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1. Bevezetés 

Az élet és az egészség, semmi mással nem pótolható, alapvető érték. Az emberi élet 

minőségileg többet tartalmaz, mint az élővilág más tagjainak élete. Az ember élete nem csupán a 

biológiai létezésre biztosít lehetőséget, de a kultúra, a tudomány értékeinek átvételére, 

fejlesztésére, továbbá az "emberi" kapcsolatok alakítására is. Az egyes ember a természeti és 

társas-társadalmi környezetével való folyamatos és aktív kölcsönhatásában (összeütközések 

eredményeként) rátalál az életét segítő, támogató, illetve veszélyeztető, gátló feltételekre, az 

életfeltételekre. Az életfeltételek megteremtése, illetve az élet védelme alapvető követelmény 

mind az egyén (egyes ember), mind, pedig a társadalom létezéséhez, működéséhez. 

Az élet minőségéhez lényegileg kapcsolódik az egészség megléte. Az egészséget gyakran 

"pozitív egészség" néven kapcsolják az élet "teljességéhez", amely a jó közérzetet, a 

megelégedettséget, az önmegvalósítás lehetőségét, a környezeti és a társadalmi tényezők pozitív 

hatását fejezi ki. 

Az ember minden értékét védeni, óvni – sőt: fejleszteni – igyekszik. Ha az életet, és az 

egészséget alapvető értéknek minősítjük, úgy annak védelme, fejlesztése kiemelt feladata mind 

az egyéneknek, mind a kisebb-nagyobb közösségeknek, és a társadalomnak. Az egészség 

megvédése és fejlesztése "közügy", azaz nem lehet az egészségvédelmet egyetlen szakmai ágazat 

feladatává és felelősségévé tenni. Az egészség védelme nem az egészségügyben kezdődik, nem 

az orvosi rendelőkben alapozódik meg, hanem az egyéni élet során és a társadalmi védő-, óvó-, 

fejlesztő tevékenységek hatásrendszerében. 

Az egészség a személy fejlődése folyamán, az élet különböző szakaszaiban más és más 

körülmények között valósul meg. Meghatározói között nem csupán a szervezet funkcióképessége 

játszik szerepet, de az életkörülmények, a környezeti kultúra, a szociális jólét, az egészség 

választására való képesség, a személy és kisebb-nagyobb környezetének egészségkulturáltsága. 

A külső hatórendszerek között kiemelt jelentősége van a családnak, amely nem csupán 

gondozza, ápolja, eltartja a felnövekvő tagjait, de mintát nyújt az életmódra, az egészség 

megvédésére és fejlesztésére. A felmérések arról tanúskodnak, hogy a mai családok nem 

nyújtanak megfelelő mintát a gyermekeknek az egészségválasztó képességeik kialakításához, a 

családok "fertőzöttek" alkohollal, dohányzással, egészségtelen táplálkozással, mozgásszegény 

életmóddal. 

A családi nevelést a nevelési-oktatási intézmények rendszere segíti a személyiségalakító 

lehetőségeivel és módszereivel. Az élet és az egészség védelme oldaláról éppen ezért különös 

hangsúlyt kap az oktatási intézményekben folyó egészségvédelem, egészségfejlesztés, azaz az 

egészséges életmódra történő ránevelés. Amint utaltunk arra, hogy az egészségvédelem nem 

lehet csupán az egészségügy (az egészségügyi dolgozók) feladata és kötelessége, ugyanúgy el 

kell fogadnunk, hogy a nevelési-oktatási intézményekben folyó egészségnevelés sem lehet 

csupán az iskolaorvos, iskolai védőnő "reszortja".  Pedagógiai szemléletünkben az is 

központi jelentőségű, hogy az iskolában sem lehet a tanulók egészségvédelme egyetlen tanár 

(mondjuk a biológus, a testnevelő, az osztályfőnök vagy más) feladata. 

Az alapfokú nevelés-oktatás keretében (kerettanterveiben) minden nevelőnek hivatásbeli 

kötelessége a tanulók egészségének védelme és fejlesztése. Ezt a tanár részben a tanításon 

kívül (az iskolában, a szabadidőben), részben a saját tantárgyának oktatása keretében, részben 

pedig az Egészségtan órák programjával valósíthatja meg. Az első két esetben a pedagógus 
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egészségnevelő funkciója nem igényel "külön" kerettantervi óraszámot, az Egészségtan tantárgy 

oktatását pedig tantervi modulként, vagy a szabadon tervezhető órák terhére valósíthatja meg. 

A Nemzeti Alaptanterv nevelés-oktatás alapkövetelményei között sorolja fel a "testi és lelki 

egészség" megvédését és fejlesztését. "Az iskolára nagy feladat hárul  – írja a nemzeti 

alaptanterv – a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében… A különböző 

műveltségi területek feldolgozása során adjon ismereteket a betegségek, balesetek elkerülésére, 

az egészség megőrzésére." Ezt a megfogalmazást, amely erősen a betegségek kialakulásának 

megelőzésére, lefolyásuk kockázatának csökkentésére és nem az egészségre, annak fejlesztésére 

utal, kiegészíti az aktív egészségfejlesztéssel: "Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a 

betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére 

és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel."  

Az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveinek bevezetéséről szóló rendelet a kötelezően előírt 

és a modulokban szereplő tantárgyak óraszámai mellett, az iskola helyi tantervében 

"kerettantervi kötöttségtől mentesen" szabadon tervezhető tanórai foglalkozásokra is mód nyílik. 

Módszertani szabadsága és lehetősége nyílik minden tanárnak, hogy saját tantárgya keretében 

kifejthesse azokat az egészségvédő, egészségfejlesztő fogalmakat, viselkedésmódokat, 

társadalmi jelenségeket, amelyek az egészség megőrzésével, védelmével összefüggnek. 

2.  Tananyag és egészségvédelmi ismeretanyag 

A kerettantervek "szabadságából" adódik a pedagógusoknak az a megállapítása, hogy a szaktanár 

csupán a saját tantárgya műveltségi anyagát és követelményeit köteles a tanítási-tanulási 

folyamat során tanulóinak átadni. Kétségtelen: minden szaktanár oktató munkájában a kiinduló 

alap: a saját tantárgyának fejlesztési követelménye. Azt azonban nyomban hozzáfűzhetjük, hogy 

az ismeretek elsajátítása csupán eszköz a tanulók személyiségének kibontakozását célzó 

pedagógiai folyamatban. 

Végül is minden tantárgy tartalma az emberrel kapcsolatos, illetve a társadalomra vonatkozó 

műveltségi anyagot foglal magában. Ez a követelmény pedig behatárolja a szaktanár nevelő-

oktató munkáját, meghatározza azokat a tennivalókat is, amelyek az emberrel, a 

társadalommal kapcsolatosak. 

A tanítás-tanulás folyamatában a pedagógus mindig emberrel, személyiséggel áll 

kölcsönhatásban. Nem nehéz belátni, hogy a szaktárgyi oktatás önmagában nem oldja meg a 

személyiségfejlesztés gondjait. A tanulók egészségének, fejlődésének biztosítása nélkül a 

szaktárgyi követelmények sem biztosíthatók. Világosan kell látni, hogy a kerettantervekben 

megfogalmazott műveltségi elemek (értékek) elsajátítása, a követelmények teljesítése (azaz 

egy-egy tantárgy sikeres oktatása), a továbbhaladás feltételrendszere egészséges 

gyermekekre van szabva. A tanulók egészségének védelme, fejlesztése, az egészséges 

életmódra történő felkészítése így minden tantárgy tanítójának alapvető követelménye. 

Kétségtelen, hogy egyes szaktárgyak műveltségi anyaga jelentősen nagyobb lehetőséget nyújt az 

egészség megvédésének készséggé alakításához, a személyiségfejlesztéshez, a mindennapi 

viselkedési normák bemutatásához. Mégis nehezen képzelhető el olyan nevelési helyzet, olyan 

tanítási-tanulási alkalom, amelyben nem érvényesül az u.n.  szociális tanulás, a mintakövetés: a 

tanár életelveinek, viselkedésének utánzó követése, amellyel akarva-akaratlanul hozzájárul 
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tanítványai életmódjának, szokásainak, érték-elfogadásának alakításához, az egészség értékkent 

való elfogadtatásához, az egészséges életvitelhez, az egészségesebb élethelyzet választásához. 

Mindebből következik, hogy nem zajlik le egyetlen tanítási óra sem anélkül, hogy a nevelő 

valamilyen információt ne szállítana tanulóinak az egészségről, az egészség értékéről és annak 

védelméről. 

Ezért írja elő a nemzeti alaptanterv azt a pedagógiai követelményt, hogy „a különböző 

műveltségi területek feldolgozása során adjon a pedagógus ismereteket a betegségek, balesetek, 

sérülések elkerülésére, az egészség megőrzésére; személyi és tárgyi környezetével segítse 

azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak kialakulását, amelyek a 

gyermekek, ifjak egészségi állapotát javítják”  

3. Az egészségfejlesztő tananyag tartalma 

Az egyes szaktanárok egészségnevelési, egészségvédelmi feladatait elemezzük, két, egymásra 

épülő feladatcsoportot különíthetünk el a tanítás-tanulás folyamatában és a tanórákon kívül: 

 Az egyik egészségnevelési feladat általános egészségvédő jellegű, amely a tanulókkal való 

szemtől-szembe találkozás alkalmával nyújt lehetőséget a személyi és környezeti higiéne 

megtartásának ellenőrzésére, a pedagógiai pszichohigiéne követelményeinek teljesítésére, az 

életkori sajátosságokból adódó egészségvédelmi tanácsadásra, az egészségre káros szokások 

megelőzésére (visszaszorítására). 

 A másik egészségnevelési feladat: a szaktárgyakhoz közvetlenül kapcsolódó egészségvédő 

ismeretek, attitűd-elemek közlése. Mindez a tantárgy műveltségi anyagához az 

egészségkultúra viselkedési elemeit (a viselkedési kultúrát) kapcsolja hozzá. Más szóval a 

szaktantárgy tananyagát, követelmény-rendszerét összekapcsolja a társadalom egészségi 

állapotának, az egyének egészséges életmódjának elemzésével. 

Mindez kettős követelményt támaszt a szaktanárokkal szemben: az egyik az általános 

egészségtudományi ismeretekkel való felvérteződés, a másik a szaktantárgyhoz (természetes 

módon, nem erőltetve) kapcsolható egészségvédelmi, egészség-kulturális anyag összegyűjtése 

és a szaktárgy követelményrendszerébe történő integrálása.  

4. Egészségnevelés a tanórákon 

Az egészségnevelés legkézenfekvőbb alkalmai a tanórák, amelyek bármely műveltségi területet 

dolgozzanak is fel, nem lehetnek mentesek az egészségnevelői tartalomtól és szemlélettől. A 

szaktárgyak tananyagához illeszkedve egészségnevelési kötelezettsége a tanárnak az, hogy 

egyéni tanterve készítésekor tervezze meg az egyes tantárgyrészekhez kapcsolódó 

egészségvédelmi tananyagot.  

Tegye lehetővé valamennyi tantárgy: 

 a szervezet működésére, az egészséges életmódra vonatkozó ismeretek elmélyítését és ezzel a 

tanulók egészségtudatos viselkedésének fejlesztését, az egészség választására való készség 

megalapozását, 

 tegye tudatossá, hogy az egészségért mindenkinek napról napra tennie kell, erősítenie, 

védenie kell az egészségét, 
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 nyújtson a tantárgy kitekintést az egészségvédelem egyéni és közösségi jellegére, a 

megelőzés lehetőségére és felelősségére,       

 döbbentse rá a tanulókat a magyar lakosság egészségi állapotának drámaian romló 

helyzetére, valamint annak megállítását célzó társadalmi programokra, 

 mutasson rá az egészséget és a testi épséget veszélyeztető kockázati tényezőkre és azok 

elkerülésének módjaira, 

 tanítson a felelős társkapcsolatokra, az örömteli párkapcsolatokra és fordítson figyelmet a 

családi élet szépségére. 

A módszerek megválasztása a tanórán folyó egészségnevelő munkában jelentős didaktikai 

mozzanat. Az egészség-védő magatartás alakításához nem elegendő csupán a frontális jellegű 

szóbeli ismeretközlés.  Egészségvédő, egészségi szabálytartó kérdéskörben különösen 

prédikációnak hat a nevelő normakövetelése, előírások felsorolása, csupán egyéni véleményének 

hangoztatása. 

Az egészségvédelem bármely részének "elmélyítéséhez", az önálló tanulói vélemény, 

meggyőződés kialakításához megbízhatóbb módszernek bizonyul az osztályközösséggel történő 

megbeszélés, a megvitatás (főleg kisebb csoportokban).  

Az egyszerű szóbeli közlésnél jelentősen meggyőzőbb a problémát felfedező szemléltetés és 

gyakorlati bemutatás. Ebben az esetben ugyanis a tanuló maga győződik meg egy-egy 

jelenségről, annak hatásáról. Egyszerű élettani kísérletek, biometriai mérések (amelyeket a 

tanulók maguk végezhetnek el) alkalmasak vélemény- és állásfoglalás formálására.  

Magyar nyelv és irodalom 

A kereszttanterv célja 

A testi, a lelki és a szociális tartalmú egészség védelmének, az egészséges életmódra nevelésnek 

a nevelés egész folyamatában, így az anyanyelvi és irodalmi nevelés-oktatás keretében is 

megalapozó jellege van. A magyar nyelv és irodalom c. tantárgy ezért az alábbi egészségvédő 

célokat tűzi ki és építi a tantárgy oktatási anyagába: 

 a szavak jelentésének tárgyalása során biztosítsa az egészségügyi kifejezések értelmezését, 

kifejtését; 

  az egy- vagy többjelentésű szavak elemzésénél tekintsen ki az egészségvédelemmel, az 

egészségre káros szokásokkal kapcsolatos kifejezésekre is; 

 értelmezze az egészséggel kapcsolatos közmondásokat; 

 a szövegértés, fogalmazás, szövegalkotás során támaszkodjék a tanulók egészséggel és 

betegséggel kapcsolatos beszámolóira, a tanítási órán kívül folyó baleset-megelőzési 

akciókra, a dohányzást megelőző, alkohol-fogyasztást elemző mozgalmakra (l. külön 

füzetekben); 

 tanítsa meg a köznyelvben szereplő egészségvédelmi (orvosi jellegű) idegen szavakat, 

kifejezéseket helyesen használni, a szaknyelvet megérteni; 

 gyakorolja a szövegszerkesztés során az egészségvédelemmel összefüggő tárgykörökben is 

az "idegenvezetés", a magyarázat, a meggyőzés módszerét; 

 ismerkedjenek meg a tanulók (és gyakorolják) az egészségügyi intézményekben való 

viselkedéssel, a beszélgetés modorával, a kikérdezéssel és a feleletadással kapcsolatos 

tudnivalókkal (viselkedési normákkal); 
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 legyen az egészségvédelem (a betegségek, balesetek, sérülések, megelőzése, az egészségre 

káros szokások elkerülése) is a film-értelmezési gyakorlat, szellemi vetélkedő, fali újság és 

riportkészítés tárgya; 

 tanítsa meg a tantárgy az egészséges és az egészségtelen fogalmak, magatartások 

elkülönítését, értékelését; 

 az anyanyelvi nevelés közvetett célja - az erkölcsi ítélőképesség és az ember iránti 

érzékenység (humanitás) elmélyítése - során fejtse ki a tananyag a beteg, sérült, fogyatékos 

és a szűkölködő embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartás elemeit; 

 megkerülhetetlen feladata a tantárgynak azokban az irodalmi részekben, amelyek a nemek 

közötti mély emberi kapcsolatokat mutatják be, a családi életre történő felkészítés, a nemek 

közötti kulturált magatartásra, valamint tartalmazza a szeretet, szerelem, család, gyermek 

"láncolatára" vonatkozó információkat és értékelő tanácsadást; 

 mutasson be a tanár a tantárgy oktatása keretében választási és döntési helyzeteket a káros 

függőséghez vezető alkalmak felismerésére, a káros szokások megítéléséhez, a választás, az 

elkerülés lehetőségeinek elfogadásához. 

5-6. évfolyam 

Egészségvédelmi követelmények 

A meghatározás szintjén, azaz az egészségre, a betegségre, a balesetekre, a fogyatékosságokra, 

valamint az egészségre káros szokásokra vonatkozóan, továbbá a nemek közötti kapcsolatra 

vonatkozóan tudja értelmezni az alábbi fogalmakat: 

 az emberi test és az egészség fogalomköréből: ember, szervezet, szervrendszer, mozgás, 

gyakorlás, edzés, egészség, (egészség teljessége), életfeltétel, betegség, fertőzés, járvány, 

ápolás, segítés, gondozás; 

 az egészséges életmód fogalomköréből: napirend, életrend, munka, pihenés, szórakozás, 

dohányzás, alkoholfogyasztás, drogfogyasztás, egészségtelen táplálkozás, mozgás-szegény 

életmód; 

 a lelki egészségvédelem fogalomköréből: társkapcsolat, partner-kapcsolat, szexuális 

kapcsolat, megtermékenyítés, terhesség, megelőzés, védekezés, agresszió, félelem, 

önismerete, önfejlesztés, segítő-támogató kapcsolat, humanizmus; 

 az egészségügyi szolgáltatás fogalomköréből: orvos, családi orvos, védőnő, szakrendelő, 

kórház, elsősegélynyújtás, mentőszolgálat. 

A gyakorlati készség szintjén, azaz az ismeretek gyakorlatban történő megvalósítására való 

képesség és állásfoglalás (attitűd) szintjén a tantárgy keretében az alábbi fejlesztési 

követelményeket támaszthatjuk: 

 tudja az egészséges és a beteg helyzetet elemezni, a megelőzésre érveket felsorolni, 

 nyilvánítson véleményt az egészséget veszélyeztető tényezőkkel, baleseti helyzetekkel 

kapcsolatban, 

 legyen felkészült a fertőző betegségek megelőzésének tennivalóival kapcsolatban, továbbá 

az érzékszervi hibák, a testi rendellenességek, a mozgáskorlátozottság felismerésével 

kapcsolatosan, 

 fejtse ki véleményét az egészség érték-jellegéről, 
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 pozitív és negatív példákon tudja elemezni a magatartás egészségvédő, illetve egészség-

károsító hatásait, 

 legyen képes (vitaképes) a kommunikációja során az egészséges életmód mellett érvelni, 

 tudja megfigyelni sajátmagát, életműködéseit, illetve a társait, tudja a megfigyelt adatokat 

osztályozni, 

 olvasmányai segítségével ismerje fel és értékelje a szereplők egészségvédő magatartását is és 

foglaljon állást az élvezeti szerek fogyasztásával, a dohányzással kapcsolatosan (utasítsa el 

azokat), 

 tudjon dönteni, tiltakozni kedvezőtlen helyzetekben; erőszakosság, szexuális zaklatás 

esetén forduljon segítségért, 

 a viselkedési szabályok ismeretében bizalommal forduljon az egészségügyi 

szakszolgálathoz, különösen az iskolaorvoshoz és iskolavédőnőhöz, 

 fogadja el, hogy problémáiban, betegségében, társaskapcsolataiban mutatkozó gondjaiban 

(sikertelenség, agresszió, szexuális probléma) a legelső segítséget a szüleitől kaphatja. 

A minimális tanulói teljesítmény, az a nélkülözhetetlen ismeret és képesség, amely az életkor 

szerint az egészség megvédéséhez, a tudatos egészség-magatartáshoz nélkülözhetetlen, az 

alábbiakat tartalmazza: 

 az egészség és a betegség ismérvei, a betegségmegelőzés lehetőségei, 

 az egészségvédelem mindennapos tennivalói: a személyi tisztaság, a környezeti tisztaság, a 

fertőzések megelőzése, 

 a napi testedzés jelentőségének felismerése, a napi torna rendszeres megvalósítására 

törekvés, 

 a baleseti veszélyhelyzetek felismerése, 

 az egészségre káros szokások elutasítása, 

 felkészültség az egészségügyi alapellátás igénybe vételére. 

A felsorolt minimális követelményeket a tanulók a tananyagban szereplő alábbi foglalkozások 

útján teljesíthetik: 

 irodalmi olvasmányok elemzése, 

 a szavak jelentésének kifejtése, 

 szövegértési, szövegszerkesztési, 

 önálló szövegalkotás (riportírás, vázlatkészítés, beszámoló, faliújság közlemény, vetélkedő, 

egészségvédő mozgalom beszámolója, élménybeszámoló) 

 helyesírási és fogalmazási feladatok (szaknyelvi helyesírás, idegen szavak írása), 

 kommunikációs helyzetgyakorlatok során. 

7-8. évfolyam 

Egészségvédelmi követelmények 

A meghatározás szintjén sajátítsa el a tanuló, azaz az egészségre, betegségre, az egészség 

veszélyeztetésére, a sérülésre, a fogyatékosságra, a káros függőséghez vezető szokásokra és a 

nemek közötti kapcsolatra vonatkozóan tudja értelmezni az alábbi fogalmakat: 

 az emberi test és az egészség fogalom köréből: az ember; a szervezet a mozgás, gyakorlás, 

edzés; az egészség "teljessége"; a szervezet, valamint a természeti és társadalmi környezet 
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kölcsönhatása;  a személyi és környezeti higiénia; az életfeltételek, a szociális környezet, a 

betegség, a gondozás és ápolás, a segítés, humanitás és segítő készség (elsősegély-nyújtási 

ismerete, életmentés); az egészség egyéni védelme  (a  fertőzés meg-előzése ,baleset-

megelőzés);a közösség egészségének védelme, az egészséges környezet megteremtése (a 

környezet veszélyeztető tényezőinek kiszűrése, közegészségügyi, járványügyi tennivalók); a 

serdüléssel járó változások felismerése; a testi erőnlét ellenőrzés; 

 az egészséges életmód köréből: egészséges napirend, életrend; munka és pihenés; a 

testmozgás és a sport egészségmegőrző szerepe; egészséges szórakozás; egészséges 

táplálkozás és ruházat; egészségtelen szokások: dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer-

élvezet, egészségre káros játékszenvedély, mozgásszegény életmód megelőzése, elutasítása; 

leggyakoribb egészséget (testi épséget) veszélyeztető tényezők elkerülése; az egyén 

lehetősége a betegségek megelőzésére és felelőssége az egészségének megőrzésével 

kapcsolatban; 

 a lelki egészségvédelem köréből: a serdülés testi és lelki jellemzői; a társkapcsolatok 

alakítása, a partnerkapcsolat, a kulturált szexuális magatartás; az emberi élet reprodukciója: 

megtermékenyítés, terhesség, anyaság, terhesség-megelőzés és megszakítás; tolerancia, 

másság elfogadása, a beteg, sérült, fogyatékos embertársak elfogadó segítése; önismeret, 

önfejlesztés; empátia (beleérző képesség), humanizmus, altruizmus (viszonzást nem váró 

segítőkészség); felkészülés a családi életre;  

 az egészségügyi szolgáltatások köréből: a betegségek korai felismerésének jelentősége, a 

kórmegelőző állapotok megelőzése (megelőző egészségvédelem), az orvos, iskolaorvos, 

gyermek-szakorvos, védőnő, otthoni betegápoló, szociális munkás működési köre; háziorvosi 

rendelő, szakrendelő, kórház, mentő-szolgálat; az egészségügyi szolgáltatások 

igénybevételének feltételei és lehetőségei. 

A gyakorlati készség szintjén az ismeretek gyakorlatban való alkalmazására, megvalósítására 

való képesség és beállítódás (állásfoglalás, attitűd) szintjén a Magyar nyelv és irodalom c. 

tantárgy keretében az alábbi fejlesztési követelményeket támassza a szaktanár: 

 tudja a tanuló a serdüléssel kapcsolatos testi változásokat mérni, rendszeresen követni és 

életmódjának alakítása szempontjából értékelni, 

 tudja az egészséges és beteg állapotot elemezni, a különbözőségeket felismerni és a 

megelőzésre vonatkozó érveket felsorolni (érvelni, indokolni, másokat meggyőzni), 

 nyilvánítson véleményt a környezet egészséget és testi épséget veszélyeztető tényezőiről, a 

leggyakoribb baleseti veszélyekről és ezek elkerülésének módjairól, 

 legyen felkészült a fertőző betegségek terjedésének megelőzésével kapcsolatos 

tennivalókban, az érzékszervi hibák, testi rendellenességek felismerésében, az érzékszervi és 

mozgásszervi fogyatékosok elfogadásában; fejezze ki meggyőződését az irántuk való 

segítőkészségről, 

 tudja kifejteni az egészség érték-jellegét és azt, hogy mindenki felelősséggel tartozik a saját 

egészségéért, 

 pozitív és negatív példákon tudja elemezni a magatartás (viselkedés) egészségvédő, illetve 

egészségkárosító hatásait, 

 legyen képes érvelni az egészséges életmód mellett, legyen az egészségvédelemmel 

kapcsolatosan vitaképes, 
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 foglaljon állást a káros függőséghez vezető szokások, élvezeti szerek fogyasztásával 

kapcsolatban, 

 tudjon a különböző élethelyzetekben dönteni, tiltakozni, elutasítani a dohányzással, az 

alkoholfogyasztással, a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos kedvezőtlen hatások 

(rábeszélés, kényszerítés) ellenében, 

 szexuális zaklatás, erőszakosság esetén tudja, kihez fordulhat segítségért, 

 bizalommal forduljon egészségével, serdülésével, szexuális gondjaival kapcsolatban az 

egészségi szolgálat tagjaihoz (elsősorban az iskolaorvoshoz, védőnőhöz), 

 fogadja el, hogy problémái esetén, betegségében, társaskapcsolataiban mutatkozó gondjában, 

legelső sorban a szüleitől kaphat segítséget,  

 tudjon kisebb sérülések, rosszullétek esetén elsősegélyt nyújtani. 

A minimális tanulói teljesítmény 

A minimális tanulói teljesítmény az az elvárható egészségvédelmi ismeret és készség, amely az 

életkor szerint az egészség megőrzéséhez és megerősítéséhez, valamint az egészségtudatos 

magatartáshoz nélkülözhetetlenül szükséges, a Magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása 

során az alábbiakat igényli: 

 ismerje a tanuló az egészség és betegség ismérveit, a betegségmegelőzés lehetőségeit: tudja 

felsorolni az egészségre legártalmasabb helyzeteket; saját és más példáján tudja elemezni a 

magatartás egészségvédő és egészség-károsító jellemzőit; 

 ismerje és tudja alkalmazni a mindennapos egészségvédelem tennivalóit, a személyi és 

környezeti higiénia követelményeit; 

 ismerje a mindennapos szóhasználatban előforduló egészségügyi kifejezések tartalmát; 

 tudja elemezni az adott irodalmi alkotás szereplőinek viselkedését az egészségvédelem 

szempontjából; 

 értékelje a szép, felelősségteljes szerelem ábrázolásait; 

 tudjon adatokat gyűjteni az egészséges életmódról: készítsen riportot, interjút, faliújság-

cikket, beszámolót kortársai egészségre káros (függőséghez vezető) szokásairól, szórakozási 

formáiról; 

 kommunikációs helyzetgyakorlat keretében adjon számot egészségmegőrző véleményéről, 

állásfoglalásáról és társai meggyőzéséről.; az egészségre káros szokások elutasításáról; 

 ismerje legalább öt olyan híres orvos, kutató, felfedező, nevét és munkásságának lényegét, 

aki az emberiség egészségének védelméért sokat tett. 

Történelem és állampolgári ismeretek 

Egészségfejlesztési követelmények 

A meghatározás szintjén 

 Ismerje az egészség modern fogalmát, tudja értelmezni, hogy az egyén a társak (a közösség) 

egészségéért mennyiben felelős. 

 Ismerje a lakóhelye egészségügyi helyzetének főbb mutatóit: a születések számának és a 

hallozások számának alakulását. 
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 Tudja, hol található az egészségügyi alapellátás egyes intézménye, ismerje a családi 

gyermek-szakorvos nevét, rendelési helyét és idejét. 

 Számoljon be a lakókörzetének környezetvédelmi, környezet-egészségügyi helyzetéről 

(utcák, terek tisztaságáról, a közlekedés biztonságáról, a balesetveszélyes helyekről stb.). 

 Tudja, hogyan tartson kapcsolatot beteg, sérült, fogyatékos embertársaival, ismerje a segítés 

módozatait. 

 Tudjon segítséget nyújtani a rászoruló tanulótársainak, ha azok kedvezőtlen szociális 

helyzetűek. 

 Tudja a "másságot" értelmezni vallási, etnikai, szociális különbözőségek esetén. 

 Tudjon statisztikai adatokat gyűjteni és értelmezni egészségügyi vagy demográfiai 

évkönyvekből 

 Ismerje a társadalmi beilleszkedési zavarok fajtáit és megelőzésük módját. 

 Ismerje az Alkotmány "Alapvető jogok és kötelességek" c. fejezetét, tudja a rendelkezéseket 

értelmezni. 

 Tudjon érvelni a helyi egészségvédelmi intézkedések mellett vagy ellen. 

 Tudja, hogyan kell a betegbiztosítási igazolványt használni. 

 Ismerje a szociálpolitikai juttatásokat 

 Ismerje az egészségvédelem távlati terveit. 

A gyakorlati készség szintjén 

 Tudjon dönteni a tanuló egészségre kockázatos helyzetben az egészség megvédése mellett. 

Sorakoztasson fel érveket az egészség választása mellett. 

 Tudja a megelőzés módszereit alkalmazni a környezetében előforduló életveszélyek 

elkerülésére. 

 Legyen elfogadó és segítőkész a sérült, fogyatékos, más nemzetiségű, vagy más vallású 

társaival szemben. 

 Legyen felkészült a család egészségének védelmére, az otthoni balesetek megelőzésére. 

 Készítsen beszámolót az iskola környékének, lakókörnyezetének egészségügyi, 

környezetvédelmi helyzetéről, javasoljon intézkedések a helyzet javítására. 

 Legyen kész és képes a legfontosabb társadalmi beilleszkedési zavarok megítélésére, a 

megelőzés megvalósítására. Győzze meg tanulótársait a helyes egészségi viselkedésről. 

 Vegyen részt az alkoholfogyasztást, dohányzást és balesetet megelőző iskolai mozgalomban. 

Vállaljon feladatot a "mozgalmak" akcióiban. 

 Tegyen látogatást a lakókörzete egészségügyi intézményében, szerezzen adatokat az 

intézmény betegforgalmáról, és értékelje azokat. 

 Szerezzen tudomást arról, hogy az önkormányzat képviselő testülete mikor tárgyalt 

egészségvédelmi témát, illetve arról, hogy milyen tervei vannak a helyi önkormányzatnak. 

 Rendezzenek az iskolában "Egészségnapot", annak keretében vitassák meg az iskola 

közegészségügyi helyzetét. 

 Találkozzék az iskolaorvossal, iskolavédőnővel, ismerje meg az iskola-egészségügy főbb 

vizsgálatainak megelőző értékét. 

 Vegyen részt első-segélynyújtási tanfolyamon vagy szolgálaton, szociális gyűjtő munkában. 
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A továbbhaladás minimális feltételei 

Minimális tanulói teljesítménynek az az elvárható egészségvédelmi ismeret és készség minősül, 

amely az életkor szerint az egészség megőrzéséhez és megerősítéséhez, valamint az 

egészségtudatos magatartáshoz nélkülözhetetlenül szükséges. 

Általános követelmények 

Az általános egészségvédelmi követelmények azt jelzik, hogy azokat minden nevelőnek, minden 

oktató-nevelő munkája során, a tanítási órán éppúgy, mint a tanításon kívüli időben 

nevelői kötelessége megtartani. Az egészségügyről szóló törvény szerint a "közoktatási 

rendszer keretében az életkorhoz és a tanulmányokhoz igazodva" meg kell ismertetni a tanulókat 

a szervezet működésével, higiéniájával, edzésével, a kórmegelőző állapotok megelőzésével és az 

egészségügyi szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos tudnivalókkal. 

Kialakítandó képességek 

Az egészséges életmódra vonatkozó ismeretek önmagukban nem biztosítják az egészségvédő 

magatartást, csupán a tudatos egészségvédő magatartást alapozzák meg. Az egészségvédő 

magatartás nem automatikusan követi az egészségvédő ismereteket, azaz a viselkedés nem 

automatikusan követi az ismeretben beálló változásokat. 

Mindebből következik, hogy az egészséges életmód magatartási elemeit gyakorolni, az 

egészségesebb viselkedés egyéni választásának (a probléma megoldásának) képességét 

fejleszteni szükséges. A megtanítandó tananyag így válik nélkülözhetetlenné a jártasságok, 

készségek, képességek attitűdök kialakítása szempontjából.  

A pedagógiai fejlesztő tevékenység azonban nem állhat meg az ismeret szintjénél. A fejlesztési 

követelmények, kompetenciák magukban foglalják a tanulók helyes egészségvédő döntéséhez 

való felkészültséget, a megelőzéshez való „hozzáértést", teljesítőképességet. 

Kialakítandó egészségvédő képességek: 

 a helyzet felismerése, a nézet kifejtése, 

 a vélemény hangoztatása, 

 a meggyőződés felvállalása, a kedvezőtlen elutasítása, 

 a cselekvést megelőző állásfoglalás, 

 a megvalósításra való gyakorlati készség, 

 a kivitelezés képessége. 

A serdülés korában kialakítandó egészségvédő magatartás elemeit a következő nevelési 

célkitűzésekkel közelítjük meg: 

 legyen kész és képes a tanuló az egészség értékéről vallott véleményét kifejteni; 

 pozitív és negatív példákon tudja elemezni a magatartás egészségvédő, illetve 

egészségkárosító hatását; 

 tudjon érvelni (tudja társait meggyőzni) valamely magatartás, szokás, viselkedés, 

párkapcsolat egészséges vagy hibás voltáról; 

 ismerje fel egy-egy egészségre ható tevékenység motívumait, a motívumok cselekvést indító 

szerepét; 

 legyen képes egészségi állapotának, edzettségi fokának, fittségének, alkalmazkodó 

képességének elemzésére, egészségi önismeretre, életmódjának revíziójára, az egészségestől 

eltérő állapot felismerésére, kezelésére; 



 16 

 ismerje és alkalmazza a szervezet edzésének programját, végezzen rendszeres testedzést, 

tudja mérni életműködésének jellemző értékeit; 

 vállalja fel tudatosan a saját egészségéért és társainak egészségéért az egyéni felelősséget, 

 tudja és alkalmazza a helyes táplálkozás és kulturált étkezés szabályait a mindennapi életben; 

 kedvezőtlen helyzetben, szokatlan körülmények között is legyen képes az egészséges 

megoldásra, vagy a kevésbé ártalmas megoldás választására; 

 utasítsa el az egészségre káros szokásokat; alakuljon ki benne elutasító magatartás a 

dohányzással, az alkohol- és drogfogyasztással, az egészségre ártalmas szórakozásokkal 

(játékszenvedéllyel), a felelőtlen (alkalomszerű) szexuális kapcsolatokkal összefüggésben, 

tudjon ezekkel szemben érvelni, hangoztassa meggyőződését, és képe legyen kortársait is 

meggyőzni; 

 legyen gyakorlott a mindennapos egészségvédelem tennivalóiban (a személyi higiéne, a 

környezeti higiéne, az egészséges ruházkodás és táplálkozás, a környezetvédelem területén); 

 otthoni és iskolai környezetében óvja a környezet tisztaságát, tiszta levegőjét, a természeti 

környezetet; 

 tudja igénybe venni az iskola-egészségügyi ellátást, az egészségügyi alapellátást, legyen kész 

és képes egészségével, serdülésével, szexuális problémáival megfelelő időben orvoshoz 

fordulni és tanácsait megtartani; 

 szezonális megbetegedések (járványok) idején tudja alkalmazni a fertőzés megelőzésének 

szabályait; 

 vegyen részt egészségvédő (vöröskeresztes) mozgalmakban, karitatív tevékenységben, 

életmentő-, csecsemőgondozó-, házi betegápoló vagy egyéb tanfolyamokon, készüljön fel a 

családi életre.; 

 vállalkozzék önként iskolai és más rendezvényeken elsősegélynyújtó szolgálatra; 

 vegyen részt az iskolában szervezett dohányzást, alkoholfogyasztást és otthoni balesetet 

megelőző akciókban. 

Minimális tanulói egészségvédő teljesítmény: 

 ismerje a tanuló az egészség és betegség ismérveit, a betegségmegelőzés lehetőségeit: tudja 

felsorolni az egészségre legártalmasabb környezeti helyzeteket; példán tudja elemezni a 

közösségi magatartás egészségvédő és egészség-károsító jellemzőit; 

 ismerje és tudja alkalmazni a mindennapos egészségvédelem tennivalóit, a személyi és 

környezeti higiénia követelményeit; 

 ismerje a mindennapos szóhasználatban előforduló egészségügyi és szociálpolitikai 

kifejezések tartalmát; 

 készítsen riportot, interjút, faliújság-cikket, beszámolót a kortársak egészségre káros 

(függőséghez vezető) szokásairól, szórakozási formáiról; 

 kommunikációs helyzetgyakorlat keretében adjon számot a közösség egészségét védő 

véleményéről, állásfoglalásáról és meggyőzéséről.; az egészségre káros szokások 

elutasításáról; 
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Módszertani javaslatok 

A Történelem és állampolgári ismeretek c. tantárgyban tanításra kerülő tananyag az élettel, a 

társadalmi együttéléssel és közösségi egészség megvédésével, a tanulók által követendő 

viselkedéssel, életmóddal igen szoros kapcsolatot tart. Mindez azt jelzi, hogy a hagyományos 

tanítás során eddig eléggé figyelembe nem vett lelki egészségvédelmi (szociálpszichológiai, 

mentálhigiénés) ismeretanyagot gyakorlati felhasználásra is szükséges alkalmassá tenni, 

"integrálni", szervesen beépíteni az emberismereti tantervi anyagba. 

Az egészségvédelmi tantervi anyag integrálódásához szükséges néhány módszertani 

meggondolást figyelembe venni az emberismeret tantervének elkészítésekor. 

Az integrálás megvalósítása 

A tanár feladata az egészségtani, pszichohigiénés ismeretek egy csoportját átültetni a tanulók 

mindennapos életmódjára, viselkedésére és bekapcsolni azokat a társadalmi felelősségtudat és a 

partneri kapcsolatok követelményrendszerébe. A szintetizálás (összekapcsolás) lehetőségeit a 

nevelőnek már a tanterv készítésekor szükséges átgondolnia, ami nem jelent egyebet, mint az 

oktatásnak a lelki egészségvédelem irányába történő kitágítását. 

A tantárgyi célkitűzés: a tanuló képessé tétele a társas-társadalmi együttműködéshez 

(interakcióhoz) és állampolgári magatartáshoz szükséges egészségvédő és szociális készségek 

megszerzésére, valamint a közösségi egészségvédelemmel kapcsolatos, fogalmak, ismeretek, 

vélemények, állásfoglalások és tudományos eredmények alkalmazására (saját életvitelében és a 

társas kapcsolataiban). 

Módszertani szempontból alapvető jelentőségű, hogy a törzsanyag ne váljon külön az 

egészségvédelmi tananyagtól. A két műveltségi terület (a társadalom-ismeret és a társadalom-

egészségtan) tananyagát ilyen tanári kijelentések kapcsolhatják össze: 

 Mindenki számára igen fontos a testi épség és egészség. Gyűjtsünk olyan cikkeket, 

országgyűlési felszólalásokat, amelyek a család, az egyén, illetve a közösség 

egészségvédelmére vonatkoznak.  

 Fontoljuk meg, milyen érvek szólnak az egészség mellett és ellene. Mondják el 

véleményüket az egészséges életmódról, az egészséget akadályozó vagy veszélyeztető 

társadalmi tényezőkről, fejtsék ki véleményüket a káros függőséghez vezető szokásokról. 

 A személyes vélemény, álláspont hangoztatása mögött meggyőződés, állásfoglalás, 

mérlegelés lelhető fel. Ennek hangoztatása mások meggyőzésére is felhasználható. Hogyan 

győzhetnénk meg kortársunkat, barátunkat az egészséges életvitelről, a fogyatékosok 

segítéséről, az egészségre káros szokások (dohányzás, alkoholfogyasztás, egészségtelen 

táplálkozás, drogfogyasztás) elkerüléséről? 
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 A törvények, a rendeletek a társadalom életét szabályozzák.  Hogyan lehet a közösség 

egészségét törvényekkel szabályozni (kiemelve: a dohányzás elleni törvényt, a 

magzatvédelmi törvényt, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló rendeletet, a 

gyermekvédelmi törvényt)? 

A felsorolt példák csupán azt kívánták jelezni, hogy a társadalmi és az állampolgári ismeretek 

közvetítése során a tananyaghoz "természetesen" kapcsolódjanak hozzá a népegészségügyi 

tudnivalók és az egészségügyi ellátási gyakorlati tennivalók. 

A módszertani szabadság megvalósítása 

A társadalmi, állampolgári ismeretek az egészségvédelmi tananyaggal való összekapcsolása 

során a tanár módszertani szabadsága nem sérül. 

A két műveltségi terület összekapcsolása többféle módon lehetséges, azaz nincs egyetlen, 

egyedül eredményes módszer az összekapcsolásra. A tanár módszertani szabadsága abban áll, 

hogy szabadon választhatja meg az összekapcsolás formáját, eszközeit, csoportos vagy egyéni 

feldolgozását.  

A módszerek közül az ellenőrzésre a tanár elsősorban ne a feleltetés módszerét alkalmazza, főleg 

ne olyan számonkérést alkalmazzon, amely  az   osztályzat   sikerével,    vagy    sikertelenségével 

"fenyeget". Az egészségvédelem ugyanis az ember szabad, szándékos, egészségvédő célzatú 

tevékenységére alapoz, amely elérendő pedagógiai célként a tanuló tájékoztatását tűzi ki az 

elért teljesítményéről, életmódja "egészségi értékéről". Az eredmények ismeretében a tanár 

megerősítést nyer eljárása helyességéről, a tanuló pedig tájékozódik a szaktantárgyban elért 

teljesítményéről és az egészség megvédésével, fejlesztésével kapcsolatos sikeréről. Az 

egészségvédő magatartás osztályzattal történő értékelése - miután nem mérhető viselkedési 

elemekről és környezeti feltételekről van szó - nem javasolható didaktikai módszer. 

A helyes ellenőrzés információt nyújt a tanulóknak személyiségfejlődésükről, egészségvédő 

képességükről, és segíti önellenőrzésüket saját egészségük kézbentartása felett, megerősíti, 

korrigálja véleményüket, meggyőződésüket.  

A saját élmény jelentősége 

A társadalmi, állampolgári ismeretek oktatásának célja a tanulók felkészítése a helyi 

társadalomban történő eligazodásra és a polgári létből fakadó jogok és kötelességek 

gyakorlására. Mindehhez természetesen alapvető társadalmi és állampolgári ismeretekre van 

szükség, ami azonban önmagában még nem teszi a tanulót alkalmassá az állampolgári 

tennivalóinak megvalósítására. 

Az állampolgári ismeretek oktatása során a tanuló elé olyan helyzeteket vetítünk, amelyben neki 

nem volt még része részt venni (pl. képviselő-választás, önkormányzati döntés, 

társadalombiztosítási járulék-fizetés). A társadalmi és politikai vitákról, döntésekről, 

szabályozásokról csupán hallott, vagy a napi sajtóból tájékozódott. 

A tanuló számára lehetőséget kell nyújtani az önkormányzati tevékenység "modellezésére", 

közösségi viták, döntések, egészségvédelmi tervek készítése, elvárt intézkedések elemzésére, 

kritikájára. 
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A valóság átélése és a közéletiség gyakorlása érdekében szükséges a kívánt közéleti helyzet: 

 monitorozása (a természetes valóságban való "követése", megfigyelése), 

 a helyi társadalom "gondjainak", terveinek közvetlen megismerése (pl. részvétel az 

önkormányzat képviselőtestületi ülésén, az egészségügyi-szociális bizottság értekezletén, 

vöröskeresztes megbeszélésen, karitatív szervezet akcióján), 

 a közéletiségre nevelés kiváló alkalma az önkormányzat tisztségviselőivel való személyes 

találkozás, interjú-készítés, 

 különböző egészségügyi, szociális, kulturális intézmények meglátogatása, működésük 

megtekintése, 

 egy-egy egészségvédelmi, környezetvédelmi, társadalmi beilleszkedési kérdés monitorozása 

osztálykeretben, ("osztály-parlament", "bírósági tárgyalás", ifjúságvédelmi intézkedés), 

 a közösség döntésének, értékelésének, szociális érzékenységének kipróbálása egy-egy 

helyzetszituáció során (pl. szociális segély, egészségügyi beutaló, ruházathoz juttatás, lakás-

kiutalás, ingyen étkezés, stb. problémakörében). 

A saját élmény megszerzése után biztosítsuk a közösség előtti beszámolót (élmény-beszámolót). 

A tantárgyak közötti integráció 

A társadalmi, állampolgári ismeretek tanítása során számítania kell a tanárnak arra, hogy a 

tantárgyban szereplő fogalmak és összefüggések más tantárgyak tanítása során is megjelennek. 

Különösen így van ez az egészségvédelemmel, a személyes és közösségi egészségmegőrzés, 

egészségfejlesztés kérdéskörével. Ha az egyes szaktantárgyak tanítói "egészségvédelmi 

kereszttantervet" is készítenek, úgy az élethez és az egészséghez való jog, az egészséges életmód 

szabályainak megvalósítása, a társas-társadalmi együttélés pszichoszociális szabályozása 

integrálódik az adott tantárgy műveltségi anyagához. 

A társadalmi és állampolgári ismeretek legfőbb koncentrációs "partnerei": 

 a magyar nyelv és irodalom, amelyben az egészségvédelemmel kapcsolatos fogalmak, 

köznapi és szakmai kifejezések használatát gyakorolják, 

 a természetismeret, amelyben az egészségvédelem biológiai megalapozása valósítható meg 

és a környezetvédelem kap hangsúlyt, 

 a matematika, amely segíti az egészségvédelmi számítások, statisztikai kimutatások, grafikus 

ábrázolások használatát, 

 az egészségtan, amely az embert az élővilág "kiemelkedő" tagjaként, társadalmi lényként is 

bemutatja, 

 a technika és életvitel, amely a család belső munkamegosztásába enged betekinteni, illetve a 

munkaegészségügy és balesetmegelőzés társadalmi kérdéséhez nyújt viselkedést befolyásoló 

adatokat. 

 Külön is kiemelésre kívánkozik az osztályfőnöki óra tematikája, amely a tanulók 

egészségvédelmi problémáit személyre, kisközösségre bontva igyekszik megoldani. Az 

osztályfőnöktől a tanár több olyan információt beszerezhet, amely az egyes tanulók szociális, 

kulturális, nemzetiségi (etnikai), helyzetét megvilágítja. 
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A folyamatos ráhatás elve 

Az egészségvédelem a pedagógus folyamatos mintanyújtására építkezik, amely pozitív 

mintaként alkalmas a tanulók azonosuláson alapuló mintakövetésére, illetve a belátáson alapuló 

meggyőzésére. 

A társadalmi és állampolgári ismeretek tanítása elvárja a nevelőtől, hogy maga is "élő példája" 

legyen a fejlesztési követelményekben meghatározott viselkedésnek. Egészségvédelem, 

közegészségügy, egészségügyi ellátás szempontjából ez azt jelenti, hogy a tanár egészséges 

életmódra példát nyújt. 

Az egészségnevelés eszköztára 

A társadalmi és állampolgári ismeretek tanításához felhasználható szemléltető és gyakorló 

eszközöket részben az iskola szemléltető tárából, vagy a könyvtárból, részben pedig külső 

intézmények kiadványaiból, eszköztárából szerezhetjük be. 

Tanulói segédletek 

Egészségügyi ABC (szerk.: Jellinek H.,Medicina, Bp,1978) 

Családi élet iskolája (Székely L., Magyar Vöröskereszt, Bp. 1981) 

Egészségügyi törvény (1997.évi CXLIX. törvény) 

Gyermekvédelmi törvény (1997.évi XXXI. törvény) 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya (1994.évi LXI. törvény) 

A gyermek jogairól szóló Egyezmény (1991.évi LXIV. törvény) 

Nevelői segédletek 

Aszmann A.: Serdülők egészségi állapota és egészségmagatartása; Új-Aranyhíd kft. 1995. 

Gerevich J.: Közösségi mentálhigiéne, Gondolat K., Bp. 1989. 

Pataki F.: Nevelés és társadalom. Tankönyvkiadó, Bp. 1982. 

Pataki F. (szerk): Pedagógiai szociálpszichológia. Gondolat Kiadó, Bp. 1976 

Székely L.: Egészségnevelés (Utak a mához) Pápai Páriz, Bp, 1997 

Kolláth Gy. (szerk.): Szakmai tanulmánykötet a dohányzásról. NEVI, Bp. 1996. 

Cseh-Szombathy L.: A házastársi konfliktusok szociológiája, Gondolat Kiadó, 1985. 

Münnich I.- Szakács F. (szerk.): Bűnöző fiatalok. Közgad. Kiadó, Bp, 1977. 

Székely L.-Szeles V.: A drogmegelőzés pedagógiája. Pápai Páriz. Bp., 1994. 

Székely L. Szeles V.- Lukáts Á.: Az iskolai egészségnevelés alapkérdései. Pápai Páriz. Bp. 1998 

Székely L.: Lelki egészségvédelem az iskolában, Pápai Páriz. Bp. 1998. 

Nyomtatott grafikai eszközök 

Egészségvédelmi plakátok, felhívások (tüdőszűrésre, véradásra stb), 

Egészségnevelési leporellók, képes füzetek (kölcsönözhetők az ÁNTSZ megyei intézeteitől), 

Önkormányzati meghívók, tárgysorozatok, ismertetők, 

A lakóterület térképei, 

Fényképfelvételek az önkormányzat egészségügyi létesítményeiről. 
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Matematika  

Egészségvédelmi célok  

A matematika tanítása során megvalósítandó egészségnevelési célként az alábbiakat tűzzük ki: 

A matematikai feladatok során, elsősorban a szöveges feladatok, statisztikai számítások, az 

adatok rendezése és az ábrázolás gyakorlása alkalmával 

 tudatosítjuk a szervezet működésével kapcsolatos adatokat, a szervezet működésének 

teljesítő képességét, a szükséges energia pótlását, valamint az egészséges életműködés 

feltételeit; 

 értelmezzük a népesség főbb adatait, a születések, vetélések, halálozások, balesetek 

statisztikai adatait; 

 vizsgáljuk meg a halálokokat és baleseti tényezőket, azok előfordulásának gyakoriságát, a 

csecsemőhalálozást, továbbá a halálozást döntően befolyásoló tényezők csoportját (szív-és 

érrendszeri, daganatos, légúti, idegrendszeri megbetegedéseket, a balestek súlyosságát, az 

önagresszió, öngyilkosság előfordulását), a mozgásrezsim alakulását, a táplálkozás 

jellemzőit, 

 elemezzük és magyarázzuk, valamint összefüggéseiben értelmezzük a magyar lakosság 

egészségi állapotát jellemző statisztikai adatokat, a kedvezőtlen egészségi állapotot kiváltó 

tényezőket (betegségek, balesetek, egészségügyi ellátás igénybe vétele, egészségbiztosítási 

adatok, közegészségügyi mutatók, gyógyszerellátás), 

 vizsgáljuk napjaink félelmetes egészségkárosító tényezői, így az AIDS terjedését, a 

kábítószer-fogyasztást, az alkoholfogyasztás és a dohányzás alakulását, a hepatitisz B. 

fertőzésveszélyének statisztikai adatait, értékeljük a az évek során tapasztalható negatív 

változásokat. 

A matematika tanítása során valósítsuk meg az alapvető egészségvédelmi (testi és lelki egészség-

megőrzési) feladatokat: 

 rendszeresen ellenőrizzük a testtartással, az üléssel, a munkavégzéssel, a látással kapcsolatos 

védő-óvó rendszabályok megtartását, 

 biztosítsuk (teremtsük meg) az osztályterem közegészségügyi feltételeit (szellőztetés, 

tisztaság, világítás), 

 tegyünk preventív pedagógiai intézkedéseket a személyi higiénia fenntartására, a fertőző 

betegségek terjedésének megelőzésére, 

 nevelési módszereink segítségével előzzük meg a tanítás alatti stressz-helyzetek kialakulását, 

a túlterhelést, a félelmi és szorongásos helyzeteket, a túlmozgásosság (hipermotilitás) és a 

vegetatív panaszok (remegés, kézizzadás, vizelési, székelési zavarok) elszaporodását, 

 válaszoljuk meg az életkori sajátosságokkal, a biológiai és pszichés fejlődéssel, a 

párkapcsolatokkal, a káros függőséghez vezető szokásokkal (alkoholfogyasztás, 

drogfogyasztás, dohányzás, játékszenvedély), krízishelyzetekkel, mozgásszervi és 

érzékszervi fogyatékosokkal kapcsolatos tanulói kérdéseket, problémás helyzeteket, 

motiváljuk a tanulókat az egészségesebb lehetőség választására. 

Egészségvédelmi fejlesztési feladatok  

A matematika tanítása alkalmával elérendő egészségvédelmi célok érdekében az alábbi 

fejlesztési feladatokat tűzzük ki: 
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 tartalmazzanak a mindennapi életből vett arányossági és százalékszámítási példák és 

gyakorlatok olyan feladatokat, amelyek meggyőzik a tanulókat az egészség értékéről, az 

egészséget veszélyeztető tényezőkről, az egyes betegség-fajták terjedéséről,  

 a százalékszámítás utaljon a példák során a lakosság egészségi állapotának mutatóira, a 13-

14 éves gyermekek egészségi magatartására; tanulja meg a tanuló értelmezni az egyszerűbb 

egészségügyi statisztikai sorokat, 

 a matematikai bizonyítás és problémamegoldás keretében tartalmazzanak az egyszerű 

állítások olyan igazság-halmazokat, olyan kijelentéseket, amelyek a szervezet épségének 

védelmére, működésének zavartalanságára, a szervezet és a környezet kölcsönhatására, az 

egészségkárosító tényezők és magatartások személyiségi függőségére egyértelműen 

vonatkoznak ("és, vagy", "ha,  akkor", "pontosan akkor, ha", " van olyan", "minden 

esetben"); ismerje fel a tanuló a környezeti hatás , illetve a személyes életvitel valamint az 

egészség/betegség között levő kapcsolatokat; 

 az összefüggések, sorozatok, függvények értelmezése és képzése alkalmával tanulja meg a 

tanuló az egészségvédelemmel kapcsolatos mérési eredmények táblázatba való rendezését, 

grafikonok készítését, olvasását, valamint az egészségügyi és demográfiai statisztikai 

évkönyvek grafikonjainak értelmezését, 

 a tulajdonságaikkal megadott konkrét halmazok elemei szerinti rendezés során sajátítsa el a 

tanuló az egészséggel és a betegséggel kapcsolatos fogalmak rendszerezését (értékük, abc-

sorrendjük, időrendjük, súlyosságuk alapján), 

 az adott évfolyamban megkövetelt számkörben végzendő alapműveletekhez rendeljen hozzá 

a nevelő egészségvédelmi, demográfiai, egészségügyi, megbetegedési, szociális ellátási, 

egészségfejlesztési és más - megelőzésre utaló - tényszámokat, 

 nyújtson lehetőséget a tanár a matematika tanítása során az egyszerű logikai 

következtetésekre az egészség megóvásával, a betegsége megelőzésével, az indokolatlan 

halálozások visszaszorításával kapcsolatosan 

 készüljenek egyszerű szöveges feladatok a lakosság (romló) egészségi állapotának 

megállítására, tanulja meg a tanuló e feladatokat értelmezni és a helyzet megoldására tervet 

készíteni, 

 tanulja meg a tanuló a munkavégzés alatti "egészséges" testhelyzetet, legyen figyelemmel a 

az asztal és a szék "distanciájára", az előrehajlásra, a néző-távolság megválasztására, a 

mozgás-deficitre, az érzékszervi fogyatékosok (gyengén látók, csökkent hallásúak) 

elhelyezésére, 

 biztosítson a tanár a feladatmegoldásokhoz félelemmentes légkört, oldja fel a számonkérés 

feszültségét, segítse a tanulókat sikerhez és ajánlja fel ehhez a segítségét. 
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Alapvető egészségvédelmi követelmények 

A matematika tanítása során az alábbi minimális teljesítményt várjuk el a tanulóktól:  

 Alkalmazza a tanuló helyesen az egyszerűbb szöveges feladatok megoldásakor az 

egészségvédelem, az egészségfejlesztés körébe tartozó fogalmakat, különösen azokat, 

amelyek az alábbi kérdéskörökre vonatkoznak: 

 népesedés, 

 születési szám, élve születés, születési ártalmak, 

 betegség, baleset, halálozás, 

 család-orvosi szolgálat, 

 iskola-egészségügyi ellátás, 

 védőnői szolgálat, 

 közegészségügyi - járványügyi szolgálat, 

 környezetvédelem, 

 szociális ellátás, 

 fekvőbeteg intézményi ellátás,  

 egyéb egészségügyi szolgáltatás 

 Tudja a tanuló rendszerezni különböző szempontok szerint a lakosság egészségi állapotának 

főbb jellemzőit (életkori csoportok, területi megoszlások, évek szerint). 

 Tudja értelmezni az egészségügyi statisztika adatait és kifejteni ezekkel kapcsolatos 

véleményét, értékelését. 

 Tanúsítson meggyőződést arról, hogy az egészségügyi és demográfiai statisztikák adatai a 

lakosság egészségi állapotának, egészségkulturáltságának valós helyzetét tükrözik; tudjon az 

adatok alapján az egészséges életmód mellett érvelni. 

 Értsen a tanuló a saját testi kondíciójának méréséhez, tudja értékelni a mért biometriás 

változásokat, értsen az adatok regisztrálásához (táblázatba rendezéséhez, vezetéséhez) és 

értelmezéséhez. 

 Ismerje az egészségügyi statisztikában használatos táblázatokat (a tényszámokkal és 

százalékosan kifejezett táblázatokat), grafikus ábrázolási módokat, tudja azok értékeit 

értelmezni.  

 Tudja alkalmazni a grafikus megoldásokat az osztálya helyzetének jellemzésére, 

szemléltetésére, a veszélyhelyzet illusztrálására. 

 Tudja a lakosság (vagy annak egy csoportja) egészségi állapotára vonatkozó tényszámokat 

relatív számokká alakítani. 

 Az egészséges életmód, illetve az egészséget károsító viselkedés tudatosítására végezzen 

megfigyeléseket környezetében, gyűjtsön véleményeket, adatokat és rendszerezze azokat. 

 A tanítás alatt tartsa be a tanuló a munka-egészségügyi szabályokat, viselkedjék 

körültekintően (balesetmegelőzően), végezzen az óraközi szünetben a szervezet erőnlétének 

visszaszerzését biztosító mozgást. 
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Módszertani javaslatok 

A Matematika c. tantárgyban tanításra kerülő egészségvédelmi tananyag nem körülhatárolt, ami 

azt jelzi, hogy a hagyományos tanítás során eddig eléggé figyelembe nem vett általános emberi, 

egészségvédelmi tantervi anyagot szükséges a matematikai tantervi anyagba "integrálni", 

szervesen beépíteni. Az egészségvédelmi tantervi anyag integrálódásához nélkülözhetetlen 

néhány módszertani meggondolást figyelembe venni a matematika tantervének elkészítésekor. 

Vegyük ezeket sorra! 

Az integrálás megvalósítása 

A matematika tanár feladata az egészségtani ismeretek egy csoportját szintetizálni a 

matematikai, geometriai tanagyag követelményei közé. A szintetizálás (összekapcsolás) 

lehetőségeit a nevelőnek már a tanterv készítésekor szükséges kijelölnie, ami nem jelent egyebet, 

mint a számtan, az algebra, a geometria, a valószínűség-számítás, a statisztika oktatásának az 

egészségvédelem irányába történő kitágítását. 

Módszertani szempontból alapvető jelentőségű, hogy a matematikai törzsanyag ne váljon külön 

az egészségvédelmi tananyagtól. A két műveltségi terület tananyagát ilyen tanári kijelentések 

kapcsolhatják össze: 

Mindenki számára igen fontos a testi épség és egészség. Gyűjtsünk olyan statisztikai, demográfiai adatokat, 

amelyek az egészségre vonatkoznak. 

Környezetünkben élő személyek között is vannak egészségesek és betegek. Vegyük számba, milyen arányban 

élnek hazánkban egészségesek és betegek. 

Fontoljuk meg, milyen érvek szólnak az egészség mellett és ellene. Mondjuk el véleményünket az egészséges 

életmódról, fejtsük ki véleményünket a káros függőséghez vezető szokások egyre nagyobb számáról. 

Az emberek sokszor "pongyolán" fejezik ki gondolataikat, egészségi állapotukat. Az egészséges állapot 

örömteli megélésével, a párkapcsolatok szépségével kapcsolatban is sok a kétértelműség. .Az egészségügyi 

statisztika alapján válaszoljuk meg: mi jellemzi népességünk élettartamát, a házasságok "stabilitását", a 

nemi úton terjedő betegségek arányát, az alkoholisták számát? 

Személyes vélemény, álláspont hangoztatása mögött meggyőződés, állásfoglalás, mérlegelés lelhető fel. Ennek 

hangoztatása mások meggyőzésére is felhasználható. Hogyan győzhetnénk meg kortársunkat, barátunkat 

statisztikai adatok segítségével az egészséges életvitelről, az egészségre káros szokások (dohányzás, 

alkoholfogyasztás, egészségtelen táplálkozás, drogfogyasztás) elkerüléséről? 

A felsorolt példák azt kívánták jelezni: a hangsúly módszertanilag azon van, hogy az 

egészségvédelmi példák, szöveges feladatok, elemzések, ismeretközlő eljárások 

„természetesen" kapcsolódjanak a matematika törzsanyagához. 

A tantárgyak közötti koncentráció 

A matematika tanárnak keresnie kell más tantárgyak tananyagával történő koncentrációt. Az 

egymással koncentrációs kapcsolatba lépő tantárgyak az egészségvédelem "megerősítése" terén 

az alábbiak lehetnek: 
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Egészségtan, 

Biológia, 

Testnevelés, 

Technika és életvitel, 

Osztályfőnöki órák. 

A koncentráció megteremtését az egyéni tanterv elkészítésekor kell kezdeményezni, továbbá az 

egyes tananyagrészeknél (egészségvédelmi integrációnál), ahol egészségnevelési téma kerül 

feldolgozásra. Főleg az osztályfőnökök tudnak aktuális információval szolgálni a tanulók 

egészségi állapotáról, egészség-kulturális szintjéről, egészségi magatartásáról. Ezek a pedagógiai 

információk nagyban segíthetik a szaktárgyi oktatásba integrálható egészségvédelmi 

ismeretanyag kiválasztását, aktualizálását. 

Legyen a szaktanár a tantárgya törzsanyaga mellett figyelemmel a tanulók viselkedésére, a 

helyes testtartására, a betegségre utaló tünetekre (elesettség, láz, izzadás, légszomj, rosszullét, 

székelési, vizelési problémák, hányinger), az osztályterem levegőjére, a taneszközök tisztaságára, 

a tanuló öltözködésére, jelvényeire (tetoválás, injekciózási nyomok, galerihez tartozás jelvényei), 

a hirtelen bekövetkező változásokra (testsúly, viselkedés-változás, véres szem, az orrlukak 

pirossága, tanulmányi romlás, hiányzás stb.) 

Az egészségnevelés eszköztára 

A matematika tanítása keretében felhasználhatók mindazok a szemléltető és gyakorló eszközök, 

amelyek az emberi szervezet felépítésével, funkciójával, higiénéjével kapcsolatosak, így az 

egészségtani falitáblák, a szakkönyvek színes ábrái, az egészségügyi évkönyvek, az 

egészségnevelési szakszolgálat kiadványai (plakátok, emlékeztetők, füzetek, színes röplapok) és 

sok más egészségvédelmi cikket gyártó és forgalmazó cég ismertetője  (pl. a Mölnlicke kft 

.kiadványai: Lány és fiú; A nő, vagy pl. a Zsiráf kft. kiadványa: Szenvedélybetegségek). 

Módszertani szempontból hangsúlyozandó, hogy az egészségtani szemléltető eszközök a 

tantárgyunk oktatása során elsősorban nem az élettani vagy az anatómiai ismeretek bővítésére 

hivatottak, hanem a képeken bemutatott helyzetek elemzésére, értékelésére, a szaknyelv 

gyakorlására, az életmódi tanács „alátámasztására". 

A szemléltető eszközök kiválasztása tehát nem biológiai-anatómiai szempontú, hanem az 

egészséget választó viselkedésre orientáló.  Az egészségnevelési eszköztárát a tanár a 

tanulók gyűjtő munkájával bővítheti. Gyűjtsenek a tanulók statisztikai adatokat, közvélemény-

kutatási adatokat folyóiratokból, reklámkiadványokból, illetve maguk is készíthetnek rajzos, 

fényképes, grafikus szemléltető eszközöket. 

Fizika 

A Fizika c. tantárgy tanítása során az alábbi főbb egészségvédelmi, egészségfejlesztési feladatok 

"beillesztésére", integrálására nyílik alkalom: 

A testek haladó mozgása 

A mozgás élettani jelentősége. A mozgás szervrendszere. A csontok és az izmok tulajdonságai. 

Vázizomzatunk erőkifejtése. A dinamikus és statikus munka. Álló és ülő testtartás, mint az 

erőkifejtés alaphelyzete. A futó mozgás, mozgásmegterhelés, sebességnövelés. A mozgásos 

teljesítmény mérése. Teljesítmény-tesztek (dinamometriás mérés, erőpróba, légzéspróba).  

A fizikai teljesítmény napi ellenőrzése. A mozgás és kifáradás. 

Erőhatások és következményeik 
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A gravitáció és a súrlódás hatására létesülő balesetek. A fizikai törvények figyelembe vétele a 

munkavégzésnél (emelés, mozgatás, tartás) és sportolásnál (magas- és távolugrás, futás, 

függeszkedés). 

Termikus kölcsönhatás 

A testhőmérséklet és a külső környezet (levegő, víz) hőmérsékletének mérése. A hőmérőzés 

technikája A hőmérséklet változásainak értékelése. A testhő, a hőemelkedés és a láz 

megkülönböztetése. A külső hőmérséklethez történő alkalmazkodás lehetőségei. A 

hőmérséklethez igazodó öltözködés. Meleg és hideg helyiségben végzett munka követelménye. 

Alkalmazkodás a hőmérséklethez. 

Elektromos alapjelenségekhez kapcsolódó egészségvédelem 

Elektromos kísérletekkel kapcsolatos balesetmegelőzési szabályok. Tennivalók a villamos 

berendezés bekapcsolása előtt. Szerelési, javítási munkákhoz otthon szakképzett dolgozót 

hívjunk. Feszültség alatt álló készülékbe benyúlni életveszélyes. Elektromos izzó vagy olvadó-

betét cseréjénél az áramtalanítást és új eredeti olvadó-betétet szükséges biztosítani. 

Ismerje meg és gyakorlatban tudja alkalmazni a tanuló az elektromos áramütéskor alkalmazandó 

elsősegély-nyújtási eljárást, az áramtalanítást és az újraélesztést.  

Tartózkodjék a magas feszültségű vezetékek megérintésétől (pl. sárkányeregetés, labdajáték, 

repülőmodellezés alkalmával). 

Biológia, emberismeret  

Az egészségvédő-egészségfejlesztő műveltségi anyag az egyes tantárgyak anyagában kerül 

szétosztásra. Ezek az "ismeret-mozaikok" ("műveltségi területek") egységgé csak akkor válnak, 

ha mindegyik tantárgy tanítója ugyanazt vallja az egészségről, annak védelméről, és ha 

valamennyi nevelő példamutatása azonos módon az egészség érték-jellegét sugározza. 

Tananyag, tartalmak 

A test és lélek 

Az ember, mint bio-pszicho-szociális lény 

Az ember biológiai értelmezése. A test, a szervezet, mint a külvilággal kapcsolatot tartó 

"egység". A 19. századtól az embert társadalmi lényként értelmezzük. Az ember és a 

személyiség kapcsolata. Az ember, mint bioszociális lény. A biológiai, pszichikus és 

szociális összetevők kölcsönhatásban állnak. 

A kölcsönhatás értelmezése a homeosztázis (a szervezet, a személyiség "egyensúlya") 

szempontjából. Az egészséges és beteg személyiség. A testi és lelki megbetegedések, 

túlterhelések egymásra hatása. 

Az ember és a környezet viszonya 

Az ember és a környezetének egysége és kölcsönhatása. Az ember körülvevő környezet fajtái: 

természetes, mesterséges és társas-társadalmi (gazdasági, kulturális) környezetünk és ennek hatása az 

egyes emberre. A természetes, a mesterséges és a szociális környezet hatása az egészségre. Alkalmazkodás 

a környezethez, a környezet alakítása. 

A személyiség, mint élő, nyitott rendszer. A személyiség struktúrája, alrendszerei. Az alrendszerek 

kölcsön-kapcsolatai. A harmonikus személyiség. 

 

Az egészség modern értelmezése 
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  EGÉSZSÉG 

            

       pszichés       szociális 

 

 

     szomatikus 

        jólét, alkalmazkodó képesség állapota 

 

Az Egészségügyi Világszervezet egészség-definíciója (testi, lelki, szociális "jólét állapota", nem 

pusztán a betegség és nyomorékság hiánya). Az egészség, mint alapvető emberi jog, és mással 

nem helyettesíthető érték. Az életminőség és egészség összefüggése. A dinamikus 

egészségfogalom. Az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés mint folyamat, az egészségvédő 

képesség megszerzése, az egészség feletti önellenőrzés növelése, az egészséget támogató 

magatartás elsajátítása. 

A dinamikus egészségfogalom (bemutatása az alábbi ábra alapján). 

  egészség                  betegség 

 

 

      külső környezeti hatás 

 

 

 

   

Az egészségért minden nap tenni kell. A betegség-fogalom néhány modellje: orvosi betegség-

fogalom, pszichoszomatikus-, rizikótényezős-, deviancia- betegségmodell. A "pozitív" 

egészségfogalom (az egészséges állapot örömteli megélése). A társadalmi-gazdasági helyzet és 

az egészség kölcsönhatása. Egészséges környezet. 

Az egészséges életmód, harmonikus személység 

Az életmód, mint az emberek azon tevékenységi-magatartási rendszere, amelyet több-kevesebb 

tudatossággal életük formálására, a különböző szintű szükségleteik kielégítésére szerveznek. Az 

életmód és az attitűd kapcsolata. Az egészséges életmód, mint az egészséget segítő egyéni 

választás készsége és az egészséget támogató természeti és társadalmi környezet fejlesztésének 

képessége. Az egészséges életmód kiemelt tényezői: egészséges táplálkozás, aktív, mozgásos 

életvitel, az alkohol- és drogfogyasztás, elkerülése, a dohányzás mellőzése. 

A lelki egészségvédelem, mentálhigiéne. Szokásbeli rendellenességek. Pszichomotoros és 

funkcionális zavarok. Neurotikus testi és lelki tünetek. 

Pszichikus működéseink 

Az ösztönző-reguláló rendszer működése  

A tudatos és aktív egészségvédelem. Az ösztönző-reguláló személyiségrendszer. A szükségletek 

fogalma, fajtái (biológiai, pszichikus, kulturális, társkapcsolati szükségletek). A szükségletek 

által keltett feszültség, a kielégítésre irányuló késztetés (drive, motiváció). Alapvető 
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szükségleteink és azok kielégítése. Az értékek rendszere. Az egészség, mint érték. A vélemény, 

állásfoglalás, meggyőződés, mint viselkedést reguláló tulajdonságok. Egészségügyi babonák, 

téves hiedelmek A cselekvést (egészségvédő magatartást befolyásoló) megelőző érzelmes 

állásfoglalás, beállítódás. 

A tájékozódó rendszer egészségvédelme 

A figyelem zavarai. A figyelem felkeltése az egészség megvédésére (reklám, propaganda). Az 

érzékszervi fogyatékosok megítélése, elfogadása, segítése. 

Az ingerküszöb szerepe a fájdalom érzékelésében és a beteg gondozásában. "Csendterápia". 

Téves észlelés; hallucináció keletkezése droghatásra. Korszerű tanulási technikák. Az 

álomtartalom elemzése a lelki egészség feltárására. 

Az értékelő rendszer működése 

Az értékek belsővé tétele. Az egészség értékjellege. A testbeszéd, mint empátiás kommunikáció. 

A beteg, sérült, fogyatékos embertársakkal szembeni empatizálás (elfogadás, segítőkészség), 

"beleérzés". A szeretet és szerelem érzelmi tartalma. A szociális gondoskodás, megértő segítés. 

A félelem és szorongás, mint pszichoszomatikus betegségkeltő tényezők. Az agresszív, dacos 

magatartás jellemzői. A siker, a sikertelenség, a megfosztottság, frusztráció élménye. Az 

érzelmek befolyásolása kábító hatású szerekkel (alkohol, egyéb drogok).  

A végrehajtó rendszer lelki egészségvédelme 

A lelki egészségvédelem (mentálhigiéne) megelőző jellege. A cselekvés és tevékenység 

magítélése egészségvédelmi szempontból. Az egészségvédő magatartások kialakulása: 

egészségvédő jártasság megszerzése, készséggé alakítása. Az egészségvédő magatartás 

részműveletek megtanulása, automatizálódása. A lelki egészséget befolyásoló helyzetek: 

(családi, munkahelyi, szociális stb.) konfliktusok, stressz-helyzetek, krízis-helyzetek, társadalmi 

beilleszkedési zavarok. Mozgásszervi fogyatékosokkal való bánásmód. 

A káros függőséghez vezető szokások megelőzése 

Mértéktelenségek (abuzusok) az életmódban (telhetetlenség a táplálkozásban, evésben, ivásban, 

szexuális kapcsolatban). Az egészséges és egészségtelen szokás-cselekvések, mint tanult 

viselkedési sémák.  

Az egészségre káros szenvedélyek (szenvedély-betegségek), káros függőséghez vezető szokások 

serdülőkorban és ezek megelőzése. Szenvedélybetegségek: alkoholizmus, drogfüggőség, 

nagymértékű dohányzás, játékszenvedély. Eufóriát keltő, serkentő (feszültségoldó), aktivitást 

csökkentő, hallucinációt keltő droghatások Az egészségre káros szokások „lebontásának" 

nehézsége, visszavezető foglalkozások, elvonó kúrák, tréningek. 

Patológiás képzetek, gondolkodási zavarok. Beszédhibás emberek és értelmi fogyatékosok az 

emberi közösségekben.  

A gondolkodás és kommunikáció 

A verbális kommunikáció és a testbeszéd 

A beszéd, mint a gondolatok tárgyiasulása, a belső és külső beszéd. A beszéd zavarai. A 

gondolkodás alapműveletei. A probléma-megértő, a problémamegoldó (kreatív) gondolkodás. 

Az algoritmikus gondolkodás az egészséggondozásban. 

A beszéd és az olvasás (a verbális kommunikáció), mint gyógyító eszköz. A beszéd szerepe a 

személyiségfejlődésben, az emberi kapcsolatokban. 
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A testbeszéd, az érzelmek kifejeződése a testen. Empátiás jelzésváltás. A „kettős kötés" 

jelensége. A beteg, sérült, fogyatékos emberek megértése, és a helyes bánásmód a velük való 

kapcsolatban. 

Mások meghallgatása 

A hallgatás és meghallgatás. Figyelés a „másikra", a figyelés jelzése. Az „ajtónyitás" jelensége 

mások meghallgatásakor. Az aktív meghallgatás jellemzői. „Hagyjuk a másikat beszélni"- elve (a 

tolerancia elve). 

A probléma-megoldó gondolkodás 

A „probléma" fogalma a pszichológiában és az egészségvédelemben. A mindennapi élet 

alternatívái közül az egészséges segítő egyéni választás. Problémamegoldó készség, mások 

problémái iránti érzékenység.  Az egészségi kockázat (rizikó) felvállalása, mérlegelése, elvetése. 

Egészségre káros szokások megelőzésének, illetve felszámolásának gondolati elemei. 

A veszélyeztető tényezők elkerülése 

A környezet - elsősorban a háztartás, az otthon, a közlekedés, az iskola, a bevásárlás- 

leggyakoribb egészséget, testi épséget és életet veszélyeztető tényezői. A meggondolatlan 

viselkedés, „legénykedés", felelőtlen veszélyvállalás. A balesetek „bejósolhatósága", 

megelőzésének lehetősége, gondolati kiszámíthatósága. A „majdnem-balesetek" (kvázi 

balesetek), mint figyelmeztető jelek. Az emberi „vészreakciók", vészjelek felismerése, 

értelmezése. 

A fejlődő személyiség 

Az érés és a fejlődés folyamatának jellemzői 

A tanuló saját testének élettani jellemzői, élettani működésének változásai. Az egészséges állapot 

jellemzői, az egészségestől eltérő állapot felismerésének módja. A biológiai érés és a 

személyiség-fejlődés. A fejlődésben visszamaradt, fogyatékos személyek humánus megítélése. 

A fejlődés bio-pszicho-szociális értelmezése. Az „aktuális személyiség" megítélése. 

A szocializáció és a nevelés 

A szocializáció „rejtett csatornái". A család, mint elsődleges szocializációs tényező és segítő-

támogató (szupportív) „háló". A nevelés, mint célirányos, tervszerű, szervezett személyiségre 

hatás. 

A serdülőkor pszichohigiénés jellemzői 

A testi változásokhoz kapcsolódó pszichés változások (a másik nem iránti érdeklődés, az érzelmi 

élet hullámzása, a pszichoszexuális fejlődés), az érzelmek és ösztönös megnyilvánulások tudati 

kontrollja. Barátkozás, nemi közeledés, párválasztás, nemi kapcsolat. A szerelem ismérvei. A 

házasság előtti nemi élet, a terhesség megelőzése és megszakítása. Nemi rendellenességek, 

betegségek. 

Embertársi kapcsolatok 

Az ember társas lény 

A születendő „ember" méhen belüli élete. A születéskor biológiai lényként világra érkező 

újszülött „potenciálisan" személyiség. Az újszülöttet körülvevő szociális környezet (anya, apa, 

orvosi szolgálat stb.). Társkapcsolatok, barátságok a serdülőkorban. A szociális környezet hatása 

a személyiségre. 

Betegek és fogyatékosok 
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A betegség személyiség-alakító hatása. Az „egész" ember megbetegedésének elve (holisztikus 

szemlélet). Az orvos-beteg kapcsolat, mint érzelmi támasz. A beteg-szerepből adódó elvárások: a 

betegként való viselkedés, az egészségessé válás akarása. 

Az érzékszervi, mozgásszervi és értelmi fogyatékosok megítélése, segítése, elfogadása. 

Tolerancia a károsodott személyekkel szemben. A gondozás alapvető pszichológiai 

követelményei: empátia, informálás, segítő-támogatás. 

A nemek közötti kapcsolat 

A nemi kapcsolat „humanizálódása" az ösztöncselekvésből. Párválasztás, párkapcsolat, 

partnercsere, csoportos szex. A szexuális magatartás pszichés és erkölcsi követelményei. A korai 

szexuális élet pszichés „veszélyei". A fogamzás-megelőzés, fogamzás-szabályozás, az AIDS-

betegség megelőzése. A nemi magatartási rendellenességei, nemi úton terjedő betegségek. 

Házasság és családalapítás. 

Társadalmi gondoskodás az életről és az egészségről 

Az élethez és az egészséghez való emberi alapjog az Alkotmányban. A beteg ember 

egészségügyi ellátása. Ifjúsági tanácsadók, gondozók, ambulanciák szerepe a lelki gondok 

megoldásában. 

Az egészségügyi törvény 

Az egészségügyi ellátáshoz való jog és az önrendelkezés joga.  A beteg ember jogai. A 

népegészségügyi gondoskodás, megelőző egészségvédelem (védőoltások, egészségnevelés stb.). 

A családvédelmi, nővédelmi, ifjúságvédelmi gondoskodás. A környezet egészségügyi védelme. 

A lelki egészség megőrzésére és helyreállítására, a lelki zavarok (betegségek) gyógyítására 

vonatkozó intézkedések. 
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Az iskola-egészségügyi ellátás 

A 3-16 évesek egészségügyi ellátása, védelme. Az iskolaorvos és védőnő gondozó munkája. A 

rászoruló gyermekeknek nyújtott tanácsadás, szűrő- és ellenőrző vizsgálatok. 

Alapvető tanulói teljesítmény 

Az általános egészségvédelmi követelmények arra utalnak, hogy azokat minden nevelőnek, 

minden oktató-nevelő munkája során, a tanítási órán éppúgy, mint a tanításon kívüli 

időben nevelői kötelessége megtartani. Az egészségügyről szóló törvény szerint a "közoktatási 

rendszer keretében az életkorhoz és a tanulmányokhoz igazodva" meg kell ismertetni a tanulókat 

a szervezet működésével, higiéniájával, edzésével, a kórmegelőző állapotok megelőzésével és az 

egészségügyi szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos tudnivalókkal." 

Általános követelmények 

Szomatikus egészségvédő ismeretek: 

az egészség és a betegség ismérvei, az egészség testi, lelki és szociális összetevői; az egészséges életmód 

követelményei; 

az emberi szervezet felépítése és működése: 

a természeti és társadalmi környezet kölcsönhatása a szervezetre és az egészségre; 

a személyi higiéne mindennapos teendői; az egészséges táplálkozás és étkezés; az egészséges öltözködés hatása a 

szervezet működésére, 

a környezet tisztaságának mutatói, a közegészségügyi, környezeti ártalmak megelőzése, 

a fertőző betegségek terjedésének megelőzése, a fertőző lánc megszakítása; a nemi érintkezés útján terjedő 

betegségek megelőzése, 

az érzékszervi hibák, tartási rendellenességek felismerése; 

a testedzés és kondicionálás programja,  

a testi épséget veszélyeztető tényezők, baleseti helyzetek felismerése és elkerülése. 

Pszichoszociális ismeretek: 

a káros függőséghez vezető szokások egészségkárosító hatása, megelőzésének módja (dohányzás, 

alkoholfogyasztás, drogfogyasztás megelőzése), 

az indokolatlan gyógyszerfogyasztás kedvezőtlen hatásának felismerése; 

hibás viselkedési programok értékelése, megelőzése (magatartás-zavarok, antiszociális viselkedés, 

agresszivitás, „vészhelyzetek" megítélése, kezelése),  

a stresszhelyzetek megelőzése, feloldása; a konfliktusok kezelése; 

az egészséges napirend, életrend szabályainak megtartása, 

a kortárs-kapcsolatok, kommunikációs szabályai, 

beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadás és segítőkészség; 

 az életkorral járó biológiai és pszichés változások „kezelése"; 

az egészségügyi szolgáltatások (elsősorban az alapellátás) igénybevételének feltételei és lehetősége.  
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Életkorhoz kapcsolódó követelmények: 

ismerje a tanuló a serdülés biológiai és a pszichoszexuális fejlődés jelenségeit; 

ismerje a serdülőkor személyi higiénével kapcsolatos tennivalóit, alkalmait, eljárásait; problematikus 

esetekben tudjon segítséget kérni; 

ismerje a serdülőkor életműködéseinek és élettani igényeinek legfőbb megnyilvánulásait, a leggyakrabban 

előforduló megbetegedések okait, azok megelőzésének módját; tudjon érvelni az egészséget károsító 

magatartásformák ellen; 

ismerje a szexuális kultúra és magatartás alapkövetelményeit; a nemi kapcsolat etikai normáit, a felelős és 

örömteli párkapcsolatok kívánalmait; 

tudja, hogy a nemi szervek funkcióképessé érése nem jelenti egyben a nemi kapcsolat megkezdésének 

szükségességét; fogadja el, hogy a szaporítószerv nem azonos ütemben fejlődik a többi szervrendszerrel; 

szerezzen ismereteket a családi életről, annak szupportív értékéről; 

ismerje fel, hogy mely élvezeti- és kábítószerek ártalmasak az egészségre és veszélyeztetnek (különösen) a 

serdülőkorban; 

ismerje az aktív és passzív dohányzás káros hatását, tudjon nemet mondani minden egészségkárosító 

magatartás, élvezeti szer vagy kábítószer fogyasztásának elkezdésére, 

ismerje a rászorulók, krízishelyzetbe jutottak megsegítését szolgáló elfogadó és segítő (humánus) magatartás 

szabályait tudja, hogy egészségi problémáival hova fordulhat segítségért, 

 ismerje az iskola-egészségügyi szolgálat munkatársai (orvos, védőnő, logopédus, pszichológus) egészségügyi 

szolgáltatásainak igénybevételi lehetőségét. 

Kialakítandó egészségvédő képességek 

Az egészséges életmódra vonatkozó ismeretek önmagukban még nem biztosítják az 

egészségvédő magatartást, csupán megalapozzák a tudatos egészségvédő magatartást Az 

egészségvédő magatartás nem automatikusan követi az egészségvédő ismeretek szintjét, azaz 

a viselkedés nem automatikusan követi az ismeretben bekövetkező változásokat. 

Mindebből következik, hogy az egészséges életmód magatartási elemeit gyakorolni, az 

egészségesebb viselkedés egyéni választásának (a probléma megoldásának) képességét 

fejleszteni szükséges. A megtanítandó tananyag így válik nélkülözhetetlenné az egészségvédő 

jártasságok, készségek, képességek attitűdök kialakítása szempontjából.  

A serdülőkorban az egészségvédő magatartás elemeit a következő készségek kialakításával 

valósíthatjuk meg: 

legyen kész és képes a tanuló az egészség értékéről vallott véleményét kifejteni; 

pozitív és negatív példákon tudja elemezni a magatartás egészségvédő, illetve egészségkárosító hatását; 

tudjon érvelni (tudja társait meggyőzni) valamely magatartás, szokáscselekvés, viselkedés, párkapcsolat 

egészséges vagy hibás voltáról; 

ismerje fel egy-egy egészségre ható tevékenység motívumait, a motívumok cselekvést indító szerepét; 

legyen képes egészségi önismeretre, életmódjának revíziójára, az egészségestől eltérő állapot felismerésére, 

korrekciójára, 

vállalja fel tudatosan az egyéni felelősséget, a saját egészségéért és társainak egészségéért tudja és alkalmazni 

a pszichohigiénés eljárásokat, 

kedvezőtlen helyzetben, szokatlan körülmények között is legyen képes a lehető legegészségesebb, vagy a 

kevésbé ártalmas megoldás választására; 

utasítsa el az egészségre káros szokásokat; alakuljon ki benne elutasító magatartás a dohányzással, az 
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alkohol- és drogfogyasztással, az egészségre ártalmas szórakozásokkal (játékszenvedéllyel), a felelőtlen 

(alkalomszerű) szexuális kapcsolatokkal összefüggésben, tudjon ezekkel szemben érvelni, hangoztassa 

meggyőződését és képes legyen kortársait is meggyőzni; 

tudja igénybe venni az iskola-egészségügyi ellátást, az egészségügyi alapellátást, legyen kész és képes 

egészségével, serdülésével, szexuális problémáival megfelelő időben orvoshoz fordulni és tanácsait 

megtartani; 

vegyen részt az iskolában szervezett dohányzást, alkoholfogyasztást és otthoni balesetet megelőző akciókban, 

mozgalmakban. 

Módszertani javaslatok 

A Biológia, emberismeret c. tantárgyban tanításra kerülő tananyag az élettel és az idegrendszeri-

pszichés egészség megvédésével, a tanulók által követendő viselkedéssel, életmóddal igen szoros 

kapcsolatot tart. Mindez azt jelzi, hogy a hagyományos tanítás során eddig eléggé figyelembe 

nem vett lelki egészségvédelmi tantervi anyagot gyakorlati felhasználásra is szükséges 

alkalmassá tenni, "integrálni", szervesen beépíteni az emberismereti tantervi anyagba. 

A tantárgyban tanításra kerülő tananyag az élettel és az idegrendszeri-pszichés egészség 

megvédésével, a tanulók által követendő viselkedéssel, életmóddal igen szoros kapcsolatot tart. 

Mindez azt jelzi, hogy a hagyományos tanítás során eddig eléggé figyelembe nem vett lelki 

egészségvédelmi tantervi anyagot gyakorlati felhasználásra is szükséges alkalmassá tenni, 

"integrálni", szervesen beépíteni az emberismereti tantervi anyagba. 

Az egészségvédelmi tantervi anyag integrálódásához szükséges néhány módszertani 

meggondolást figyelembe venni az emberismeret tantervének elkészítésekor. 

A tanár feladata az egészségtani, pszichohigiénés ismeretek egy csoportját átültetni a tanulók 

mindennapos életmódjára, viselkedésére és bekapcsolni azokat az egyéni felelősségtudat és a 

partneri kapcsolatok követelményrendszerébe.   

A tantárgy egészségvédelmi célkitűzése: a tanulók képessé tétele saját maguk önismeretéhez és 

az embertársakhoz való humánus viszony megalapozására (megerősítésére) szükséges 

egészségvédő és szociális készségek megszerzésére, valamint a lelki egészségvédelemmel 

kapcsolatos, fogalmak, vélemények, állásfoglalások és tudományos eredmények alkalmazására 

történő rávezetés (saját életvitelükben és a társas kapcsolataikban). 

Gyűjtsenek a tanulók olyan cikkeket, amelyek az egyén, a család, illetve a közösség (a kortársak) lelki 

egészségvédelmére vonatkoznak.  

Mondják el a tanulók véleményüket az egészséges életmódról, az egészséget akadályozó vagy veszélyeztető 

személyes és társadalmi tényezőkről, fejtsék ki véleményüket a káros függőséghez vezető szokásokról. 

Fejtsék ki a tanulók, hogyan győzhetnénk meg kortársaikat, barátaikat az egészséges életvitelről, a 

fogyatékosok segítéséről, az egészségre káros szokások (dohányzás, alkoholfogyasztás, egészségtelen 

táplálkozás, drogfogyasztás) elkerüléséről? 

Vitassák meg a tanulók: hogyan lehet a közösség egészségét törvényekkel védeni (kiemelve: az egészségügyi 

törvényt a dohányzás elleni törvényt, a magzatvédelmi törvényt, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 

rendeletet, a gyermekvédelmi törvényt)? Hogyan függ össze az egyéni és a társadalmi felelősség az 

egészségvédelem területén? 

A Biológia, emberismeret c. tantárgy pszichológiai alapozásának célja a tanulók felkészítése a 

fejlődésükkel kapcsolatos biológiai és pszicho-szociális változások megértésére, a harmonikus 

személyiségfejlődés feltételeinek megismerésére, az egészséges életmód elfogadtatására. Olyan 
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helyzeteket vetítünk, amelyben napról-napra neki is része van, sőt olykor a felmerülő személyes 

problémák megoldására maga keresi a választ. 

A tanuló számára lehetőséget kell nyújtani véleményének szabad kifejtésére, az érvek és 

ellenérvek hangoztatására. A tanár feladata: a tanácsadás, javaslattétel bizonyos 

viselkedésformákra, segítő eligazítás arról, hogy a felmerülő életmódi, fejlődésbeli, szexuális és 

egyéb egyéni problémáival kihez fordulhat. A lelki tanácsadás azonban a tanítási órán nem lehet 

egyénre szóló, konkrét személy problémáját elemző, hanem csupán általános, azaz minden 

tanulóra vonatkoztatható. A pszichológiai jellegű tanácsadás intimitást és titoktartást feltételez! 

Milyen segítséget nyújthat a tanár a tanulók önismeretéhez, felmerülő személyes 

problémáinak megoldásához? 

Ismertesse a tanulókkal a nevelési tanácsadó, az ifjúsági információs- és tanácsadó iroda, a családsegítő 

központ, a gyermek- és ifjúsági ideggondozó, a drogambulancia, a védőnői tanácsadó legközelebbi 

címét, funkcióját, igénybevételi lehetőségeit, 

Látogassanak meg különböző egészségügyi, szociális intézményeket, ambulanciákat és a helyszínen 

ismerkedjenek meg működésükkel, 

Egy-egy egészségvédelmi, környezetvédelmi, társadalmi beilleszkedési kérdés monitorozását szimulálják 

osztálykeretben, ("osztály-parlament", "bírósági tárgyalás", ifjúságvédelmi intézkedés), 

Az egészség értékelésének és a tanulók szociális érzékenységének kipróbálására oldjanak meg egy-egy 

helyzetszituációt (pl. diszkó-jelenet, drog-visszautasítás, fogyatékos segítése, vélemény-megváltoztatás stb. 

probléma-körében). 

A pszichológiai ismeretek tanítása során számítania kell a tanárnak azzal, hogy a tantárgyában 

szereplő fogalmak és összefüggések más tantárgyak tanítása során is megjelennek. Különösen 

így van ez az élet- és az egészség védelmével, a személyi és közösségi egészségmegőrzés, az 

egészségfejlesztés és az életkori változásokhoz kapcsolódó kérdésekkel.  

A tantárgy legfőbb koncentrációs "partnerei" lehetnek: 

a magyar nyelv és irodalom, amelyben az egészségvédelemmel kapcsolatos fogalmak, köznapi és szakmai 

kifejezések használatát gyakorolják, 

a természetismeret, amelyben az egészségvédelem biológiai megalapozása valósítható meg és a 

környezetvédelem kap hangsúlyt, 

társadalmi ismeretek, amely a társadalmi együttélés szabályozását, az ember szociális létét elemzi és taglalja a 

közösség egészségvédelméért vállalt aktivitást és felelősséget, 

az egészségtan, amely az embert nemcsak biológiai lényként, hanem az élővilág "kiemelkedő" tagjaként, 

társadalmi lényként is bemutatja 

a technika, amely a munkaegészségügy és baleset-megelőzés társadalmi kérdéséhez nyújt viselkedést 

befolyásoló adatokat, 

a matematika, amely segíti az egészségvédelmi számítások, statisztikai kimutatások, grafikus ábrázolások 

használatát. 

Külön is kiemelésre kívánkozik az osztályfőnöki óra tematikája, amely a tanulók 

egészségvédelmi problémáit személyre, kisközösségre bontva igyekszik megoldani. Az 

osztályfőnöktől a tanár több olyan információt szerezhet, amely az egyes tanulók viselkedését, 

életmódját, partnerkapcsolatait, szórakozását, függőségi magatartását, továbbá a szociális, 

kulturális, nemzetiségi (etnikai), helyzetét megvilágítja. 

Az egészségnevelés eszköztára 
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A Biológia, emberismeret c. tantárgy tanításához felhasználható szemléltető és gyakorló 

eszközök részben az iskola szemléltető tárából, vagy könyvtárból, részben pedig külső 

intézmények kiadványaiból, eszköztárából szerezhetők be. 

Tanulói segédletek 

Egészségügyi ABC (szerk.: Jellinek H., Medicina, Bp, 1978) 

Egészségügyi törvény (1997) 

Gyermekvédelmi törvény ( 1997.évi XXXI. törvény) 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya (1994.évi LXI. törvény) 

A gyermek jogairól szóló Egyezmény (1991.évi LXIV. törvény) 

Nevelői segédletek 

Aszmann A.: Serdülők egészségi állapota és egészség-magatartása. Új-Aranyhíd kft. 1995. 

Buda B.: Mentálhigiéné, Animula, Bp., 1994 

Czeizel E.: Felkészülés a  családi életre. Corvina, Bp, 1996. 

Gerevich J.: Amit a pedagógusnak észre kell venni. OENI, Bp. 1982. 

Gerevich J.: Közösségi mentálhigiéne, Gondolat K., Bp. 1989 

Hárdi I.: Lelki élet, lelki bajok. Medicina, Bp. 1977 

Laki Zs.: Önismeret, emberismeret, Népművelési Prop.. Bp. 

Münnich I.- Szakács F. (szerk.): Bűnöző fiatalok. Közgad. Kiadó, Bp., 1977. 

Pataki F.: Nevelés és társadalom. Tankönyvkiadó, Bp. 1982. 

Pataki F. (szerk): Pedagógiai szociálpszichológia. Gondolat Kiadó, Bp. 1976 

Székely L.: Egészségnevelés (Utak a mához) Pápai Páriz, Bp., 1997 

Székely L.- Szeles V.: A drogmegelőzés pedagógiája. Pápai Páriz, Bp., 1994. 

Székely L. Szeles V.- Lukáts Á.: Az iskolai egészségnevelés alapkérdései. Pápai Páriz, Bp. 1998 

Székely L.: Lelki egészségvédelem az iskolában, Pápai Páriz, Bp. 1998. 

Nyomtatott grafikai eszközök 

Egészségvédelmi plakátok, felhívások (tüdőszűrésre, véradásra stb), 

Egészségnevelési leporellók, képes füzetek (kölcsönözhetők az ÁNTSZ megyei intézeteitől). 
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Kémia  

A Kémia c. tantárgy oktatására a kerettanterv a 7. és 8. osztályban évfolyamonként 55 órát 

biztosít. A kémia szaktárgyi oktatása több témakörben alkalmat nyújt egészségvédelmi, 

egészségfejlesztési ismeretek elmélyítésére, valamint egészségvédő (balesetmegelőző) 

viselkedésformák készséggé alakítására. A főbb egészségvédelmi, egészségfejlesztési programok 

az alábbi témakörökbe és tartalmakba integrálhatók.  

A szaktárgy tananyagához illeszkedve egészségnevelési kötelezettsége a tanárnak az, hogy 

egyéni tanterve készítésekor tervezze meg az egyes tantárgyrészekhez kapcsolódó 

egészségvédelmi tartalmakat. Ezt nevezzük a kémia tantárgy egészségvédelmi 

„kereszttantervének". Az integráció helyei az alábbiak lehetnek: 

Alapvető kémiai törvények 

Az elkészített és tárolt ételekben végbemenő kémiai bomlási reakciók egészségre veszélyes 

(vagy mérgező) hatása. A szabad levegőn (hűtés nélkül) tárolt tej-készítmények, tojással készült 

ételek, belsőségből készült ételféleségek. A sütés és főzés szerepe a kémiai változás 

szempontjából. Az ételek fogyaszthatóságának ellenőrzése érzékszervi próbával. A cukros 

oldatok erjedése, az alkoholos erjedés.  

Kémiai változások az emésztés során. Anyagcsere-folyamatok, energia-átalakulás. A 

tápanyagok, mint nyersanyag- és energiaforrások: zsírok, szénhidrátok, fehérjék. A víz szerepe a 

tápanyagok oldásában. A szervezet ásványi anyag-szükséglete (só, vas, jód). 

A mindennapi életben alkalmazott oldatok elkészítése valamely megadott utasítás szerint (mosó 

és mosogató szerek, fertőtlenítőszerek, hajszínező anyagok, háztartási savak, lúgok hígítása). A 

kozmetikumokban szereplő pH értékekből a kémhatás megállapítása. 

Az alkoholos italok koncentrációja; az alkohol felhasználása a fertőtlenítő eljárásokban. Az 

alkoholfogyasztás egészségkárosító és deviáns viselkedéshez, káros függőséghez vezető hatása. 

Balesetmegelőző rendszabályok 

A kémiai kísérletezés alapvető szabályainak ismerete és betartása. Felnőtt szakértő segítségének 

kikérése. Ismert reagensekkel történő kísérletezés. A kísérletekhez használt elektromos áram, gáz 

(Bunsen-égő) alkalmazásával kapcsolatos balesetmegelőző rendszabályok ismerete és 

megtartása. A kísérleti anyagok, eszközök elzárása illetéktelenek elől. A raktározás szabályainak 

ismerete. A háztartási vegyszerek (konyhasó, ecet, citromsav, szalmiákszesz, háztartási sósav, 

vízkőoldó, Hypo, rozsdagátló, csavarlazító), féreg-irtószerek, mezőgazdasági vegyszerek 

(permetezőszerek, nikotin, műtrágyák) tárolása és a háztartásban való szakszerű felhasználása). 

A mérgezések fajtái, a savas és lúgos mérgezés elkülönítése próbával. Elsősegély-nyújtási 

tennivalók mérgezés esetén. A testfelületre, a szembe került mérgező anyag eltávolítása, 

semlegesítése. 

Környezetvédelmi tennivalók 

A levegő minőségének védelme: pormentesítés, rendszeres takarítás. A tartózkodási helyiségek 

rendszeres takarítása, szellőztetése. A levegő tisztaságának védelme: a járművek kipufogó 

gázaitól, gyárak, üzemek füstjétől (közösségi kötelezettség), illetve a dohányfüsttől (egyéni 

kötelezettség). Égetés a szabadban (levél, gally, műanyag elégetése, mint környezet-szennyezés). 

Az aktív és passzív dohányzás egészségkárosító hatása (hatása a légző rendszerre, a szív- és 

érrendszerre, az idegrendszerre). A levegő páratartalmának jelentősége a munkavégzés és a 

pihenés szempontjából. A tiszta levegő értéke, védekezés a kórokozókkal fertőzött légtérben 

történő fertőzés ellen (szájkendő használata). 
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A felszíni és felszín alatti vizek védelme a szennyeződéstől. A folyók szennyezésének forrásai, a 

tavak szennyeződésének megelőzése. A szennyezett vizek megbetegítő hatása (bőrbetegségek, 

gyomor–bélrendszeri betegségek). A vízminőség ellenőrzése az otthoni vízmedencében. 

A levegő és a víz tisztaságának védelmét szolgáló környezetvédelmi rendelkezések. Szabályok a 

természetjárás, kirándulás, táborozás alkalmával. A természetet védő (zöld) mozgalmak helyi 

feladatainak segítése (természetvédelem, szemétgyűjtés, természetvédelmi terület őrzése). 

Tüzelőanyagok felhasználása, környezetkímélő szállítása, tárolása, égetése. Egyéni 

szennyvíztárolók kezelése, a szennyvíz egészségtelen felhasználása, kiürítése (kiskertbe, utcára, 

vízelvezető árokba, növények locsolására). 

Földünk és környezetünk  

A Földünk és környezetünk c. tantárgy oktatására a kerettanterv a 7. és 8. évfolyamban, 

évfolyamonként 55 órát biztosít. A tantárgy szakmai tartalmát az európai és Európán kívüli 

országok természet- és társadalomföldrajza (7. osztály), majd a Közép-Európa és a Kárpát-

medence természet- és társadalomföldrajza (8. osztály) alkotja. A társadalom-földrajzi tananyag 

feldolgozásához több ponton csatlakoznak egészségvédő, társadalom-egészségügyi részek is. 

Ezek a tantervi anyagok nem képeznek önálló feldolgozást, de integrálásukkal, szerves 

beépítésükkel teljessé teszik a tantárgy ismeretanyagát. 

Főbb témakörök az egészségvédelem "szervülésére" az alábbiak lehetnek:  

Földtani alapismeretek 

A föld közegészségügyi védelme. A talaj szennyeződésének egészségkárosító következményei. 

A környék talajviszonyai. Talajművelés és talajjavítás. Talajvédelem. A talaj szennyezése a 

környezetünkben. A szemét és hulladék tárolása, elszállítása, megsemmisítése.  

Az élő vizeink védelme 

A felszíni és felszín alatti vizek tisztaságának védelme. A vízszennyezés legfőbb okai. A 

szennyezett víz egészségkárosító hatása. A lakóhely ivóvíz-ellátása. A víz szerepe a szervezet 

egészséges működésének biztosításában. Mosás és mosogatás. Szennyvíz-kezelés. Házi 

szennyvíztároló építésének, használatának közegészségügyi előírásai 

A légkör, a levegő tisztasága 

Az éghajlatunkhoz és az időjáráshoz alkalmazkodás, a szervezet ellenálló képességének 

növelése, edződés, helyes öltözködés. A föld, a víz és a levegő védelme közegészségügyi 

szempontból. A különféle felhajtógázok szerepe a légkör szennyezésében. A levegő tisztasága 

környezetünkben, otthonunkban, az iskolai körülmények között. A lakás, az osztályterem 

szellőztetésének módja és jelentősége. A levegő szennyezése dohányzással; a passzív 

dohányzásra kényszerítés, mint levegő-szennyeződésből adódó ártalom. 

Környezetvédelem 

Környezetünk természetvédelmi területei. Környezet-károsítás a lakóhely környékén. Hulladék-

anyagok elhelyezésének és megsemmisítésének problémája. A sugárzó anyagok föld alatti 

tárolása („atomtemető"). Égetőművek. Élővizek szennyezése, ipari szennyezés. Az ivóvíz, a 

gyógyító víz, az egészséges ital. 

Állattartás otthon, az állattartás higiénés szabályai. Egészséget károsító rágcsálók és rovarok 

irtása. Az állatról az emberre terjedő betegségek. 

A környezeti károsodások nem ismernek országhatárokat. A környezetvédelmi feladatokban az 

országok egymásra utaltak. A tisztasági mozgalmak környezetvédelmi jelentősége. 

Részvétel az iskolai természetvédelmi és tisztasági mozgalmakban, akciókban. 
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Technika és életvitel 

A Technika és életvitel c. tantárgy oktatására a kerettanterv minden évfolyamban heti 1 tanórát 

biztosít. A tantárgy céljában az fogalmazódik meg, hogy a tanuló ismerkedjék meg a 

lehetőségekkel, miként tudunk együtt élni azzal a technikai környezettel, amelyet az élet 

könnyebbé tételére alkotott meg az ember. A környezet káros hatásainak kivédése, a környezeti 

károk megelőzésére nevelés nem valósítható meg az ember egészségvédő, balesetmegelőző 

képesség-fejlesztése nélkül. 

A tantárgy az életvitel különböző "színtereit" elemzi, így a háztartás, a szűkebb lakóhelyi 

környezet, a kertgazdálkodás, a közlekedés területeit. Az egészséges életvitel, más nevén: az 

egészséges életmód alapkövetelményei megkerülhetetlenül kapcsolódnak a mindennapi élethez, 

a családi, háztartási körülményekhez, azaz a család "szociális" környezetéhez. 

A tantárgy a hangsúlyt a megelőzésre helyezi, így egészségvédelmi tananyagként az alábbi 

témák feldolgozása minősíthető alapvető jelentőségűnek. 

 

TÉMAKÖRÖK ÉS TARTALMAK 

Technikai ismeretek 

Anyagok és alakításuk 

Az anyagfeldolgozás balesetmegelőző szabályai: az anyag tulajdonságának ismerete, a 

szerszámok épségének vizsgálata, az eszközhasználat együttműködés közben. A megvilágítás, a 

szabad mozgás követelményei. Elektromos berendezések használatának szabályai. Éles 

szerszámok használatakor követendő balesetmegelőző magatartás. 

A helyes és hibás testhelyzet munkavégzés közben. 

A munkahely közegészségügyi, környezetvédelmi és munkavédelmi követelményei. A rend és a 

tisztaság jelentősége. 

Környezetünk gépeinek kezelése 

A lakásban található háztartási gépek kezelésével kapcsolatos óvórendszabályok. A háztartási 

gépek célszerű használata. A leggyakrabban előforduló balesetek elemzése (elektromos 

berendezések javítása, főző és sütő készülékek kezelése, elektromos vágó készülékek). A tanuló 

részvétele az otthoni munkamegosztásban, gépek, eszközök használatában. 

Az otthoni balesetek előfordulása, okai, következményei, megelőzésének lehetőségei. A 

leggyakoribb otthoni baleset-fajták. Az otthoni balesetek megelőzését célzó (iskolai) mozgalom 

célja, feladatrendszere. 

Alapvető elsősegély-nyújtási ismeretek és azok gyakorlati elsajátítása. Mentők hívása, teendők a 

mentők megérkezéséig. 

Közlekedés 

A közlekedési eszközök használatával kapcsolatos közlekedésbiztonsági ismeretek, a közúti 

közlekedés szabályai (kerékpárral, motoros járművel). A közlekedési helyzetek megítélése a 

baleset-megelőzés szempontjából. A veszélyhelyzetek felismerése a közúti közlekedés során. A 

közlekedés irányítása. A segédmotoros-kerékpárral való közlekedés szabályai, biztonsága, 

közlekedési jelzések ( a KRESZ ismerete). A közlekedési balesetek megelőzésének mozgalma, 

az Országos Balesetmegelőzési Tanács munkája. 

Az alkoholfogyasztás szerepe a balesetek keletkezésében; az alkoholfogyasztás tilalma a 

járművezetés előtt és alatt. disco-balesetek a közlekedésben. 
A kertgazdálkodás alapjai 
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A kerti munkára ható külső tényezők. A kerti munka baleset-megelőzési rendszabályai. A fizikai 

munka és természetes következménye: az elfáradás. Az elfáradás és a pihenés. A munkavégzés 

során tapasztalható hibás testhelyzetből eredő ártalmak megelőzése. A szabadban végzett munka 

hő-ártalmai. A leggyakoribb baleseti források a kerti munka végzése során. A Környezetvédelem 

szabályai a kerti munkában. Munkaruházat és annak higiéniája. A munkavégzés utáni 

kimosakodás. Vegyszeres ártalmak, gépi eszközök, szerszámok okozta sérülések; esés, 

elcsúszás, leesés megelőzése; elsősegélynyújtás sérülés, baleset esetén. 

A dohányzás és az alkoholfogyasztás fokozott egészségveszélye munkavégzés közben. 

A csoportos munkavégzés balesetmegelőző és egészségvédő szabályai (mások egészségének, 

testi épségének védelme), kockázatvállalás, "legénykedés". 

Az egészséges munkavégzés szabályai 

A mozgás (főként a szabadban végzett mozgás) élettani és mentális hatása. Az élvezeti szerek, 

gyógyszerek, drogok hatása a munkavégzésre. A munka-alkalmassági orvosi vizsgálatok 

jelentősége, az egészségügyi szolgáltatások igénybe vételének feltételei és lehetőségei 

(elsősegélyre jelentkezés, orvosi ellátás, gondozás) 

A személyi higiénia megtartása a munkavégzés alatt, a munka utáni „kimosakodáshoz" 

használható mosdó és mosószerek. 

Az érzékszervek különös védelme a munkavégzés alatt (a végtagok, a bőr, a szem védelme). A 

helyes munkaöltözet. 

Közhasznú munkavégzésben, betakarítási akciókban való részvétel egészségvédelmi szabályai.  

Életviteli ismeretek 

A család egészségének védelme 

Testápolás otthon 

A bőr, mint védő felület a kórokozók ellen. A test tisztántartásának jelentősége. A személyi 

higiénia és a szépségápolás (dezodoránsok, arcszeszek, kozmetikumok használata). A fürdés 

és zuhanyozás üdítő és edző hatása. A napi fogápolási tennivalók. Az ápolt külső jellemzői és 

jelentősége az emberi kapcsolatokban. A rendszeres bőr-, haj-, köröm-, fül- és szemápolás. 

Az ujjak közének és a testhajlatoknak szárazra törlése. A hajápolás és hajmosás. A 

korpásodás megelőzése. A saját törülköző használatának jelentősége. Rendszeres fogápolás 

és a fogazat ellenőriztetése. Az iskola- fogszakorvosi vizsgálatok. 

A serdülőkori sajátos személyi higiéne (fiúknál és lányoknál külön-külön). A menstruáció 

alatti higiéne, betéthasználat, kimosakodás, strandolás. Az elváltozások (viszketés, felpállás, 

kipirosodás, kiütések, pattanások, bőrgyulladás) felismerése a bőrön. A bőr gombás és 

gennyes betegségeinek megelőzése, kezelése: szőrtüszőgyulladás, furunkulus (kelés), a 

faggyúmirigyek eldugulása (aknék, mitesszerek) kezelése, kiütésekkel orvoshoz fordulás. 

A fürdőszoba tisztántartása, csúszás-gátlása, baleseti veszélyeinek megelőzése (pl. 

elektromos berendezések, hajszárító, villanyborotva, telefonkészülék stb. veszélyei). 

Szépítőszerek, tetoválások, színezések, emblémák és díszítő eszközök a testen (fülbevalók, 

karikák, gyűrűk a test különböző részein), a test különböző részeinek „megfúrása". 

Az egészséges környezet megteremtése 

A lakás berendezéseinek tisztántartása, a konyha, a szobák, a fürdőszoba, a WC higiénéje. A 

felszerelések, berendezések rendeltetésszerű használata. A lakás tisztaságának megteremtése: 

rendszeres takarítás, portalanítás, mosás, fertőtlenítés, a padozat (padló, parketta, szőnyeg) 
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tisztán tartása. Az utcai ruházat (cipő, ruha) leváltása haza érkezéskor. A porszívó, a 

mosógép balesetmentes üzemeltetése, kezelése. A lakás szellőztetése (különösen dohányzó 

személyek esetén), dohányzó helyiség kijelölése. Kisgyermekek egészségvédelme a 

lakásban: játszó sarok, tisztaság, szellőztetés, zajmentesség. A lakás fűtésének 

egészségvédelmi követelményei. A lakószobák, a közlekedőterek és munkahelyek 

megvilágítása. 

Az udvar higiénéje és balesetmentessége. 

Állatok a lakásban és az udvaron. Az állattartás közegészségügyi követelményei. Állatról 

emberre terjedő betegségek. Tavaszi, nyári nagytakarítás a lakásban és a környékén. 

Rágcsálóirtás, rovarirtás. 

Társadalmi tisztasági akciók a településen ("Tiszta udvar, rendes ház", fásítás, virágosítás)   

A fertőző betegségek megelőzése 

A család, mint életközösség ("setting"), segítő-támogató „háló". A fertőző betegségek 

terjedésének alkalmai. A fertőzés „kapui", a kórokozók fertőzésének útja. A fertőzés módjai: 

közvetlen érintkezéssel, cseppfertőzés, tárgyakkal való közvetlen érintkezés útján, 

élelmiszerekkel, rovarok és rágcsálók közvetítésével és a bőr nyálkahártyájának sebzésein 

keresztül. A nemi érintkezéssel terjedő betegségek. A különböző kórokozók: gombák, 

baktériumok, vírusok. 

Fertőző betegek az emberi közösségekben. A kórokozó és a gazda. A beteg elkülönítése, 

fertőző hatásának megelőzése. A fertőző betegségek tünetei (felismerése): rossz közérzet, 

lázas állapot, sok esetben fájdalom és gyulladásos tünetek. Ismertebb fertőző betegségek: 

himlő, kanyaró, fertőző májgyulladás (hepatitis B), dizentéria (vérhas), tífusz, tbc, influenza, 

nátha. Járványok, szezonális megbetegedések. 

Hatásos megelőző tennivalók (a zsebkendő és a maszk használata). A fertőzött tárgyak 

fertőtlenítése (megsemmisítése). Rovaroktól, rágcsálóktól, legyektől való védelem. A 

gyümölcsmosás jelentősége. A szervezet védekező képességének fokozása (egészséges 

életmód, fertőzés-kerülés, vitamindús táplálkozás). A fertőzések megelőzésének otthoni 

lehetőségei: védekezés és edzés, orvosi vizsgálatok, az előírt gyógymódok megtartása. A 

fertőzések megelőzése az iskolai közösségben.  

Az iskola-egészségügyi szolgálat megelőző tennivalói: szűrő-vizsgálatok, védőoltások. A 

védőoltások jelentősége (aktív és passzív védettség). Lakossági szűrővizsgálatok a tbc korai 

felismerésére. 

Munka, pihenés és szórakozás otthon, szabadidőben 

A munka és az elfáradás. A dinamikus (erőt kifejtő) és a sztatikus (álló, ülő) munka. Az 

elfáradás és a kimerülés.  A fáradtság-érzés "jelző" szerepe. Az elfáradt szervezet 

energiájának visszaállítása (restitució): a pihenés. A fizikai és szellemi pihentetés fajtái. Az 

aktív és a passzív pihenés. A rendszeres testedzés pihentető és edző hatása (reggeli torna, 

sportolás, természetjárás, úszás-edzés). Az alvás jelentősége (alvási idő, a lefekvési időpont, 

az alvás körülményei). A fáradtság ellensúlyozása (a szervezet védőgátlásának kikapcsolása) 

élénkítő szerekkel (dopping-szerek, drogok, kávé, cola-készítmények fogyasztásával). 

Az iskolai testnevelés és a gyakorlatok otthoni folytatása. 

A különféle szórakozások: szellemi, kulturális, szabad-jellegű szórakozások, táncos (discó) 

szórakozások, játék-automatákkal folytatott időtöltés, nyerészkedő játékok. Mindezek 
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megítélése a testi-lelki egészség szempontjából (idegrendszert terhelő zajhatás, fényhatás, 

áporodott levegő, izzadás, meghűlés stb.) A társas összejövetelek összekapcsolódása 

dohányzással, drogfogyasztással, felelőtlen szexuális kapcsolattal, agresszivitással, balesetet 

okozó magatartással, alkoholos állapotban bekövetkező életveszéllyel. Az ifjúsági 

szubkultúra deviáns megjelenési formái: a huliganizmus, fajgyűlölet, a „csöves-jelenség". 

A napirend kialakítása, életmódbeli különbségek 

Az életrend, életmód egészségvédelmi elemei: az élet és az egészség alapvető emberi 

értékének elfogadása, a személyi és környezeti higiénia szabályainak megvalósítása, a 

betegségek megelőzése, a szervezet edzése, az élet alternatívái közül az egészségesebb 

választása, az egészséges táplálkozás, az egészségre káros szokások kialakulásának 

megelőzése, az embertársi és szexuális kapcsolatok harmóniájának megteremtése. 

Az otthoni napirend egészségvédő elmei, azonos időpontjai (felkelés, lefekvés, étkezési 

időpont, reggeli és esti higiénés tennivalók). Televízió-nézés a napirendben.  Hobbi-

tevékenységek otthon. 

Az életmód másságai a családok szociális helyzete szerint. A családból hozott életmódi 

szokások tovább-élése (még új család alapítása után is). Tolerancia a mássággal 

kapcsolatosan. A falusi és városi életmód különbségei. A serdülő napirendjének összeállítása. 

A harmonikus családi kapcsolatok 

A harmonikus család jellemzői. A család "szeretet-hálója". Emberi kapcsolatok a családban, 

a család, mint védő-támogató, segítő, társas szükségletet kielégítő rendszer. Biztonságérzés, 

mint alapvető emberi szükséglet megteremtése a családban. A személyiség szabad 

kibontakozásának lehetősége, a kölcsönös segítség és munkamegosztás lehetősége. Érzelmi 

kapcsolatok, együttérzés (empátia) a családtagok között. A szülő és gyermek harmonikus 

viszonya (engedelmesség, önállóság, tisztelet). 

A családtagok közötti kommunikációs kapcsolat jelentősége, a problémák közös megoldása. 

Az intim emberi kapcsolatoknak, a nemek közötti kapcsolat elemeinek elsajátítása. Kritikus 

élethelyzetek megoldásának elsajátítása. A hibás viselkedési programok korrekciója a 

családban. Hibás társkapcsolatok (kortárskapcsolatok), szexuális kapcsolatok, deviáns 

életvitel, egészségre káros szokások korrekciója a család segítségével. 

Családi problémák megoldásában való részvállalás (alkoholizmus, agresszivitás, vita, 

veszekedés, külön-élés, válás). Káros függőséghez vezető szokások a családban: dohányzás, 

alkoholfogyasztás, recept-drogfogyasztás, nyerészkedő játékszenvedély stb.) 

Gyermekvédelmi problémák, segítség-kérés. 

Az egészséges táplálkozás 

Az egészséges táplálkozás szabályai 

Ételeink élelmiszerekből készülnek és a tápcsatornában tápanyagokká alakulnak. Az 

elkészített ételek megrágása, lenyelése, megemésztése. Az ép fogak szerepe a rágásban (a 

fogazat ellenőrzése, az iskolafogászati rendelés célja). A tápanyagok felszívódása, 

felhasználása (sejtépítés, energia-szolgáltatás). 

Élelmiszereink annál értékesebbek, minél több és többféle tápanyag van bennük. A sütés, 

főzés a könnyebb emésztést szolgálja, elpusztítja a kórokozókat. 

A napi táplálék mennyiségének megválasztása (a kalóriaszükséglet). 
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A táplálék minőségi összetétele (teljes értékű fehérje, friss zöldség, zöldfőzelék, gyümölcs). 

A táplálkozás módja: ízléses terítés és tálalás, jó hangulatú étkezés. A jó és a rossz étvágy, az 

étvágyat befolyásoló tényezők (fogszú, idegesség, dohányzás, betegség). Azonos étkezési 

időpontok jelentősége (a feltételes reflex kialakítása szempontjából). A többszöri, de 

kevesebb étel fogyasztásának előnye. 

Alapos kézmosás az étkezések előtt, szájhigiéne az étkezések után; a gyümölcsmosás 

jelentősége, módja. 

Az elhízás lehetséges okai (sokat evés, kevés mozgás, beteges elhízás (obesitas). Fogyókúra 

végzése (orvosi ellenőrzés mellett) 

Italfogyasztás az étkezéshez (tisztavíz, szénsavas víz, üdítő italok, serkentőanyaggal telített 

italok, szeszesitalok fogyasztása). A különböző italok egészségvédő- egészségfejlesztő 

értéke. Szomjúság oltása nagy melegben (izzadás közben), az alkohol-, vagy serkentőszer- 

tartalmú italok kedvezőtlen hatása. 

A tápcsatorna gyakoribb betegségei: gyomorhurut, bélhurut (hányás, hasmenés), vérhas 

(dizentéria). Étvágytalanság, válogatás az ételfajták között. Az ételkészítés és étkezés előtti 

kézmosás. A napi toalett elvégzése, a WC-használat utáni alapos kézmosás, emésztési-

székelési panaszok orvosi kezelése. 

Élelmiszerek és tápanyagok 

Minden élőlénynek élelemre van szüksége. A növekedéshez, mozgáshoz, a testhőmérséklet 

fenntartásához, a belső szervek megfelelő működéséhez energiára van szükség. Az energia az 

elfogyasztott táplálékból képződik. 

A táplálékok az emésztés során tápanyagokra bomlanak. Tápanyagok: fehérjék, zsírok, 

szénhidrátok, vitaminok, ásványi sók.  

A fehérjék a test építőanyagai, fontos szerepük van az emésztésben és a fertőzések 

leküzdésében is.  Állati fehérje tartalmú élelmiszerek: tej, tejtermék, tojás, hús. Növényi 

eredetű fehérjék: hüvelyesek (bab, borsó, lencse), olajos magvak (dió, mandula), un. 

cereáliák (búza, rozs, zab, rizs, kukorica). 

A zsír mint a legfontosabb energiaforrás, nehezen emészthető, sokáig marad a gyomorban 

(sokáig nem éhezünk tőle). Állati eredetű zsiradékok: vaj, vajkrém, disznózsír; növényi 

zsiradékok: margarin, repceolaj, napraforgóolaj, olivaolaj stb. Rejtett zsiradékok bevitele: a 

húsokkal, virslivel, sajttal, mandulával, pogácsával, tejszínnel, tejföllel, csokoládéval, 

süteménnyel.  

A szénhidrátok a munkavégzéshez, tanuláshoz szolgáltatnak energiát. Édes szénhidrátok: a 

cukorfélék (szőlőcukor, gyümölcscukor, répacukor, tejcukor) , nem édes ízű  szénhidrát a 

keményítő. Szénhidrát-forrásaink: a cukorfélék, a gyümölcsök, a burgonya, a kenyér, a rizs, a 

különféle cukrászsütemények, tésztafélék, édes üdítő italok. A túlzott cukorfogyasztás káros 

az egészségre (fogromlás, elhízás). 

Élelmi rostok (barna kenyér, hüvelyesek, gyümölcsök) biológiai jelentősége (élénkíti a 

bélmozgást). 

Vitaminok és ásványi anyagok élettani jelentősége. 
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A serdülő energiaszükséglete 

Az öt alapélelmiszer-csoportmindennapos fogyasztása: (1) kenyér (cereáliák), (2) 

gyümölcsök és zöldségek, (3) hús, hal illetve tojás, (4) tej és tejtermék, (5) olaj, margarin, 

vaj, illetve kevés zsiradék. 

Mit együnk: ami ízlik, vagy amire a szervezetnek szüksége van?  Haszontalan ételek és italok 

(cukrozott, zsíros, sós ételek, italok). A chips, a ropi, a cola-félék, a keksz, a gyorsbüfék 

ételeinek reklámja és az egészség. Az alkoholos italok egészség-károsító és káros 

függőséghez vezető hatása. A kávé és tea mértékletes fogyasztása üdítő, mértéktelen élvezete 

a szervezet "védőgátlásának" kikapcsolását, a szervezet munkavégző képességének 

kiuzsorázását (kimerülését) okozza. 

Változatos étrend 

A megfelelő táplálkozás feltétele, hogy naponta fogyasszunk az öt alapélelmiszer-csoport 

mindegyikéből.  Fogyasszunk rendszeresen friss zöldségeket, gyümölcsöt, zöldfőzelék-

féléket. Nincs olyan táplálék, amelyik minden szükséges tápanyagot megfelelő 

mennyiségben tartalmazna, ezért sokféle ételt szükséges fogyasztani, azaz változatosan kell 

étkezni. Legyen változatos az ételeink elkészítési módja (főzés, sütés) is. 

Táplálkozási szokások, „magyaros" ételek 

A táplálkozási szokások kialakulása, családi ételkészítési szokások „öröklődése". 

Hagyományos „magyaros" ételek egészségre káros hatása (a feltűnően sok zsír, tésztaféle, 

erős és sós ízesítés következményeként). 

Egészségkárosító élelmiszerek, élvezeti cikkek 

Bármelyik élelmiszer-csoport túlzott mértékű fogyasztása egészségtelen. Különösen 

egészségkárosító a gyakori cukorka-, édesség-, cukrászkészítmény fogyasztása, a gyakori 

tészta-fogyasztás, a zsíros ételek (szalonnafélék) fogyasztása. Az ételek túlsózásának 

egészségkárosító hatása. A serkentő hatású italok (redbull, cola, un. „energia-italok"), 

alkoholtartalmú italok, cukrozott üdítők káros hatása. 

Baleseti veszélyek ételkészítéskor és tároláskor 

Kéziszerszámok használata. Konyhai eszközök, egyszerűbb gépek használatának szabályai 

(kenyérszeletelő, kenyérpirító, elektromos kés, mixer, kávé- és teafőző) és baleseti veszélyei. 

A tűzgyújtás szabályai (gázláng, szabad égő); a főzés és sütés baleseti veszélyei (égés, 

forrázás). Az élelmiszer-tárolás szabályai. A készételek tárolása, a hűtés és mélyhűtés 

szabályai (az ételmérgezés megelőzése). A hűtőszekrény (mélyhűtő) használatának szabályai. 

Kisgyermekek a konyhában. 
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A káros függőséghez vezető szokások megelőzése 

Alkoholfogyasztás a családban; a serdülőkori alkoholfogyasztás veszélye. Dohányzás az 

ételkészítés során.  

Egészséges ruházkodás 

Egyszerű ruhaápolási eljárások 

A ruházat - mint szűkebb mesterséges környezet - egészségvédő jelentősége. A fehérnemű, a 

zokni mosása, napi váltása. A felső ruházat szellőztetése, porolása, kefélése. Az utcai ruházat 

leváltása otthon. A cipő szellőztetése, tisztítása, hintőporozása. Az elhanyagolt ruházat 

(egészségkárosító) következményei, bőrszennyeződés, bőrpír, bőrviszketés (különösen a 

nemi szervek és a végbélnyílás tájékán), felpállás, bőrgyulladás, bőrgombásodás (főleg: 

lábgombásodás), izzadtságszag, áporodott testszag. Az áporodott szag az emberi 

kapcsolatokban taszító jellegű. 

A divat és az egészség 

A korszerűség és a divat. A divat és az egészség kapcsolata. Az egészséges ruházat anyaga, 

megmunkálása, célszerűsége. Az időjáráshoz igazodó öltözködés. A szűk, kemény anyagú, 

műbőr készítésű ruházat (pl. farmer nadrág) izgató hatása bőrre, a nemi szervekre. A 

ruhaviselet, mint „jelvény" a csoporthoz való tartozás szimbóluma. A műanyagból készült 

ruhadarabok tulajdonságai (szellőző képessége). A „divatos" cipő-viselet és az egészséges 

lábbeli (formája, alátámasztási pontjai, lépést biztosító anyaga). 

A lakókörnyezet közegészségügye 

A lakás kommunális ellátása 

A lakókörnyezetünk kommunális ellátottsága: ivóvízszerzés, csatornahálózat, szennyvíz-

elvezetés, portalanítás, szemét- és hulladékgyűjtés, zajmentesség.  Szelektív hulladékgyűjtés. 

A környék zöldövezete, a közterületek fásítása, virágosítása. A környezetvédelem főbb 

tennivalói: a talajszennyezés, az élővizek szennyezése, a légszennyezés megelőzése, a 

zajártalom csökkentése. Környezetvédő akciók a lakóhelyen és az iskolában, valamint abban 

való részvétel (parkosítás, erővédelem, hulladékgyűjtés, virágosítás). 

A lakókörnyezet védelme, közegészségügye 

A környezetvédelem feladatköre, a természeti környezet jelentősége az egészség 

szempontjából. A különböző „zöld-mozgalmak" a lakóhely környékén. A „Körlánc" 

környezeti nevelési program célja: az élő természet védelme, az okozott károk helyreállítása, 

természetvédő „mozgalom" indítása.  Közegészségügyi tennivalók a környezet védelme 

érdekében: a talaj, a víz és a levegő védelme. Közösségi (önkormányzati) tennivalók és 

egyéni feladatok a természetvédelem és az egészséget támogató környezet érdekében. 

Felelősségünk az élő környezet védelméért. 

A növényvilág védelme, parkosítás, virágosítás. Az állatvilág védelme (védett állatok), a házi 

állatok tartásának közegészségügyi követelményei. Állatok a lakásban. 

Szelektív hulladékgyűjtés és tárolás 

A szelektív hulladékgyűjtés értelme a további felhasználás, az értékesítés oldaláról. A 

szelekció közegészségügyi jelentősége (fertőzés, rothadás megelőzése, állattartás segítése. A 

szelekció megvalósításának lehetőségei, a szelektív hulladéktárolás. 
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Baleset-megelőzés a lakásban 

Az otthoni, szabadidős balesetek leggyakoribb fajtái: esés, csúszás, botlás, éles tárggyal való 

vágás, szúrás, forrázás, áramütés. Az elszenvedett sérülések: zúzódás, vágott vagy szúrt seb, 

rándulás, ficam, roncsolt sebzés, törés, repedés. A legtöbb baleset okozói a háztartási gépek, 

elektromos kések, kézi szerszámok. Jelentős számú a forrázási, égési sérülések száma. 

A balesetek kisebb része következik be a tárgyi adottságok hiányosságából (hibás 

berendezés, eszköz, elégtelen megvilágítás), nagyobb része személyi okokra vezethető vissza 

(gyakorlatlanság, felelőtlenség, „legénykedés", kapkodás.  

Legfőbb megelőző tennivalók a lakásban: a háztartási eszközök, tárgyak, gépek működési 

biztonságának ellenőrzése, csúszásgátlás, meghibásodott berendezések megjavítása, a gépek 

és eszközök (kés, húsdaráló, kenyérszeletelő, kávéfőző, vasaló stb.) használati szabályainak 

ismerete és megtartása (előkészítés, helyes fogások, használat utáni elhelyezés, tisztítás). 

Elhasznált spray-dobozok elhelyezése, felnyitásának (robbanás-) veszélye. Létra és más 

magasító eszközök veszélyeinek megelőzése. 

Balesetek a fürdőszobában (elcsúszás, elektromos áramütés). Vegyszerek, háztartási szerek 

tárolása. Az un. „házi patika" tartalma, elhelyezése, hozzáférhetősége. 

Otthoni munkafajták 

Baleset megelőzés a háztartási gépek használatánál 

A gépek kezelésének pontos elsajátítása, a gép használati utasításának megtartása. A 

fegyelmezett géphasználat. A háztartási gépek előkészítése, használat utáni tisztítása, 

elhelyezése. Tennivalók baleset esetén (elektromos áramütésnél, vágásnál, sebzésnél), 

szükség esetén a háziorvos vagy a mentők értesítése. 

Vendéglátás, vendégkínálás 

A testi épség védelme. A terítés esztétikája és higiéniája. A felszolgálás higiénéje. Az 

ételmaradékok gyűjtése. A vendég kínálása. Alkoholos italok helyett üdítő (nem cukrozott) 

alkoholmentes italok javaslata. A dohányzás mellőzése az étkezés alatt (a vendégváró 

szobában). 

Munkamegosztás a családban 

Egészséges és biztonságos munkavégzés (munkafogások) alapszabályai. Az egészségvédő és 

balesetmegelőző magatartás. Az otthoni élettel kapcsolatos (mindennapos, időszakos) 

munkafeladatok. A tanuló részvétele a mindennapos családi munkákban: takarítás, rendrakás, 

ágyazás, fehérnemű mosása, előkészítő feladatok étkezéshez, étkezési edények, eszközök 

mosogatása, szemét és hulladékgyűjtés, szellőztetés. 

Takarékosság és a zsebpénz felhasználása 

A család takarékossága (víz, villany, fűtés) és annak egészségi, valamint gazdasági 

jelentősége. A tanuló takarékossága, zsebpénzének felhasználása: élelmiszerek, italok 

vásárlása, szórakozás, cigarettára, kábítószerre költött kiadások. Táncos, zenés szórakozások 

közegészségügyi vonatkozásai (szennyezett levegő, zajártalom, alkohol-fogyasztás, drog 

„behálózás"). Nyerészkedő játékok és a játék-automatákra költött összegek. A 

párkapcsolatokra költött kiadások. A divatos öltözködés kiadásai (célszerűsége, egészségi 

vonatkozásai). 
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Tanulói teljesítmény 

Az egészségügyről szóló törvény szerint a „közoktatási rendszer keretében az életkorhoz és a 

tanulmányokhoz igazodva" meg kell ismertetni a tanulókat a szervezet működésével, 

higiéniájával, edzésével, a kórmegelőző állapotok megelőzésével és az egészségügyi 

szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos tudnivalókkal." Ebből kiindulva az alábbi 

egészségvédő teljesítményt várható el a tanulótól: 

legyen kész és képes a tanuló az egészség értékéről vallott véleményét kifejteni; 

pozitív és negatív példákon tudja elemezni a magatartás egészségvédő, illetve egészségkárosító hatását; 

tudjon érvelni (tudja társait meggyőzni) valamely magatartás, szokáscselekvés, viselkedés, párkapcsolat 

egészséges vagy hibás voltáról; 

ismerje fel egy-egy egészségre ható tevékenység, viselkedés motívumait, a motívumok cselekvésre indító 

szerepét; 

legyen képes egészségi önismeretre, életmódjának revíziójára, az egészségestől eltérő állapot felismerésére, 

korrekciójára, 

vállalja fel tudatosan az egyéni felelősséget, a saját egészségéért és családtagjai egészségéért, tudja is 

alkalmazni a higiénés eljárásokat, 

kedvezőtlen helyzetben, szokatlan körülmények között is legyen képes a lehető legegészségesebb, vagy a 

kevésbé ártalmas megoldás választására; 

utasítsa el az egészségre káros szokásokat; így alakuljon ki benne elutasító magatartás a dohányzással, az 

alkohol- és drogfogyasztással, az egészségre ártalmas szórakozásokkal (játékszenvedéllyel), a felelőtlen 

(alkalomszerű) szexuális kapcsolatokkal összefüggésben, tudjon ezekkel szemben érvelni,  

legyen kész és képes egészségével, serdülésével, szexuális problémáival megfelelő időben orvoshoz fordulni és 

tanácsait megtartani; 

vegyen részt az iskolában szervezett dohányzást, alkoholfogyasztást és otthoni balesetet megelőző akciókban, 

mozgalmakban. 

Módszertani javaslatok 

A tanításra kerülő tananyag az élettel és a család egészségének megvédésével, a tanulók által 

követendő otthoni, szabadidős viselkedéssel, életmóddal tart szoros kapcsolatot. Mindez azt 

jelzi, hogy a hagyományos tanítás során eddig eléggé figyelembe nem vett testi és lelki 

egészségvédelmi tantervi anyagot a tanulók számára gyakorlati felhasználásra is szükséges 

alkalmassá tenni, azaz „integrálni", szervesen beépíteni a háztartástani tantervi anyagba. 

A Technika és életvitel c. tantárgy tanításának célja a tanulók felkészítése az otthoni, családi 

tennivalók egészségvédő értékének megértésére, a harmonikus személyiségfejlődés feltételeinek 

megismerésére, az egészséges életmód elfogadtatására. 

A háztartástani ismeretek oktatása során a tanuló elé olyan családi, otthoni, háztartási helyzeteket 

vetítsünk, amelyekben napról-napra részt vesz, sőt olykor a felmerülő személyes problémák 

megoldására maga keresi a választ. 

A tanuló számára lehetőséget kell nyújtani véleményének szabad kifejtésére, az érvek és 

ellenérvek hangoztatására. A tanár feladata: a tanácsadás, javaslattétel bizonyos 

viselkedésformákra, segítő eligazítás arról, hogy a felmerülő életmódi, serdülő-kori és egyéb 

egyéni problémáival kihez fordulhat. A tanácsadás azonban a tanítási órán nem lehet egyénre 

szóló, konkrét személy vagy család problémáját elemző, hanem csupán általános, azaz minden 
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tanulóra vonatkoztatható. A nevelői tanácsadás minden esetben intimitást és titoktartást 

feltételez! 

Milyen segítséget nyújthat a tanár a tanulók önismeretéhez, a felmerült személyes problémáik 

megoldásához?  

Ismertesse a tanulókkal a legközelebbi nevelési tanácsadó, ifjúsági információs- és tanácsadó iroda, 

családsegítő központ, gyermek- és ifjúsági ideggondozó, drogambulancia, védőnői tanácsadó címét, 

funkcióját, igénybevételi lehetőségeit, 

Látogassanak meg olyan szociális intézményeket, ahol a háztartási tevékenységeket a gondozottak maguk 

végzik,   

Szimuláljanak osztálykeretben egy-egy egészségvédelmi, környezet-védelmi, családi, napirendi, helyzetet és 

keressék azok helyes megoldását   

Az egészség értékelésének és a tanulók szociális érzékenységének "kipróbálására " oldjanak meg egy-egy 

kritikus helyzetet (pl. diszkó-jelenet, drog-visszautasítás, fogyatékos segítése, szülő-gyermek vita, orvosi 

vizsgálatra jelentkezés, a családi munkamegosztás stb. problémakörében). 

Az életviteli ismeretek tanítása során számítania kell a tanárnak azzal, hogy a tantárgyában 

szereplő fogalmak és összefüggések más tantárgyak tanítása során is megjelennek. Különösen 

így van ez az élet- és az egészség védelmével, a személyi és közösségi egészségmegőrzés, a 

környezetvédelem, a serdülőkori változásokhoz kapcsolódó kérdések tárgyalása során.  

A tantárgy legfőbb koncentrációs „partnerei" lehetnek: 

magyar nyelv és irodalom, amelyben az egészségvédelemmel kapcsolatos fogalmak, köznapi és szakmai 

kifejezések használatát gyakorolják, 

természetismeret, amelyben az egészségvédelem biológiai megalapozása valósítható meg és a 

környezetvédelem kap hangsúlyt, 

társadalmi ismeretek, amely a társadalmi együttélés szabályozását, az ember szociális létét elemzi és taglalja a 

család, a közösség egészségvédelméért vállalt aktivitást és felelősséget, 

egészségtan, amely az embert nemcsak biológiai lényként, hanem az élővilág "kiemelkedő" tagjaként, 

társadalmi lényként is bemutatja, 

osztályfőnöki óra tematikája, amely a tanulók egészségvédelmi problémáit személyre, kisközösségre bontva 

igyekszik megoldani.  

Az osztályfőnöktől a tanár több olyan információt szerezhet, amely az egyes tanulók 

viselkedését, életmódját, családi helyzetét, partnerkapcsolatait, szórakozását, függőségi 

magatartását, továbbá a szociális, kulturális, nemzetiségi (etnikai), helyzetét világítja meg. 

Az életviteli ismeretek tanítása elvárja a nevelőtől, hogy maga is „élő példája" legyen a 

fejlesztési követelményekben felvázolt viselkedésnek. A lelki egészségvédelem szempontjából 

ez azt jelenti, hogy a tanárnak a harmonikus családi életre, az egészséges életmódra kell példát 

nyújtania.  
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Az egészségnevelés eszköztára 

A tantárgy tanításához felhasználható szemléltető és gyakorló eszközök részben az iskola 

szemléltető és gyakorló szertárából, vagy könyvtárából, részben pedig külső intézmények 

kiadványaiból, eszköztárából szerezhetők be. 

Tanulói segédletek 

Székely L.: A családi élet iskolája fiúknak, Magyar Vöröskereszt, Bp.,1982. 

Székely L.: A családi élet iskolája lányoknak, Magyar Vöröskereszt, Bp. 1981. 

Barna M.: Mi kerül az asztalra (Táplálékok és tápanyagok képeskönyve), Anonymus, Bp. 

Patai K.: A szerelem kiskönyve, Zsiráf Kft. Bp. é.n. 

Székely L.: Egészségvédelmi ismeretek. Tankönyvkiadó, Bp. 1980 
Nevelői segédletek 

Aszmann A.: Serdülők egészségi állapota és egészségmagatartása. Új-Aranyhíd kft. 1995. 

Berend M. – Péterfia É.: Tanári kézikönyv a "Felkészülés a családi életre" tantárgy               

oktatásához. Corvina, 1998. 

Buda B.: Mentálhigiéné, Animula, Bp., 1994 

Czeizel E.: Felkészülés a családi életre. Corvina, Bp, 1996. 

Családvédelmi törvény (1992. évi XVI. törvénnyel módosított 1952. évi IV. törvény), 

Egészségügyi ABC (szerk.: Jellinek H., Medicina, Bp, 1978) 

Egészségügyi törvény 

Gerevich J.: Közösségi mentálhigiéne, Gondolat K., Bp. 1989 

Laki Zs.: Önismeret, emberismeret, Népművelési Prop.. Bp. 

Pataki F. (szerk): Pedagógiai szociálpszichológia. Gondolat Kiadó, Bp.1976 

Székely L.: Egészségvédelmi kereszttantervek készítése, Pápai Páriz, Bp.1998. 

Székely L.: Egészségnevelés (Utak a mához) Pápai Páriz, Bp, 1997 

Székely L .- Szeles V.: A drogmegelőzés pedagógiája. Pápai Páriz, Bp., 1994. 

Székely L.- Szeles V.- Lukáts Á.: Az iskolai egészségnevelés alapkérdései. Pápai Páriz, Bp. 1998 

Székely L. - Szeles V.: Egészségnevelés. Ifjúságunk egészségnevelésének gondjai. Pápai Páriz, 

Bp. 1998. 

Székely L. - Szeles V.: Az otthoni balesetek megelőzésének pedagógiai programja, Pápai P.  

Bp. 1998. 

Székely L. - Szeles V.: Dohányzást megelőző pedagógiai mozgalom. Pápai P. Bp. 1998. 

Székely L - Szeles V.: Alkoholfogyasztást megelőző pedagógiai program. Pápai P., Bp. 1997. 

Nyomtatott grafikai eszközök 

Egészségvédelmi plakátok, felhívások (dohányzás, alkoholfogyasztás, személyi higiénia, 

környezetvédelem stb.), 

Egészségnevelési leporellók, képes füzetek, kiskiállítások  

Audiovizuális eszközök 

Egészségvédelmi kisfilmek, videofilmek  

 

Ének, zene 
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A hangadás szerve. A hangok érzelmet közvetítő szerepe. A beszéd és az éneklés légzési 

technikája. A tiszta levegő jelentősége (pormentesség, dohányfüst-mentesség).A hallás zavarai, 

betegségei (fülzsír-dugó, középfül-gyulladás, nagyothallás). A süket, nagyothalló embertársak 

iránti elfogadó és segítőkész magatartás. 

A fül rendszeres ápolása, tisztántartása. 

A zajártalmak (disco-zene) 

Tánc és dráma 

A mozgás szervrendszerének felépítése, a vázrendszer teherbíró képessége. Az izmok 

tulajdonságai. Az állás, a járás, az ugrás, a testtartás egészségvédelmi szabályai. A hibás 

testtartások korrekciója. A túlerőltetés következményei. 

Pihentető és lazító gyakorlatok. Az izommunka és az elfáradás. A pihenés regeneráció 

fiziológiája. A légzés-kapacitást növelő gyakorlatok. A helyes légzés gyakorlása. 

Egészségfejlesztő és egészséget veszélyeztető gyakorlatok. 

Rándulások, ficamok, törések, ínhüvely-gyulladás megelőzése, ellátása, segélynyújtása. 

Hátgerinc-ferdülés (skoliózis, szkifózis), lábboltozat-süllyedés. 

Vizuális kultúra 

A látás szerepe az ember életében. A látás szervrendszere és működése. A látás zavarai: 

közellátás, távollátás, kancsalság, színtévesztés; betegségei: kötőhártya-gyulladás, trachoma (a 

kötőhártya idült gyulladása). 

A látás védelme. A természetes és a mesterséges megvilágítás egészségvédelmi szabályai 

(fényerősség, megvilágítási irány, erős fénybe történő nézés kerülése). A szem sérülései, a 

szembe került idegen anyagok eltávolítása, kimosása. 

A rajzolás alkalmával a szem és a rajzfelület közötti távolság kimérése (kb. 20 cm.).  A 

rajzeszközökkel történő szemsérülések megelőzése, a tanult technikák készségszintű elsajátítása. 

Tervezzen a tanuló egészségvédelmi témájú piktogramokat, plakátokat, feliratokat 

Osztályfőnöki óra 

Az osztályfőnöki óra egészségnevelő célja 

 

Az osztályfőnöki óra egészségnevelési céljaként az alábbiakat jelölhetjük meg: nevelje 

egészséges életmódra a tanulókat, ismertesse meg a személyes egészségvédelem szabályait, 

alkalmait és módjait, így a személyi higiéniát, a testkultúra (rendszeres testedzés), az egészséges 

táplálkozás életkori követelményeit, valamint a tanulás pszichohigiénéjét, 

 tanítson a közösségi egészségvédelemre, az egészséges társadalmi (szociális) és természetes 

környezet higiéniájára, a társadalmi beilleszkedésre és a humanitásra (sérült, beteg, 

fogyatékos embertársak iránti segítőkész magatartásra), 

 készítsen fel az életvédelemre, az életbiztonság megőrzésére, a balesetek megelőzésére és 

elsősegélyre, 

 nyújtson támogatást a serdülőkori változások közepette a lelki egészségvédelemben 

(mentálhigiénés tanácsadásban), a serdülés biológiai, pszichoszociális, párkapcsolati 
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problémáinak kezelésében, továbbá a káros függőséghez vezető szokások elkerüléséhez 

(kiemelten: a dohányzás, a szeszesital-fogyasztás, a drogfogyasztás, a helytelen táplálkozási 

szokás, a játékszenvedély megelőzéséhez). 

Egészségfejlesztési feladatok 

5. osztályban: 

 ismertesse meg a tanulót a testfelépítéssel, a testméretek változásával és annak 

regisztrálásával, 

 fogadtassa el a tanulóval, hogy az egészség érték, 

 a főbb életfolyamatok megismertetése alapján tanítsa meg a tanulót az egészséges életmód és 

napirend követésére, 

 adjon tanácsot a tanulónak az egészséges táplálkozásra, öltözködésre, 

 ismertesse meg a serdüléssel járó testi és lelki változásokat, 

 sorakoztasson fel érveket a dohányzás kipróbálásától való tartózkodás elérésére. 

6. osztályban: 

 ismertesse meg a serdülés korának pszichoszociális változásaival, a barátság és felelősség 

kérdésével, 

 adjon tanácsot a szabadidő egészséges eltöltésére, a sportolásra és pihenésre, a tömeghírközlő 

eszközök egészséges használatára, 

 szerezzen alkalmazásképes tudást a helyes táplálkozásról, készítse fel a tanár a tanulót a 

háztartásban elvégzendő feladatainak gyakorlására, 

 ismerkedjék meg környezete közegészségügyi viszonyaival, tanulja meg a lakásával, 

iskolájával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi megelőző tennivalókat, 

 fogadtassa el a tanulóval az eredményes munkavégzés feltételeit és azok teljesítését a 

mindennapos gyakorlatban. 

7. osztályban: 

alakítsa ki az osztályfőnöki beszélgetés a tanulóban az egészséges életkörülményekhez, 

közegészségügyi viszonyokhoz való igényt, 

tudja regisztrálni önmagán a természetestől eltérő változásokat (betegségi jeleket), tanulja meg, 

hogy melyek az orvoshoz fordulás előírásai, 

ismertesse az egészségre kedvező és ártalmas tényezőket, vegyen részt a tanuló az aktív 

természetvédelemben, 

ismerje meg a gyermekbalesetek megelőzésének módjait, tanulja meg a humánus, udvarias 

viselkedés szabályait, az iskolai és utcai balesetmentes magatartást, a házi patika használatát, a 

vegyszerek tárolását otthon, 

tanítsa meg a tanulót a serdülés folyamatainak és megnyilvánulásainak értékelésére, a 

serdülőkori higiéniára, 

tudatosítsa a tanulóban az élvezeti szerek és az egészségre káros (függőséghez vezető) kábító 

hatású szerek élettani hatását és elutasításuk jelentőségét, 

elemezze a tanár a családi szerepeket, a tanulónak a családi munkamegosztásban elfoglalt helyét; 

tudatosítsa és tanítsa meg a beteg családtaggal való bánásmód alapszabályait. 

8. osztályban: 
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 tájékoztassa a tanár a tanulót a család egészségvédelméről, az otthoni higiénés tennivalókról, 

a napi tisztálkodás követelményeiről, a környezet tisztántartásáról, 

 tudatosítsa a serdülés életszakaszának legfőbb testi, lelki és társkapcsolati jellemzőit, a 

szexuális kapcsolat problémáját, az önmegtartóztatás lehetőségét és értékét, 

 ismertesse meg a nemi és nemi úton terjedő betegségekkel, 

 értékként mutassa be a párkapcsolatokat, mutassa be annak erkölcsi normáit, utaljon az 

összefüggésre a szexualitás a szerelem, a házasság és a gyermek célrendszerében; ismertesse 

a fogamzásgátlás módszereit, 

 fogadtassa el a káros függőséghez vezető szokások elkerülését, így a dohányzás, a 

szeszesital-fogyasztás, a drogfogyasztás elkerülését, 

 a testi-lelki egészségvédelemmel kapcsolatban különítse el a személy egyéni és a társadalom 

közösségi felelősségét, tanítson felelősségvállalásra mind a személyi, mind a közösségi 

egészségvédelem terén. 

Egészségfejlesztési témakörök, tartalmak 

Az osztályfőnöki órák integrációs szerepet töltenek be az egészségnevelésben, ami azt jelenti, 

hogy más tantárgyak biológiai, természettudományos és társadalomtudományi ismereteire 

támaszkodnak. 

Az osztályfőnök munkája az alábbi kiemelt egészségvédelmi-egészségnevelési témakörök 

összefoglalását, a mindennapi élet alternatíváira való alkalmazását igényli a tanulók életkori 

sajátosságait figyelembe véve. 

Egészséges ember - személyes egészségvédelem 

E témakör - a tanuló életkori sajátosságai és a közösségben felmerülő problémák nyomán - az 

egészséges egyéni életmód választását és megvalósítását öleli fel. Célja a tanulók egészség-

potenciáljának (egészséget támogató képességének), az „egészségesebb" választása készségének 

fejlesztése. A megvitatásra, rendszerezésre váró kérdések az alábbiak: 

Az egészség modern értelmezése 

Az egészség örömteli megélése. Az egészség melletti döntés. A betegség, sérülés és 

fogyatékosság. 

A testfelépítés és életműködés jellemzői 

A testünk külső tulajdonságai és részei. A test belső felépítése. Főbb életfolyamataink: a mozgás, 

a légzés, a táplálkozás. 

Személyi higiéné 

A bőr működése, ápolása. A napi tisztálkodás, körömápolás, hajápolás. Az arcbőr ápolása, 

kozmetika. Kiütések, gyulladások. A fogápolás, a fogazat gondozása (fogorvosi kezelés). Az orr 

tisztántartása, a fül helyes tisztítása. A szem védelme, ápolása. Egészséges öltözködés (műanyag 

ruházat, réteges öltözet, hálóruházat, egészséges cipő). A sport- és munkaruházat tisztítása. 

Testkultúra, rendszeres testedzés 

A mozgás szervrendszere. A csontok és izmok tulajdonságai. A helyes testtartás (a gerincoszlop 

elferdülése), helyes ülés, állás, fekvés, teher emelése. Rándulás, ficam, törés. Elemi elsősegély-
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nyújtás. Aktív és passzív pihenés, testedzés, sportolás. Testedzés szabad levegőn. A 

mindennapos testedzés (rendszeressége). Fokozatosság az edzésben. Az edzettségi szint 

ellenőrzése, edzési program, teljesítmény-mérés. Az úszás testedző hatása. Edző jellegű 

lemosdások. Légző-gyakorlatok (légzés az orron keresztül, mély légzés). 

Egészséges táplálkozás 

Élelmiszer, étel, tápanyag. Létfontosságú tápanyagaink (fehérje, szénhidrát, zsír), ásványi anyag 

szükségletünk. A vitaminok szerepe. A táplálkozás rendszeressége és helyes aránya. A táplálék 

minősége (teljes értékű fehérjék, friss zöldségek, gyümölcsök). A táplálkozás módja, az ételek 

elkészítése, tárolása, felmelegítése. Nyugodt étkezés (az étel megrágása). Fogmosás, szájöblítés. 

Italaink: a víz, gyümölcslé, üdítőital, serkentő italok, alkoholos italok. Feketekávé-fogyasztás. 

Erdőn-mezőn gyűjtött gombák, gyógynövények. Húsmentes táplálkozás. Diéta. Elhízás, 

fogyókúra. Betegségek: hányás, hasmenés, székrekedés, gyomorfekély. 

A tanulás, és a munka higiénéje 

A munkavégzés biológiai alapja. A szervezet megterhelése, a munkavégző-képesség 

visszaállítása: munka és pihenés. A tanulás, mint munka. A tanulás munka-higiénéje: megfelelő 

környezet, hőmérséklet, megvilágítás (asztali lámpa), erőssége, iránya. Eltérítő ingerek (zaj, 

zene, tévé). Az asztal és a szék magassága. A könyvtől, füzettől való szemtávolság. A tanulást 

bevezető mozgásigény, szünetek a tanulásban. A pszichikus követelmények, beállítódás, 

érdeklődés, kiegyensúlyozottság, egyéni indítóokok. A figyelem koncentrációja. A tanulás 

ellenőrzése, sikerélmény. A gazdaságos tanulás módszerei, az ismétlések elosztása. A kifáradás 

elleni tennivalók. 

Egészséges környezet - közösségi egészségvédelem 

Ez a témakör a tanulót körülvevő személyi (társas-társadalmi) és természeti (természetes és 

mesterséges) környezet egészségvédelmi tennivalóit foglalja össze, és megvalósításukra ad 

tanácsot az osztályfőnök. E témakör alapvető részletkérdései az alábbiak: 

A család egészsége 

A család, mint segítő-támogató (szupportív) rendszer (a szülők gondoskodása, a család védő-

óvó, gondozó, nevelő szerepe). A tanuló önállósága otthon. A családi élet egészségvédő 

tevékenységei: az élet- és egészség védelme, a családi munkamegosztás, a szabadidő eltöltése 

(szórakozás, pihenés). Mindennapi higiénés feladatok (személyi higiénia és környezethigiénia) a 

családban. A családtagok közösségi élménye, összetartozás (csoportkohézió). Beteg családtag 

gondozása, ápolása. Baleseti veszélyek otthon. 

Egészséges társkapcsolatok 

Az ember társas lény. Kortárskapcsolatok jellemzői. Meghitt barátságok. Barátság azonos 

neműek és másneműek között. Az ismertség, érdeklődés, közös gondolkodás, ízlés. 

Csoporttagság. Ifjúsági szubkultúra, szabályszegő csoportosulások. 
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Embertársi segítőkészség - humanitás 

Beteg, sérült, fogyatékos embertársak iránti megértés, elfogadás. A mozgássérült, 

mozgásfogyatékos emberek iránti segítőkész magatartás. A segítés módozatai, alkalmai. Az 

emberi alapjogok: jog az élethez, a legjobb egészségi állapothoz, a szociális biztonsághoz, a 

szeretethez, megértéshez és védelemhez. A gyermekek kizsákmányolása, fizikai és lelki 

durvaság elleni védelme. A kiskorú megrontása, züllött életmódra rábírása, kéregetésre 

kényszerítésre. Segítés az életveszélyben: önkéntes véradás. 

A környezet higiénéje 

Közegészségügy, járványügy. A mikro- és a makro-környezet védelme. A lakás közegészségügyi 

követelményei: épület, világítás, fűtés, szellőztetés. A hulladéktárolás. A konyha, az éléskamra, a 

fürdő, a WC higiénéje, rendje. A rendetlenségből adódó baleseti források. A természeti 

környezet védelme. A ruházat és az iskolai felszerelés higiénéje. A szórakozó helyiségek 

egészségkárosító tényezői (zaj-, por-, dohányfüst-ártalom). Állatok otthon (állattartás szabályai a 

lakásban). Természetvédelem: növények-, állatok-, élővizek védelme. 

Az életbiztonság megőrzése - életvédelem 

Ez a témakör a tanulót fenyegető balesetek, sérülések megelőzését szolgálja. Az osztályfőnöki 

óra anyaga közvetlenül kapcsolódik a helyi sajátosságokhoz, otthoni és iskolai (konkrét) 

tényezőkhöz, és egyben szolgálja a gyermekbalesetek megelőzését célzó (iskolán kívüli) 

pedagógiai mozgalom megszervezését. Témakörei is ehhez igazodnak: 

Baleset-megelőzés 

Az egészséget és a testi épséget veszélyeztető tényezők az iskolában, a közlekedésben és otthon. 

A baleset-megelőzést célzó „szemle" (vedd észre!). A magatartásból származó balesetek. Az 

eszközök használatából eredő baleseti veszélyek. A leggyakoribb sérülések (sérült szervek). 

Önállóság, felelősség, balesetmegelőző rendszabályok. A kisebbek védelme. A betegek, 

fogyatékosak segítése. 

Balesetmegelőző mozgalom 

Iskolai és iskolán kívüli feladatok a baleseti veszélyek feltárására („vedd észre"), felnőtt 

segítségével történő elhárítására („tedd szóvá" és „segíts megoldani" jelszóval). A szülők 

bekapcsolása a mozgalomba. Az önkéntes kutató-, feltáró-, elemző mozgalom záró foglalkozása: 

érvek gyűjtése, lehetőségek felmutatása. 

Serdülőkori változások - lelki egészségvédelem 

E témakörben az osztályfőnöki órán az aktuális serdülőkori változások megbeszélésére kerül 

sor. A feldolgozáshoz figyelembe kell venni, hogy a tanulók milyen biológiai felkészítést kaptak 

előzőleg, ez határozza meg a témakör mélységét. Alapelv: lehetőleg azonos mélységben nyerjen 

a tanuló az adott osztályban felkészítést a serdülőkori változásokra - függetlenül attól, hogy 

előzőleg részesült-e vagy sem biológiai, egészségtani oktatásban. Főbb beszélgetési témakörök 

az alábbiak: 
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A serdülés biológiája 

A szaporító rendszer felépítése és működése. Férfiak és nők. Az erogén zónák. 

Megtermékenyítés, szülés. A megtermékenyítés elmaradása; menstruáció. A szaporító rendszer 

higiénéje (személyi higiénés feladatok). 

A serdülés szociálpszichológiája 

A serdülés kora, a serdülés folyamata. A másodlagos nemi jellegek kialakulása. A nemi érés 

megindulása: menstruáció, pollúció. Lányok és fiúk barátsága (erkölcsi normák). A fiatalok 

szexuális magatartása. A szerelem jellemzői, a vele járó felelősség. A párválasztástól a 

házasságig. A gyermekért vállalt felelősség. Rendellenességek a szexuális életben. Természet 

elleni fajtalankodás, megrontás, kéjelgés (üzletszerű kéjelgés). Nemi erőszak és mindezek 

megelőzésének módja (technikái). 

A serdülők szexuális problémái 

A házasság előtti nemi élet. A szaporító szervrendszer nem azonos ütemben fejlődik a többi 

szervrendszerrel. A korai szexuális élet ártalmassága, az önmegtartóztatás előnye. A fogamzás 

szabályozása (terhesség-megelőzés) módszerei (kiemelten: a kondom használata). A terhesség 

megszakítása (abortusz). Nemi- és nemi úton terjedő fertőző betegségek megelőzése. Az AIDS-

veszély, a biztonságos szexuális kapcsolat (safer-sex). Az egyéni tanácsadás és vizsgálat 

lehetőségei (iskolaorvos, mentálhigiénés tanácsadó, szakrendelés).  

Párkapcsolatok 

Kommunikáció a szexuális kérdésekről, kifejezési gyakorlatok. A bizalom és a szexualitás 

építése. Elhatározás, választás, döntés. A nemet mondás. A szex és a dohányzás, a szex és az 

alkohol, a szex és a drog. Az „együttjárás", a szexuális „játék" (petting). A szexuális kapcsolat 

következményei. A szexuális erkölcs normái. A serdülőkori terhesség veszélyei. 

 

A változás kézben tartása - mentálhigiéné 

Az osztályfőnöki nevelőmunkának ez a területe a serdülőkor bevezető szakaszában az 

egészséges életmód szervezéséhez, az „egészségesebb" alternatíva választásához nyújt 

tanácsokat. Kiemelt feladata a káros függőséghez vezető szokások elkerülése, a káros 

szenvedélyek kipróbálásától való tartózkodásra történő motiválás. 

A prepubertás életmódi és életmódot szervező mentálhigiénés feladatai közül a 10-14 éves 

korban az alábbiakat szükséges megvalósítani az osztályfőnöki óra keretében: 

Az életmód szervezése 

Az egészséges életmód egyéni elemei. Az életmód, mint tevékenységi-magatartási rendszer az 

élet tudatos formálására, különböző szintű szükségleteink kielégítésére. Az életmód életkorhoz, 

társadalmi viszonyokhoz kötődik (szociálisan determinált). Az egészséges életmód tartalmi 

elemei: életrend, napirend, az egészséget elősegítő magatartás, rendszeres testedzés, egészséges 

táplálkozás, személyi és környezeti higiéné megvalósítása, az egészséget támogató környezet 

fejlesztése. A családi munkaelosztásban való részvétel. A munka és pihenés harmóniája. Az 

egészséget károsító vagy veszélyeztető magatartások visszaszorítása. Az egészséget fejlesztő 

életszemlélet, az egészséges állapot örömteli megélése. Az egészség értékként kezelése, a 

serdülőkori higiénia. 
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Káros függőséghez vezetőszokások megelőzése 

A dohányzás megelőzése. A dohányzáskor belélegzett füst összetétele (nikotin, 

kátrányszármazékok, égési melléktermékek, ingeranyagok). A dohányzás egészségkárosító 

hatása. A dohányzás, mint "bevezetődrog". Téves hiedelmek a dohányzásról. A dohányzás 

megelőzését célzó pedagógiai mozgalom megszervezése, gyűjtött anyagokból dramatizált 

beszámoló. 

Az alkoholfogyasztás megelőzése. Az alkohol idegélettani hatása. A szervezetbe került alkohol 

felszívódása, hatása a munkateljesítményre, a figyelem összpontosítására, a balesetek 

gyakoriságára. Társasági ivás megelőzése. A lerészegedett állapot hatása. Az alkohol 

megelőzését célzó pedagógiai mozgalom megszervezése; az alkoholhatás kísérletes vizsgálata. A 

mozgalomban gyűjtött adatok dramatizált feldolgozása osztályfőnöki órán. Az 

alkoholfogyasztás, mint drogfogyasztás. 

Kábító hatású szerek (drogok) fogyasztása. Legális és illegális drogok. "Bevezető" drogok, 

gyógyszerek, mint drogok. A drogfogyasztás: használat és visszaélés. A drog iránti éhség, 

függőség a szertől. A drogok típusai (opiát-származékok, nyugtató típusúak, izgató típusúak és 

érzéki csalódást előidézők). A függőség tünetei és felismerése. A rászokás körülményei, kortársi 

hatások. A drogfogyasztás megelőzésének tennivalói. Döntés a probléma-helyzetekben (nemet 

mondás gyakorlása). 

Más szenvedélyek megelőzése. Játékszenvedély (automata játékok, komputerjátékok 

szenvedélye) hatása a személyiség fejlődésére. A nyerési vágy, nyerési szenvedély, walkman-

hallgatási szenvedély. Az étkezéssel kapcsolatos falánkság (bulimia). A szenvedély, mint 

ellenállhatatlan cselekvésre indító érzelmi viszony. A szenvedély ki nem elégítése: elvonási 

tünet, kínzó érzés, hiányérezés. 

Szexuális támadás – önvédelem 

Megerőszakolás: az erőszakoskodó és az áldozat. Az erőszak agresszív bűntett. Erőszakoskodó 

ismerős, családtag, idegen. A megerőszakolás indító okai. Az orvosi vizsgálat szükségessége. A 

megelőzés és az önvédelem technikái otthon, utcán, szórakozóhelyen. Bejelentés, eljárás 

indítása. 

Az AIDS-betegség megelőzése 

A HIV-vírusfertőzés. AIDS-betegség, HIV-fertőzött és HIV-pozitív személy. A fertőzés módjai. 

Szexuális úton terjedő fertőzés (homoszexuális kapcsolat fokozott veszélye). Intravénás 

kábítószer-élvezők veszélyeztetettsége. Gyakori partnercsere, mint a terjedés okozója. A 

kondomhasználat szerepe a védekezésben. Mindennapi emberi kapcsolatok és tevékenységek, 

amelyek nem terjesztik a HIV-vírust (ölelő üdvözlés, csók, közös játékszerek, evőeszközök, 

poharak, fésű, lábápolási eszközök, fürdőzés, házi állatok, rovarok). Az AIDS-stop szabályai 

(biztonságos szex). 

Egészségfejlesztési követelmények 

 Az 5-8. osztályos tanulók számára egészségfejlesztési, egészségnevelési követelmény, hogy 

tekintsék az egészségüket értéknek, és ezt a meggyőződésüket tudják indokolni. 

 Ismerjék meg a személyi higiéne legfőbb tennivalóit és azt a gyakorlatban képesek legyenek 

– tanári segédlet nélkül– helyesen megvalósítani (gyakorlatban bemutatni). 
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 Ismerjenek reggeli tornagyakorlatokat azokat önállóan mutassák be. 

 Legyenek tájékozottak a vásárolt élelmiszerek fogyasztásának arányáról, szükségességéről. 

Tudjanak összeválogatni egészséges reggelihez szükséges élelmiszereket. 

 Vállaljanak részt a családi munkamegosztásból, környezetük rendben tartásából. 

 Ismerjék az iskolai, a közlekedési és az otthoni legveszélyesebb helyzeteket. Vegyenek részt 

az osztály balesetmegelőző mozgalmában. 

 Gyakorlati készség szintjén tudják bemutatni a másik nemmel szemben tanúsítandó helyes 

magatartás szabályainak alkalmazását. 

 Tudjanak érvelni a korai szexuális kapcsolat megkezdése ellen, fejtsék ki véleményüket a 

pszichoszexuális változásokról, amelyek bennük zajlanak. 

 Utasítsák el – megfelelő érvel alapján – a káros függőséghez vezető viselkedéseket, azok 

kipróbálása ellen tudjanak érvelni. 

5. évfolyamban: 

 Ismerje a tanuló az emberi test felépítését, a főbb szervrendszerek topográfiáját. Tudjon 

szemléltető táblán mindezekről tájékozódni. 

 Értsen testméreteinek, teljesítményének méréséhez, és a saját mérési feljegyzéseivel tegyen 

erről bizonyságot. 

 Becsülje az emberi életet és egészséget, tudjon védelmükben érvelni (pl. agresszív, 

gyilkosságot bemutató filmmel kapcsolatban). 

 Ismerje a test ápoltságának mutatóit, és saját példáján mutassa be a főbb személyi higiénés 

tennivalókat. 

 Értse a rend és a balesetmentesség összefüggését, bizonyítsa azt iskolai, közlekedési és 

otthoni példákkal. 

 Vegyen részt az otthoni balesetek megelőzését célzó mozgalomban, vállaljon feladatot a 

balesetek okainak felderítésében (az osztályközösségben). 

 Tudjon kritikus helyzeteket megítélni az "egészségesebb" választás szempontjából, 

véleményét példákkal tudja szemléltetni. 

 Ismerje a serdülés legfőbb változásait, így a menstruáció, az éjjeli magömlés folyamatait, a 

másodlagos nemi jellegzetességeket. 

 Tudja felsorolni: kihez fordulhat tanácsért, segítségért szexuális, drog-megelőző, gyermek-

jogi problémáival kapcsolatban. 

 Utasítsa el a dohányzást, tudjon a dohányzás-mentesség mellett érvelni; ha már kipróbálta a 

dohányzást, keresse a leszoktató kúra lehetőségét. 

6. évfolyamban:   

 A tanuló ismerje a főbb testméreteit, életműködésének jellemző értékeit. Tudja ezeket mérni 

és regisztrálni (hőmérőzés, pulzus-számlálás, légzésszám mérése terheléses és pihent 

állapotban). 

 Tudja kiszámítani az ideális testtömegét saját mérési eredményei alapján. 

 Legyen biztos a helyes és helytelen testtartás megkülönböztetésében; alkalmazza a 

gyakorlatban a testtartási, légzési szabályokat, az olvasási távolság megtartását. 

 Ismerje és tudja alkalmazni a serdülőkör higiénés előírásait, a szaporító szervek higiénés 

teendőit. 
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 Ismerje a korának megfelelő –energiát biztosító– táplálékokat, azok fogyasztásának arányát 

és időbeli ritmusát. Tudjon ízlésesen teríteni, és ezt mutassa is be. 

 Értsen a ruhaneműk, a cipő ápolásához. 

 Gyakorlatban valósítsa meg a helyes szellőztetés szabályait otthon és az osztályában. 

 Vegyen részt balesetmegelőző, dohányzást megelőző, alkoholfogyasztást megelőző, 

sportolási mozgalmakban. Az általa feltárt adatokat ismertesse az osztályközösség előtt. 

 Ismerje az egészségre káros szokások különféle fajait, a rászokás motívumait és tudjon a 

kipróbálás (illetve a fogyasztás) ellen érvelni. Gyűjtsön érveket a játékszenvedély túlzásai 

ellen. 

 Tudja alkalmazni a szexuális zaklatás vagy támadás kivédésének szabályait. 

7. évfolyamban: 

Támassza alá érvekkel a tanuló azt, hogy az egészség az ember alapvető értéke. Ismerje a 

megbetegedés esetén követendő magatartást és az orvoshoz fordulás szabályait.  

Ismerje az iskola-egészségügyi ellátást, a védőnői tanácsadó szolgálat lehetőségeit, időpontját, 

alkalmait. 

Rendszeres testedzésével, sportolásával kapcsolatban legyen tisztában a gyakorlatok biológiai 

jelentőségével. 

Ismerje fel és tudja felsorolni szűkebb és tágabb környezetében előforduló egészséges és 

ártalmas tényezőket, legyen kész és képes az egészségre ártalmas tényezők kiiktatására. 

Tartsa be a természetvédelmi előírásokat, erről tudjon beszámolni a különböző helyzetek 

bemutatásával (pl. kiránduláson, természetjáráson, szemétgyűjtéskor stb.) 

Ismerje a humánus és udvarias magatartás szabályait és azokat alkalmazza a gyakorlatban; a 

fogyatékos embertársakkal kapcsolatban mutasson elfogadó és segítő magatartást. 

Ismerje az élvezeti- és kábítószerek fogyasztásának szenvedély-jellegét, élettani hatását, 

társadalmi megítélését. Legyen ismerete a különféle segélyszolgálatokról (drog-segély, telefonos 

lelki elsősegély, szexuális tanácsadó, elvonó szakrendelés igénybevételéről). 

Ismerje fel a család egészségvédelmének jelentőségét, legyen meggyőződve arról, hogy a 

családtagok egészségéért maga is sokat tehet. 

Biztonságosan tudja felsorolni, hogy az otthon tárolt gyógyszerek közül melyiket használhatja 

felügyelet nélkül, melyeket orvosi rendelés nélkül és melyekhez szükséges a felnőttek 

jóváhagyása. Ismerje a "házi patika" elhelyezésének, elzárhatóságának követelményeit. 

8. évfolyamban: 

 Példákon tudja a tanuló bemutatni, hogyan hat a testi egészség az ember érzelmeire, és társas 

kapcsolatára. 

 Tudja kifejezni és értékelni: hogyan nyilatkozik meg az ember egészségért vállalt felelőssége 

a különböző élethelyzetekben. 

 Értelmezze az egészségért vállalt személyi felelősséget és a társadalom (az állam) 

felelősségét. 

 Szakszerűen értelmezze a szaporító rendszer működését, a nemi kapcsolat biológiáját, a 

megtermékenyítést, a várandós állapotot és a szülést. Szemléltető ábrán tudja ezt értelmezni. 

 Ismerje a nemi erkölcs legfőbb irányelveit, tudja azt a saját és kortársai életére vonatkoztatni, 

értelmezze a résztvevők felelősségét a nemek közötti kapcsolatban. 
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 Becsülje partnerét, tudjon érvelni a védelem mellett. Helyzetgyakorlatban is tudja bemutatni 

az udvariasság, a védelem, az erőszak elleni védekezés technikáit. 

 Legyen felkészült a fogamzásgátlás módjainak és eszközeinek alkalmazására. Ismerje a 

kondom-használat szabályait. Tudatosan legyen képes védekezni a nemi kapcsolatok útján 

terjedő fertőző betegségek ellen. 

 Ismerje és fogadja el, hogy mely úton terjed az AIDS-betegség, és mely emberi kapcsolatok 

útján nem terjed. 

 Fejtse ki véleményét a káros függőséghez vezető szokások kialakulásával, kipróbálásával 

kapcsolatosan. Tudjon érvelni ezek megelőzése mellett, vegyen részt e témakörű 

mozgalmakban. 

 Ha már dohányzik, vagy rendszeresen fogyaszt alkohol, vagy kábítószert, kérjen segítséget a 

leszokáshoz. Iskolai körülmények között semmi esetre se dohányozzék, illetve más 

egészséget károsító tevékenységtől is tartózkodjék. Ismerje a leszoktató tréningek, orvosi 

rendelések lehetőségeit. 

Módszertani javaslatok 

Az osztályfőnöki óra sajátos nevelési alkalom. Mód van a tanulóközösséggel a legfőbb erkölcsi, 

egészségvédelmi, gazdasági-politikai, társadalmi, illetve családi, baráti, iskolai kérdéseket 

megvitatni. Módszerében az osztályfőnöki órák más tanóráktól abban különböznek, hogy 

szabadabb légkör és téma-feldolgozás; beszélgetés és vita; bemutatás, tapasztalatcsere, és 

tanácsadás módszere teszi bensőségessé az osztályfőnöki órát. Ebben a légkörben szinte minden 

alkalommal szembesül a tanár az egészség, az élet védelmével. Egészségvédelmi és 

egészségfejlesztési szempontból az alábbiakra hívjuk fel az osztályfőnökök figyelmét. 

Az egészségvédő, egészségfejlesztő ismeretközlés, valamint az attitűd-alakító tanácsadás, 

gyakorlat (bemutató, tréning, gyakorlás) az osztályfőnöki órák szerves része. Az 

egészségvédelmi, egészségfejlesztési nevelő feladatok három "csatorna" útján kapcsolódnak az 

osztályfőnöki munkához: 

 a tanár az egészségvédő, egészségfejlesztő tevékenysége folyamatos, ennek egyes elemei az 

osztályfőnöki beszélgetés témájától függetlenül is részt vesznek az osztályfőnöki munkában 

(pl. a tisztaság ellenőrzése, az osztályterem közegészségi viszonyai, az ülés, az állás 

korrekciója stb.); 

 az egészségvédelem más, nem egészségügyi témához kapcsolódva is bekapcsolódik a 

nevelőmunkába (pl. a barátság témakörében, az iskolai fegyelem, a másság, a jövő kilátásai, 

a tanulás és szórakozási módok stb. megtárgyalásakor);  

 önálló egészségvédelmi téma megbeszélése is képezheti az osztályfőnöki óra tárgyát, mint 

pl. a serdülés kérdése, a drog-ellenes mozgalom, a közlekedési balesetek, egészségügyi és 

szociális ellátás, és több más.  

Az egészségvédelmi témakör jelentős része közvetlenül érinti a tanulót, és közvetlenül irányítja 

az egészségvédő magatartás felé azzal, hogy helyzeteket mutat be, elemez, döntések 

előkészítésére készít fel, tanácsot ad és állásfoglalás hangoztatására nyújt lehetőséget. Mindez 

megköveteli, hogy az osztályfőnök minél több, életből vett helyzetet mutasson be, 

szerepgyakorlatok keretében tréningeztesse a tanulókat a helyes megoldás elfogadására és 

alkalmazására. 
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Az egészségvédő állásfoglalás, attitűd kialakításához alapvető és jól felhasználható egészségtani 

ismeretekre van szükség. Használjon ehhez az osztályfőnök szemléltető képeket, audiovizuális 

eszközöket, vizsgáló és mérő műszereket. Ezek segítségével tanítsa meg a tanulókat a saját 

egészségi állapotuk ellenőrzésére, a terhelési próbák értékelésére. 

Miután az 5. és a 7. osztályban Egészségtan tantárgy még tantervi modulként sem szerepel, így 

az osztályfőnöknek szükséges az egészségvédelmi beszélgetés anyagát bővebb biológiai 

ismeretanyaggal alátámasztani. Miután az osztályfőnöki óra kiemelten nevelési célzatú 

alkalom, az egészségtani ismeretközlés csupán annyit öleljen fel, amennyi az egészségvédő 

magatartás tudatos elfogadásához (nem csak megértéséhez, de készségszintű megvalósításához 

is) nélkülözhetetlen. 

Alapozzon az osztályfőnök a tanulók öntevékenységére, vitakedvére a nevelési programjának 

feldolgozása során, alkalmazzon dramatizált helyzetgyakorlatokat, vitát, beszámolót, 

élettapasztalataikból, gyűjtéseikből vett értékelést. Váljon az osztályfőnöki óra a tanulók 

önismereti fórumává az egészséges életvezetés, életmód, egészségvédő magatartás megvitatása 

segítségével. Ugyanakkor a "nyílt" fórumok ne sértsék meg –különösen a szexualitás, a családi 

harmónia, a szociális ellátottság, a másság kérdésében– az intimitás (titoktartás) követelményét. 

Az osztályfőnök kapcsolódják a beszélgetések során az aktualitásokhoz: az írott és az 

elektronikus hírközléshez, az iskolai tapasztalatokhoz Tűnjék ki az osztályfőnöki óra 

beszélgetéseiből az egészség értéke és szépsége, ugyanakkor az egészséget fenyegető 

"veszélyek" is, valamint sugallja a közösség állásfoglalása azt, hogy megérti, mit vár el a 

társadalom az egyes tagjaitól az egészségvédelem és a megelőzés terén. 

Az egészségvédő feladatok, viselkedésmódok jó részét a tanuló nem az iskolában, hanem a 

szabadidőben, otthon, társaival való szórakozás közben valósítja meg. Ezért jelentős, hogy az 

osztályfőnök a nevelőmunkáját a tanítási időn túlra is kiterjessze. Ennek megvalósítását 

szolgálják az alternatív pedagógiai mozgalmak, amelyek keretében a tanuló pl. adatokat gyűjt, 

tudatosan elemez (felderít, szóvá tesz, megold) különféle egészségvédő vagy egészséget 

veszélyeztető tényezőket. Az osztályfőnöki munkához kapcsolható alternatív pedagógiai 

mozgalmak lehetnek: tisztasági-, környezetvédő-, balesetmegelőző, szociális gondoskodó, 

dohányzást megelőző stb. programok. Ezeknek csupán a megszervezése ad az osztályfőnöknek 

feladatot, tanóra igénye nem merül fel. Ugyanakkor a tanulók által gyűjtött élmények, anyagok, 

tapasztalatok, kísérleti eredmények az osztályfőnöki órát "életszerűvé" tehetik, a tanulóknak 

pedig jelentős motivációt nyújthatnak az önmaguk meggyőzéséhez. 

Amennyiben az osztályfőnök a tanításon kívül is ad egészségvédelmi, környezetvédelmi 

feladatokat a tanulóknak, úgy a feladatok teljesítése után szervezzen beszámolót a tanulók 

tapasztalataiból. Erre a beszélgetése –ha mód van rá– hívjon meg referencia-személyeket 

(orvost, védőnőt, rendőrt, sportolót, gyermekvédelmi munkatársat stb.) 

A szexuális nevelés témakörében kérheti az osztályfőnök az iskolaorvos, a védőnő közvetlen 

segítségét elsősorban a lánytanulók szexuál-higiénéjével kapcsolatosan, illetve a nemi kapcsolat, 

a terhesség, a védekezés, a szülés kérdéskörében. Az osztályfőnök segítséget kaphat a tanításon 

kívül szervezett "önálló védőnői tanácsadó" szolgálat útján is. Kérheti az osztályfőnök 

egészségpedagógiai kérdésekben az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei 

/ fővárosi intézetei egészségnevelési csoportjainak segítségét is. 

Az egészségvédelmi témák feldolgozás során mind az osztályfőnöknek, mind a külső 

előadóknak kerülniük kell a félelmet keltő, elijesztő, fenyegető (pl. betegséggel, halállal, 



 61 

kirekesztéssel fenyegető) közléseket Az osztályban a lányok és fiúk jelenlétére tekintettel egyes 

kérdéskörök tárgyalásakor különös tekintettel kell lenni a nemi sajátosságokra (pl. a menzesz 

higiénéjének, a fityma tisztításának tárgyalásánál). 

Az egészségvédelmi témájú osztályfőnöki órák nyújtsák a tanulóknak az „önmagukkal való 

találkozás" élményét. Az osztályfőnöki óra egészségfejlesztő fokmérője ennek alapján: a téma 

feldolgozásának "komolysága", a közönséges kifejezések, szexuális viccelődés (főleg: trágárság) 

kerülése; a világos kommunikáció, a megértés és segítés éreztetése, valamint a kínos érzések, 

szorongások (pl. leleplezéstől való félelem) elkerülése, feloldása. 
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  MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

5-8. osztály 

 

 

 

 

ÓRATERV 

 

 

 

 

 

 Heti óraszám Éves óraszám 

5. osztály 4 óra 148 óra 

6. osztály 4 óra 148 óra 

7. osztály 4 óra  148 óra 

8. osztály 4 óra 148 óra 

Óraszám összesen:   592 óra 
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1. A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 

Az oktatásnak – mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van abban, 

hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek 

elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások 

befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. 

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes 

boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi  

Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik: az egyikhez szükséges elemek 

támogatják a másik terület kompetenciáit. Hasonló egymásra építettség jellemzi a 

kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát.  

A KULCSKOMPETENCIÁK 

Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és 

vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg 

értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális 

tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős 

tevékenységekben. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

Az anyanyelvi kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes 

nyelvi funkciók ismerete. Ez a tudásanyag felöleli a szóbeli kapcsolattartás fő típusainak, az 

irodalmi és nem irodalmi szövegek egész sorának, a különféle nyelvi stílusok fő sajátosságainak, 

valamint a nyelv és a kommunikáció változásainak ismeretét különféle helyzetekben. 

Digitális kompetencia 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom (információs és kommunikációs 

technológia, a továbbiakban IKT) magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és 

a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, 

visszakeresése, értékelése, tárolása, el ő állítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és 

hálózati együttműködés az interneten keresztül. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A szükséges képességek felölelik az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a 

kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönbözetését. Idetartozik a komplex 

információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök használata, valamint az 

internet alapú szolgáltatások elérése, a velük való kutatás, az IST alkalmazása a kritikai 

gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén. 
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A hatékony, önálló tanulás 

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való 

hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez 

egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és 

alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és 

élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a 

munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e 

kompetencia elengedhetetlen eleme. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető képességek meglétét igényli, mint az írás, olvasás, 

számolás, valamint az IST-eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek, elsajátítása, 

feldolgozása és beépítése. A hatékony és önálló tanulás további feltétele a saját tanulási stratégia 

kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint a tanulás 

szándékának és céljának kritikus mérlegelése. Az egyénnek képesnek kell lennie a közös munkára 

és tudásának másokkal való megosztására saját munkája értékelésére és szükség esetén tanács, 

információ és támogatás kérésére. 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári 

kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti 

elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén 

hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb 

társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári 

kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a 

demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

E kompetencia alapja az a képesség, hogy különféle területeken hatékonyan tudjunk 

kommunikálni, figyelembe vesszük és megértjük a különböző nézőpontokat, 

tárgyalópartnereinkben bizalmat keltünk, és empatikusak vagyunk. Idetartozik még a stressz és a 

frusztráció kezelése, a változások iránti fogékonyság. Az attitűdök vonatkozásában az 

együttműködés, a magabiztosság és az integritás a legfontosabb. Fontos része ennek az attitűdnek 

a személyes előítéletek leküzdésére és a kompromisszumra való törekvés. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben - a 

munkahelyén is - abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó 

lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a 

kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt 

végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági 

tevékenységek során van szükség. 
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Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, delegálás, 

az elemzés, a kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, kockázatfelmérés és vállalás, egyéni és 

csapatmunkában történ ő munkavégzés.  

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező képesség magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának 

elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve 

különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a 

tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejező eszközöket, a fotót s a 

mozgóképet. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, 

saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági 

lehetőségek felismerése és kiaknázása 

2. A KIEMELT FEJLESZTÉSI FELADATOK 

Énkép, önismeret 

A megnevezett értékek és kompetenciák csak akkor épülnek be a tanulók önképébe és válnak 

magatartást irányító tényezőkké, ha a tanulók maguk is részeseivé válnak az értékek 

megnevezésének, azonosításának, megértik következményeiket, és megismerik az elsajátított 

tudás, készségek működését, felhasználhatóságát. Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok 

és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas 

kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek 

optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület 

megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, 

a mások helyzetébe történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a 

kölcsönös elfogadásra. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi 

élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 

Hon- és népismeret 

Elengedhetetlen, hogy a tanulók ismerjék népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, 

nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Ennek során tanulmányozzák a kiemelkedő magyar 

történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók tevékenységét, 

munkásságát, ismerjék meg a haza földrajzát, irodalmát, történelmét, mindennapi életét. Sajátítsák 

el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az 

otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel 

való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék meg a városi és a falusi élet hagyományait, 

jellegzetességeit. 



 67 

Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 

A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású 

eredményeit. Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, 

vallások, a másság iránt. Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról, az 

ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. Növekedjék érzékenységük a 

problémák lényege, okai, az összefüggések és a megoldási lehetőségek keresése, feltárása iránt. 

Az iskolák és a tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vállaljanak a nemzetközi 

kapcsolatok ápolásában. 

A tanulás tanítása 

Magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését, fejlesztését. Ez 

az iskola alapfeladata. 

Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést a különböző szaktárgyi témák iránt, 

útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, annak szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban, 

valamint tanítsa a gyerekeket tanulni. Törekedjenek arra, hogy a tanulók fokozatos önállóságra 

tegyenek szert a tanulás tervezésében, vegyenek részt a kedvező körülmények kialakításában. 

Élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus feltételeiket.  

Az erkölcsi nevelés 

Alapvető cél a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok 

következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, 

közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős 

életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az 

elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési 

problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ 

lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Cél az 

olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozása és fejlesztése, mint a kötelességtudat, a munka 

megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a 

korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás.  

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári 

részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a 

közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés 

szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a 

méltányosság jellemzi. Cél, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és 

kötelezettségeket. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, 

az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a 

megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny 

részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. 

  



 68 

A családi életre nevelés 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, 

önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és tágabb környezet változásai, 

az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező 

zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére. A 

felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok 

kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az 

iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 

3. Alapelvek 

Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi 

tárgy tanulását segíti. Alapvető célja és feladata a jövendő tanulmányokhoz szükséges és a felnőtt 

életben használandó olvasni és írni tudás (szövegértés, szövegalkotás) gondozása és 

továbbfejlesztése, újabb olvasási stratégiák megismerése és alkalmazása. A diákok az iskoláztatás 

e négy évében igen nagy lépést tesznek/tehetnek a szociális érésben, önmagukra eszmélésben, 

kortársaik megismerésében, környezetük összefüggéseinek megértésében. A magyar nyelv és 

irodalom tantárgy fontos célja, hogy a tanulók olyan önálló gondolkodású fiatalokká váljanak, 

akik erkölcsi kérdésekben képesek önálló ítéletalkotásra. E szakasz alapozza meg viszonyukat a 

nemzeti kultúrához, melyen keresztül átélhetik a magyar nyelv és a magyar kultúra 

elválaszthatatlanságát. A tanítás beszélgetések és olvasmányok révén tartalmakkal tölti föl az 

érzelmi kapcsolatok iránti igényüket, átélhetik a szolidaritás, az együttműködés érzését és 

élményét is. A nyelv és irodalomtanítás tehát bátorító, önbizalmat növelő, ezzel is az önismeretet 

elősegítő nevelés; a játékosság, az alkotóképesség fejlesztő támogatása, az életkorra jellemző 

érdeklődés, kíváncsiság kielégítése és irányítása az olvasás, az önművelés felé - mind ezt 

szolgálja. Sok lehetőséget nyújtanak tantárgyaink a kritikus gondolkodás fejlesztésére: 

problémamegoldó és a fogalmi gondolkodásra, a térben és időben való tájékozódásra, az 

ellentétek, a párhuzamok. az ok-okozati viszonyok feltárására. A magyar nyelv és irodalom 

tanítása az 5-8. évfolyamban egységes kerettantervi anyagra - a belépő tevékenységformákban és a 

témakörökben - egymásra épül. De a két szakasz több vonatkozásban el is tér egymástól.  

Az 5-6. évfolyam folytatja és továbbfejleszti a korábbi iskolafokon kialakult szóbeli és írásbeli 

képességeket: a beszédértést, a szóbeli önkifejezést, a szóbeli és az írásos szövegműfajok 

megértését, az írást, a sokirányú kreativitást. Az 5-6. évfolyam irodalmi és nem irodalmi szövegek 

feldolgozásával bevezeti a gyermeket az anyanyelv életének, a magyar nyelv használatának 

megértését elősegítő rendszerébe olyan módon is, hogy megismerteti a magyar irodalom néhány 

összetettebb emberi kapcsolatok megjelenítő, nagyobb lélegzetű klasszikus művével. Ezáltal építi 

tovább a gyermek társas nyelvhasználati, fogalmi gondolkodásbeli, érzelmi, ízlésbeli, erkölcsi 

műveltségét. A mesékkel indul a felső tagozatos irodalom, amelynek középpontjában a fantázia 

áll, és ahogy haladunk előre az évfolyamokban, úgy válik a realitás egyre meghatározóbb elemmé. 

A 7-8. évfolyam már a következő iskolafokozat tanulmányaira készít elő. A művelődés szokásai 

és alapszerkezete ebben az életszakaszban alakulnak ki. Mind nyelvi, mind az irodalmi nevelés 

feladata a diákok érzelmi, szociális és intellektuális érésének támogatása: a nyelvhasználati, a 

grammatikai, a jelentéstani témák és az irodalmi olvasmányok módot adnak erre. A fölkészítésnek 
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elő kell segítenie mind az irodalmi kifejezésformák sajátosságainak befogadását, az irodalmi 

műveltséghez tartozó tudás elsajátítását, mind a saját régió, a lakóhely kulturális értékeinek 

megbecsülését, az esztétikai jellemzők fölfedezését a mindennapokban, a tárgyi és az emberi 

környezetben.  

4. Fejlesztési feladatok 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

 Az önkifejezéshez és a társas-társadalmi párbeszédhez szükséges szóbeli nyelvi képességek 

fejlesztése. A beszédpartnerekhez alkalmazkodó, a beszédhelyzetnek megfelelő, artikulált nyelvi 

magatartás kialakítása. Hangzó szövegek verbális és nem verbális kódjainak megértése és 

értelmezése, a hangzó szöveg különféle kommunikációs helyzetekben, beszédszándékokkal és 

célokkal. Törekvés a megértés aktusának beteljesülésére, a megértetésre; a megértési folyamat 

hibáinak, fennakadásainak reflexiója, korrigálása. Magabiztos fellépés, a szóbeli kommunikáció 

nem verbális eszközeinek és a segédeszközök magabiztos használata. Törekvés a változatosságra, 

az esztétikai minőség érzékelése és tisztelete. 

A kulturált nyelvi magatartásra való fölkészítés… 

…a magyar nyelvi és irodalmi nevelés alapkövetelménye. A kulturált nyelvi magatartás föltételezi 

a szituációhoz, a címzetthez, a témához való rugalmas alkalmazkodást, a figyelmet a másik ember 

beszédének gondolati, értelmi tartalmára, az együttműködés képességét a partnerekkel. 

Fokozatosan bővülő követelmény a szóhasználat a mondatfonetikai eszközök és a nem verbális 

kifejezőeszközök (testbeszéd) összehangolása. A kommunikációs nevelés célja, hogy a tanulókban 

kialakuljon a különféle beszédműfajok felfogásának és alkalmazásának, a konfliktusok 

fölismerésének és megítélésének képessége, az életkorban elvárható kritikus magatartás a 

manipulációs szándékokkal szemben. Hozzátartozik ehhez a kommunikáció lényegének és 

tényezőinek megértése, az író, a mű és az olvasó viszonyának, mint sajátos kommunikációnak 

felfogása. A fejlesztés része az életkornak megfelelő tájékozottság a médiumok szerepéről az 

egyén és a társadalom életében, valamint a leggyakoribb tömegkommunikációs műfajok 

kifezésmódjának ismerete. 

Olvasás, írott szöveg megértése 

Az önkifejezéshez és a társas-társadalmi párbeszédhez szükséges szóbeli nyelvi képességek 

fejlesztése. A beszédpartnerekhez alkalmazkodó, a beszédhelyzetnek megfelelő, artikulált nyelvi 

magatartás kialakítása. Hangzó szövegek verbális és nem verbális kódjainak megértése és 

értelmezése, a hangzó szöveg különféle kommunikációs helyzetekben, beszédszándékokkal és 

célokkal. Törekvés a megértés aktusának beteljesülésére, a megértetésre; a megértési folyamat 

hibáinak, fennakadásainak reflexiója, korrigálása. Magabiztos fellépés, a szóbeli kommunikáció 

nem verbális eszközeinek és a segédeszközök magabiztos használata. Törekvés a változatosságra, 

az esztétikai minőség érzékelése és tisztelete. 

A szövegértés fejlesztése… 

…az iskolai képzés szintjeinek megfelelően az eredményes tanulás és önképzés föltétele. A kellő 

mélységű szövegértés az alapja az életkornak megfelelő tempójú, minél teljesebb megértést 
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biztosító olvasás. A szövegértéssel szorosan összefügg a nyelvi eszközök és a jelentés 

kapcsolatának megfigyelése, felfogása, a különféle tartalmú és rendeltetésű, a mindennapi életben 

és az iskolai tanulmányokban előforduló élőszóbéli és írott szövegek szerkezetének, 

jelentésrétegeinek fokozódó önállóságú értelmezése. Ehhez elengedhetetlen az aktív és passzív 

szókincs folyamatos gazdagodása, az alapvető helyesírási szabályok készségszintű alkalmazása. 

Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkereső, értelmező és reflektáló 

olvasás, továbbá tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázatása; a címadás. 

Írás, szövegalkotás 

Az anyanyelvű írásbeliség normáinak megismerése, az életkornak és az oktatás igényeinek 

megfelel ő írástechnika, olvasható betűformák, esztétikus íráskép, lényegkiemelő, áttekinthető 

jegyzetelés és vázlatkészítés, biztos, problémaérzékeny helyesírás. Szövegtípusok és műfajok 

széles körének alapos ismerete, normakövető írásmód az alapvető műfajokban. A műfajokhoz 

kötődő hagyományok, nyelvi-stilisztikai és kommunikációs jellegzetességek szerepének 

felismerése és kreatív alkalmazásuk saját írásműben. Saját álláspont pontos, változatos, önálló 

kifejtése különféle nyelvi formákban. Kiegészítés, újraírás, kreatív írás. 

A szövegalkotás képességének… 

…folyamatos fejlesztése kiemelkedően fontos feladat. Ez magában foglalja a köznyelvi normához 

alkalmazkodó szabatos kifejezésmód kialakításán kívül a képzelet, az önkifejezés, az egyéni stílus 

bátorítását. Az elsajátítandó műfajok köre a hétköznapi történetmondástól az olvasónaplóig, az 

érvelő fogalmazásig, a szóbeli felelettől a kiselőadásig terjed. Mindez többféle képesség együttes 

meglétét kívánja meg: élőszóban a helyes hangképzést, beszédlégzést, a szöveg- és 

mondatfonetikai eszközök biztonságos használatát, írásban pedig a tanulási igényeknek megfelelő 

íráskészséget, rendezett, olvasható írást. 

A tanulási képesség fejlesztése 

Az alapműveltség elsajátításához szükséges tudás megszerzésének és feldolgozásának csoportos 

és egyéni technikái, e technikák megismerése, használatuk gyakorlása. 

A tanulási képesség fejlesztése… 

…az ismeretfeldolgozási technikák megtanítása valamennyi tantárgy együttes feladata, de jelentős 

szerepet kell vállalnia ebben a magyar nyelv és irodalom tanításának is. Például olyan 

szövegfeldolgozó eljárások megismertetésével, mint a lényegkiemlés, tömörítés, 

szövegkiegészítés, jártasság a verbális és vizuális információ együttes kezelésében. A szellemi 

munka technikájának elsajátításához szorosan kapcsolódik a könyvtári munka megismertetése, 

tapasztalatszerzés a segédkönyvek, szak- és ismeretterjesztő irodalom használatában, ismeretek az 

anyaggyűjtés és -rendezés módszeréről, a forrásfeldolgozás és az idézés etikai és formai 

követelményeiről. A könyvtári gyakorlatnak ki kell terjednie a modern technológián alapuló 

információhordozókra is. A tanulási képesség fejlesztésének fontos állomása a mindennapi 

élethez, irodalmi vagy egyéb tanulmányokhoz kapcsolódó témák önálló feldolgozása, illetve az 

ezek módszerébe való fokozatos bevezetés is. 
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Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 

A mai magyar nyelv árnyalt és igényes használatához szükséges nyelvtani ismeretek elsajátítása, a 

szövegre, annak felépítésére, működésére, jelentésére és stílusára vonatkozó ismertek alkalmazása 

a szövegalkotásban és a szövegek megértésében, elemzésében. A nyelvnek kommunikációs 

közegként, eszközként és társadalmi jelenségként való értelmezése, annak felismerése, hogy a 

nyelv- rendszer, és a nyelv anyanyelvként való birtoklása tartja össze a nyelvközösséget, közvetíti 

a világra vonatkozó tudást, hagyományt. A nyelvi kultúra fejlesztése, birtoklása megalapozza a 

tanulók sikeres szocializációját, hozzájárul megfelelő önértékelésük kialakulásához, önbecsülésük 

fejlesztéséhez, és biztosítja az igényes önkifejezés lehetőségét is. 

A magyar nyelv életének és rendszerének ismerete… 

…és ennek révén a tudatos nyelvszemlélet fokozatos kialakítása kiemelkedő feladata az 

anyanyelvi nevelésnek. Ebben a képzési szakaszban meghatározó a leíró nyelvtani ismeretek 

megszilárdítása, kezdetben a fölismerés és megnevezés, majd a fogalmi meghatározás szintjén, 

valamint a nyelv rendszerére vonatkozó tudás önálló, biztonságos alkalmazásának fejlesztése 

mind az írásbeli, mind a szóbeli megnyilatkozásokban. A jól elsajátított leíró nyelvtani ismeretek 

adják a nyelvhelyességi kérdésekben való tudatos döntésnek és a helyesírási biztonságnak az 

alapját. Az irodalmi művek feldolgozásában feladat annak megláttatása, hogy a mű jelentése, 

hatása, szépsége és a nyelvi kifejezésmód szoros kapcsolatban áll egymással. A grammatikai, 

jelentéstani ismeretek nemcsak az egyéni nyelvhasználat igényesebbé tételét, az irodalmi művek 

jobb megértését szolgálják, hanem segítik az idegen nyelvek tanulását is. Az eredményes nyelvi 

ismeretnyújtásnak együtt kell járnia a nyelvszemlélet gazdagodásával: a magyar nyelv 

sajátosságainak, szépségének fölismerésével, értékeinek megőrzésére vállalt felelősséggel. 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 

Az irodalom, mint művészet befogadásának megalapozása és fejlesztése. Az olvasás, mint 

műélvezet megtapasztalása, az olvasás iránti igény felkeltése. Az irodalom sajátos kifejezési 

formáinak felismerése, összehasonlítása, megértése és értelmezése. A műnemek és a műfajok 

hagyománya, mint a műalkotás megértésének egyik vonatkoztatási pontja. A nyelvi műalkotás 

történetisége és ennek következményei. Érzékenység az irodalmi művekben megjelenő értékek, 

problémák, kérdések és kétségek felfedezésére. Az ízlés, a kánon, mint értékmérő, és mint 

folyamatosan változó jelenség. Ismerkedés a magyar és európai, valamint a világirodalom 

kiemelkedő alkotásaival, alkotóival, korszakaival. A kortárs irodalom pedig azt az üzenetet kell, 

hogy közvetítse a tanulóknak, hogy az irodalom nem egy statikus dolog, hanem egy folyamatosan 

változó és élő valóság. Nemcsak a kultúra hordozója az irodalom, és nemcsak a kommunikáció 

egyik változata, hanem olyan tevékenység, amelyben egy-egy alkotón keresztül voltaképpen az 

emberiség a megszólaló, s a műalkotásban nem tesz mást ez a cselekvő alany, mint hogy önmaga 

számára fogalmazza meg legfőbb dilemmáit és az azokra adható lehetséges válaszokat. 

Az irodalomoktatás… 

…legfőbb célja az olvasóvá nevelés. Ennek feltétele, hogy az irodalmi olvasmányok élményt, 

örömet, szórakozást nyújtsanak ahhoz a fölismeréshez, hogy az irodalomolvasás érzelmi, 

gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények forrása. Az irodalomértés alapvető feltétele a 

szövegelemző eljárásokban való tájékozottságon kívül annak belátása is, hogy az irodalmi jelentés 
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a szövegből, illetve a mű és az olvasó érzelmi, gondolati kapcsolatából bontható ki. Az olvasott 

művekben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, emberi kapcsolatok alkalmasak arra, hogy 

fogékonnyá tegyék a 10-14 éves diákokat érzelmeik és élettapasztalataik gazdagítására, erkölcsi 

ítéletalkotásra, lehetőséget adjanak a véleményalkotásra és ~nyilvánításra. Az irodalomolvasás 

motivációját megerősítheti a diákok aktuális életproblémáival rokon kérdéseket tárgyaló művek 

közös értelmezése, megvitatása. 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése 

Önálló gondolkodás, az önkifejezés kulturáltsága, a kulturális és történeti másság felismerése, 

megértése és erre épülő tisztelete. A saját kultúra sokrétű ismeretén nyugvó képesség a 

különbözőség felismerésére és megértésére. Önálló ítéletalkotás társadalmi, történeti, morális és 

esztétikai kérdésekről, a vélemény érvelő kifejtésének és védelmének képessége különféle 

kulturális, etikai, esztétikai normák és kultúrtörténeti ismeretek alapján. A műalkotások aktív 

befogadása, igény és fogékonyság a műélvezetre, a műalkotás fiktív létmódjának megértése. 

Képesség a konfliktuskezelésre és az önálló ismeretszerzésre. A humor személyiség- és 

közösségépítő szerepének megértése. 

Az irodalmi műveltség… 

…része a klasszikus és kortárs magyar irodalom különféle epikai, lírai, drámai műveinek 

változatos feladathelyzetekben való feldolgozása, esztétikai jellemzőik tudatosítása; az olvasott 

művek alapján néhány alapvető irodalmi téma, motívum fölismerése különféle műfajokban, más 

művészeti ágakban. Az irodalmi művek jobb megértésének és a kommunikációs képességek 

fejlődésének fontos terepe a drámajáték, a dramatizálás, színdarabok előadása. Az irodalmi 

műveltség magában foglalja az ítéletalkotás képességét a népszerű irodalom szerepéről, értékéről, 

sajátos eszközeiről is. Az irodalmi nevelés célja, hogy fölkeltse a tanulókban az önálló 

olvasmányválasztás igényét, a tárgyalt művekről önálló véleményalkotásra buzdítsa őket és a 

művekkel kapcsolatos érzelmeik, gondolatai olyan megfogalmazására, amely a személyes élmény 

kifejezésének és az elméleti ismeretek felhasználásának képességét egyaránt bizonyítja. 

5. Értékelés 

Alapelvként az ösztönzést és a folyamatosságot fogalmazhatjuk meg. Az elmarasztalás, bármely 

kismértékű fejlődés figyelmen kívül hagyása a céljainkkal ellentétes hatást vált ki a tanulóban, 

gátlást, elhárító magatartást. 

Az értékelésnek folyamatosnak és változatosnak kell lennie. Megfelelő arány legyen a szóbeli és 

írásbeli értékelés között. 

Az értékelés fajtái:                      

 szóbeli megnyilatkozások, feleletek 

 szituációs játékok 

 disputa gyakorlatok 

 olvasási, felolvasási gyakorlatok 

 irodalmi dolgozatok nyelvi teljesítménye 
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 fogalmazási feladatok többféle műfajban 

 tollbamondás 

 feladatlapok 
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6. 5. évfolyam 

Éves óraszám: 148 óra 

[74 óra magyar nyelv, 74 óra magyar irodalom) 

Heti óraszám: 4 óra 

[2 óra magyar nyelv, 2 óra magyar irodalom)  

 

Belépő tevékenységformák 

Kulturált nyelvi magatartás 

 A mindennapi érintkezés kommunikációs helyzeteinek, szereplőinek, tényezőinek és 

szóhasználatának megfigyelése, néhány szempont szerinti értékelése - a korábban elsajátított 

ismeretek felidézésével. 

 Szituációs játékok az udvarias nyelvi viselkedés formáinak gyakorlására. 

 Helyzetgyakorlatok: a helyes beszédlégzés és hangképzés, hangsúlyozás, tempó és 

szünettartás. 

 A szavak, a mondatfonetikai eszközök és a nem verbális kifejezőeszközök (testbeszéd) 

összehangolása a beszédhelyzetnek megfelelően. 

 A hangzás és a testbeszéd jeleinek megfigyelése a beszédtársak megnyilatkozásaiban és a képi, 

mozgóképi megjelenítésben. 

Szövegértés 

 Gyakorlatok az életkorban elvárható tempójú, folyamatos hangos és néma olvasás 

fejlesztésére, különböző témájú művek fölkészülés utáni értelmes felolvasása. 

 Memoriterek kifejező előadása. 

 A szöveg megértésének bizonyítása a mondatfonetikai eszközök helyes használatával. 

 A nyelvi eszközök és a jelentés viszonyának fölismerése, a szó szerinti és az átvitt jelentés 

megkülönböztetése szépirodalmi és más olvasmányokban. 

 A szavak alapjelentésének, hangulatának, stílusértékének fölismerése szépirodalmi és egyéb 

művekben. 

 Az előismeretet feltáró szövegszintű és a szójelentésre épülő szövegelemző eljárások irányított 

és önálló alkalmazása irodalmi és ismeretterjesztő szövegek jelentésének feltárásában. 

 Feladatok a szöveg tagolására, a lényeg kiemelésére, a szöveg tömörítésére. 

 A szöveg információinak és gondolatainak az életkora szerint elvárható értelmezése és 

értékelése. 

 A tanult különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és megértése. 

 A kreativitás fejlesztése válogató olvasással, előremondással (jóslással), megbeszéléssel, 

átalakítással, kiegészítéssel. 

 A leírás, a jellemzés különféle kifejezőeszközeinek megfigyelése szépirodalmi és nem 

irodalmi művekben. 

 

  



 75 

Szövegalkotás 

 Az írástechnika továbbfejlesztése másolás, tollbamondás, emlékezet utáni írással. A tanult 

főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a szövegalkotásban, az írásbeli 

munkákban. A Magyar helyesírási szótár használata tanári segítséggel. 

 Irodalmi és ismeretterjesztő olvasmányélményekre, szótári vizsgálódásokra épülő szógyűjtés 

(szavak, szószerkezetek, szólások). 

 Kreatív játékos szókincsgyakorlatok a szóképzés lehetőségeinek felhasználásával, a 

szóhangulat figyelembevételével. 

 Leíró fogalmazás előkészítése: megfigyelés, azonosságok, különbségek összevetése, lényeges 

és lényegtelen vonások elkülönítése. 

 Tájleírás készítése valóságos vagy elképzelt tájról, lakókörnyezetről különféle szerkezeti 

megoldásokkal (egész - rész, közel - távol, részletező – egyben látó). 

 A szemléletesség nyelvi eszközeinek alkalmazása. 

 Történetmondás mindennapi személyes élményről, olvasmányról szóban és rövid 

fogalmazásban (különböző elbeszélő szerepében, mesei és valóságos helyzetekről, önállóan 

vagy megadott témák, motívumok alapján). 

 Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és alkalmazása: köszönés, 

bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb. 

Tanulási képesség 

 Eligazodás a gyermekeknek szóló ismeretterjesztő irodalomban, az olvasott művek, 

műrészletek rövid szóbeli ismertetése, ajánlása. 

 Vázlatkészítés tanári irányítással és önállóan. 

 Vázlat felhasználása különböző műfajú, témájú szövegek megértéséhez, ill. 

megfogalmazásához. 

 Könyvtárhasználat: a könyvek tartalmának megállapítása, ismertetése tartalomjegyzék, 

bevezető fülszöveg alapján, ill. átlapozással. 

 Önálló ismeretszerzés könyvtári munkával: könyvek keresése bármely tantárgyi témához 

egyénileg vagy társakkal együttműködve. 

 Segédkönyvek, a korosztálynak készült szótárak, lexikonok használata ismeretlen kifejezések 

magyarázatára, személyekhez, témákhoz kapcsolódó adatok gyűjtése a tanult anyag 

bővítésére. 

 Források azonosítása (szerző, cím, kiadó, a kiadás helye, éve), rövid följegyzés készítése a 

felhasznált könyvekről. 

A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete 

 A korábban tanult nyelvtani (hangtani, alaktani) és helyesírási ismeretek rendszerezése, az 

ismeretek biztonságos alkalmazása különféle feladatokban. 

 A hangképzési sajátságok megfigyelése. 

 Ritmusjelenségek megfigyelése a mindennapi beszédbe, művészi szövegmondásban. 

 Játékos ritmusgyakorlatok szóban és írásban. 

 Hangutánzó, hangulatfestő, azonos és hasonló alakú szavak gyűjtése; fogalmazási gyakorlatok 

a gyűjtött anyaggal. 



 76 

 Vizsgálódás a szóképzés és a jelentés viszonyáról, a rokon és ellentétes értelmű szavak 

kapcsolatáról. 

 A szójelentés értelmezése különféle célú és műfajú irodalmi és nem irodalmi (gyakorlati, 

tantárgyi-szakmai) szövegekben. 

 Gyakorlatok a szókincs különféle rétegeiből származó szavak (például társalgási, diáknyelvi 

szavak, szakszavak) jelentésének, használati körének megkülönböztetésére és helyes 

használatuk a különféle beszédhelyzetekben. 

Az irodalom és az olvasó kapcsolata 

 Szövegelemző gyakorlatok a művekben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, a gyermek 

érdeklődésére számot tartható alapvető irodalmi témák részletesebb megbeszélése. 

 Különféle műfajú, változatos ritmikájú alkotások értelmezése, irodalmi szövegek kreatív, 

játékos feldolgozása, ritmika gyakorlatok. 

 Drámajátékok: szövegmondás mozgással összekötve; szereplők kapcsolatának (egymásra 

hatásának, együttműködésének, ellentéteinek stb. ) megfigyelése, eljátszása. 

 Az olvasott művek alapján néhány alapvető irodalmi téma, motívum fölismerése epikai, lírai 

művekben, népköltészeti és műköltészeti alkotásokban. 

 A közlésmód sajátosságainak, szerepének megfigyelése az olvasott művekben, például 

szerkezet, képiség, ritmika, az ismétlődés különféle formái, a túlzás. Látott, hallott, elképzelt 

élmények önálló megfogalmazása, elsősorban szóban. 

 Erkölcsi választások indoklása, beszélgetés érzelmekről: szeretet, együttérzés, segítőkészség, 

félelem, bizalom, hála stb. 

 

MAGYAR NYELVTAN 5. 

Fejlesztési követelmények: 

 A hallásértés fejlesztése analitikus és evaluációs gyakorlatokkal.  

 Különböző hallott szövegek, információk megértése, rövid összefoglaló reprodukálása.  

 Aktív részvétel különféle kommunikációs helyzetekben.  

 Alkalmazkodás a beszédhelyzethez, a kommunikációs célhoz. A közlési szándéknak megfelelő 

szókincs, kiejtés (hangsúly, tempó, hangerő stb.), valamint nem nyelvi jelek alkalmazása.  

 Különböző, a kommunikációs célnak, a kommunikációs helyzet: tér, idő és résztvevői 

szerepeknek megfelelő beszédhelyzetek létrehozása szerepjátékkal, drámapedagógiai 

gyakorlatokkal.  

 Mindennapi kommunikációs szituációk különféle helyzetekben történő gyakorlása: 

kapcsolatfelvétel, kérdés, kérés, beszélgetés.  

 Férfiak és nők, felnőttek és gyermekek kommunikációja különbözőségeinek megfigyelése, 

kommunikációs (illem) szabályok (férfiak és nők, felnőttek és gyermekek, gyermekek és 

gyermekek) között.  

 Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása.  

 A kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepek (kontextus), valamint a beszédpartner 

közlésének, viselkedésnek megfigyelése, értelmezése.  
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 A kommunikáció teljes folyamatának megfigyelése, a következtetések nyomán 

alaptényezőinek megnevezése egy-egy példa elemzésével.  

 Különféle szövegek néma és a szöveg üzenetének megfelelő hangos olvasása. 

 Olvasási, szövegértési stratégiák alkalmazása, gyakorlása és bővítése különböző témájú és 

típusú nyomtatott és elektronikus szövegeken.  

 Az ismert szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes tudás aktiválása stb.) 

alkalmazása, illetve újabb stratégiákkal való bővítése (szintézis, szelektív olvasás).  

 Tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegyzék, utalók használatával) a különféle 

dokumentumtípusokban (könyv, folyóirat, AV és online dokumentum), korosztálynak szóló 

kézikönyvekben (szótár, lexikon), ismeretterjesztő forrásokban.  

 A szövegértés folyamatának megfigyelése, a szöveg megértésének követése, monitorizálása. A 

hibás olvasási, szövegértési technika felismerése, a megfelelő javító stratégia megtalálása és 

alkalmazása.  

 Az információhordozók kommunikációs funkcióinak és az olvasott szövegek tipológiai és 

műfaji különbségének megfigyelése, a szöveg mondanivalójának saját szavakkal történő 

megfogalmazása. A szöveg szereplőinek bemutatása. A szöveg és a kép összefüggéseinek 

feltárása, értelmezése.  

 Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyomány elve, 

egyszerűsítés) megismerése főleg a hangtani és szófajtani ismeretek elsajátításához 

kapcsolódóan.  

 A tulajdonnév értelemtükröztető helyesírási alapjainak megismerése.  

 A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az írott szöveg megértése 

és szövegalkotási folyamatában; az önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

Hibajavítási gyakorlatok segédeszközök használatával.  

 Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes helyesírásra.  

 A szavak szerkezete: szó, szótő, toldalékok: képző, jel, rag.  

 Az ige és főnév szemantikája.  

 Hangalak és jelentés kapcsolata a szavakban. A szavak jelentése és hangalakja közötti 

összefüggés megfigyelése.  

 Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások jelentésének, szerkezetének, használati 

körének megfigyelése.  

 A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének megfigyelése a beszélt és írott 

szövegekben játékos gyakorlatokkal.  

 Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás, szójelentések csoportos és önálló feltárása.  

 A magyar hangrendszer jellemezőinek tapasztalati úton történő megismerése. A hangok, a 

szóelemek és a szavak szintjének részletesebb vizsgálata.  

 A beszédhangok hasonlóságainak és különbségeinek felfedezése, a képzési módok 

megfigyelése.  

 A magyar hangok rendszere és főbb képzési jellemzőik: magánhangzók, mássalhangzók; 

magánhangzók: magas, mély; rövid, hosszú; mássalhangzók: zöngés, zöngétlen.  

 Néhány, a magyar nyelvre jellemző hangkapcsolódási szabályszerűség: megfigyelésük 

kiejtésben, a beszédben és az írásban. A hangok kapcsolódási szabályszerűségei: hangrend, 
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illeszkedés, teljes és részleges hasonulás, kiesés, összeolvadás, rövidülés. A saját 

nyelvváltozatból ismert hangok eltérései a sztenderd változattól.  

Kulcsfogalmak, fogalmak: 

beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, külső, kommunikációs folyamat, tényező 

(adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kapcsolat); zenei eszköz (dallam, hangsúly, tempó, hangerő, 

szünet), üzenet, szövegkép, betűrend, tartalomjegyzék, anyaggyűjtés, vázlat, elbeszélés, leírás, 

jellemzés, levél, e-mail, emotikon, nem nyelvi jel (sorköz, betű, margó stb.), ábécé, helyesírási 

alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, egyszerűsítés elve), elválasztás, szótő, 

toldalék, képző, jel, rag; egyjelentésű szó, többjelentésű szó, rokon- és ellentétes jelentés; 

hangutánzó szó, hangulatfestő szó, állandósult szókapcsolat, közmondás, szólás; beszélt nyelvi 

metafora, magánhangzó, mássalhangzó; hangrend, illeszkedés, teljes hasonulás, részleges 

hasonulás, kiesés, összeolvadás, rövidülés 

A tanterv tartalma 

Év eleji állapotfelmérés, a tanév feladataira való ráhangolás, ismétlés (9 óra) 

 A felmérés tárgya: a kommunikációs készség, az olvasás-szövegértés és az íráshasználat 

állapota. A felmérés szóbeli és írásbeli. 

Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben (5 óra) 

 A hallásértés fejlesztése. 

 Alapismeretek a kommunikáció tényezőiről. 

 A hangsúlyozás, dallam, tempó és szünettartás szerepe a beszédben. 

 Törekvés a különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a kommunikációs célt közvetítő 

beszéd alkottatására. A kifejező kommunikáció, a megfelelő szókincs alkalmaztatása 

személyes beszámolóban, történetmeséléskor, személyek jellemzésekor.  

 A magyar nyelv kiejtési sajátosságainak (hangsúly, hanglejtés) tudatosításán keresztül a 

nemzeti identitás erősítése.  

 A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, ezen keresztül az elfogadó attitűd, a 

másság iránti tisztelet erősítése. 

 A nem nyelvi kifejezőeszközök (testbeszéd) fő formái, szerepük a kommunikációban és 

kapcsolatuk a nyelvi kifejezőeszközökkel. 

 Mindennapi beszédhelyzeteink: kapcsolatfelvétel, véleménynyilvánítás: kérdés, kérés, 

beszélgetés. 

 Az elemi udvariassági formák ismerete és használata. 

A szavak jelentése és szerkezete (19 óra) 

 A hangalak és a jelentés viszonya: egy- és többjelentésű szavak, rokon és ellentétes jelentésű, 

azonos alakú és hasonló alakú szavak, hangutánzó és hangulatfestő szavak. 

 Szókincsbővítés, annak megtapasztaltatása, hogy ugyanazt a tartalmat többféle szerkezettel, 

más-más szavakkal is ki lehet fejezni. 

 A szavak szerkezete, a toldalékok fajtái, az egyszerű és összetett szavak. 

 Szólások, szóláshasonlatok, közmondások, állandósult szókapcsolatok. 
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 A magyar és valamely tanult, ismert idegen nyelv szerkezete közötti hasonlóságok és 

különbözőségek fölfedeztetése. 

A beszélt és az írott nyelv (Hangok és betűk) (20 óra) 

 A beszédhangok, a hangképzési folyamat, a magán- és a mássalhangzótörvények. A 

mássalhangzótörvények helyesírási kérdései: hasonulások, összeolvadás, rövidülés, kiesés. 

 A kiejtés és az írás összefüggése, szabályszerűségeinek megismertetése. 

 A magyar nyelv sajátosságának tudatosítása. (pl. hangrend és illeszkedés, agglutináló 

nyelvtípus.) 

 A mondatfonetikai eszközök (hangsúly, dallam, szünet, tempó) szerepe a beszédben, 

alkalmazásuk és megértésük a mindennapi kommunikációban, a történetmesélésben. 

 Cselekményismertetés, beszámoló, tömörítés, szöveg-kiegészítés szóban. 

 Az élő szó és az írott szöveg azonos és eltérő jellemzői (szövegszerkesztés, nyelvi forma, 

szövegtagolás) néhány gyakori műfajban: elbeszélés, leírás, jellemzés. 

 A felelet és az írásos beszámoló. 

A magyar helyesírás (14 óra) 

 A magyar helyesírás jellegzetességei, helyesírási alapelvek  

 A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő helyesírási szabályok 

megismertetése, tudatosítása, azok fokozatos önálló alkalmazásának fejlesztése az írott 

kommunikációban. 

 A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében az írott magyar nyelvi norma tudatosítása. 

 Helyesírási segédkönyvek, nyelvművelő, nyelvhelyességi gyakorlatok 

Év végi összefoglalás, rendszerezés (7 óra) 

 Év végi mérés előkészítése lebonyolítása. Az ötödik osztályban tanult ismeretek 

rendszerezése. 

 

MAGYAR IRODALOM 5. 

Fejlesztési követelmények: 

 A tanulók legyenek képesek az önálló véleményalkotásra, kommunikációra az 

irodalomról, művekről, szerzőkről, az olvasott szövegek szereplőinek tetteiről, érzelmeiről, 

gondolatairól, a megjelenített emberi helyzetekről. A megszerzett információkat, tudást tudják 

hasznosítani, legyenek képesek az együttműködésre, közös tevékenységek végzésére. 

Tudják értelmezni, elemezni az irodalmi szövegeket, legyenek képesek többféle 

nézőpontból (más-más szemszögből) ugyanazt a művet értékelni, elemezni (szerepjátékok, 

szituációs játékok). 

 Legyenek képesek önálló és közös (csoport) feladatok, gyűjtőmunka végzésére, használják 

fel poétikai, szövegtani, irodalomelméleti ismereteiket munkáikban. 

 A szövegek feldolgozásához, értelmezéséhez elengedhetetlen követelmény a szövegértés, a 

szövegek nyelvi rétegeinek megértése (e követelmény megvalósulásához szükségesek a 

memoriterek és a különböző nyelvi feladatok, nyelvi gyűjtőmunka). 
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 Értsék és ismerjék fel a szövegek tér- és időszerkezetét, ezek szerepét a cselekmény 

fejlődésében, bonyolításában. 

 Legyenek képesek a szöveg tagolásának és a cselekmény bonyolításának összefüggéseit 

felismerni, azok kapcsolatát értelmezni, elemezni. Ezeket az összefüggéseket saját írásbeli és 

szóbeli munkáikban is valósítsák meg. 

 A témák és résztémák alapismereteit legyenek képesek nagyobb összefüggésrendszerben is 

alkalmazni (pl. irodalom és más művészetek; irodalom és nyelv; irodalom és történelem; 

irodalom és vallás, mitológia. 

 Végezzenek a drámajátékok során készségfejlesztő gyakorlatokat. Legyenek képesek 

dramatikus improvizációra. Dolgozzanak fel dramatikusan mondákat, eposzok részleteit, 

történelmi elbeszéléseket.  

 A tanuló megismer műveket a magyar népmesék, műmesék, hazai nemzetiségek és más népek 

meséi köréből; tudatosítja a mese különféle műfaji változatainak, illetve egy-egy mű 

variánsainak létezését, a népmese és a műmese fogalmát; tudatosítja a valóság és mese (fikció) 

különbségét; egy-egy feldolgozás verses és prózai formáját; alkalmazni tudja a műfajjal 

kapcsolatos legfontosabb fogalmakat; képes cselekményismertetésre, hős-bemutatásra; 

megtanul és előad művet/műrészletet.  

 Ismerje az epikai műnem jellegét; elemzze és minősítse ezeket a viszonyokat, szempontokat a 

János vitéz részletes feldolgozása során; jellemezze a mű szereplőit; ismerje meg a kapcsolódó 

elméleti fogalmakat (pl. verses epika; elbeszélő költemény), poétikai eszközöket; ismerje fel a 

versritmust.  

 Annak tudatosítása, hogy vannak gyakori témák, motívumok az irodalomban. 

 Érzékelje a szövegek műfaji különbségét.  

 Magyar tájak, városok, szülőföld megjelenése az irodalomban.  

 A tanuló megismer valamely kulturális, irodalmi, népi hagyományt szűkebb környezetében.   

 Legyen képes az emberi kapcsolatok sokféleségének felismerésére.  

 Felismeri emberi alaphelyzeteket és irodalmi témákat, formákat.  

 Képes vers, versrészlet, szövegrészlet megtanulására, esetleg jelenet, dialógus előadására, 

dramatikus játékra. 

Kulcsfogalmak, fogalmak:  

népdal, mesetípusok (népmese, tündérmese, csalimese, állatmese (fabula), meseregény), mesealak, 

meseformula, meseszám, elbeszélő költemény, tájleíró vers, próza, elbeszélés, regény, novella; 

epikai művek szerkezete: előkészítés, bonyodalom, kibontakozás, tetőpont, megoldás; 

cselekmény, helyszín; a szó szerinti és a metaforikus jelentés; képiség, ritmus, ismétlés, párhuzam, 

ellentét, fokozás; hasonlat, megszemélyesítés, metafora; ütemhangsúlyos verselés, ütem, felező 

tizenkettes, epika, verssor, páros rím, úti levél, útleírás, téma, motívum,  hagyomány, emlékhely, 

irodalmi emlékhely, mítosz, mitológia, életkép, Biblia,   ifjúsági regény, tér- és időviszonyok, 

elbeszélői nézőpont, leírás, jellemzés, levél, érvelő szöveg, 
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Szerzők és művek 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk; Petőfi Sándor: János vitéz, Az alföld; és még két verse; négy-öt 

népdal; népmese és műmese, állatmesék (Aiszóposz, Phaedrus, La Fontaine), tündér- és 

varázsmesék, tréfás mesék, hősmese, csalimese, láncmese, hazugságmese; mitológiai és bibliai 

történetek; egy ifjúsági regény a magyar vagy a világirodalomból, epikai művek, részletek és lírai 

alkotások a magyar tájakról, városokról, Móra Ferenc, kisepikai művek, Arany János: Családi kör 

 Memoriterek:  

15-20 versszak a János vitézből, Arany János: Családi kör, két vers, prózarészlet, esetleg dialógus 

A tanterv tartalma 

Év eleji állapotfelmérés, a tanév feladataira való ráhangolás (4 óra) 

 A felmérés tárgya: a kommunikációs készség, az olvasás-szövegértés és az íráshasználat 

állapota. A felmérés szóbeli és írásbeli. Tanulj tanulni! 

Mesék birodalmában (8 óra) 

 Mesék a klasszikus és a mai magyar irodalomból és a világirodalomból. 

 A nép- és műmesék jellemzői motívumai, fordulatai, hőstípusai. 

 Gyakori mesetípusok: állatmese, varázsmese, tündérmese, tréfás mese.  

 Annak felismerése, hogy a mesék segítenek alapvető magatartásformák, erkölcsi értékek 

megismerésében és értékelésében.  

 Meseélmények, mesehősök, mesei fordulatok, mesei jellemzők felidézése, rendszerezése, 

kreatív gyakorlatok, mesemondás.  

 A befogadói képességek fejlesztése: a valóság és fikció különbségének belátása, mesék verses 

és prózai formáinak tudatosítása.  

 A fogalmi gondolkodás fejlesztése a mesékkel kapcsolatos fogalmak alkalmazásával.  

 Szóbeli kifejezésformák: történetmondás, cselekményismertetés, mesehősök bemutatása; 

művek, részletek előadása. 

Petőfi Sándor: János vitéz (25 óra) 

 Mese és valóság az elbeszélésben.  

 A János vitéz olvasása, részletes feldolgozása folyamatában felismer epikai jellemzőket, adott 

szempontokból elemzi és minősíti a művet (pl. tér, idő, cselekmény, szereplő, elbeszélő).  

 Megismeri, megérti és képes jellemezni a szereplőket; együttműködik a mű poétikai, nyelvi 

sajátosságainak feltárásában.  

 Szóbeli és írásbeli fogalmazási képessége különböző közlésformájú önálló gyakorlatok révén 

fejlődik.  

 Képessé válik élménye, véleménye megosztására, magatartásformák megítélésére, 

azonosulásra erkölcsi értékekkel (pl. hűség, bátorság); memoriterek előadására. 

 Az ütemhangsúlyos verselés. 

 Kettősképek. 
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Mítoszok (8 óra) 

 Mitológiai és bibliai történetek 

 Folyamatos fejlesztési cél az irodalmi művekben az emberi alaphelyzeteknek, az emberi 

kapcsolatok sokféleségének, a téma irodalmi megjelenésének megfigyelése, ideértve a témák 

változatait is.  

 Archetipikus helyzetek felfedezése bibliai, mitológiai történetekkel.  

 Olvasói tapasztalatok, élmények előhívása, megidézése (szereplőinek tettei, érzelmei, 

gondolatai, a megjelenített emberi helyzetek szóbeli és írásbeli közlésekben. 

Regények és novellák (20 óra) 

 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, valamint más kapcsolódó szépirodalmi művek és egyéb (pl. 

publicisztikai) művek. 

 A barátság, ellentét, felelősség, közösség élethelyzeteinek, konfliktusainak ábrázolása az 

irodalomban. 

 A hosszabb prózai elbeszélés jellemzői: szerkezet, szereplők, helyszínek, a szereplők közti 

kapcsolatok.  

 A gyermekkori konfliktusok átélése, azonosulás a vállalható erkölcsi értékekkel.  

 Az elmélyült olvasás, a hatékony, önálló szövegfeldolgozás támogatása, felkészülés A Pál 

utcai fiúk sok szempontú megközelítésére.  

 A szóbeli és írásbeli szövegalkotási képesség továbbfejlesztése feladatok megoldásával, pl. 

jellemzés, levél, elbeszélés, jellemzés nézőpontváltással, kreatív írás.  

 Dramatikus játék előadása. 

 Annak belátása, hogy a nyelvi igényesség az önbecsülésnek és mások tiszteletének kifejezője.  

 A szövegalkotás készségszintjének folyamatos fejlesztése, önkorrekció, hibajavítás.  

 Az olvasott irodalmi művekhez (is) kapcsolódóan az elbeszélés, a leírás, a jellemzés 

közlésformáinak gyakorlása, rövid érvelő szövegek készítése. 

A lírai művek világa (7 óra) 

 Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok 

 Petőfi Sándor: Alföld 

 A régió, a lakóhely kultúrája, irodalmi emlékei  

 A tájhoz, a szülőföldhöz való kötődés érzelmi igényének alakítása.  

 Annak tudatosítása, hogy vannak gyakori témák, motívumok az irodalomban; ezzel 

párhuzamosan annak megértetése, hogy a tematika nem műnemhez, műfajhoz kötődik.  

 A szűkebb környezethez való kötődés alakítása, az értékek megbecsülése.  

 Valamely kulturális, irodalmi, népi hagyomány, továbbá jelen, kortárs kulturális tény 

megismerése a lakóhely (tájegység/település/kerület) vagy az iskolája vonatkozásában.  

 Arany János: Családi kör  

 A harmonikus családi élet megtartó erejének felismerése, az értékes emberi kapcsolatok 

megbecsülése.  

Év végi rendszerző ismétlésre, szabad felhasználásra (2 óra) 
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A továbbhaladás feltételei az 5. évfolyamon 

 A kapcsolatfelvétel, megszólítás, köszönés, kérdés illemszabályainak ismerete és helyes 

alkalmazásuk. 

 A hangsúly, dallam, tempó, szünet és a nem nyelvi kifejezőeszközök (testbeszéd) használata 

a kommunikációs helyzetnek megfelelően. 

 Az élőbeszéd tempójával egyező, folyamatos hangos és néma olvasás. 

 Képesség a másolás, tollbamondás és emlékezet utáni írásra, önálló írásbeli feladatok 

megoldására. 

 A tanult irodalmi és egyéb szövegek szerkezetének, tartalmának bemutatása. 

 Az olvasott művekben néhány alapvető irodalmi téma fölismerése. 

 Az epikai és lírai művek, a nép- és műköltészet jellemző vonásainak ismerete: a cselekmény 

részei, a szereplők, a szerkezet, a képiség, a zeneiség eszközei, az ütemhangsúlyos verselés. 

 Személyes és olvasmányélmény egyszerű megfogalmazása elsősorban szóban. 

 Történetmondás mindennapi személyes élményről, olvasmányról szóban és rövid 

fogalmazásban. 

 Leírás készítése tárgyról, személyről, tájról. 

 A hang, a szó és szóelem megkülönböztetése. 

 Az igealak szóelemeinek fölismerése. 

 Alapismeretek a hangok képzéséről, tulajdonságairól. 

 Rokon és ellentétes jelentésű szavak, hangutánzó szavak, valamint szólások, közmondások 

jelentésének értelmezése a közösen feldolgozott ismeretterjesztő, tantárgyi-szakmai és 

szépirodalmi szövegekben. 

 A gyakran használt és az olvasott művekben előforduló szavak jelentésének értelmezése. 

 Jártasság a korosztály számára készült szótárak használatában. 

 Tájékozódás a könyvtárban.  

 A tanuló meg tud nevezni három mesetípust példákkal, és fel tud idézni címe vagy részlete 

említésével három népdalt. Különbséget tud tenni a népmese és a műmese között. Meg tudja 

fogalmazni, mi a különbség a mese és a monda között.  

 El tudja különíteni a ritmikus szöveget a prózától. 

  Össze tudja foglalni néhány hosszabb mű cselekményét (János vitéz, A Pál utcai fiúk), meg 

tudja különböztetni, melyik közülük a regény és melyik az elbeszélő költemény.  

 Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni szövegeket. 

 Képes néhány példa közül kiválasztani az egyszerűbb metaforákat és metonímiákat.



 

 

7. 6. évfolyam 

Éves óraszám: 148 óra 

[74 óra magyar nyelv, 74 óra magyar irodalom] 

Heti óraszám: 4 óra 

[2 óra magyar nyelv, 2 óra magyar irodalom] 

Belépő tevékenységformák 

Kulturált nyelvi magatartás 

 A nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök helyes alkalmazása és értelmezése a páros és 

kisközösségi helyzetekben. 

 Változatos gyakorlatok a beszédkultúra fejlesztésére: együttműködés a társakkal 

beszélgetésben, vitában, feladatmegoldásban. 

 Saját álláspont előadása, megvédése a témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

kifejezésmóddal. 

 Kérdések és válaszok megfogalmazása különböző helyzetekben. 

Szövegértés 

 Folyamatos hangos és néma olvasási képesség és szövegértés bizonyítása kérdésekre 

adandó válasszal, rövid szóbeli beszámolóval, különböző témájú és műfajú művek 

értelmes felolvasásával, memoriterek kifejező előadásával. 

 Feladatok a szövegelemzés bővítésére: a téma önálló megállapítása, lényegkiemelés, 

adatkeresés, kérdésekre adandó válaszként részletek kiemelése, időrend, ok-okozati 

összefüggés fölismerése. 

 A műfaji eltérések megfigyelése, a stiláris különbségek megállapítása (például mese és 

dokumentum, lírai költemény és epikai alkotás, monda és ballada), a tanult műfaji 

jellemzők megnevezése. 

Szövegalkotás 

 Gyakorlatok az írásmód tempójának és rendezettségének, a helyesírás biztonságának 

továbbfejlesztésére. 

 Mindennapi élmények, olvasmánytartalmak összefüggő elmondása, időrendben, logikai 

rendben, más hangnemben, más nézőpontból többféle hallgatósághoz igazodva. 

 Szövegalkotási feladatok szóban és írásban: elbeszélés adott téma, szempont alapján és 

terjedelemben (pl. tetőpontos, időrendi szerkezetben); leírás készítése megfigyelt 

tárgyakról, jelenségekről; jellemzés készítése csoportmunkával és önállóan 

családtagokról, ismerősökről, irodalmi hősökről. 

 Külső és belső tulajdonságaik, kapcsolataik, cselekedeteik, indítékaik megfigyelése 

alapján értékelő vélemény megfogalmazása. 

 Kreatív írás „mi lenne, ha” szerkezetben. 

 Önálló véleménynyilvánítás mindennapi helyzetekről, olvasmányélményekről. 

 Képzett igék, főnevek, melléknevek gyűjtése - különös tekintettel a szinonimitásra, a 

szóhangulatra, a köznyelvi, a diáknyelvi és a szakszavak használatbeli eltéréseire; a 



 

 

gyűjtött anyag felhasználása megadott témák kidolgozásában és kreatív, játékos 

feladatokban. 

Tanulási képesség 

 A szövegértési feladatok kiterjesztése a vizuális információkra (illusztrációk, tipográfiai 

eszközök, szövegtagolás), értelmezésük, szerepük megvilágítása a szöveg jelentésének 

gazdagításában, próbálkozás a szöveg és a vizuális lehetőségek együttes felhasználására 

saját fogalmazásaikban. 

 Önálló vizsgálódás a könyvtárban: a korosztálynak szánt sajtótermékek megismerése, 

kézikönyvek használata a tárgyalt irodalmi művekkel és tanulmányaik egyéb területeivel 

kapcsolatban. 

 Tantárgyi gyűjtőmunka csoportosan vagy egyénileg az életkornak megfelelő 

folyóiratokból, talált adatok célszerű, gondos elrendezése vázlatban, rövid jegyzetben, a 

felhasznált forrásokról a szükséges adatok följegyzése. 

 A gyűjtött anyag felhasználása (pl. szóbeli és írásbeli beszámolóban, olvasónaplóban, 

műsor összeállításban). 

A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete 

 A nyelvi rendszerről szerzett tudás alapján a szövegben előforduló szavak szófajának 

fölismerése, megnevezése, jellemző jegyeik összegyűjtésével magyarázat (definíció) 

készítése közösen és/vagy tanári segítséggel. 

 Szókincsgyakorlatok a nyelv állandóságának és változásának megfigyelésére, a szavak, 

szólások, állandósult szókapcsolatok megkülönböztetése, jelentésük értelmezése, 

megfelelő alkalmazásuk a saját nyelvhasználatban. 

 A szófajra, szóalakra, szóképzésre vonatkozó ismeretek megfogalmazása. 

 Gyakorlatok az egyes szófajok helyesírásának biztonságossá tételére, a szóelemzés 

alkalmazása a nehezebb helyesírási esetekben. 

 A tanult nyelvtani, nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek tudatos alkalmazása, 

önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

Az irodalom és az olvasó kapcsolata 

 Az olvasott művek alapján néhány alapvető irodalmi téma, motívum fölismerése és 

bemutatása (pl. gyerekek és felnőttek, próbatételek, szeretet, féltés, hősiesség) a tanult 

anyag kiegészítése egyéni olvasmányokból. 

 Azonos témák más-más műfajú megjelenítése, például elbeszélés vagy párbeszéd 

formájában; azonos motívumok megfigyelése és összevetése különböző művészeti 

ágakban. 

 A cselekmény, a helyzetek, a szereplők megfigyelése, megnevezése, jellemzése elbeszélő 

művek olvasása és 

 Dramatizált alkotások, színdarabok, tévéjátékok megtekintése alapján. 

 Érzelmek, gondolatok megjelenítésének megfigyelése irodalmi művekben, a tapasztalatok 

megbeszélése, a 

 Vélemények összehasonlítása különféle műfajú olvasmányélményekkel kapcsolatban. 

 Szövegelemzési, átalakítási gyakorlatok a mű szövegére és hatására irányuló figyelem 

fejlesztésére: képzettársítások, érzelmi tapasztalatok előhívása, a képzelet mozgósítása. 



 

 

 Drámajátékok helyzetek megalkotásával, dramatizálással, improvizációval, utánzással. 

MAGYAR NYELVTAN 6. 

Fejlesztési követelmények: 

 A szavak egy lehetséges osztályának, a szófajok legjellemzőbb csoportjainak áttekintése, 

szövegbeli és kommunikációs szerepük megfigyelése, alkalmazásuk a kommunikációban.  

 A szófaji csoportok jellemző alaktani viselkedésének megfigyelése, főbb jellemzőinek 

megnevezése.  

 Az alapszófajok típusai, szerkezetük, szerepük a szövegalkotásban.  

 Az ige szerkezete, az igekötők szerepe az ige folyamatosságának, az irányultságának 

kifejezésében; az ige aspektualitása. 

 A főnevek kategóriái, a tulajdonnevek néhány tipikus fajtája, szerkezete. 

 A névmások szövegszervező szerepének megfigyelése, alkalmazása a szövegalkotásban.  

 A tanult alapszófajok leggyakoribb képzőinek megismerése, szóalkotási gyakorlatok. 

 A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv hangtani, szótani 

szerkezetével. 

 A tanulók legyenek képesek - életkoruknak megfelelő szinten - megfelelő tempóban, 

kifejezően olvasni, köznyelvi és irodalmi szövegeket, tanári segítséggel földolgozni a 

tankönyvi szövegeket.  

 Írástempójuk és írásuk rendezettsége fejlődjön.  

 Hangképzésük legyen szabályos, találják meg a megfelelő hangerőt, beszédük üteme is 

szolgálja a megértést.  

 Tudatosabban figyeljenek beszélőpartnerükre, erősödjék empátiakészségük. 

 Legyenek képesek vitatkozni, legyen saját véleményük, tudjanak érvelni és 

ellentmondani. 

 Tudjanak értelmileg és érzelmileg hatni a hallgatóságra. 

 Ismerjék föl a szó jelentésének és a hangulatának a szerepét szépirodalmi és köznyelvi 

szövegekben. 

 Az olvasott szövegekben szereplő szavakat, mondatokat tudják értelmezni. 

 Ismerjék föl a jelentésváltozásokat, jelentésbővülés, szűkülés stb. 

 Végezzenek gyakorlatokat a szókincs fejlesztésére, elsősorban a tanuláshoz kapcsolódó 

köznapi, szaknyelvi és irodalmi nyelvi rétegekben. 

 Tudják helyesen írni az iskolai tanulmányokban, a köznyelvben gyakran használt 

szavakat. 

 Legyenek képesek ismereteik tömörítésére, azok rövid összefoglalására szóban és írásban. 

 Tudják kifejezni gondolataikat megfelelő szabatossággal többféle műfajban, szóban és 

írásban (elbeszélés, elbeszélés leírással, jellemzés, jellemzés több szempontból). 

 Tudjanak vázlatot készíteni egyre nagyobb önállósággal. 

 Tudjanak meghívót szerkeszteni, ismerjék a levél követelményeit. 

 Legyenek képesek párbeszédes szövegalkotásra.  

 Ismerjenek meg néhány egyszerű szövegelemzési módszert.  



 

 

 A segédkönyvek, gyermeklexikonok, egynyelvű és kétnyelvű szótárak használata.  

 

Kulcsfogalmak, fogalmak:  

kisközösségi kommunikáció, vita; a szófaj, alapszófajok: az ige alakrendszere, a névszó és 

fajtái, igenév, névmás, határozószó; viszonyszók: igekötő, névutó, névelő, kötőszó; 

mondatszók: módosítószó, indulatszó; gyakoribb ige- és névszóképzők; jelentésmező; 

állandósult szókapcsolatok; sajtótermék: napilap, hetilap, folyóirat; fejléc, cikk, rovat, 

tartalomjegyzék 

A tanterv tartalma 

Év eleji állapotfelmérés, a tanév feladataira való ráhangolás, ismétlés, fogalmazási kalauz, a 

kommunikáció jelei (8 óra) 

 A nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök tudatos alkalmazása. 

 A kifejezőeszközök értelmezése a beszédpartnerek megnyilatkozásaiban. 

 Véleménynyilvánítás, egyéni álláspont kifejtése, reagálás mások véleményére 

kisközösségi (iskolai, családi, baráti) helyzetekben. 

 A nézőpont szerepe az elbeszélésben és a leírásban. 

 Az olvasottak reprodukálásának módjai. 

 A jellemzés tartalmi és formai követelményei. 

 Elbeszélés, leírás, jellemzés az ismeretterjesztésben. 

A Szófajok (53 óra) 

 A szófajok alaktani és jelentésbeli jellemzői, képzésmódjuk. 

 A szófajok rendszere: alapszófajok, viszonyszók, mondatszók. 

 A szófajok helyesírása és nyelvhelyességi kérdései. 

 Elemző képesség fejlesztése: a szófaji csoportok jellemző alaktani viselkedésének 

megfigyeltetése.A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján 

toldalékos formában, mondatban és szövegben, megfelelő használatuk írott és beszélt 

szövegben.  

 A szövegfeldolgozás általános sémájának tudatosítása változó szövegeken.  

 Az olvasási technika fejlesztése különféle folyamatos és nem folyamatos szövegeken 

többféle szövegértési eljárással.  

 A szöveghez tartozó kép és szöveg közötti összefüggés felismertetése, egyszerűbb ábrák, 

grafikonok értelmeztetése.  

 Az olvasási, a szövegértési hibák felismerésének fejlesztése, és a megfelelő javítási 

stratégia megismertetése, alkalmazásának elősegítése.  

 A számítógépes szövegek olvasási sajátosságainak felismertetése.  

 A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak felismertetése, a 

nehézségek tudatosítása.  

 A tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerésének képességének 

fejlesztése. (Médiatudatosság.) 



 

 

A szóképzés (5 óra) 

Könyv és könyvtárhasználat (4 óra) 

 A korosztálynak szánt fontosabb sajtótermékek főbb fajtái, formai és szerkezeti jellemzői. 

 A könyvekből gyűjtött adatok rendezésének alapvető ismeretei. 

Év végi összefoglalás, rendszerezés (4 óra) 

 Év végi mérés előkészítése lebonyolítása. 

MAGYAR IRODALOM 6. 

Fejlesztési követelmények: 

 A tanulók legyenek képesek kulturáltan kommunikálni az irodalomról, ismereteiket 

biztosan tudják alkalmazni, vitában tudjanak együttműködni partnerükkel, 

partnereikkel. Tudjanak tisztán, megfelelő ritmussal, értelmes tagolással összefüggően 

beszélni, állításaikat érvekkel támasszák alá. 

 Tudjanak érthetően hangosan olvasni, néma olvasásuk mellett a hangos olvasás se 

okozzon megértési problémákat.  

 A tanuló ismerje meg a ballada műfaji jellemzőit, sajátos szerkesztés- és előadásmódját; 

tudja, hogy a népköltészeti alkotások többféle változatban létezhetnek; értelmezze Arany 

János A walesi bárdok című balladáját (memoriter); műismereti minimuma: egy 

népballada és egy Arany-ballada. 

 Legyenek képesek többféle elbeszélő módban és többféle elbeszélői műfajban önálló 

szövegalkotásra. 

 Legyen képes a tanuló Arany János Rege a csodaszarvasról című művének elemző 

bemutatására (részletek, memoriter is), a mondai anyag és a művészi feldolgozás 

összevetésére. 

 Tudjanak önállóan irodalmi szövegeket elemezni, meg tudják határozni a szöveg témáját, 

ki tudják emelni a lényeges mozzanatokat, epikus művekben a cselekmény 

fordulópontjait, a cselekményt tudják tagolni, tudják pontosan jelölni a műalkotás 

konfliktusát. Líra szövegek értelmezésében, elemzésében használjanak poétikai, 

stilisztikai fogalmakat, az alapvető stíluseszközöket, nyelvi alakzatokat ismerjék, és 

elemzéseikben külön kapjon ez hangsúlyt. Legyenek tisztában alapvető verstani 

kategóriákkal, ismerjék a különböző ritmusrendszereket. 

 Legyen képes a tanuló megkülönböztetni az epikai és lírai műnemet (az ábrázolás 

irányultsága alapján); ismerje fel a lírai műnemnek a líra alanyára vonatkoztatottságát 

(bármely líratípusban, pl. gondolat- vagy hangulatlíra); ismerje fel a jellemző témákat, 

motívumokat (pl. természet, évszakok, napszakok). 

 Ismerjen meg az irodalmi művek segítségével néhány példát a hősies magatartásra; 

figyelje meg, hogy a próbatételek, kalandok miként formálják a személyiséget, jellemet; a 

„próbatétel, kaland, hősiesség” tematika alapján is ismerjen fel emberi alaphelyzeteket és 

irodalmi témákat, formákat; ismerje fel az emberi kapcsolatok sokféleségét és a téma 

megjelenésének változatosságát korszaktól, műfajtól és formától függetlenül;  fedezzen fel 



 

 

archetipikus helyzeteket;; vegyen részt ajánlott olvasmányok közös feldolgozásában;  

választhatja klasszikus és népszerű ifjúsági regények bemutatását. 

 Gyakorolja a jegyzetelést, vázlatkészítést.  

 Mutassa be Fazekas Mihály Lúdas Matyi című művét, esetleg egyik levonását 

dialogikusan; alkosson szóbeli és írásbeli véleményt az olvasott szövegek szereplőinek 

tetteiről, érzelmeiről, gondolatairól, a megjelenített emberi helyzetekről, folyamatos 

fejlesztési célként. 

 Ismerjenek irodalomtörténeti korszakokat, szerzői életműveket, stílusokat, 

irányzatokat, s tudjanak párhuzamot vonni az irodalom és más művészetek között. 

 Ismerjenek irodalmon belüli kapcsolatokat, összefüggéseket, ismerjenek irodalmi, 

művelődéstörténeti összefüggéseket, tudjanak "egymáshoz rendelni" irodalmi alkotásokat 

és más művészetek műalkotásait. 

 A spontán műélvezet fokozatosan alakuljon át tudatos műélvezetté, az irodalommal való 

"szakszerű" foglakozássá. 

 A tanuló képes néhány, különféle típusú, a mindennapokban megjelenő írott és 

elektronikus szöveg elkészítésére (meghívó, e-mail stb.); saját hibáinak felismerésére, 

javítására, igényli ezek kiküszöbölését gyakorlással, feladatmegoldással, és törekszik 

készségszintjének folyamatos fejlesztésére. 

 Tanulási, felkészülési szokásaikban váljon igénnyé a könyvtár használata, a 

szakkönyvek, folyóiratok olvasása. 

 Végezzenek a drámajátékok során készségfejlesztő gyakorlatokat. Legyenek képesek 

dramatikus improvizációra. 

 A tanuló ismerje fel az elbeszélő költemény műfaját; elemzze a tér- és időviszonyokat; 

ismerje a cselekményt; jellemzze a szereplőket és minősítse kapcsolataikat a Toldi 

részletes feldolgozása során; alkalmazza a kapcsolódó elméleti fogalmakat (pl. verses 

epika; elbeszélő költemény); ismerje fel a költői eszközöket (szóképek, alakzatok), a 

versritmust; legyen képes önálló szövegalkotási feladatok megoldására (különféle 

közlésformák; nézőpontváltás stb.); legyen képes saját véleményének megfogalmazására; 

tudjon memoritereket előadni (szövegrészletek a műből). 

 A tanuló alkalmazza a házi olvasmányok korábban megismert megközelítési lehetőségeit; 

előzetesen készüljön fel a mű sok szempontú értelmezésére (feladatok; adatkeresés, 

jegyzetelés, vázlatkészítés stb.); legyen képes szövegalkotási feladatok megoldására 

(szóban/ írásban), pl. leírás, jellemzés, elbeszélés nézőpontváltással, levél, kreatív írás; 

legyen képes szövegrészlet megtanulására, esetleg jelenet, dialógus előadására, 

dramatikus játékra.   

Kulcsfogalmak, fogalmak: 

műnemek: líra, lírai alany, epika, dráma; monda, rege, eredetmonda, ballada; konfliktus, 

epizód, motívum, téma, versforma, nézőpont, cselekményszál; allegória, alliteráció, figura 

etimologica, metonímia; időmértékes verselés, versláb, jambus, jambikus verselés, spondeus, 

daktilus, félrím, belső rím, alliteráció, szórendcsere, hexameter; rímelhelyezkedés főbb fajtái; 

felező nyolcas, előhang, mottó, expozíció, kaland, allegória, epizód, késleltetés, körülírás, 

felező 12-es, sormetszet, vándormotívum, próbatétel, kaland (cselekményszervező), kötött 



 

 

verssor, történelmi regény, kalandregény, írásbeli kapcsolattartás, elbeszélésfajták, érv, 

nézőpont, érvelés,  

Szerzők és művek 

Arany János: Toldi,  A walesi bárdok és még egy ballada,  Fazekas Mihály: LúdasMatyi; 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok; Kőműves Kelemen és még egy népballada; történeti mondák; 

négy-öt vers a XX. századi magyar irodalomból; egy ifjúsági mű (regény, elbeszélés) a 

magyar vagy a világirodalomból, Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka 

 

Memoriterek  

Arany János: Rege a csodaszarvasról (részlet), Arany János: Toldi (részletek), Arany János: A 

walesi bárdok, Balassi Bálinttól részlet 

A tanterv tartalma 

Év eleji ismétlés, a tanév feladataira való ráhangolás (3 óra) 

Mítoszok, mondák (12 óra) 

 Az eposz 

 Homérosz eposzai 

 Homérosz: Odüsszeia 

 A hexameter 

 Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

 A Zrínyi-versszak 

 Magyar mondák, pl. őstörténeti mondák/eredetmondák, történeti mondák, helyi mondák 

(pl. A fehér ló mondája; vármondák, Lehel, Zotmund mondája). 

 Arany János: Rege a csodaszarvasról – műértelmezés. 

 A csodaszarvas-monda feldolgozása(i) és a történeti források. 

Balladák és az elbeszélő költemény (13 óra) 

 Egy népballada értelmezése és előadása (pl. Kőmíves Kelemen). 

 A műfaji sajátosságok megfigyelése, elemzése 

 Arany János: A walesi bárdok – egy műballada értelmezése és előadása. Egyszólamú, 

egyenes vonalú (lineáris) szerkezet. 

 Műfaji sajátosságok (pl. kihagyásosság) és művészi megoldások (pl. ismétlés, fokozás, 

szórendcsere/inverzió, versforma, zeneiség). 

 Magatartásformák; bűn és bűnhődés, lélektaniság. 

 Az elbeszélő költemény 

 Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 

 A „próbatétel, kaland, hősiesség” tematika alapján is emberi alaphelyzetek, irodalmi 

témák, formák felismerése, a tematika sok szempontú megközelítése (pl. jellemformálás, 

archetipikus helyzetek). 



 

 

 Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka 

Arany János: Toldi (24 óra) 

 Arany János: Toldi 

 A Toldi cselekménye, szerkezete.  

 Toldi Miklós helyzete, tettei, magatartása (értelmezés, jellemzés); kapcsolatai, 

konfliktusai (elemzés).  

 Arany lélekábrázolása (családi kapcsolatok; bűn és megtisztulás).  

 A megjelenítés eszközei  

 Arany és Petőfi barátsága 

 Petőfi Sándor: Arany Jánoshoz 

 Arany János: Válasz Petőfinek 

 Az irodalmi levél 

Történelmi események sodrában (10 óra) 

 Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

 Vitézi versek és énekek 

 A Balassi Bálint: Egy katonaének, Bocsásd meg, Úristen… 

 Tinódi Sebestyén 

 A történelmi regény 

 Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

 Tér- és időviszonyok, cselekmény, szerkezet; a szereplők csoportjai, kapcsolataik; 

konfliktusok. 

 Elbeszélői nézőpont, jellemábrázolás, ábrázolásmód. 

 Bornemissza Gergely életútja. 

 A mű fontos témái (történelem, hősiesség, barátság, szerelem, árulás stb.) és motívumai 

(pl. hold, csillag, gyűrű). 

 Alapvető erkölcsi értékekkel való azonosulás (szerelem, hazaszeretet, hűség, helytállás), 

az emberi magatartások megítélése és értékelése. 

Lírai és epikai alkotások (10 óra) 

 Témák, motívumok lírai alkotásokban (pl. természet, évszakok, napszakok, szerelem). 

 A lírai műnem sokszínűsége: változatos szerkezeti megoldások, képiség, zeneiség, 

hangnemek – eltérő alkotói magatartások.  

 Szemelvények a magyar irodalom különféle műfajú alkotásaiból, pl. Csokonai Vitéz 

Mihály, József Attila, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor 

műveiből – értelmezések, poétikai és verstani gyakorlatok.  

 Választott ifjúsági mű elemzése, értelmezése 

 A kommunikációs képességek fejlesztése; az önismeret, a nyelvi kultúra növelése. 

  Elbeszélés, leírás, jellemzés közlésformáinak folyamatos gyakorlása, rövid érvelő 

szövegek készítése.  

 A kapcsolattartás digitális műfajainak alkalmazása. 

Év végi ismétlés (2 óra) 



 

 

A továbbhaladás feltételei a 6. évfolyamon 

 A beszédhelyzethez (címzett, szándék, tartalom) és a nyelvi illem alapvető szabályaihoz 

alkalmazkodó beszédmód a kommunikáció iskolai és gyakorlati helyzeteiben. 

 A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni, 

adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. Képes rövidebb szóbeli 

üzenetek, rövidebb hallott történetek megértésére, összefoglalására, továbbadására.  

 Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat. Képes 

önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, leírás, jellemzés, 

levél, SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni.  

 Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.  

 Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó) 

megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb és újabb 

szövegértési stratégiákat megismerni, azokat alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az 

információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és 

korosztálynak szóló ismeretterjesztő források). 

 Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját módszerét 

fejleszteni, hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát találni, és azt alkalmazni.  

 A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében is 

alkalmazni. 

 A nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök helyes használata az élőbeszédben. 

 Különböző témájú és műfajú szövegek értő olvasása, értelmes felolvasása. 

 Jól olvasható írás, az írásos szöveg rendezett elhelyezése. 

 Olvasmánytartalmak összefüggő ismertetése az időrend, az ok-okozati összefüggések 

bemutatásával, a műfaj és a téma megállapítása. 

 Rövid tárgyszerű beszámoló a feldolgozott művekről: szerző, cím, téma, műfaj. 

 Felismeri a hexameteres szövegről, hogy az időmértékes, a felező tizenkettesről, hogy az 

ütemhangsúlyos. Fel tud sorolni három-négy művet Petőfitől és Aranytól, képes 

egyszerűbb összehasonlítást megfogalmazni János vitéz és Toldi Miklós alakjáról.  

 Képes értelmezni A walesi bárdokban rejlő üzenetet, és meg tudja világítani 5–6 

mondatban az Egri csillagok történelmi hátterét.  

 El tudja különíteni az egyszerűbb versekben és prózai szövegekben a nagyobb szerkezeti 

egységeket.  

 Össze tudja foglalni néhány hosszabb mű cselekményét (János vitéz, Toldi, A Pál utcai 

fiúk, Egri csillagok), meg tudja különböztetni, melyik közülük a regény és melyik az 

elbeszélő költemény.  

 Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni szövegeket.  

 Részt tud venni számára ismert témájú vitában, és képes érveket alkotni.  

 Ismert és könnyen érthető történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, 

bonyodalom, tetőpont fogalmával.  

 Képes az általa jól ismert történetek szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni.  

 Képes néhány példa közül kiválasztani az egyszerűbb metaforákat és metonímiákat.  



 

 

 Képes egyszerűbb meghatározást adnia következő fogalmakról: líra, epika, epizód, 

megszemélyesítés, ballada, dal, rím, ritmus, mítosz, motívum, konfliktus. Képes művek, 

műrészletek szöveghű felidézésére. 

 Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani erkölcsi értékeket 

és álláspontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi ítéleteit. 

 Az epikai művekről néhány fontos adat megnevezése: a helyzet, a helyszín, a szereplők, a 

főhős életútjának állomásai, a cselekmény menete. 

 Lírai művek formanyelvének (verselés, képiség) felismerése. 

 Elbeszélés, leírás, jellemzés, beszámoló készítése megbeszélt olvasmányok vagy 

személyes élmény alapján. 

 A személyes élmény néhány mondatos megfogalmazása az olvasott irodalmi művek 

szereplőinek jellemével, a műben megjelenített élethelyzetekkel, érzelmekkel 

kapcsolatban. 

 Szövegben a szavak szófajának felismerése megnevezése, a szófajok jellemzőinek, a 

szófajok helyesírására, helyes használatára vonatkozó szabályok ismerete és alkalmazása. 

 Az irodalmi olvasmányokhoz, egyéb tanulmányokhoz kapcsolódó információk gyűjtése a 

könyvtárban, az adatok elrendezése és feljegyzése. 

 Jártasság a korosztály számára készült lexikonok használatában. 

 Részvétel a gyakorlatokban, a csoportos történetalkotásban, az improvizációkban és az 

elemző beszélgetésekben. 

 

 



 

 

8. 7. évfolyam 

Éves óraszám: 148 óra 

[74 óra magyar nyelv, 74 óra magyar irodalom] 

Heti óraszám: 4 óra 

[2 óra magyar nyelv, 2óra magyar irodalom] 

Belépő tevékenységformák 

Kulturált nyelvi magatartás 

 Gyakorlatok a vitakultúra fejlesztésére: saját álláspont kialakítása és korrigálása, az 

ellenvélemény mérlegelése. 

 Különféle beszédműfajok kommunikációs technikáinak megfigyelése, alkalmazása 

elsősorban a szándékkifejezés és a hatáskeltés szempontjából. 

 Az írásbeli és a szóbeli közlésmód különbségeinek ismerete és tudatos alkalmazása. 

 Részvétel irodalmi művek közös feldolgozásában, csoportmunkában, a társakkal és a 

tanárral való kommunikációban. 

 Az emberi érzelmeket, viszonyulásokat megjelenítő nem nyelvi kifejezőeszközök 

ábrázolásának megfigyelése irodalmi művekben, jelentésük értelmezése írásban és 

szóban. 

 Egy-egy drámai vagy dramatizált részlet (dialógus vagy monológ) kifejező előadása: az 

érzelmek visszaadása, a szereplők közötti viszonyok érzékeltetése a nem nyelvi és a 

verbális kifejezés eszközeivel (hangsúly, hangerő, dallam, beszédtempó, szünettartás). 

Szövegértés 

 Minél teljesebb megértést biztosító néma olvasás, kifejező felolvasás; a szövegek 

tolmácsolása kifejező szövegmondással, megjelenítéssel. 

 Különféle műfajú és rendeltetésű (szépirodalmi, ismeretterjesztő, értekező) művek 

szerkezetének és jelentésének feltárása. 

 A szövegelemző eljárások bővítése szakmai-tudományos, gyakorlati és szépirodalmi 

művek feldolgozásában: összetettebb logikai kapcsolatok felismerése, eltérő álláspontok 

elkülönítése, érvek és ellenérvek feltárása. 

 A hétköznapi és az irodalmi kommunikáció sajátosságainak megfigyelése, különbségtétel 

az irodalmi kontextusban megjelenő és az egyéb nyelvi közlések értelmezése között. 

 Az információ felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, 

bemutatása és cseréje szintén nagy jelentőséget kap, mint pl. a digitális tartalomalkotás és 

-megosztás, továbbá kommunikációs együttműködés az interneten keresztül. 

 Szó szerinti és átvitt jelentés megkülönböztetése: áttételes jelentések, jelentésmozzanatok 

keresése és felfedezése irodalmi szövegekben. 

Szövegalkotás 

 Véleménynyilvánítás a mindennapi élet megadott vagy választott témáiról: saját álláspont 

érvelő megfogalmazása, cáfolat és ellenvélemény kifejtése írásban. 



 

 

 Hozzászóláshoz, felszólaláshoz, kiselőadáshoz vázlat készítése és felhasználása a szóbeli 

előadáskor. 

 Párbeszéd, érvelés az irodalmi művek formájáról és a bennük megjelenített mögöttes 

tartalomról a megismert szakszókincs alkalmazásával. 

 Cselekményvázlat, olvasónapló készítése önállóan. 

 Kreatív szövegalkotás a tartalomhoz, a kommunikációs alkalomhoz illő nyelvi, stilisztikai 

eszközök megfelelő kiválasztásával, összehangolásával. 

 Epikus részletek dramatizálása, illetve drámai jelenetek tartalom- és stílushű visszaadása 

epikus formában. 

Tanulási képesség 

 Önálló olvasmányválasztás, segédletek, képzőművészeti ábrázolások felkutatása megadott 

témához. 

 Beszámoló, fiktív tudósítás, újságoldal stb. készítése egy adott irodalmi alak életéről, egy 

korszakról, eseményről korabeli dokumentumok, irodalmi művek, naplók, a témával 

foglalkozó, a korosztálynak szóló szakmunkák felhasználásával, önálló vagy csoportos 

vizsgálódás útján. 

 Érvek, bizonyító erejű példák gyűjtése a könyvtárban, rendszerezésük vázlat és jegyzet 

készítésével, más tantárgyak témáiból, tankönyveiből is. 

 A könyvtár nyomtatott dokumentumainak (segédkönyv, kézikönyv, ismeretterjesztő 

könyv, folyóirat), elektronikus információhordozóinak felhasználásával egyszerűbb téma 

önálló vagy csoportos feldolgozása: problémafelvetés, forrásválasztás és feldolgozás 

segítséggel, beszámoló készítése szóban vagy írásban, hivatkozás a forrásra az idézés 

megfelelő módjával. 

A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete 

 Az egyszerű mondat részeinek és szintagmáinak biztos elemzése, értelmezése. 

 A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismerése, az elsődleges és 

másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

 A mondatfajták és kifejezőeszközeik felismerése, megnevezése, helyes használatuk. 

 Mondat átalakítás rokon és ellentétes értelmű mondatokkal szóban és írásban. 

 A mondatalkotáshoz kapcsolódó nyelvhelyességi ismeretek biztonságos alkalmazása. 

 A szóalkotási módok ismerete, a szóösszetétel, a szóképzés és a jelentés összefüggésének 

elemzése szépirodalmi és nem irodalmi szövegekben; szógyűjtés és játékos szóalkotás, 

képzéssel, összetétellel. 

 Szóösszetétel, alapszó, képzett szó, szókapcsolat megkülönböztetése. 

 Biztonság az egyszerű mondat központozásában, a gondolatjel, zárójel, kettőspont, 

pontosvessző értelmező szerepének ismerete és helyes használatuk. 

 A tulajdonnevek és a belőlük képzett melléknevek nehezebb eseteinek helyesírása. 

 Az egybe- és különírás elveinek ismerete és biztos alkalmazása a tanult esetekben. 

Az irodalom és az olvasó kapcsolata 

 Érteniük kell, hogy az irodalom olyan üzenet, amelyet elődeink és a rendkívüli 

képességekkel megáldott művészek örökítettek ránk, s amely üzenetnek a megfejtése és 

életünkbe építése a mi dolgunk. 



 

 

 Az olvasott irodalmi művekben megjelenő szituációk és jellemek, érzelmek, gondolatok 

és a köznapi, tapasztalati úton megismert „valóság” egyszerűbb összefüggéseinek 

felfedezése és bemutatása. 

 A verselés, a zeneiség elemeinek és hatásának felismerése verses alkotásokban. 

 A lírai formanyelv változásának vizsgálata (szerkezeti változatok, szókincs, a képiség 

eszközei). 

 Ismeretek az irodalmi élet legfőbb szereplőiről, fórumairól. 

 Beszámoló epikus és drámai művekről, tévéjátékokról: a szerkezet, a cselekményt alkotó 

elemek, fordulatok, a szereplők, a főhős(ök), a mellékszereplő(k), a mű kezdete és 

befejezése bemutatásával; a szereplők önálló jellemzése. 

Az irodalmi kifejezésformák sajátságai 

 A műfajoknak, mint a műnemek alá rendelt kategóriáknak ismerete tanult, olvasott művek 

esetében. 

 Az olvasott művek legfontosabb ismérveinek megnevezése: szerző, műfaj, téma. 

 A cselekmény legfontosabb szerkezeti elemeinek elkülönítése, azonosítása, szerepének, 

tartalmának értékelése. 

 Az egyes kompozíciós elemek közötti összefüggés, strukturális kapcsolat felfedezése, 

végigkövetése drámákban, nagyobb terjedelmű epikai művekben. 

 Tér- és időviszonyoknak és ábrázolási módjuknak felismerése, összefüggésének keresése 

a jelentéssel a műben megjelenő tartalmakkal. 

 A túlzás és általánosítás szerepének megértése, bemutatása egyes típusok ábrázolásában, a 

komikum tartalmi és nyelvi eszközeinek felismerése. 

 Párhuzamok keresése a romantikus irodalom, zene és más művészeti ágak összhangjában 

 Memoriterek előadása a feldolgozott művekből hat-nyolc vers, egy-egy tizenöt-húsz soros 

próza és drámarészlet. 

 

MAGYAR NYELVTAN 7. 

Fejlesztési követelmények 

 jó tempójú, kifejező olvasás, 

 felkészülés után szépirodalmi művek igényes, hatásos felolvasása, 

 rendezett, olvasható, esztétikus íráskép, 

 aktív részvétel a kisközösségi kommunikációs helyzetekben, 

 együttműködési képesség a beszédpartnerrel, 

 a hallgató szempontjaira is figyelemmel levő közlésmód megtalálása, 

 a metakommunikációs technikák alkalmazása, 

 alapvető ismeretek és elemzési készség az egyszerű mondatok köréből: a 

mondatrészek felismerése, az alá- és mellérendelő szószerkezetek minősítése az 

egyszerű mondatokban, 

 a helyesírás értelem tükröztető lehetőségének felhasználása, 



 

 

 az egybe- és különírási szabályok érvényesítése a helyesírásban az életkornak 

megfelelő szinten, 

 az önkontroll fejlesztése a helyesírásban, hibajavítás helyesírási kéziszótár 

segítségével, 

 a fogalmazási készség fejlesztése, az élőszó és az írásbeliség jellemzőinek figyelembe 

vételével, 

 jegyzet és a vázlat készítése 

 a szövegtömörítés, kifejtés képességének bizonyítása a feleletek és az írásbeli dolgozatok 

során, 

 a fogalmazási készség bizonyítása érvelő műfajokban, 

 az önálló véleménynyilvánításra való törekvés megismert köznyelvi és szépirodalmi 

szövegek kapcsán, a vélemény szabatos, az adott műfajnak megfelelő kifejtése szóban 

és írásban, 

 árnyaltságra törekvés a véleményformálásban, 

 a társak véleményének tiszteletben tartása, 

 az életkori sajátosságnak megfelelő igényes, árnyalt és kulturált önkifejezés képességének 

elsajátításán túl a közösségi kommunikáció szabályainak elsajátítása, alkalmazása, a 

tanulók felkészítése a kisközösségi kommunikációban való részvételre, ezáltal a nyelvi 

hátrányok csökkentése 

 a kulturált vitakészség továbbfejlesztése 

 a mondattani alapismeretek megismerése, a helyesírási készség továbbfejlesztése 

 a szókincsfejlesztés folytatása 

 kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a beszédhelyzetnek megfelelően 

használó megnyilatkozás 

 az érvelés alapjainak megismerése 

 a közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés, vita, felszólalás, 

hozzászólás, rövid alkalmi beszéd, köszöntés, kiselőadás, a helyzetnek és a 

kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs használata 

 a mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete, mondatfajták, szövegszervező ereje 

 szószerkezetek típusai, fajtái: mellérendelés, alárendelés 

 a szószerkezetek és a mondatok megalkotásában szerepet játszó viszonyszók és 

mondatszók 

 fő mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli viszonyaik, vonzatok 

Kulcsfogalmak, fogalmak: 

vélemény, vita, érv; megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, köszöntő, ünnepi 

beszéd, mondatfajta, kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó, óhajtó mondat, egyszerű és 

összetett mondat; tagolt és tagolatlan mondat; minimális és bővített mondat, mondatrész, 

alany, állítmány, jelző (minőség, birtokos, mennyiség), határozó (idő, hely, mód, társ, eszköz, 

állapot), szószerkezet, mellérendelő és alárendelő szószerkezet, viszonyszó, névelő, kötőszó, 

névutó, partikula, segédige, igekötő, mondatszó, indulatszó, módosítószó,  



 

 

A tanterv tartalma 

Év eleji ismétlés, a tanév feladataira való ráhangolás (8 óra) 

A mondat és a szöveg (11 óra) 

 Kommunikáció 

 A mondat- és szövegfonetikai eszközök: hangsúly, hanglejtés, beszédszünet, 

beszédtempó, hangerő 

 A magyar nyelv kiejtési sajátosságainak (hangsúly, hanglejtés) tudatosításával a nyelvi, 

nemzeti identitás erősítése.  

 Szöveg 

 A beszéd és a nyelv 

 A mondat fogalma 

 Mondatok a beszédben és a szövegben 

 A mondatok csoportosítása a közlés szándéka szerint 

 Mondatok logikai minőség szerint 

 A mondat belső szerkezete, szintagmák, fő részei, a mondatrészek 

 A mondattanhoz kapcsolódó nyelvhelyességi ismeretek. 

Állítmány, alany és tárgy (17 óra) 

 Az állítmány fogalma és fajtái 

 Az alany fogalma és fajtái 

 Az alany és az állítmány egyeztetése 

 A tárgy fogalma és fajtái 

A határozók és jelzők (26 óra) 

 A határozók fogalma, szerepe és szófajai 

 A jelzők fogalma, szerepe és szófajai 

Nyelvi viselkedés és kultúra (7 óra) 

 A nyelvhelyesség fogalma és nyelvhelyességi gyakorlatok 

 A kultúrált nyelvi magatartás 

 A hozzászólás, a felszólalás és a kiselőadás 

 A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése, a 

kulturált véleménynyilvánítás, vitázás alapelveinek tudatosítása, a konfliktuskezelés 

képességének fejlesztése.  

 A társas kultúrában való részvételhez szükséges írástechnikai kompetenciák fejlesztése: 

az érzelmek hiteles kifejezésének képessége, a szeretetteljes emberi kapcsolatok 

ápolásának képessége, konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák ismerete, 

alkalmazása stb. 

Év végi összefoglalás, rendszerezés (5 óra) 

 Ismétlés 

 Év végi mérés előkészítése lebonyolítása. 

MAGYAR IRODALOM 7. 



 

 

Fejlesztési követelmények: 

 A tanulók ismerjék az új fogalmak, kifejezések jelentését, elemzéseikben használják 

ezeket, az előző években tanult szakkifejezések alkalmazása váljon készségszintűvé 

munkáikban. 

 Tudjanak hosszabban beszélni, kommunikálni irodalomról, konkrét és általános 

kérdésekről. Korábbi ismereteiket tudják alkalmazni a viták, beszélgetések, feleletek 

során, az új elemeket igyekezzenek beépíteni teljesítményeikbe. 

 Legyenek képesek a művek tartalmi ismertetésére, ismerjék a művek témáit, tudják 

kiemelni a lényeges mozzanatokat, epikai művek esetében a cselekmény 

fordulópontjait. 

 Az érzelmi tartalmak felismerésének, az erkölcsi választások értelmezésének és 

véleményezésének fejlesztése. 

 Az irodalmi élmény befogadásának és megosztásának fejlesztése. 

 Legyenek képesek önállóan szerkezeti és cselekményvázlat készítésére, verses művek 

elemzésében ismerjék fel a mű fontosabb formai sajátosságait, tudják meghatározni 

ritmusát, rímelését. Ismerjék a két ritmusrendszer főbb sajátosságait, tudjanak skandálni, 

tudják hangsúlyos verseket ütemezni. 

 Legyenek képesek közösen megtervezni, előadni a szituációs feladatokat, legyenek egyéni 

ötleteik, egyedi megoldásaik. Tudjanak karaktert megjeleníteni, gesztusokkal, mimikával, 

mozgással egészítsék ki játékukat. Tudjanak helyzeteket, jeleneteket dramatizálni. 

 Legyenek jártasak a különböző szövegfajták, szövegtípusok alkotásában, tudjanak 

szövegeket más stílusban és formában újraalkotni. 

 Ismerjék az új korszakok alapvető jellemzőit, egy-egy korszak stílusait, stílusjegyeit 

ismerjék föl. Tudják érzékeltetni a korok és stílusok közötti különbségeket, tudjanak 

jellemző műfajokat, ismerjenek az adott korból más szerzőket is. 

 A témákban szereplő meghatározó alkotók életét, pályáját ismerjék, tudjanak e 

szerzőkről és művészetükről hosszabban beszélni. Ismerjék a szerzők jellemző egyéni 

stílusát, kedvelt műfajait. 

 A korábban feldolgozott korszakok és az újonnan tanult korszakok különbségei mellett 

tudjanak beszélni azok összefüggéseiről, kauzális kapcsolatairól is, mind esztétikai, mind 

szellemtörténeti, mind irodalomelméleti értelemben. 

 Írásbeli munkáikban, házi feladataik megoldásakor használják a szakirodalmat, jelöljék 

forrásaikat, tudjanak jegyzetet, bibliográfiát készíteni. 

 A tanuló kisepikai alkotásokban azonosítja, elemzi az idő- és térviszonyokat; érzékeli az 

elbeszélés és a történet időrendje közötti eltérést; azonosítja az előreutalásokat, 

késleltetéseket; felismeri az elbeszélői nézőpontot, beszédhelyzetet; műelemzések nyomán 

rögzíti az egyes műfajok sajátosságait; azonosítja az irodalom nagy témáit, pl. család, 

iskola, gyerekek és felnőttek, próbatételek.  

 Legyen képes annak felismerésére és tudatosítására, hogy az elemző-értelmező olvasás 

elmélyíti az élmény- és tapasztalatszerzést, hogy az irodalomolvasás érzelmi, gondolati, 

erkölcsi, esztétikai élmények forrása. 

 Epikai alkotások elemző, értelmező képességének fejlesztése.  



 

 

 A műelemzések alapján műfaji, poétikai, tematikai, erkölcsi következtetések 

megfogalmazásának képessége. 

 Az irodalmi élmény megosztása, önálló olvasmányválasztás indoklása, olvasmányainak 

ajánlása. 

 Az alapvető lírai műfajok sajátosságainak (pl. beszédhelyzet, megszólított; tematika, 

motívumok, műfaji és tematikus kapcsolatok) felismerése különböző korok alkotóinak 

művei alapján.  

 A ritmusérzék, a belső hallás fejlesztése.  

 Szövegértési és szövegelemző képességek fejlesztése: alakzatok, képek azonosítása, a 

jelentésteremtő szerep elemzése, a kompozíció meghatározó elemeinek értelmezése, 

érzelmi tartalmak megértése.  

 Szövegelemzések, értelmezések sok szempontú megközelítésben. A szöveghű, kifejező 

szövegmondás fejlesztése. 

 Az irodalmi művek megismerése során a múlt értékes törekvéseinek megbecsülése, 

azonosulás a máig ható értékekkel. Ismerkedjen meg egy korstílussal, a korstílus és a 

mű/vek összefüggéseivel. Romantikus jegyek, vonások azonosítása, megnevezése, 

művészeti kapcsolódások feltárása. 

 Legyen képes az önálló ismeretszerzésre, digitális források használatával. 

 A tanuló legyen fogékony a tematikai és erkölcsi megközelítésre, értékek azonosítására, 

megvitatására, a szereplők erkölcsi dilemmáinak, döntéseinek mérlegelésére.  

 Komplex képességfejlesztés: egy Jókai-regény sok szempontú megközelítése, elemzése 

(pl. idő- és térviszonyok, előreutalások, késleltetések, elbeszélői nézőpont, 

stílusjellemzők).   

 Drámai mű/vek közös és önálló olvasása, befogadása, feldolgozása; a műnem 

jellemzőinek (pl. szerkezet, jellem, szituáció, nyelv) feltárása. Képesség az epikai és a 

drámai történetmegjelenítés közötti hasonlóságok és eltérések azonosítására. A műben 

megjelenített konfliktusok, döntések felismerése és mérlegelése. A komikum mint 

műfajformáló minőség felismerése, formáinak megkülönböztetése. Részvétel 

megjelenítésben (drámajátékban), színházi előadás megbeszélésében. 

Kulcsfogalmak, fogalmak 

Anekdota, novella, regény; dal, elégia, óda, himnusz, epigramma, rapszódia, helyzetdal, költői 

levél, ars poetica; líra szerkezet; értekező próza; dráma, tragédia, színház, dialógus, monológ, 

vígjáték, színmű, jelenet, felvonás, díszlet, jelmez, rendezői utasítás; komikum, humor, 

helyzet-komikum, jellemkomikum, konfliktus, alapszituáció, paródia; pentameter, disztichon, 

versláb: jambus, trocheus, daktilus, anapesztus, spondeus, kisepika, nagyepika, mese, monda, 

legenda, elbeszélés, kisregény, szerkezet, elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet, cselekmény, 

fordulat, epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás, magatartásforma, időmérétkes verselés, 

hexameter, rím, szókép, hasonlat, megszemélyesítés, metafora; alakzat, ismétlés, párhuzam, 

ellentét, fokozás, szórendcsere, romantika, romantikus (regény, hős, jellem, ábrázolásmód),  

 

  



 

 

Szerzők és művek 

Arany János: Szondi két apródja és még egy műve; Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez; 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai vagy egy-két részlet és még egy mű, például A nagyenyedi 

két fűzfa, Az új földesúr vagy más mű; Kölcsey Ferenc: Hymnus, Parainesis (egy részlet); 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője és egy novella; Petőfi Sándor: Nemzeti dal, 

Szeptember végén és még két mű; Vörösmarty Mihály: Szózat és még egy mű… 

Memoriterek: 10-12 lírai mű, 3-4 prózarészlet 

A tanterv tartalma 

Év eleji ismétlés, állapotfelmérés, a tanév feladataira való ráhangolás (3 óra) 

A líra alapformái (dal, elégia, óda, epigramma, ars poetica) (37 óra) 

 Különféle témájú lírai alkotások a klasszikus és kortárs, magyar és világirodalomból 

 A lírai szerkezet, a műfaji sajátosságok, a versformák változatai 

 Az epigramma, a pentameter és a disztichon 

 Kölcsey Ferenc: Huszt, Emléklapra 

 Petőfi Sándor: A XIX. század költői 

 Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert… 

 Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

 Kölcsey Ferenc: Hymnus 

 Vörösmarty Mihály: Szózat 

 Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

 Berzsenyi Dániel: A közelítő tél 

 Petőfi Sándor: Szeptember végén 

 Arany János: Letészem a lantot 

 Arany János: Szondi két apródja 

 Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet 

 Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger 

 más lírai alkotások 

Epika: napló, regény, kisregény, verses regény, novella, elbeszélés, intelem (20 óra) 

 Kölcsey Ferenc: Parainesis 

 Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

 Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa 

 Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

 Mikszáth Kálmán és Gárdonyi Géza kisepikai művei 

 más kisepikai alkotások 

 választott regény, elbeszélés vagy részlet 

Dráma (9 óra) 

 A tragédia és a komédia 

 Shakespeare egyik drámájának (részletének) feldolgozása 

  



 

 

Év végi rendszerző ismétlés (5 óra) 

A továbbhaladás feltételei a 7. évfolyamon 

 Részvétel a közéleti kommunikáció iskolai helyzeteinek különféle formáiban felszólalás, 

hozzászólás formájában. 

 A mindennapi élet problémáiról, olvasmányokról a saját vélemény megfogalmazása az 

érvelés szabályait követve. 

 Udvarias együttműködés felnőtt és kortárs beszédpartnerekkel. 

 A megértést biztosító hangos és néma olvasás, szöveghű folyamatos felolvasás, 

szövegmondás. Rendezett, egyéni íráskép. 

 Különféle műfajú és rendeltetésű (szépirodalmi, ismeretterjesztő, értekező) szövegek 

szerkezetének és jelentésének bemutatása. 

 Epikus olvasmányok, olvasott, látott drámai alkotások szerkezeti elemeinek elkülönítése, 

a fő- és mellékszereplők jellemzése. 

 A szépirodalmi művekben megjelenő helyzetek és jellemek, érzelmek és gondolatok 

összefüggéseinek bemutatása szóban és írásban. 

 A lírai formanyelv (ritmus, rím, hangzás, képiség) stíluseszközeinek felismerése, 

szakszerű megnevezése. 

 Vázlat készítése szóbeli megnyilatkozáshoz, cselekményvázlat írása. 

 Az egyszerű mondat részeinek, szintagmáinak megnevezése, elemzése. 

 A mondatfajták biztos megkülönböztetése. 

 A szóalkotás gyakori módjainak fölismerése és elemzése. 

 A tanult nyelvhelyességi és helyesírási szabályok megfelelő alkalmazása: a központozás, a 

tanulmányok során előforduló tulajdonnevek, a belőlük képzett melléknevek 

helyesírásának, az egybe- és külön írás elveinek ismerete és megfelelő alkalmazása. 

 A Magyar helyesírási szótár önálló használata. 

 A tárgyalt irodalmi művekhez, a mindennapi élet kérdéseinek megválaszolásához 

ismeretanyagok keresése a könyvtár nyomtatott és elektronikus információhordozóinak 

felhasználásával. 

 Részvétel a csoportos történetalkotásban, az improvizációban és az elemző 

beszélgetésekben. 

 A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik és hatékonyan részt vesz a 

mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Figyeli és tudja 

értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit.  

 Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével 

megvédeni, ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát mások gondolatvilágába, 

érzelmeibe, megérti mások cselekvésének mozgatórugóit. 

 Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes 

az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban 

megfogalmazni, állításait indokolni. 

 Képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8–10 műfajt műnemekbe 

tud sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja fogalmazni. 



 

 

 A különböző regénytípusok műfaji jegyeit felismeri, a szereplőket jellemezni tudja, a 

konfliktusok mibenlétét fel tudja tárni.  

 Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei 

alapján.  

 Felismeri néhány lírai mű beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított viszony néhány 

jellegzetes típusát, azonosítja a művek tematikáját, meghatározó motívumait.  

 Felfedez műfaji és tematikus-motivikus kapcsolatokat, azonosítja a zenei és ritmikai 

eszközök típusait, felismeri funkciójukat, hangulati hatásukat.  

 Azonosít képeket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, a lexika 

jelentésteremtő szerepét megérti a lírai szövegekben, megismeri a kompozíció 

meghatározó elemeit (pl. tematikus szerkezet, tér- és időszerkezet, logikai szerkezet, 

beszédhelyzet és változása).  

 Konkrét szövegpéldán meg tudja mutatni a mindentudó és a tárgyilagos elbeszélői szerep 

különbözőségét, továbbá a közvetett és a közvetlen elbeszélésmód eltérését. 

 Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmakról: novella, 

rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, disztichon, szinesztézia, tragédia, komédia, 

dialógus, monológ.  

 Képes néhány egyszerűbb meghatározás közül kiválasztani azt, amely a következő 

fogalmak valamelyikéhez illik: fordulat, retorika, helyzetkomikum, jellemkomikum.  

 Az ismertebb műfajokról tudja az alapvető információkat.  

 Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére. 

 Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző írott és 

elektronikus forrásokból, kézikönyvekből, atlaszokból/szakmunkákból, a témától függően 

statisztikai táblázatokból, grafikonokból, diagramokból.  

  



 

 

9. 8. évfolyam 

Éves óraszám: 148 óra 

[74 óra magyar nyelv, 74 óra magyar irodalom] 

Heti óraszám: 4 óra 

[2 óra magyar nyelv, 2 óra magyar irodalom] 

 

Belépő tevékenységformák 

Kulturált nyelvi magatartás 

 Tájékozódás az alapvető tömegkommunikációs műfajokban; a tömegkommunikáció 

szerepének és hatásának fölismerése. 

 Együttműködés a beszédpartnerekkel, a másik ember közlésének egyre pontosabb 

felfogása a mindennapi helyzetekben, képesség az önellenőrzésre a kommunikációs 

magatartásban. 

 Irodalmi művekben, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi 

viszonyulások, konfliktusok összetettségének felfogása, értelmezése és megvitatása. A 

nyelvváltozatok szókészletének tudatos használata a különféle kommunikációs 

helyzetekben - a nyelvi illemnek megfelelően. 

 Együttműködés a társakkal például szituációs vagy szerepjátékban. 

Szövegértés 

 A gyakoribb tömegkommunikációs műfajok elemzése, jelentésének kibontása, hatáskeltő 

eszközeinek fölismerése, megnevezése, értékelése tanári segítséggel. 

 A tájékoztató és a véleményt közlő műfajok elkülönítése: hír, tudósítás; cikk, kommentár; 

riport, interjú. 

 Az olvasott szépirodalmi és egyéb szövegek mögöttes jelentéseinek tudatos keresése, 

önálló megfogalmazása. 

 A művészi kifejezésmódok, stíluseszközök funkcióinak megfigyelése, értelmezése. 

 Az adott műhöz kötődő kifejezésmód néhány jellemzőjének értelmezése, értékelése a 

szükséges fogalmak használatával az egyéni vélemény néhány szavas megfogalmazásával. 

Szövegalkotás 

 Tapasztalatszerzés a mindennapi élet alapvető hivatalos iratainak (kérdőív, nyugta, 

kérvény, önéletrajz) megfogalmazásában. 

 Mindennapi élethelyzetekhez, irodalmi olvasmányokhoz kapcsolódó véleményalkotás és 

~nyilvánítás árnyalt kifejezésmódjainak ismerete és használata. 

 Ismertetés, könyvajánlás, kritika írása, kiselőadás tartása irodalmi művekről különféle 

idézési módok alkalmazásával, például egyenes és függő idézet, teljes mondat, kulcsszó 

stb. idézésével. 

 Irodalmi és filmszereplők jellemének megítélése, érvelés a saját álláspont mellett a szöveg 

felhasználásával. 

 Olvasmányválasztás indoklása néhány szempont felsorolásával. 

 



 

 

  



 

 

Tanulási képesség 

 Mindennapi, közéleti és szakmai problémákról vagy irodalmi témákról ismeretek, érvek, 

példák gyűjtése a könyvtári tárgyi katalógus segítségével. 

 Önálló problémafelvetés, források kiválasztása, többféle forrásból gyűjtött anyag 

válogatása, feldolgozása önállóan vagy csoportmunkával, az összegyűjtött anyagról 

szóbeli és/vagy írásos beszámoló készítése. 

 A tanult művek közvetlen és tágabb kontextusára vonatkozó ismeretek bővítése önálló 

könyvtári munkával; az adatok felhasználása az értelmezésben, elemzésben. 

A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete 

 Mondatelemzési jártasság az összetett mondat feldolgozásában: a tagmondatok 

sorrendjének, a szintagmák szerkezetének és jelentésének fölismerése, értelmezése, 

fogalmi szintű megnevezése. 

 A magyar nyelv legfőbb szórendi szabályainak helyes alkalmazása. 

 A mondattani és nyelvhelyességi ismeretek biztonságos alkalmazása a szóbeli és írásbeli 

megnyilatkozásokban. 

 Az idézés és a párbeszéd írásmódjának helyes alkalmazása. 

 A helyesírás értelem tükröztető szerepének belátása és felhasználása. 

 Tájékozottság a magyar nyelv életére vonatkozó alapvető nyelvtörténeti tényekről, a 

magyar nyelv jellemző sajátosságairól (nyelvtípusáról). 

 Igény a magyar nyelv és a tanult idegen nyelvek nyelvtani szerkezetének 

összehasonlítására. 

 Tájékozottság a tanulók nyelvhasználatában előforduló nyelvváltozatok nyelvhelyességi 

kérdéseiben. 

Az irodalom és az olvasó kapcsolata 

 Vizsgálódás a népszerű irodalom műfajaiban: a lektűr, a krimi hatáskeltő eszközeinek 

megismerése. 

 Népszerű epikus műfajok, drámai vagy filmalkotások elemzése a hatáskeltés, a bennünk 

megjelenő tipikus helyzetek és jellemek szempontjából. 

 Toposzok, sémák és sablonok fölismerése és szerepének értékelése a szórakoztató 

irodalmi és filmalkotásokban. 

 Különféle olvasók véleményének, attitűdjének fölismerése az elemzett művekben. 

 A befogadás tapasztalatainak tudatosítása, a téma, az írói látásmód és álláspont megértése. 

Az irodalmi kifejezésformák sajátságai 

 A szöveg hangzásának és írott képének összefüggése, az illusztráció, a tipográfiai 

eszközök szerepének átlátása. 

 A képversnek, mint sajátos formának megismerése és értelmezése. 

 A művészi kifejezésmódok, stíluseszközök funkcióinak megfigyelése, értelmezése. 

 A megismert műfajok, stílusalakzatok, szóképek megnevezése, jellemzése példákkal. 

 A magyar irodalom nagyobb korszakaira vonatkozó ismeretek önálló összefoglalása. 

 Korokhoz kötődő ismétlődő témák, kérdésfelvetések meglátása irodalmi művekben és 

értekező prózai alkotásokban. 



 

 

 Egy-egy irodalmi mű fogadtatásának ismerete a saját korában, jelentősége az utókor 

szemében. 

 Párhuzamok keresése a Nyugat első nemzedékének irodalmi alkotásai és a korabeli 

képzőművészet között - más tantárgyakban tanult ismeretek, könyvtári adatgyűjtés 

felhasználásával. 

 Tájékozódás az irodalom kronológiájában és „földrajzában”, a helyi hagyományok, 

irodalmi emlékek ismerete. 

 Az olvasott művek elhelyezése a korban, néhány fontos részlet fölidézése az alkotók 

életrajzából. 

 Figyelem a kortársi kapcsolatokra, az irodalom és más művészeti ágak közti 

összefüggésekre. 

 Hasonló témájú, azonos műfajú művek összehasonlítása. 

 Néhány alapvető irodalmi téma és motívum jelentésének elemzése. 

 Rögtönzés a megismert drámai konvenciók és színházi formanyelv elemeinek 

alkalmazásával, a társművészetek eszköztárának bevonásával. 

MAGYAR NYELVTAN 8. 

Fejlesztési követelmények: 

 szerezzenek alapismereteket a tömegkommunikációs helyzetekről és műfajokról (hír, 

tudósítás, glossza, interjú, riport, hirdetés), 

 ismerjék fel, hogy azok többsége a hallgató, néző, olvasó tájékoztatását szolgálják, 

sajátítsák el a feldolgozásukhoz szükséges technikákat, 

 tudják, hogy az egyes műfajok miben különböznek egymástól, melyek azok, melyekből 

elvárható a szigorú objektivitás igénye, 

 alakítsanak ki magukban kritikus viszonyt a tömegkommunikációs termékekkel szemben, 

 legyenek képesek kreatív szövegalkotásra néhány tömegkommunikációs műfajban (hír, 

interjú, riport, tudósítás), 

 ismerjék a tömegkommunikációs eszközök szerepét a közvélemény tájékoztatásában és 

befolyásolásában, tudják a közszolgálatiság fogalmát értelmezni, 

 bizonyítsák, hogy a tömegkommunikációs eszközök milyen hatással vannak nyelvünk 

állapotára, ismerjenek néhány nyelvművelő rovatot, műsort, 

 legyenek alapismereteik az összetett és a többszörösen összetett mondatokról, 

 tudjanak összetett és többszörösen összetett mondatokat elemezni, ismerjék föl a 

tagmondatok határát, az összetétel fajtáját, a mondategész, a tagmondatok és a szintagmák 

egymáshoz való viszonyát, sajátos funkcióit, 

 tükröztessék helyesen írásban is a tagmondatok határát (központozás), a főmondat 

meghatározó szerepét a mondatvégi írásjelek használatában, 

 ismerjék a szókincsbővítés legfontosabb módjait (szóösszetétel, szóképzés, ritkábban 

használt szóalkotási módok), 

 ismerjék az egybe- és különírás szabályait, a helyesírás értelemtükröztető lehetőségeit, 

tudjanak ezzel élni, 



 

 

 legyenek képesek ismeretlen, különböző műfajú szövegeket értelmesen, folyamatosan el- 

és felolvasni, 

 legyenek tisztában a párbeszédek és az idézetek írásmódjával, 

 legyen automatizált, megfelelő tempójú íráskészségük, olvasható, rendezett írásképük, 

 a gyakorlottság szintjén használják a helyesírási és az értelmező szótárakat, 

 legyenek képesek helyesírásuk önellenőrzésére, a hibák kijavítására, 

 tudjanak szabatosan fogalmazni élőszóban és írásban a kommunikációs helyzetnek 

megfelelően, 

 ismerjék a magán, a társas és a közéleti kommunikáció jellemzőit, 

 ismerjék a párbeszéd szabályait, készítsenek felszólalást, kiselőadást, 

 ismerjék az előadásról készített vázlat, jegyzet (papíralapú és számítógépes) formai és 

tartalmi szabályait, készítsenek jegyzetet, vázlatot, 

 tudjanak élni az érvelő műfajok adta lehetőségekkel, készítsenek könyvismertetést 

(filmismertetést), tudósítsanak egy sport vagy kulturális eseményről, fűzzenek 

magyarázatot egy, a környezetükben aktuális közéleti eseményhez, döntéshez, 

 ismerjék és biztonsággal használják a forrásmegjelölés és az idézés szabályait szóban és 

írásban, 

 törekedjenek saját vélemény kialakítására a mindennapi kisközösségi életükben, bátran 

fejtsék ki egyéni, eltérő véleményüket a szépirodalmi alkotásokról, 

 legyenek képesek az olvasmányaikhoz, vagy más művészi alkotásokhoz kapcsolódó 

érzelmeik, képzeteik, erkölcsi felfogásuk meggyőző, szabatos kifejtésére szóban és 

írásban, fejlődjék az önbizalmuk, 

 tudjanak olvasónaplót, ismertetést, jellemzést, elbeszélést írni, 

 törekedjenek árnyaltságra az ízlésítéletekben, legyenek elfogadók a másfajta 

véleményekkel, felfogásokkal, 

 ismerjék az írásban történő bemutatkozás szabályait a papíralapú és az online felületen 

(önéletrajz, blogbejegyzés, internetes közösségi portál), 

 legyen tisztában a nyelv állandóságával és változásával, 

 értelmezze a nyelvi változás bizonyítékait, 

 figyelje meg a nyelvváltozatokat, 

 ismerje a magyar nyelv eredetét és típusát, 

 legyen tisztában a szókincs változásával, 

 különböző szövegfeldolgozási módok megismerése és gyakorlása 

 adatkeresés technikák megismerése (szelektív olvasás, átfutás) 

 az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a különböző 

forrásokból származó adatok megbízhatóságának és használhatóságának kérdése  

 tudja használni az elektronikus és nyomtatott szótárakat 

Kulcsfogalmak, fogalmak: 

tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet, sajtóműfaj (hír, tudósítás, interjú), 

adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, szövegfeldolgozás, jegyzet, 

elbeszélés, jellemzés, vélemény, elektronikus szöveg, komment, blog; önéletrajz,  



 

 

központozás, írásjel (vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont, gondolatjel), egyenes, 

szabad függő, függő idézet, alárendelő és mellérendelő mondat, nyelvváltozat, nyelvcsalád, 

uráli nyelvcsalád 

  



 

 

A tanterv tartalma 

Év eleji állapotfelmérés, a tanév feladataira való ráhangolás, ismétlés (13 óra) 

 A hangok rendszere, a hangtörvények 

 A szófajok, és a hozzájuk kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi tudnivalók 

 A mondat fogalma 

 A mondatrészek   

Kommunikáció (4 óra) 

 Kommunikáció tényezői, fajtái 

 A tömegkommunikáció formáinak, céljának, működési módjainak és hatásának, valamint 

néhány gyakoribb műfajának megismertetése. 

 A tömegkommunikáció néhány gyakori szövegműfaja: hír, tudósítás; cikk, kommentár, 

kritika; interjú, riport. 

 A reklám, a hirdetés, az apróhirdetés eszközei és hatása. 

Az összetett mondat (26 óra) 

 Az összetett mondat szerkezete, a tagmondatok sorrendje. 

 Az alárendelő és a mellérendelő mondat fajtái. 

 A szórend alapvető kérdései az egyszerű és az összetett mondatban. 

 A többszörösen összetett mondat. 

 A mondat és a szöveg viszonya. 

 Az összetett mondat központozás. 

 Az idézés 

A szöveg (7 óra) 

 A szöveg szerkezete 

 Szövegértelmezés 

A szóalkotás (10 óra) 

 A szóösszetételek. 

 A szóképzés, igeképzés, névszóképzés 

 Ritkábban használt szóalkotási módok 

Kitekintés a magyar nyelv életére (10 óra) 

 Nyelvváltozatok és nyelvi normák a mai magyar nyelvben, nyelvjárások 

 Nyelvünk eredete, rokonsága. 

 A magyar nyelv típusa: néhány hangtani, alaktani, mondattani sajátossága, szórendjének 

jellemzői. 

 A nyelvújítás. 

 Szókincs 

Év végi összefoglalás, rendszerezés (4 óra) 

 Év végi mérés előkészítése lebonyolítása. 

  



 

 

MAGYAR IRODALOM 8. 

Fejlesztési követelmények 

 A tanulók ismerjék a magyar irodalom történetének korszakait, a különböző korok 

szerzőit, műveket, stílusokat, irányzatokat az adott korból. 

 A tanulók legyenek képesek a magyar irodalom történetének különböző korszakairól 

összefüggően, értelmesen, tényekre, érvekre támaszkodva beszélni, írni. 

 Ismerjenek és tudjanak megnevezni összefüggéseket, ok-okozati kapcsolatokat, logikai 

kapcsolatokat a magyar irodalom korszakai, a magyar irodalom és világirodalom, az 

irodalom és művészetek, tudományos élet, történelem, irodalom és társadalom, irodalom 

és kor között. 

 A tanulók legyenek képesek a tanév során szerzett ismereteik rendszerezésére, 

alkalmazására, szóban és írásban egyaránt. 

 A tanulók legyenek képesek a memoriterek pontos, megfelelő ritmusú előadására. 

Verses szövegek esetén előadásukban a versritmus legyen érzékelhető, de figyeljenek az 

értelmi hangsúlyokra, áthajlásokra, a ritmust megváltoztató tényezőkre. Prózai szövegek 

előadásában legyen érzékelhető, hogy nem hétköznapi, hanem szépirodalmi szöveget 

mondanak, éljenek a retorikai eszközökkel. 

 Ismerjék, olvassák el a kötelező olvasmányokat (házi olvasmányok), tudják azokat 

értelmezni, elemezni. A házi olvasmányok mellett lehetőleg minél több kortárs művet és a 

témákhoz kapcsolódó szakirodalmat ismerjenek. Olvasási stílusuk legyen motivált, 

érdeklődő, irodalmi és esztétikai szempontú, igényes befogadói magatartás. 

 Saját olvasmányaikról tudjanak ismertetést, recenziót, kritikát írni. Ezt tudják szóban 

előadni. 

 Írásos munkáik legyenek rendezettek, az elemi szerkesztési elvek készségszinten 

jelenjenek meg szövegalkotásaikban, fogalmazzanak érthetően, lényegre törően, 

stílusosan. Tudjanak különbséget tenni mindennapi és irodalmi szövegalkotás között. 

Szóbeli feleleteikben legyenek pontosak, szakszerűek, fogalmazzanak szabatosan. 

 Szituációs gyakorlatokban, kreatív feladatokban ügyeljenek a pontos szövegmondásra, a 

beszéd és játék (akció és dikció) harmonikus egységére, éljenek a gesztus és mimika 

eszközeivel. 

 A tanulók legyenek képesek irodalomról, művészetről, kultúráról - konkrét kérdésekről és 

általános kérdésekről - egymással és a felnőttekkel is kulturáltan, érvelő módon vitatkozni, 

beszélgetni. 

 Igyekezzenek tájékozódni az irodalom mai alakjairól, orgánumairól, ismerjék a kortárs 

irodalmat, művészetet, annak irányzatait, híresebb alkotásait. Ismerjék a határainkon túli 

magyar irodalmat, szerzőket. 

 Tekintsenek meg és beszéljenek meg legalább egy élő színházi alkotást, tudják 

betartani a színházlátogatás szabályait. 

 Tematikus kapcsolódások, alapvető élethelyzetek, érzelmi tartalmak felismerése, erkölcsi 

választások értelmezése, és véleményezése. 



 

 

 Kisepikai művek műelemzései eljárásainak alkalmazása, a műelemzések alapján 

következtetések, általánosan érvényes megállapítások megfogalmazása. Szövegtudás 

megosztása kifejező előadással. 

 Az emberismeret, az önismeret fejlesztése: képesség a szereplők jellemzésére, tetteik 

minősítésére; alapvető emberi helyzetek, erkölcsi választások értelmezésére, 

megbeszélésére, véleményezésére. 

 Az irodalmi nagy témáinak felismerése, azonosítása pl. szülő és gyerek, gyerekek és 

felnőttek, iskola és nevelés; beavatás, próbatételek, szerelem. Az emberismeret, az 

önismeret fejlesztése: képesség a szereplők jellemzésére, tetteik minősítésére; alapvető 

emberi helyzetek, erkölcsi választások értelmezésére és megbeszélésére, 

véleményezésére. 

 Annak felismerése, hogy a líra különböző műfajai az emberi érzelmek, erkölcsi döntések 

átélésének és a velük való azonosulás lehetőségét teremtik meg. 

 Az alapvető lírai műfajok sajátosságainak felismerése különböző korok alkotóinak művei 

alapján.  

 A ritmusérzék, a belső hallás fejlesztése.  

 Szövegértési és szövegelemző képességek fejlesztése: alakzatok, képek azonosítása, a 

jelentésteremtő szerep elemzése, a kompozíció meghatározó elemeinek értelmezése, az 

érzelmi intelligencia, az empátia fejlesztése, az érzelmi tartalmak megértése révén.  

 Szövegelemzések, értelmezések sok szempontú megközelítésben. A szöveghű, kifejező 

szövegmondás fejlesztése.  

 Képesség a reklám, a popzene új szóbeli költészetének értelmezésére, közműveltségi 

helyének, szerepének megértésére. 

 Annak megértése, hogy egy korszak sokféle módon vet fel erkölcsi és esztétikai 

kérdéseket, és sokféle műformában és hangnemben felelhet a problémákra. 

 Megismerkedés egy korszak irodalmi életével és stílusirányzataival, az irányzatok és egy-

egy mű összefüggésével. A stíluselemzési képességek fejlesztése.  

 Az önálló ismeretszerzés, könyvtárhasználat és forráskezelés támogatása.  

 A regionális és helyi kötődések elmélyítése a korszak irodalmi, művészeti, kulturális 

emlékeinek, emlékhelyeinek azonosításával. 

 A szociális képességek, az önismeret, az empátia, az erkölcsi tudatosság fejlesztése.  

 Műmegközelítési, műelemzési eljárások alkalmazása, a személyes irodalmi élmények 

megosztása, olvasmányválasztás önálló indoklása.  

 Megbeszélésekben a tetszés- vagy véleménynyilvánítás árnyaltabb nyelvi formáinak 

alkalmazása, az eltérő ízlésítéletek különbözőségének megértése.  

 A szórakoztató irodalom, a populáris irodalom egyes alkotásainak, különféle filmes 

feldolgozásoknak esztétikai szempontú, kritikus értékelése. 

 A drámában megjelenített konfliktusok, erkölcsi választások mérlegelése és értékelése, 

azonosulás a műben megjelenített pozitív értékekkel, magatartásokkal. 

 Drámai mű/vek közös és önálló olvasása, befogadása, feldolgozása; a műnem 

jellemzőinek feltárása. Képesség drámai hősök jellemzésére, kapcsolataik, konfliktusaik 

elemzésére. A tragikum/komikum mint műfajformáló minőség megértése, műbeli 

megjelenési formáinak felismerése.  



 

 

 Különféle dramatikus formák kipróbálása révén az empatikus készségek fejlesztése. 

 Annak felismerése, hogy a média nyújtotta lehetőségek közti választás erkölcsi-esztétikai 

felelősséget is jelent. 

 Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) 

szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mediális 

írás-olvasástudás fejlesztése. 

 A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszerzése. 

 A tudatos szövegválasztás képességének fejlesztése. 

 Annak belátása, hogy a média nagyfokú társadalmi szerepet játszik; a szerep 

megítéléséhez elvi-erkölcsi alapon nyugvó mérlegelés szükséges. 

 A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepének, 

működési módjának tisztázása. 

 Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozottság megszerzése, a naiv 

fogyasztói szemlélet átértékelése. 

 A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai képességek fejlesztése. 

Memoriter 

Teljes művek, műrészletek szöveghű fölidézése (7-8 vers feldolgozott művekből, egy-egy 15-

20 soros próza és drámarészlet). Idézetek alkalmazása célnak és a szövegkörnyezetnek 

megfelelőn szóban és írásban, a forrás megjelölése. 

Kulcsfogalmak, fogalmak 

népszerű irodalom: lektűr, ponyva, bűnügyi történet, kalandregény, fantasztikus regény, 

tudományos-fantasztikus irodalom, humoros hangnem. epikai szerkezet, dráma, drámai 

szerkezet, monológ, dialógus, tragédia, komédia, szatíra, komikum, tragikum, dialógus, 

konfliktus, alapszituáció, drámai nyelv, drámai jellem, kisepika, anekdota, novella, egyperces 

novella, komikus eposz, szerkezet, időrend, elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet, hangnem, 

ábrázolásmód; fejlődésregény, humor, példázat / parabola, történelmi regény, óda, himnusz, 

elégia, dal, epigramma, ekloga, verselési rendszer, rímes és rímtelen időmértékes verselés, 

versláb, spondeus, trocheus, trochaikus verselés, daktilus, kötött verssor, hexameter, 

pentameter, disztichon, rím, rímelhelyezkedés, alliteráció; szókép, hasonlat, 

megszemélyesítés, metafora, alakzat, ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, figura 

etymologica, inverzió, impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, szinesztézia, allegória, 

szimbólum, összetett költői kép, jellem, hős, konfliktus, cselekmény, történet, elbeszélés, 

narráció, expozíció, bonyodalom, lezárás, beállítás, jelenet, epizód, fordulat, dokumentum, 

fikció, műfaji, western, sci-fi, melodráma, burleszk, thriller; szerzői, ábrázolási konvenció; 

tudósítás, riport, kritika, publicisztika, szimbolikus kód, technikai kód, mágikus gondolkodás, 

értelmezési keret, egyirányú kommunikáció, interaktív kommunikáció, sztereotípia, 

reprezentáció 

Szerzők és művek 



 

 

Ady Endre: Párisban járt az ősz, Szeretném, ha szeretnének Góg és Magóg fia vagyok én és 

más versek; Babits Mihály, egy-két műve;Tóth Árpád, Juhász Gyula versei,  József Attila: 

Ringató, Elégia, Levegőt!, Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (egy részlet); Kosztolányi Dezső 

egy-két műve; Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig vagy más regénye, vagy egy 

regényrészlete és két novellája; Tamási Áron: Ábel a rengetegben; Radnóti Miklós néhány 

verse, négy-öt vers a mai magyar irodalomból, például Áprily Lajos, Illyés Gyula, Nagy 

László, Nemes Nagy Ágnes, Szilágyi Domokos és mások műveiből egy-egy; a világirodalom 

néhány alkotása, egy Shakespeare dráma, választható magyar vagy világirodalmi regény vagy 

regényrészlet 

A tanterv tartalma 

Év eleji állapotfelmérés, a tanév feladataira való ráhangolás (4 óra) 

 A műnemek jellemzőinek áttekintése 

 A költői eszközök, képek áttekintése 

A Nyugat és Ady Endre (10 óra) 

 Nyugat 

 Irodalmi és kulturális élet a Nyugat korszakában. 

 Szépirodalmi alkotások, esszék a Nyugat nemzedékének íróitól, impresszionista, 

szimbolista stílusjegyek. 

 Ady Endre élete és kora 

 Ady Endre stílusának jellemzői 

 Magyarságversei, ars poeticái 

 „Páris” versek  

 Ady szerelmi költészete 

Móricz Zsigmond (10 óra) 

 Móricz Zsigmond élete és kora 

 Hét krajcár és egy másik novella 

 Légy jó mindhalálig (a regény feldolgozása, elemzése, cselekményének megbeszélése, a 

regény jellemeinek rendszerezése, önéletrajzi elemek a regényben) 

A Nyugat költői (10 óra) 

 Babits Mihály és költészete 

 Tóth Árpád és költészete 

 Juhász Gyula és költészete 

 Kosztolányi Dezső és költészete 

 Szabó Lőrinc és költészete 

József Attila (8 óra) 

 Curriculum vitae (József atilla élete és kora) 

 Költészete 

Radnóti Miklós (8 óra) 

 A költő élete és kora 



 

 

 Hitvesi költészete, eclogák, razglednicák 

Válogatás a magyar és a világirodalom lírájából (4 óra) 

 Weöres Sándor és költészete 

 Nemes Nagy Ágnes költészete 

 Illyés Gyula költészete 

 Pilinszky János költészete 

 Nagy László költészete 

 egy-két világirodalmi szerző verse 

Válogatás a magyar és a világirodalom epikájából (5 óra) 

 Kosztolányi Dezső egy műve 

 Örkény István és műve 

 Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (részletek) 

 Rejtő Jenő egy regénye 

 a bűnügyi regény 

 a fantasztikus irodalom 

 világirodalmi alkotások, részletek 

Tamási Áron (4 óra) 

 Tamási Áron élete  

 Ábel a rengetegben 

Shakespear- tragédia (6 óra) 

 A drámai műnem, drámai műfajok: tragédia, komédia 

 Egy Shakespeare tragédia elemzése, értelmezése  

A média (3 óra) 

 Történet és elbeszélés a mozgóképen 

 A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése 

 A média társadalmi szerepe, használata 

 A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 

Év végi rendszerző ismétlésre, szabad felhasználásra (2 óra) 

A továbbhaladás feltételei a 8. évfolyamon 

 A köznyelv, a tanult szaknyelv, a társalgás és a szleng szókészletében meglévő eltérések 

felismerése és a kommunikációs helyzetnek megfelelő használatuk. 

 Tájékozottság és ítéletalkotás az alapvető tömegkommunikációs műfajokban, a média 

szerepének és hatásának felismerése. 

 A szöveg értő befogadását biztosító olvasás, különféle műfajú szövegek kifejező 

felolvasása, elmondása. 

 A tanulmányokhoz szükséges eszközszintű íráskészség, jól olvasható esztétikus írás. 

 A feldolgozott művekről, olvasmányélményekről, színházi előadásról összefoglalás 

készítése a témának, a kommunikációs alkalomnak megfelelő stílusban felelet vagy rövid 

írásos beszámoló formájában. 



 

 

 A megismert műfajok stíluseszközeinek megnevezése tárgyszerűen a tanult 

szakkifejezésekkel, jellemzésük példákkal. 

 Az olvasott művekben megjelenített emberi problémák bemutatása önálló 

véleménynyilvánítással. Ismeretek a magyar irodalom nagyobb korszakairól (reformkor, a 

XX. század első és második fele), néhány alkotó portréja, az olvasott művek elhelyezése a 

korban. 

 A népszerű irodalom néhány gyakori műfajának ismerete, hatáskeltő eszközeik 

jellemzése. 

 A leíró nyelvtani ismeretek rendszerezése: hangtani, szó- és alaktani, jelentéstani, 

mondattani jelenségek fogalmi szintű megnevezése, elemzése egyszerűbb esetekben, a 

szórend és a jelentés összefüggésének fölismerése. 

 Mondattani nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása szóban és írásban. Az idézés, a 

párbeszéd, a központozás helyesírása. 

 A gyakrabban használt mindennapi hivatalos iratok jellemzőinek ismerete. 

 Tájékozottság a magyar nyelv eredetéről, helyéről a világ nyelvei között. 

 Jártasság az önálló könyvtári munkában, a tárgyi katalógus használatában. 

 Színházi előadás megtekintésének élménye alapján beszámoló készítése. 

 Részvétel az improvizációs játékokban. 

 A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik és hatékonyan részt vesz a 

mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Figyeli és tudja 

értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit.  

 Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével 

megvédeni, ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát mások gondolatvilágába, 

érzelmeibe, megérti mások cselekvésének mozgatórugóit. 

 Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) megértésére, a 

szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk 

visszakeresésére.  

 Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták használatára. 

Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve 

mondatrészek közötti írásjeleket. A helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az 

összetett szavak és gyakoribb mozaikszók helyesírásában. 

 Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. 

 Képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8–10 műfajt műnemekbe 

tud sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja fogalmazni. A különböző regénytípusok 

műfaji jegyeit felismeri, a szereplőket jellemezni tudja, a konfliktusok mibenlétét fel tudja 

tárni. Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei 

alapján (elsősorban 19–20. századi alkotások). Felismeri néhány lírai mű beszédhelyzetét, 

a megszólító-megszólított viszony néhány jellegzetes típusát, azonosítja a művek 

tematikáját, meghatározó motívumait. Felfedez műfaji és tematikus-motivikus 

kapcsolatokat, azonosítja a zenei és ritmikai eszközök típusait, felismeri funkciójukat, 

hangulati hatásukat.  

 Azonosít képeket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, a lexika 

jelentésteremtő szerepét megérti a lírai szövegekben, megismeri a kompozíció 



 

 

meghatározó elemeit (pl. tematikus szerkezet, tér- és időszerkezet, logikai szerkezet, 

beszédhelyzet és változása).  

 Konkrét szövegpéldán meg tudja mutatni a mindentudó és a tárgyilagos elbeszélői szerep 

különbözőségét, továbbá a közvetett és a közvetlen elbeszélésmód eltérését.  

 Képes a drámákban, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi 

viszonyulások, konfliktusok összetettségének értelmezésére és megvitatására.  

 Az olvasott, megtárgyalt művek erkölcsi kérdésfeltevéseire véleményében, erkölcsi 

ítéleteiben, érveiben tud támaszkodni. 

 Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni fogalmakról. Képes néhány egyszerűbb 

meghatározás közül kiválasztani azt, amely a következő fogalmak valamelyikéhez illik: 

fordulat, retorika, paródia, helyzetkomikum, jellemkomikum. Az ismertebb műfajokról 

tudja az alapvető információkat.  

 Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére. 

 Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző írott és 

elektronikus forrásokból, kézikönyvekből, atlaszokból/szakmunkákból, a témától függően 

statisztikai táblázatokból, grafikonokból, diagramokból.  

 Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elektronikus sajtó 

műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 

szerepét, működési módjának legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi 

szintje, az önálló, kritikus attitűd. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

TÖRTÉNELEM 

5-8.osztály 

 

 

 

 

ÓRATERV 

 

 

 

 

 

 

 Heti óraszám Éves óraszám 

5. osztály 2 óra 74 óra 

6. osztály 2 óra 74 óra 

7. osztály 2 óra  74 óra 

8. osztály 2 óra 74 óra 

Óraszám összesen:          296 óra 

 

 

  



 

 

1. Célok és feladatok 

Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való 

eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában hagyományosan a 

történelem, mint múltismeret áll, mely a társadalom közös emlékezeteként az emberi 

azonosságtudat egyik alapja. Ez az identitástudat sokrétű, a legszűkebb helyi közösségektől, a 

haza és a nemzet legnagyobb kohéziós erőt jelentő összefogó erején át, az európai kontinens 

közösségei által az emberiség egészéhez való tartozás érzéséig terjed. Kölcsönös függésünk 

megértése meghatározó jelentőségű, amely világtörténelmi látásmódot követel, és a 

különböző – főleg európai – kultúrák, de leginkább határainkon inneni és túli nemzeti 

értékeink megbecsülését jelenti. 

A történelem tanításának és tanulásának a célja olyan, hazánk és az emberiség múltjával 

kapcsolatos műveltség és képességek elsajátíttatása és elsajátítása, amely közös 

kommunikációs alapot szolgáltatva biztosítja egymás kölcsönös elfogadását a szűkebb és 

tágabb közösségek számára. Fontos a történelmi folyamatok megértetése és megértése is, 

olyan történelmi tudat kialakítását megalapozva, amelynek révén egyrészt beláthatóvá válik, 

hogy a jelen a múlt történéseinek a következménye is; másrészt viszont az, hogy mai életünk 

hatást fog gyakorolni a jövő nemzedékek sorsára. A történelem tanulásának tehát nem pusztán 

az a célja, hogy megismerjük múltunkat, hanem az is, hogy jobban tudjunk tájékozódni a 

jelenben. Kiemelt cél annak érzékeltetése, hogy a magyar nemzet történelme sokféle egyéb 

nemzetiség és etnikum együttműködésének az eredménye is. 

A múlt felidézésének igénye és az ehhez szükséges képességek fejlesztése csak akkor lehet 

eredményes, ha – figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait – élményszerű a tanítás. Az 

általános iskolai történelemtanításnak éppen ezért a múltat szemléletesen megjelenítő 

történettanításon kell alapulnia. A történetek a múlt színes, sodró valóságának, a valaha volt 

élet lehető lényegi teljességének képszerű felidézését jelentik. Segítik átélni a tanulóknak a 

történeti valóságot, vagyis a segítségükkel juttathatjuk el tanulóinkat a történelmi elemzésig, a 

megfelelő következtetések, általánosítások segítségével a tudományosan megalapozott 

történelmi ismeretek rendszeréhez. 

Mivel az 5–6. évfolyamos tanulók gondolkodása konkrét, ezért esetükben a múlt képszerű 

megjelenítése különös jelentőségű. Ennek érdekében a történetek megjelenítésén alapuló és 

tevékenység-központú feldolgozás a történelemtanítás alapelve, melynek eszközei között 

fontos szerepet játszik a jeles történelmi személyiségek bemutatása, valamint az egyes korok 

embereinek mindennapjait bemutató életmódtörténet. A 7–8. évfolyamos tanulók 

gondolkodása már inkább elvont fogalmi szintű, amely képes a múlt valóságát az általánosítás 

magasabb szintjén, sokoldalúbb történelmi összefüggésekbe ágyazva feldolgozni. A 

történelem képszerű megjelenítését jelentő történettanításra itt is szükség van, mely azonban 

már komolyabb elemzéssel társul, mivel ezek a tanulók képesek a történelem 

megismerésének, a jelenségek elemzésének magasabb szintjére is. 

A tananyag tevékenység-központú feldolgozása a kompetencia elvű képzés folyamatában a 

fejlesztési feladatok révén valósul meg. A tananyag elsajátítása elsősorban tanulói 

tevékenységgel lehetséges, a tevékenységek elvégzésére irányuló képességek fejlesztése pedig 

különböző típusú feladatok révén történik. A történelem megismeréséhez az ember és 

társadalom műveltségi terület egészére is érvényes fejlesztési területek – az ismeretszerzés és 



 

 

tanulás, a kritikai gondolkodás, a kommunikáció, valamint az időben és térben való 

tájékozódás – járulnak hozzá a legsajátosabb módon. Fontos, hogy a tanulók – az élethosszig 

tartó tanulás igényének megfelelve – képessé váljanak ismereteket meríteni szűkebb 

környezetükből, történetekből, könyvekből, képekből, tömegkommunikációs eszközökből, a 

világhálóról, statisztikai adatokból, grafikonokból, diagramokból, tárgyi és szöveges 

forrásokból és más ismerethordozókból. Az is lényeges, hogy az ezekből szerzett ismereteket 

egyre önállóbban és kritikusabban értelmezzék, és tudjanak belőlük következtetéseket 

levonni. 

A tantervi táblázatok fejlesztési követelmények oszlopában a fejlesztési feladatokra lehet 

példákat találni. Elvárás, hogy egy kétéves ciklus során a megfelelő évfolyamokhoz kötött 

fejlesztési feladatok mindegyike legalább egyszer megjelenjen. A szaktanár döntheti el, hogy 

melyik témánál melyik fejlesztési feladatot, vagy feladatokat, milyen konkrét formában 

dolgozza fel. A táblázatok témák rovatában dőlt betűvel jelöltük a tájékoztató jellegű, csupán 

javasolt ismétlődő/visszatérő és hosszmetszeti témákat, a fejlesztési követelmények példaként 

szolgáló feladatait, valamint a kapcsolódási pontok ajánlott anyagait. 

A társadalmi és állampolgári ismeretek témakörei a társadalmi gyakorlatra összpontosító 

szocializációs célú tartalmi egységek, amelyek komplex módon reagálnak a diákokat 

közvetlenül érintő társadalmi jelenségekre. Problémafelvetésük és szóhasználatuk olyan 

tudományterületekre épül, mint a szociológia, a szociálpszichológia, a politológia, a 

jogtudomány, a közgazdaságtan és a média tudománya. Az e témakörökben megjelenő 

ismeretek fontos szerepet játszanak a társadalom múltjára és jelenére vonatkozó tudás 

összekapcsolásában. Egyúttal alapokat kínálnak annak megértéséhez, hogy miként működik a 

társadalom, az állam és a gazdaság, amelyben saját maguk és családjuk mindennapi élete 

zajlik. 

Nem mindegy tehát, hogy a tanulók találkoznak-e ezekkel a kérdésekkel iskolai tanulmányaik 

során, vagy sem. Mint ahogy az sem mellékes, hogy az iskola ösztönzi-e őket az aktív, 

cselekvő állampolgárként való életre, vagy az őket körülvevő világ társadalmi, közéleti és 

gazdasági problémáival akkor találkoznak először, amikor azokat már nekik maguknak kell 

megoldaniuk. A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek témaköreinek feldolgozása – 

cselekvési minták bemutatásával, szituációs gyakorlatok szervezésével, tapasztalatszerzési 

lehetőségek megteremtésével és bizonyos gyakorlatias készségek fejlesztésével – sokat tehet 

azért, hogy a fiatalok ne álljanak majd védtelenül bonyolult élethelyzetekben. 

A történelem, illetve a társadalmi és állampolgári ismeretek témaköreihez tetszés szerint, több 

helyen is hozzá kapcsolhatók a médiaismeret tartalmai, melyeket úgy érdemes beépíteni a 

helyi tantervbe, hogy azok egyszerre segítsék az adott tartalom jobb megértését, valamint az 

általános iskolai médiaoktatás fejlesztési céljainak megvalósulását. A kerettantervben 

megjelenő média tartalmak közvetlenül beépíthetők a történelem 7–8. évfolyam anyagába, de 

különálló egységként is feldolgozhatók. 

A tematikai egységekhez rendelt nevelési-fejlesztési célok az iskolaszakaszok között egymásra 

épülnek, ezért az 5–8. évfolyamra megfogalmazottak a 9–12. évfolyamon is elvárásként 

jelennek meg. 

  



 

 

2. Ismeretszerzési, -feldolgozási és alkalmazási képességek  

fejlesztésének lehetőségei, feladatai 

A fejlesztési feladatok szerkezete 

1. Ismeretszerzés, tanulás 

2. Kritikai gondolkodás 

3. Kommunikáció 

4. Tájékozódás időben és térben 

1. Ismeretszerzés, tanulás 

5–6. évfolyam 7–8. évfolyam 

Emberi magatartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, értelmezése 

Információk gyűjtése adott témához 

segítséggel, könyvtárban, médiatárban, 

múzeumokban 

Különböző emberi magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása 

Önálló információgyűjtés adott témához 

különböző médiumokból, rövid szöveges 

tartalmi ismertető készítése, 

Az internet kritikus és tudatos felhasználása 

történelmi 

filozófia- és etikatörténeti ismeretek 

szerzésére. 

Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből, tárgyak, épületek, képek közvetlen 

megfigyeléséből, hallott és olvasott elbeszélő szövegekből, különböző médiumok 

anyagából, 

Az információk rendszerezése és értelmezése. 

Kulcsszavak és kulcsmondatok keresése szövegekben. 

Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák, vázlatok) készítése. 

Segédkönyvek, kézikönyvek, atlaszok, lexikonok használata. 

Az olvasmányokról lényeget kiemelő jegyzetek készítése. 

A tanultak felhasználása új feladathelyzetekben 

 

  



 

 

2. Kritikai gondolkodás 

5–6. évfolyam 7–8. évfolyam 

Annak felismerése, hogy egy adott szöveg 

többféleképpen is értelmezhető. 

Híres emberek, történelmi személyiségek 

jellemzése 

Történelmi szereplők viselkedésének 

vizsgálata, társadalmi csoportok, 

intézmények működésének elemzése.  

Feltevések megfogalmazása az egyének, 

csoportok viselkedésének mozgatórugóiról. 

Annak vizsgálata, hogy a történet szerzője 

részese, kortársa volt-e a leírt eseménynek. 

A lényeg kiemelése írott és hallott 

szövegekből, tételmondat meghatározása, 

szövegtömörítés, szöveg átfogalmazása 

adott szempont szerint. 

Többféleképpen értelmezhető szövegek 

jelentésrétegeinek feltárása. 

Híres emberek, történelmi személyiségek 

jellemzése, feltevések megfogalmazása a 

történelmi személyiségek cselekedeteinek, 

viselkedésének mozgatórugóiról. 

Feltevések megfogalmazása egyes 

társadalmi-történelmi jelenségek, 

intézmények hátteréről, feltételeiről, 

okairól. Érvek gyűjtése a feltevések mellett 

és ellen, 

Kérdések megfogalmazása a forrás 

megbízhatóságára 

Kérdések önálló megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban. 

Társadalmi-történelmi, erkölcsi problémák felismerése, 

megfogalmazása, 

A lényeg kiemelése írott és hallott szövegekből 

Adott történetben a valós és a fiktív elemek megkülönböztetése. Feltevések 

megfogalmazása igaz történetek szereplői cselekedeteinek, viselkedésének 

mozgatórugóiról. 

Az emberi (történelmi) cselekvés és annak következménye közötti kapcsolat felismerésének 

gyakorlása. 

Történelmi jelenetek elbeszélése, eljátszása különböző szempontokból. 

Erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzetek felismerése, bemutatása 

Önálló vélemény megfogalmazása eseményekről és személyekről, társadalmi, történelmi 

eseményekről, szereplőkről, jelenségekről, filozófiai kérdésekről. 

Érvek gyűjtése a saját vélemény alátámasztására, ellenérvek gyűjtése az ellenvélemények 

cáfolására, 

Tapasztalatok szerzése a valós, a lehetséges, a lehetetlen és a valószínű megítéléséről (pl. 

helyszín, idő, szereplők, események kapcsán). 

A különbségek felismerése és a változások nyomon követése egy-egy történelmi jelenség 

kapcsán. 

Különféle társadalmi-történelmi jelenségek összehasonlítása 

 



 

 

3. Kommunikáció 

5–6. évfolyam 7–8. évfolyam 

Rajz készítése valamely történelmi vagy 

társadalmi témáról. 

Önállóan gyűjtött képekből összeállítás, tabló 

készítése. 

Rajzos vázlat készítése. Folyamatábra, 

diagram elemzése. 

Saját vélemény érthető megfogalmazása, a tárgyilagos érvelés és a személyeskedés 

megkülönböztetése. 

Mások véleményének türelmes meghallgatása és figyelembevétele. 

Események, történetek elbeszélése élőszóban, illetve emlékezetből. 

Szóbeli beszámoló a saját tapasztalatokról, önálló gyűjtő-, illetve kutatómunkával szerzett 

ismeretekről. Beszámoló, kiselőadás tartása szépirodalomból,sajtótermékekből, rádió- és a 

tévéműsorokból, 

A különböző információforrások alapján szóbeli következtetések megfogalmazása. 

Fogalmazás írása valamely történelmi-társadalmi és erkölcsi témáról. 

Események, történetek, jelenségek mozgásos, táncos, dramatikus megjelenítése. 

4. Tájékozódás térben és időben 

5–6. évfolyam 7–8. évfolyam 

Időmeghatározás más ismert eseményre, 

jelenségre való utalással (pl. a honfoglalás 

után, Mátyás uralkodása idején). Krisztus 

előtt, Krisztus után (vagy időszámítás előtt és 

után). 

Viszonyítások használata: most, előbb, 

később, ugyanakkor, régebben, nagyon 

régen. 

Az idő ábrázolása térivizuális eszközökkel 

(pl.időszalag készítése). 

Időmeghatározás konkrét kronológiai 

adatokkal. 

Viszonyítások használata: konkrét 

történelmi időszakokhoz kapcsolódóan (pl. 

előző évtized, a reformkorban, a XX. 

században). 

Kronológiai adatok rendezése. 

Az idő tagolására szolgáló kifejezések használata évtized, évszázad, évezred, emberöltő. 

Események, jelenségek, tárgyak, személyek stb. időrendbe állítása. 

Néhány kiemelt esemény, jelenség időpontjának ismerete. A tanultak elhelyezése az időben 

a kiemelt időpontokhoz képest, kronológiai számítások. 

Az egyes történelmi jelenségek (gazdaság, kultúra, politika stb.) eltérő időbeli ritmusának 

felismerése 

A múltban élt emberek életének összehasonlítása a jelennel. 

Események, személyek, tárgyak csoportosítása korok szerint. 

Egyes korszakok jellegzetességeinek megragadása és összehasonlítása. 

Történelmi időszakok, pl. századok összehasonlítása a változások mennyisége és 

gyorsasága szempontjából. 

A különböző korokban élt emberek sorsának összehasonlítása abból a szempontból, hogy 



 

 

mi változott az életük során. 

A gyorsan és lassan lezajló változások megkülönböztetése. 

Egyszerű térképek másolása kézi munkával. 

A tanult helyek megkeresése a térképen. Események, 

jelenségek leolvasása történelmi térképekről. 

Távolságok becslése és számítása történelmi térképeken. 

Egyszerű alaprajzok készítése. 

Tanult események, jelenségek topográfiai helyének megmutatása térképen. 

Néhány kiemelt esemény, jelenség topográfiai helyének elhelyezése vaktérképen. 

3. Kompetenciák 

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy az időszámítással kapcsolatos 

számítási feladatok révén hozzájárul a matematikai kompetencia fejlesztéséhez. Az 

információk feldolgozása lehetőséget ad a tanulók digitális kompetenciájának, esztétikai-

művészeti tudatosságának, kifejezőképességének, anyanyelvi és idegen nyelvi 

kommunikációkészségnek, kezdeményezőképességének, szociális és állampolgári 

kompetenciájának fejlesztéséhez is. Az emberiség történetének megismertetésével hozzájárul 

a tanulók erkölcsi neveléséhez, a magyar vonatkozások révén pedig a nemzeti öntudat 

erősítéséhez. Segíti az állampolgárságra és demokráciára nevelést, mivel hozzájárul ahhoz, 

hogy a fiatalok felnőtté válásuk után felelős döntéseket hozhassanak. A csoportmunkában 

végzett tevékenységek és feladatok lehetőséget teremtenek a demokratikus döntéshozatali 

folyamat gyakorlására. A kooperatív oktatási módszerek a kémiaórán is alkalmat adnak az 

önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésére. A testi és lelki egészségre, valamint a 

családi életre nevelés érdekében a fiatalok megismerik a környezetük egészséget 

veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. Ismereteket sajátítanak el a veszélyhelyzetek és a káros 

függőségek megelőzésével, a családtervezéssel, és a gyermekvállalással kapcsolatban. A 

kialakuló társadalomtudományi műveltségre, a történelmi példákra alapozva fejlődik a 

médiatudatosság. A társadalmi-gazdasági események elemzése és megértése után a 

tanulókban ki kell alakulnia a környezettudatosságnak és a fenntarthatóságra törekvésnek. 

4. Értékelés 

Az értékelés kettős céljának megfelelően mindig meg kell találni a helyes arányt a formatív és 

a szummatív értékelés között. Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos 

önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett értékelésnek is. Törekedni kell arra, hogy a 

számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak megfelelőek legyenek. A 

hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra, 

hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, 

egyénileg vagy csoportosan elkészített termék létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. 

Formái: 

 – szóbeli felelet, 

 – feladatlapok értékelése, 



 

 

 – tesztek, dolgozatok osztályozása, 

 – rajzok készítése, 

 – munkafüzeti tevékenység megbeszélése, 

 – gyűjtőmunka elismerése, 

 – poszter, plakát, prezentáció készítése előre megadott szempontok szerint, 

– múzeumlátogatási tapasztalatok előadása. 

5. A tankönyvválasztás szempontjai 

A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő 

szempontokat veszik figyelembe:  

– a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;  

– a taneszköz legyen jól tanítható a helyi tantervben meghatározott, a történelem, társadalmi 

és állampolgári ismeretek tanítására rendelkezésre álló órakeretben; 

– a taneszköz segítségével a történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek kerettanterv-

ben megadott fogalomrendszer jól megtanulható, elsajátítható legyen 

– a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fejlesz-

tésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz állapotának 

megóvására; 

Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket:  

– amelyek több éven keresztül használhatók;  

– amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai; 

– amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl. mun-

kafüzet, tudásszintmérő, történelmi atlasz); 

– amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti az 

órai munkát feladatokkal, videókkal és egyéb kiegészítő oktatási segédletekkel; 

– amelyekhez biztosított a lehetőség olyan digitális hozzáférésre, amely segíti a diákok 

otthoni tanulását az interneten elérhető tartalmakkal 

 

 



 

 

6. 5–6. évfolyam 

Az általános iskolai történelemtanítás első két éve bevezet a történelem tanulásába. Olyan 

alapvető fejlesztési területek, nevelési célok állnak a középpontban, mint a nemzeti öntudat 

kialakítása, fejlesztése, a hazafias nevelés, az állampolgárságra és demokráciára nevelés 

megalapozása, valamint a tanulás tanítása. A kulcskompetenciák közül a szociális és 

állampolgári kompetencia, valamint a hatékony és önálló tanulás kiemelt jelentőségű. Fontos 

szempont az adott szakaszban a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási 

értékeinek a megismertetése, továbbá, hogy a tanulók bepillantást nyerjenek a történelmi 

múltat feldolgozó történész munkájába. Ajánlott a múzeumok, közgyűjtemények látogatása, 

rendeltetésük, szerepük megismertetése. Ez szolgálja a tantárgy vonzóvá tétele mellett annak 

hitelességét is. 

A rendszeres történelemtanítás az első két évben a történetek feldolgozásán, a jeles történelmi 

személyiségek és az adott korok mindennapjainak a bemutatásán alapul, kiemelten tárgyalva a 

magyar történelmi múlt sorsfordulóit. Ennek keretében fontos arra figyelni, hogy a 

magyarságot – egyebek mellett – a múltról szóló, a közösség többsége által ismert mondák, 

történetek, valamint a közös nyelv és hagyomány tartják össze. Figyelemmel kell lenni arra is, 

hogy a múlt megismerésével alakul ki az egyes ember történelmi látásmódja, a nemzedékek 

közös történetei pedig a nemzeti öntudat fejlesztését eredményezhetik. Ez a két év alapozza 

meg a tanulók időben és térben való tájékozódását. Mindezeknek a megvalósítása csak 

tevékenység-központú tanítással, változatos fejlesztési feladatok beiktatásával lehetséges. 

Törekedni kell a történelemtanítás élményszerűségére is, hogy a távoli korokat, az ott élő 

emberek világát élet közelien tudjuk feldolgozni. A feldolgozás során támaszkodni kell a 

korosztály élénk, alkotó fantáziájára is. Fontos, hogy figyelembe vegyük az 5–6. osztályos 

tanulók jellemzően konkrét gondolkodását, amely a múlt képszerű megjelenítését igényli. 

Építenünk kell az alsó tagozatos történelmi tárgyú olvasmányok élményanyagára is. 

5. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 12 óra 

Az ókori görög-római világ 23 óra 

A középkori Európa világa 14 óra 

A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora 16 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a 

kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 
7 óra 

Az össz. óraszám 72 óra 

 

 

 

 



 

 

Tematikai egység 
Az emberiség őskora.  

Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 

Órakeret  

12 óra 

Előzetes tudás 

Alsó tagozatos olvasmányok az őskori emberről és a Bibliából. 

A negatív számok használata a mindennapi életben (hőmérséklet, 

adósság), a számok helye a számegyenesen. Az idő mérése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri az emberi munka és a környezethez való 

alkalmazkodás jelentőségét, valamint a különböző emberi 

közösségeknek (család, törzs stb.) az egyes történelmi korokban 

betöltött szerepét. Tudatosulnak benne az állam különböző 

társadalomszervező funkciói (munka megszervezése, védelem stb.). 

Belátja, hogy az emberi civilizációt sokak munkája teremtette meg, 

valamint a múlt emlékei, maradványai megóvásra érdemesek. 

Képes tankönyvi olvasmányok és képek által közvetített történetekből 

ismereteket szerezni az őskorról és az ókori Keletről, valamint azok 

valós és a fiktív elemeinek a megkülönböztetésére a régi korokról szóló 

történetekben. A történetek elmesélésével fejleszti szóbeli 

kifejezésmódját. Megérti az időszámítás jelentőségét és megismeri 

annak technikáját. Felismeri a történelmi térképek sajátosságait, a 

földrajzi térképekhez viszonyítva is. 

 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismétlés, az alsó tagozatos 

történelmi tárgyú 

olvasmányok felidézése. 

 

Rejtőzködő múlt, a régészek 

munkája. 

 

Képek az őskori ember 

életéből. 

 

Varázslók és varázslatok. Az 

őskor kulturális emlékei. 

 

Az első letelepült 

közösségek: falvak és 

városok. 

Falvak és városok. 

 

Az időszámítás. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Tankönyvi szövegek 

tanulmányozása. (Pl. a 

régészet szerepe a múlt 

megismerésében.) 

– Képek, képsorok 

megfigyelése. (Pl. az 

emberek őskori 

tevékenységei leletek és 

rekonstrukciós rajzok 

alapján.) 

– Információk rendezése. 

(Pl. bibliai történetek 

olvasása alapján.) 

– A hallott és olvasott 

elbeszélő szövegek 

tartalmának elemzése. (Pl. 

bibliai történetek 

meghallgatása, olvasása 

alapján.) 

Magyar nyelv és irodalom: 

Mondák, mitológiai 

történetek, bibliai történetek 

(pl. a teremtéstörténet és a 

vízözön története a 

Bibliában). 

Erkölcstan: 

Alapvető erkölcsi értékek. 

Természetismeret: 

Tájékozódás a térképen, 

égtájak, földrészek, alapvető 

térképészeti jelölések. Az 

állatok háziasítása. 

Vizuális kultúra:  

Őskori művészet: 

építmények, barlangrajzok, 

szobrok (pl. Stonehenge, 

altamirai barlangrajz). 

Egyiptomi és mezopotámiai 

sírtípusok és templomok (pl. 



 

 

Az ókori Egyiptom. 

Hétköznapok és ünnepek. 

 

A piramisok titkai: az 

egyiptomi vallás, tudomány 

és művészetek. 

 

A Biblia. Történetek az 

Ószövetségből. Dávid és 

Salamon. 

A világvallások alapvető 

tanításai. Népek és vallások 

egymásra hatása. 

 

Ókori keleti örökségünk 

Mezopotámia, India, Kína 

területéről. Az írásbeliség 

kezdetei. 

Hasonlóságok és 

különbségek.  

Kritikai gondolkodás:  

– Valós és fiktív elemek 

megkülönböztetése. (Pl. 

Bábel tornya.) 

Kommunikáció: 

– Ismertető az őskori 

szerszámokról, 

eszközökről; a művészet 

kezdeteiről. (Pl. a 

barlangrajzok és őskori 

szobrok alapján.) 

– A nagy folyamok 

szerepének érzékeltetése 

a földművelés 

kialakulásában. (Pl. az 

öntözéses földművelés és 

a kereskedelem 

kialakulásának okai, 

következményei.) 

– Az ókori kulturális 

örökség számbavétele 

írásban és szóban. (Pl. a 

piramisok, a kínai nagy 

fal; az írásfajták.) 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– Az időszámítás 

kialakulásának okai és 

jelentősége. (Pl. 

időszalag készítése.) 

Kheopsz fáraó piramisa, 

zikkurat /toronytemplom/, a 

karnaki Amon templom), 

szobrok az ókori 

Egyiptomból (pl. az írnok 

szobra, Nofretete fejszobra), 

ókori keleti falfestmények 

vagy domborművek (pl. 

Fáraó vadászaton – thébai 

falfestmény). 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, 

történelmi forrás, tény és bizonyíték. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Életmód, kereskedelem, város, állam, egyeduralom, gazdaság, 

társadalom, kultúra, vallás, többistenhit, egyistenhit. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: őskor, ókor, régészet, szerszámkészítés, öntözéses 

földművelés, Krisztus előtt, Krisztus után, évtized, évszázad, emberöltő, 

fáraó, piramis, hieroglifa, ékírás, betűírás, múmia, Biblia, Ószövetség. 

Személyek: Ádám, Éva, Noé, Mózes, Dávid, Salamon. 

Topográfia: ókori Kelet, Egyiptom, Nílus, Jeruzsálem, Mezopotámia, 

Kína. 

Évszámok: Kr. e. 3000 körül (az Egyiptomi Birodalom egyesítése). 

 

 

 



 

 

 

Tematikai egység Az ókori görög-római világ 
Órakeret  

23 óra 

Előzetes tudás 
Olvasmányok, filmek ókori görög és római mitikus és valós 

eseményekről, személyekről. Iskolában szerzett újszövetségi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy az ókori görögséget a közös nyelv, a mondai 

történetek, a vallás és az olimpiai játékok kapcsolták össze. Látja, hogy 

az athéniak a perzsák elleni harcokban nemcsak a földjüket, városukat 

védték, hanem a szabadságukat is. Értékeli az ókor hőseinek 

közösségükért tett bátor, önfeláldozó magatartását. Megérti, hogy a 

történelem szereplőit, hőseit elsősorban a közösség érdekében tett 

cselekedeteik alapján értékelhetjük. Tisztában van azzal, hogy az ókori 

rómaiak olyan hatalmas birodalmat hoztak létre, mely a Kárpát-

medence területére is kiterjedt, így fontos a pannóniai római 

örökségünk kulturális emlékeinek megismerése, megbecsülése és 

védelme. 

Képes szöveges és képi információk gyűjtésére, azok egymással való 

összevetésére ókori görög-római témákból, valamint korabeli régészeti 

emlékek megfigyelésére, lelet és rekonstrukció összevetése is. A 

megismert történelmi fogalmakat helyesen alkalmazza, az egyszerű 

írásos forrásokat megérti, és tanári segítséggel feldolgozza. Képes 

történelmi események időrendbe állítására és időszalagon való 

elhelyezésére is. 

 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mondák a krétai és trójai 

mondakörből. 

 

A görögök vallása és az ókori 

olimpiák. 

Hétköznapok és ünnepek. 

 

Hétköznapok Athénban és 

Spártában. 

Gyermekek nevelése, 

oktatása. 

 

Történetek a görög-perzsa 

háborúk korából. 

Békék, háborúk, hadviselés. 

Egyezmények, szövetségek. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk gyűjtése a 

görög világról. (Pl. az 

életmód jellegzetességei.) 

– Információk gyűjtése a 

görög-római világban 

lezajlott jelentősebb 

háborúkról képek és 

történelmi térképek 

segítségével. (Pl. a görög-

perzsa háborúk, a pun 

háborúk.) 

– Történetek és képek 

gyűjtése az ókori római 

világból. (Pl. Romulus és 

Remus mondája; 

Magyar nyelv és irodalom: 

Mese, monda, mítosz. (Pl. 

ismert görög mondák 

Prométheuszról, 

Odüsszeuszról, Daidalosz és 

Ikaroszról.) 

 

Idegen nyelvek:  

Néhány példa a görög/latin 

szavak átvételére a tanult 

idegen nyelvben. 

 

Matematika: 

A római számok. 

 

 



 

 

Az athéni demokrácia 

virágkora. 

 

Művészek és művészetek, 

tudósok és tudomány az ókori 

görög világban. 

  

Történetek Nagy Sándorról. 

Birodalmak. 

 

Róma alapítása és 

terjeszkedésének kezdetei. A 

pun háborúk és hadvezérei. 

Birodalmak. A földrajzi 

környezet. Közlekedés, 

úthálózat, hírközlés. 

 

Köztársaságból egyeduralom. 

Híres és hírhedt császárok. 

Uralkodók és államférfiak. 

 

A régi Róma művészeti 

emlékei, híres tudósai és 

művészei. 

 

Élet a Római Birodalomban. 

Család, lakóhely. 

 

Pannónia provincia. 

 

A kereszténység zsidó 

gyökerei, kialakulása és 

elterjedése. Az Újszövetség. 

Jézus története.  

A világvallások alapvető 

tanításai, vallásalapítók, 

vallásújítók.  

 

A Római Birodalom 

meggyengülése, a 

Nyugatrómai Birodalom 

bukása. 

olvasmányok feldolgozása 

Róma fénykoráról.) 

– Képszerű ismeretek 

gyűjtése az antik 

építészetről. (Pl. a görög 

és római építészet 

hasonlóságainak és 

különbségeinek 

összevetése.) 

Kritikai gondolkodás: 

– Valóság és fikció 

szétválasztása egy-egy 

görög és római mondában. 

(Pl. a trójai faló története 

vagy Romulus és Remus.) 

– Mondák forráskritikai 

elemzése. (Pl. a valós és a 

fiktív elemek 

megkülönböztetése az 

Ariadné fonaláról szóló 

történetben.) 

– A hódító Róma történelmi 

szerepe. (Pl. a római 

hódítások pozitív és 

negatív következményei.) 

– Lelet és rekonstrukció 

összevetése. (Pl. 

Colosseum, diadalívek 

stb.) 

Kommunikáció: 

– A görög világ főbb 

jellegzetességeinek 

bemutatása. (Pl. néhány 

monda szóbeli felidézése.) 

– Szituációs játék. (Pl. az 

athéni demokrácia 

működése.) 

– Rendszerező tábla 

készítése (pl. az ókori 

Hellászról és a Római 

Birodalomról). 

 

 

 

Erkölcstan: 

A vallási közösség és vallási 

intézmény. A nagy 

világvallások világképe és 

erkölcsi tanításai. 

 

Természetismeret:  

A félsziget fogalma, 

jellegzetességei a gazdasági 

életben. A Balkán-félsziget és 

az Itáliai félsziget Európa 

térképén.  

 

Vizuális kultúra:  

Ókori épületek maradványai 

(pl. az athéni Akropolisz, a 

római Colosseum); a görög és 

római emberábrázolás, 

portrészobrászat; korai 

keresztény és bizánci 

templomok. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Részletek 

népszerű játékfilmekből. (Pl. 

Wolfgang Petersen: Trója; 

Oliver Stone: Nagy Sándor; 

Ridely Scott: Gladiátor; 

William Wyler: Ben Hur; 

Franco Zeffirelli: Jézus 

élete.) 



 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– Az Itáliai-félsziget 

elhelyezkedése, 

felszínének 

jellegzetességei. A Római 

Birodalom terjeszkedése. 

(Pl. a második pun 

háború nyomon követése 

történelmi térképen; a 

Római Birodalom helye 

Európa mai térképén.) 

– Az időszámítás 

technikájának gyakorlása. 

(Pl. a főbb görög és római 

események ábrázolása 

párhuzamos időszalagon.) 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, 

jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoportok, életmód, város, gazdaság, termelés, 

állam, birodalom, egyeduralom, demokrácia, királyság, köztársaság, 

császárság, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: mítosz, városállam, olimpia, népgyűlés, Akropolisz, légió, 

rabszolga, provincia, népvándorlás, Újszövetség. 

Személyek: Zeusz, Periklész, Romulus, Hannibál, Julius Caesar, 

Augustus, Jézus, Mária, József, Attila. 

Topográfia: Balkán-félsziget, Olümposz, Athén, Spárta, Perzsa 

Birodalom, Marathón, Itáliai-félsziget, Róma, Karthágó, Szicília, Római 

Birodalom, Pannónia, Aquincum, Júdea, Betlehem. 

Évszámok: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpia játékok), Kr. e. 490 (a 

marathóni csata), Kr. e. V. század közepe (Athén fénykora), Kr. e. 44 

(Julius Caesar meggyilkolása), Kr. u. 476 (a Nyugat-római Birodalom 

bukása, az ókor vége). 

 

Tematikai egység A középkori Európa világa 
Órakeret  

14 óra 

Előzetes tudás 
Olvasmányok – mesék és valós történetek –, filmek a középkor 

világából/világáról: királyok, lovagok, polgárok, parasztok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy a különböző népek vallása, kulturális, 

társadalmi és gazdasági tevékenysége kölcsönösen hat egymásra. Látja, 

hogy a közösségeket a munka tartja fenn, a gazdasági fejlődés 

szempontjából pedig fontos az egyéni érdekeltség, valamint azt, hogy a 



 

 

társadalmi életet a szellemi és anyagi viszonyok együttesen határozzák 

meg. Érzékeli, hogy a korszak meghatározó vallási és szellemi 

irányzatainak (lovagi kultúra, humanizmus stb.) máig mutató hatásuk 

van. Felismeri a középkori keresztény államok kialakulása 

jelentőségét. 

Képes a középkori Európa főbb változásainak a bemutatására, 

meghatározó vallásainak megkülönböztetésére jellegzetességeik 

alapján. Sokoldalúan és kritikus szemlélettel megismeri a középkori 

ember életét, és. szóbeli kifejezőképességét fejleszti erről szóló 

történetek elbeszélésével. 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Frank Birodalom és 

keresztény királyságok. A 

Bizánci Birodalom. 

 

Az iszlám vallás megjelenése 

és alapvető tanításai. Az 

iszlám kulturális hagyatéka. 

Népek és vallások egymásra 

hatása, együttélése. 

 

A keresztény egyház 

felépítése, jellemzői. 

A fontosabb európai államok 

az első ezredfordulón. 

 

Az uradalmak. Földesurak és 

jobbágyok. 

Család, lakóhely. 

 

A keresztény egyház. Világi 

papok és szerzetesek. 

 

Lovagi életmód, lovagi 

erények. A keresztes 

hadjáratok. 

 

A középkori városok. A 

katedrálisok és a gótika. 

A polgárok. Falvak és 

városok. 

A céhek kialakulása, feladatai 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A középkori élet 

színtereinek, főbb 

jellemzőinek megismerése. 

(Pl. a földesúri vár 

felépítésének, az egyes 

részek funkciójának 

számba vétele képek 

alapján.) 

– Ismeretek gyűjtése az érett 

középkorról. (Pl. a 

reneszánsz stílus jegyeinek 

megfigyelése festmények, 

szobrok és épületek 

képeinek segítségével; a 

vallási fanatizmus 

megnyilvánulásai.) 

Kritikai gondolkodás: 

– Társadalmi csoportok 

jellegzetességeinek 

felismerése, összevetése. 

(Pl. a bencés rend 

legfontosabb 

jellegzetességeinek 

ismerete; társadalmi 

csoportok [szerzetesek, 

lovagok] közös jellemzői.) 

– A középkori városok 

jellegzetességeinek 

számbavétele, 

magyarázata, az életmód 

Magyar nyelv és irodalom: 

Középkori témájú mesék, 

mondák a királyokról, 

lovagokról, földesurakról. 

 

Idegen nyelvek: 

A híresebb középkori városok 

nevének helyes kiejtése a 

tanult nyelven. 

 

Matematika: 

Az „arab” számok eredete. 

 

Vizuális kultúra: 

A középkori építészet, a 

román és a gótikus stílus 

jellemzői; középkori freskók, 

táblaképek, üvegablakok és 

oltárszobrok. Reneszánsz 

paloták. 

A reneszánsz nagy mesterei. 

Ének-zene:  

Gregorián énekek, a 

reneszánsz zene. 

 

Testnevelés és sport: 

Érdekességek a testedzés 

történetéből – a parasztok 

sportjai, lovagi játékok. 

 

Mozgóképkultúra és 



 

 

és működésük. 

A távolsági kereskedelem 

vízen és szárazföldön. 

Felfedezők, feltalálók. 

 

Járványok a középkorban. 

Betegségek, járványok. 

 

A középkori Európa 

öröksége. 

 

A humanizmus és a 

reneszánsz. A 

könyvnyomtatás. 

jellemzői. (Pl. képek és 

térképek segítségével 

megértetni, miért az adott 

helyen alakultak ki a 

középkori városok.) 

– Kérdések megfogalmazása 

egyszerű írásos források 

alapján. (Pl. a 

könyvnyomtatás 

elterjedésének jelentősége 

a kultúrában.) 

Kommunikáció: 

– A középkori életmód 

ismertetése szóban vagy 

feldolgozása játékos 

formákban. (Pl. apródból 

lovag – a lovaggá válás 

folyamatának 

megbeszélése dramatizált 

formában) 

– Események, történések 

dramatikus megjelenítése. 

(Pl. hűbéri eskü, lovaggá 

avatás.) 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– A középkori birodalmak 

térképen való elhelyezése. 

(Pl. a Frank Birodalom, a 

Bizánci Császárság.) 

– Az időszalag 

használatának, valamint a 

tanult évszámokkal való 

számítás gyakorlása. (Pl. a 

tanult események 

elhelyezése az 

időszalagon.) 

médiaismeret: 

 Részletek népszerű 

játékfilmekből (pl. Mel 

Gibson: A rettenthetetlen; 

Luc Besson: Jeanne d’Arc.) 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, 

történelmi forrás. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoportok, életmód, város, falu, gazdaság, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, államforma, 

politika, állam, államforma, királyság, császárság, egyeduralom, 

birodalom, vallás, vallásüldözés, kultúra. 



 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: középkor, uradalom, hűbérúr, hűbéres, vár, jobbágy, robot, 

majorság, iszlám, pápa, szerzetes, eretnek, kolostor, kódex, lovag, 

középkori város, céh, járvány, távolsági kereskedelem, könyvnyomtatás. 

Személyek: Nagy Károly, Mohamed, Szent Benedek, Gutenberg. 

Topográfia: Bizánci Császárság, Frank Birodalom, Mekka, Arab 

Birodalom, Német-római Császárság. 

Évszámok: 622 (Mohamed „futása”), 800 (Nagy Károly császár), XV. 

század (könyvnyomtatás). 

 

Tematikai egység A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora 
Órakeret  

16 óra 

Előzetes tudás 

Magyar népmesék, hazai nemzetiségek és más népek meséi, 

mesefajták; mondák, regék, legendák. Alsó tagozatos olvasmányok a 

hun-magyar mondakörből, a vérszerződésről, a honfoglalásról, Szent 

Istvánról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megbecsüli az országalapítók és -építők (uralkodók és 

közemberek) munkáját és emlékét. Felismeri a közösségi összefogás, 

áldozatkészség és helytállás erejét a haza építésében és védelmében. 

Értékeli hazánk európai keresztény államközösségbe való sikeres 

beilleszkedését, felismeri a keresztény értékrend máig ható elemeit és 

azok jelentőségét. Belátja, hogy az utókor a korszak szereplőit a 

közösség érdekében tett cselekedeteik alapján értékeli. 

Megismeri és feldolgozza a magyarság régmúltját, a tények és a 

vitatott kérdések (eredet, rokonság stb.) együttes feltárásával is. 

Felismeri a mondák és valóság közötti kapcsolatokat és 

ellentmondásokat egyaránt. Különböző források feldolgozása és 

ütköztetése révén fejleszti kritikai gondolkodását. 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mondák, krónikák és 

történetek a magyarság 

eredetéről és vándorlásáról. 

 

Az ősi magyar harcmodor. 

Honfoglalás és letelepedés a 

Kárpát-medencében. A 

kalandozó hadjáratok. 

 

A keresztény magyar állam 

megalapítása, Géza fejedelem 

és Szent István intézkedései. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A magyar őstörténetre 

vonatkozó ismeretek 

szerzése különböző típusú 

forrásokból. (Pl. a 

rovásírásos ABC 

megismerése.) 

– Történetek megismerése és 

feldolgozása. (Pl. Szent 

István és Szent László 

legendáiból.) 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

A hun-magyar mondakör. 

Részletek magyar szentek 

legendáiból. 

Természetismeret: 

A Kárpát-medence 

tájegységei, gazdaságföldrajzi 

jellegzetességeik. 

 

Ének-zene: 

A magyar népzene régi rétegű 

és új stílusú népdalai, a népi 

tánczene. 



 

 

A keresztény magyar állam 

megerősítése Szent László és 

Könyves Kálmán uralkodása 

idején. 

 

A tatárjárás. Az ország 

újjáépítése a tatárjárás után. 

IV. Béla, a második 

honalapító. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

 

Árpád-kori kulturális 

örökségünk. 

Kritikai gondolkodás: 

– Forrásütköztetés a 

honfoglaló magyarok 

életmódjára vonatkozó 

ismeretek megbeszélése 

során (Pl. az ősi magyar 

hitvilág és az új vallás 

összehasonlítása.) 

– Történelmi személyiség 

jellemzése (pl. Szent 

István király Intelmeinek 

rövid részletei alapján). 

Kommunikáció: 

– Beszámolók, kiselőadások 

tartása. (Pl. Csaba királyfi, 

a vérszerződés, a fehér ló 

mondája.) 

– Rekonstrukciós rajzok 

elemzése. (Pl. az ősi 

magyar öltözködés, 

lakhely, szerszámok és 

fegyverek.) 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– Történelmi mozgások 

megragadása. (Pl. a 

honfoglalás útvonalai.) 

– Kronológiai adatok 

rendezése. (Pl. a 

jelentősebb Árpád-házi 

uralkodók elhelyezése az 

időszalagon.) 

Vizuális kultúra: 

Festmények, szobrok és 

filmek a magyar 

mondavilágról, a 

vérszerződésről, a 

honfoglalásról és az 

államalapításról. 

Népvándorlás kori tárgyak. A 

román stílus hazai emlékei. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

Részletek népszerű 

játékfilmekből. (Pl. Koltay 

Gábor: Honfoglalás; Koltay 

Gábor: István, a király.) 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

értelmezés, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, 

gazdaság, termelés, politika, állam, királyság, államszervezet, törvény, 

adó, vallás, vallásüldözés, kultúra. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: hun, finnugor, félnomád életmód, törzs, nemzetség, 

nagycsalád, fejedelem, táltos, honfoglalás, kalandozás, vármegye, tized, 

ispán, tatár, kun. 

Személyek: Attila, Álmos, Árpád, Géza fejedelem, Szent István, Gellért 

püspök, Szent László, Könyves Kálmán, IV. Béla, Szent Margit. 

Topográfia: Urál, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Erdély, 



 

 

Esztergom, Pannonhalma, Székesfehérvár, Buda, Muhi. 

Évszámok: IX. század (Etelköz), 895–900 (a honfoglalás), 997–(1000)–

1038 (I. /Szent/ István uralkodása), 1077 (I. /Szent/ László trónra lépése), 

1241–1242 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása). 

6. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

A Magyar Királyság virágkora 13 óra 

A világ és Európa a kora újkorban 14 óra 

Magyarország a kora újkorban 18 óra 

A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és 

Magyarországon 
20 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a 

kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 
7 óra 

Az össz. óraszám 72 óra 

 

Tematikai egység A Magyar Királyság virágkora 
Órakeret  

13 óra 

Előzetes tudás 
Mesék, mondák és valós történetek a Hunyadiakról. A nándorfehérvári 

hősök. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudatosul a tanulóban, hogy a királyokat, uralkodókat a történetekben 

megismert személyes tulajdonságaik és a kor kihívásaira adott (a 

társadalom életére hatást gyakorolt) válaszaik eredményessége, illetve 

önfeláldozó magatartásuk alapján őrzi meg a történelmi emlékezet. 

Látja a törökellenes harcok hősiességének máig ható példáját. 

Felismeri az összefogás jelentőségét egy függetlenségéért küzdő nép 

életében. 

Látja a történelmi személyiség szerepét, jelentőségét, képes személyek, 

csoportok tetteinek megindokolására, valamint történetek mesei és 

valóságos elemeinek megkülönbözetésére. Megérti és értelmezi a képi 

és írásos források szövegét. 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A királyi hatalom 

megerősítése I. Károly idején. 

 

Nagy Lajos, a lovagkirály. 

Főbb törvényei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk szerzése, 

rendszerezése és 

értelmezése szöveges és 

képi forrásokból. (Pl. I. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Népmesék és mondák Mátyás 

királyról. Arany János: Toldi. 

 

 



 

 

Egy középkori város: Buda. 

 

Hunyadi János törökellenes 

harcai. 

A nándorfehérvári diadal. 

 

Hunyadi Mátyás uralkodása 

és reneszánsz udvara. 

Uralkodók és államférfiak. 

 

A mohácsi vereség és 

következményei. Buda eleste. 

Károly politikai és 

gazdasági intézkedése 

írásos és képi források 

felhasználásával.) 

– Történeti események 

feldolgozása mai szövegek 

és rövid korabeli források 

alapján. (Pl. a 

nándorfehérvári 

győzelem.) 

Kritikai gondolkodás: 

– Lelet és rekonstrukció 

összevetése. (Pl. egy vár 

makettje és romjai.) 

Kommunikáció: 

– Tanulói kiselőadások 

tartása. (Pl. Élet a 

középkori Budán.) 

– Uralkodók és politikájuk 

jellemzése. (Pl. a 

lovagkirály külső és belső 

tulajdonságai.) 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– Szinkronisztikus vázlat 

készítése (pl. a XIV-XV. 

századi egyetemes és 

magyar történelmi 

eseményeiről). 

Ének-zene: 

Reneszánsz zene Mátyás 

király udvarából. 

 

Vizuális kultúra: 

A gótikus és a reneszánsz 

stílus építészeti emlékei 

Magyarországon. 

A középkori Buda 

műemlékei. 

Mátyás visegrádi palotája. A 

corvinák. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

értelmezés, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, 

város, gazdaság, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, politika, 

állam, törvény, királyság, vallás, kultúra. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: aranyforint, nádor, nemes, ősiség és kilenced törvénye, 

kormányzó, végvár. 

Személyek: I. Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi 

János, Hunyadi Mátyás, I. Szulejmán. 

Topográfia: Nándorfehérvár, Visegrád, Mohács. 

Évszámok: 1308 (I. Károly), 1456 (Nándorfehérvár), 1458-1490 (Hunyadi 

Mátyás uralkodása), 1526 (a mohácsi vereség). 

 

 

 



 

 

Tematikai egység A világ és Európa a kora újkorban 
Órakeret  

14 óra 

Előzetes tudás 

Olvasmányok a földrajzi felfedezésekről, elsősorban Kolumbuszról, 

valamint a felfedezések előtti Amerikáról. Iskolai és iskolán kívüli 

ismeretek a protestáns vallásokról. Olvasmányok vagy filmélmények a 

Napkirályról és udvaráról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulóban tudatosul, hogy az emberi alkotótevékenység, 

kezdeményezőképesség (tudományos felfedezések és technikai 

találmányok stb.) a gazdasági fejlődés meghatározó elemei. Felismeri, 

hogy a felfedezők, újítók töretlen hite, szilárd akarata és kitartása 

záloga a sikerességnek. Látja, hogy a fejlettebb népek, államok 

erőfölényük birtokában leigázzák, gyarmatosítják a fejletlenebbeket, 

valamint, hogy az államok közötti és társadalmon belüli konfliktusok 

nem egyszer háborúhoz vagy polgárháborúhoz vezetnek, melyek 

jelentős emberáldozatokkal járnak. 

Felismeri a földrajzi felfedezések jelentőségét és hatását az európai és 

amerikai életmódra. Megérti a XVI-XVII. századi vallási megújulás 

okait és jelentőségét. Képes élményszerű ismeretek szerzésére a kora 

újkori „fényes udvarokról”, információk gyűjtésére, képi és szöveges 

források együttes kezelésére, a történelmi és földrajzi atlasz együttes 

használatára. Párhuzamokat keres megismert történelmi élethelyzetek, 

események és mai életünk között. 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A földrajzi felfedezések okai 

és céljai. Hódítók és 

meghódítottak. 

Felfedezők, feltalálók. 

 

A felfedezések hatása az 

európai (és amerikai) életre. 

 

A reformáció és a katolikus 

megújulás. 

Történelemformáló eszmék. 

 

Az alkotmányos királyság 

létrejötte Angliában. 

 

A Napkirály udvara. 

 

A felvilágosodás kora. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk szerzése és 

rendszerezése tanári 

elbeszélés, tankönyvi 

szövegek és képek alapján. 

(Pl. a Kolumbusz előtti 

Európán kívüli világról.) 

– Következtetések levonása 

a feldolgozott 

információkból. (Pl. a 

reformáció fő tanításai egy 

Luther-szövegrészlet 

alapján.) 

– Írásos vagy rajzos vázlat 

elemzése. (Pl. a királyi 

önkényuralom és az 

alkotmányos királyság 

jellemzői.) 

Vizuális kultúra: 

A protestáns templomok 

külső-belső arculata. 

A barokk stílus 

jellegzetességei. A versailles-

i palota és Szentpétervár. A 

barokk legnagyobb mesterei. 

Ének-zene: 

A barokk és a klasszikus zene 

néhány mestere. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Részletek népszerű 

játékfilmekből (pl. Ridley 

Scott: A Paradicsom 

meghódítása; Eric Till: 

Luther; Mel Gibson: A 

hazafi). 



 

 

Történelemformáló eszmék. 

 

Az észak-amerikai gyarmatok 

függetlenségi harca. Az 

Egyesült Államok létrejötte. 

Egyezmények, szövetségek. 

Kritikai gondolkodás: 

– Különbségek azonosítása 

egy-egy történelmi 

jelenség kapcsán (pl. a 

felfedezések okai és céljai)  

Kommunikáció: 

– Beszámolók készítése. (Pl. 

egy felfedező útja.) 

– Saját vélemény 

megfogalmazása (pl. a 

felvilágosodás 

felentőségéről). 

– Összehasonlító táblázatok 

készítése (pl. a katolikus 

és protestáns vallások 

különbségeiről). 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– A korszak néhány kiemelt 

eseményének elhelyezése 

az időszalagon. 

– Néhány kiemelt esemény 

megjelölése 

kontúrtérképen. (Pl. a 

felfedező utak és az első 

gyarmatok.) 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, 

történelmi forrás, értelmezés, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, 

város, gazdaság, termelés, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 

gyarmatosítás, politika, állam, államszervezet, alkotmányos királyság, 

köztársaság, parlamentarizmus, birodalom, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: újkor, felfedező, gyarmat, manufaktúra, reformáció, 

protestáns, jezsuita, katolikus megújulás, felvilágosodás, alkotmány. 

Személyek: Kolumbusz, Luther, Kálvin, Cromwell, XIV. Lajos, 

Rousseau, Washington. 

Topográfia: Amerika, Versailles, London, Szentpétervár. 

Évszámok: 1492 (Kolumbusz), 1517 (Luther fellépése), 1776 (az amerikai 

Függetlenségi nyilatkozat). 

 

 

 

 



 

 

Tematikai egység Magyarország a kora újkorban 
Órakeret  

18 óra 

Előzetes tudás 
Mondák és történetek Hunyadi Jánosról, a török ellenes harcok 

világáról, az „igazságos” Mátyásról, valamint a mohácsi tragédiáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hazafiság erősítése a hódítókkal szembeni védekezés, a hősi 

önfeláldozás példáin keresztül. A tanuló felismeri, hogy az ország 

közösségeinek széthúzása gyengíti a társadalom védekező képességét a 

hódítókkal szemben, az összefogás és az egységes fellépés azonban 

még egy vereség esetén is a behódolás helyett megegyezést 

eredményezhet. 

Felismeri a török terjeszkedés megállításának jelentőségét hazánk és 

Európa szempontjából. Érzékeli, hogy két nagyhatalom közötti 

helyzetünk fokozott terhet rótt a társadalom minden rétegére. Látja a 

politikai megosztottság következményeit. Észleli, hogy az egyeduralmi 

törekvések saját céljával ellentétes hatást válthatnak ki. Képes 

egymásnak ellentmondó források értékelésére. Igény felkeltése 

múzeumok, várak felkeresésére határokon innen és túl. 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A három részre szakadt 

ország lakóinak élete. 

 

Végvári harcok – végvári 

hősök. A nagy várháborúk 

éve (1552). 

Békék, háborúk, hadviselés. 

 

Reformáció és katolikus 

megújulás Magyarországon. 

 

Az Erdélyi Fejedelemség 

aranykora Bethlen Gábor 

idején. 

 

Élet a török hódoltságban. 

Öltözködés, divat. 

 

Habsburg-ellenes harcok és 

vallási mozgalmak a XVII. 

században, a török kiűzése. 

 

A Rákóczi-szabadságharc. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információgyűjtés, 

rendszerezés a 

tankönyvből és 

olvasókönyvekből (pl. a 

végvári katonák életéről). 

– Életmód-történeti 

ismeretek gyűjtése. (Pl. a 

kor jellegzetes magyar, 

német és török 

ruházkodása.) 

Kritikai gondolkodás: 

– A három országrész 

jellegzetességeinek 

összevetése. 

– A személyiség szerepe a 

történelemben: (Pl. II. 

Rákóczi Ferenc élete, 

pályaképe.) 

Kommunikáció: 

– Kiselőadás tartása a 

reformációról és 

ellenreformációról. (Pl. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Gárdonyi Géza: Egri 

csillagok; Arany János: 

Szondi két apródja. 

 

Ének-zene: 

Népdalok a török korból, 

kuruc dalok. A barokk zene. 

A tárogató. 

 

Vizuális kultúra: 

Jelentősebb barokk 

műemlékek Magyarországon. 

Az erdélyi építészet 

jellegzetességei. 

A török hódoltság 

műemlékei: mecsetek, 

minaretek és fürdők. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

Részletek népszerű 

játékfilmekből. (Pl. Várkonyi 

Zoltán: Egri csillagok.) 



 

 

 

Az ország újjáépítése, a 

hódoltsági területek 

benépesítése. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

kulturális hatásuk 

elemzése.) 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– Történelmi térkép 

elemzése. (Pl. információk 

gyűjtése a három részre 

szakadt ország térképének 

segítségével.) 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és 

bizonyíték, értelmezés, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, nemzetiség, 

népességfogyás, életmód, város, gazdaság, termelés, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, adó, politika, állam, államszervezet, rendelet, 

birodalom, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: végvár, hódoltság, szultán, szpáhi, janicsár, kuruc, labanc, 

hajdú, úrbér, jobbágyrendelet, zsellér, betelepítés, türelmi rendelet. 

Személyek: Dobó István, Bocskai István, Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, 

II. Rákóczi Ferenc, Mária Terézia, II. József. 

Topográfia: Pozsony, Bécs, Erdélyi Fejedelemség, Eger, Gyulafehérvár, 

Debrecen. 

Évszámok: 1541 (Buda török kézen), 1552 (a „nagy várháborúk” éve), 

1686 (Buda visszavívása), 1703–1711 (a Rákóczi-szabadságharc), 1740–

1780 (Mária Terézia). 

 

Tematikai egység 
A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és 

Magyarországon 

Órakeret  

20 óra 

Előzetes tudás 

Ismeretek olvasmányok és filmek alapján a francia forradalomról és 

Napóleonról. A gőz szerepe az első ipari forradalomban. Olvasmányok 

Széchenyiről, a Lánchídról és Kossuthról. Alsó tagozatos olvasmányok 

az 1848–49-es forradalomról és szabadságharcról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy a polgárosodással párhuzamosan az 

szabadság, egyenlőség, testvériség eszméinek együttese nagy 

társadalmi mozgósító erővel hat. Látja, hogy a jelentős társadalmi és 

gazdasági átalakulásoknak egyaránt vannak győztesei és vesztesei, e 

folyamat vizsgálata feltárhatja a személyes és közösségi sors közötti 

összefüggéseket. Megérti, hogy az utókor nézőpontjából többnyire az 

válik történelmi személyiséggé, hőssé vagy mártírrá, aki a személyes 

érdekei elé a közösség hosszú távú érdekeit helyezi. 

Látja a középkori államok és a polgári nemzetállamok közti 

különbségeket. Értékeli a polgári nemzetállammá válás békés és 

erőszakos útjait. Hazafiságra nevelés a reformkor, a forradalom és a 



 

 

szabadságharc tanításának során. Megismeri és értékeli a korszak nagy 

történelmi személyiségei példamutató életét és munkásságát. 

Megismeri a reformkor legjelentősebb eredményeit, és értékeli ezek 

jelentőségét a korábbi magyarországi és a korabeli európai viszonyok 

tükrében. Képes a történeti forrásokon túl más tantárgyak ismereteinek, 

információinak felhasználására, következtetések levonására történelmi 

térképek segítségével. 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A francia forradalom és 

vívmányai. A jakobinus 

terror. 

 

Napóleon felemelkedése és 

bukása. 

Uralkodók és államférfiak. 

 

Az ipari forradalom első 

feltalálói és találmányai. 

Közlekedés, úthálózat, 

hírközlés. 

 

Széchenyi István elméleti és 

gyakorlati munkássága. 

 

A reformkori rendi 

országgyűléseken felmerülő 

fő kérdések. 

 

Kossuth Lajos programja és 

szerepe a reformkorban. 

 

Az 1848-as forradalom. 

A szabadságharc fontosabb 

csatái és jeles szereplői. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés tanári 

elbeszélés és vázlatrajz 

alapján. (Pl. Széchenyi és 

Kossuth reformkori 

tevékenysége.) 

– Következtetések levonása 

rövid közjogi 

forrásrészletekből. (Pl. az 

Emberi és polgári jogok 

nyilatkozatából.) 

Kritikai gondolkodás: 

– Változások és hatásaik 

nyomon követése. (Pl. a 

szabadságharc bukásának 

következményei.) 

– Érvekkel alátámasztott 

vélemény 

megfogalmazása. (Pl. 

Robespierre zsarnok vagy 

forradalmár?) 

Kommunikáció: 

– Tanulói kiselőadás 

jelentős történelmi 

személyiség életéről. (Pl. 

Wesselényi Miklósról, 

Kölcsey Ferencről.) 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– Jelentős események 

egymásra hatásának 

vizsgálata. (Pl. a 

forradalom és a pozsonyi 

rendi országgyűlés.) 

Magyar nyelv és irodalom: 

Csokonai, Kölcsey, 

Vörösmarty és Petőfi versei; 

Jókai Mór: A kőszívű ember 

fiai. 

 

Természetismeret: 

Az iparfejlődés környezeti 

hatásai. 

 

Ének-zene: 

Marseillaise, a nagy 

romantika mesterei. Erkel: 

Himnusz; Egressy Béni: 

Szózat; 1848-as dalok. 

 

Vizuális kultúra: 

A kort bemutató történeti 

festmények. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

Részletek népszerű 

játékfilmekből (pl. Andrzej 

Wajda: Danton; Bereményi 

Géza: A Hídember). 



 

 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és 

bizonyíték, értelmezés, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

forradalom, felemelkedés, lesüllyedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, gazdaság, termelés, erőforrás, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, politika, állam, 

államforma, királyság, köztársaság, államszervezet, hatalmi ág, 

parlamentarizmus, közigazgatás, nemzet, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: népfelség elve, jakobinus, polgári nemzet, ipari forradalom, 

tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, rendi országgyűlés, alsótábla, felsőtábla, 

reformkor, közteherviselés, cenzúra, sajtószabadság, választójog, felelős 

kormány, jobbágyfelszabadítás, honvédség, trónfosztás, nemzetiségi 

törvény. 

Személyek: XVI. Lajos, Robespierre, Napóleon, Watt, Széchenyi István, 

Kölcsey Ferenc, Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Petőfi 

Sándor, Batthyány Lajos, Jellasics, Görgei Artúr, Bem József. 

Topográfia: Párizs, Waterloo, Debrecen, Isaszeg, Buda, Világos, Arad. 

Évszámok: 1789 (a francia forradalom kezdete), 1815 (a waterlooi csata), 

1830 (a Hitel megjelenése, a reformkor kezdete), 1832–1836 

(reformországgyűlés), 1848. március 15. (forradalom Pest-Budán), 1849. 

április 14. (a Függetlenségi nyilatkozat), 1849. október 6. (az aradi 

vértanúk és Batthyány Lajos kivégzése). 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Az egyetemes emberi értékek elfogadása ókori, középkori és kora újkori 

egyetemes és magyar kultúrkincs élményszerű megismerésével. A 

családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének 

személyes megélése. 

A történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése 

(pl. a munka értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi 

tanulságok azonosítása. 

Az előző korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és 

szokásmódjainak felidézése. 

A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a 

kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek fejlesztik a történelmi tájékozódás 

és gondolkodás kialakulását. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti 

hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek 

szempontjából értékeli. 

Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk 

alapján tudjuk megkülönböztetni. 

Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által 

megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a 

társadalmi viszonyokat és a mindennapokat.  

Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, 



 

 

gazdasági tényezők együttesen befolyásolják. 

Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az 

emberi közösségek létfenntartását. 

Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az 

árutermelés és pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához 

vezet. 

Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő 

vagyoni helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 

Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a 

közösség összetartozását, egyben a nemzeti öntudat kialakulásának 

alapjául szolgálnak. 

Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek 

számos esetben összekapcsolódnak. 

Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak 

feldolgozása során. 

Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai 

között,és legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, 

épületeket felismerni. 

Legyen képes a történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség 

azonosítására, a szereplők csoportosítására fő- és mellékszereplőkre, 

illetve a valós és fiktív elemek megkülönböztetésére. Ismerje a híres 

történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges kulcsszavakat, 

cselekedeteket. 

Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott 

szövegekből, különböző médiumok anyagából. 

Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk 

rendezésére és értelmezésére, vizuális vázlatok készítésére. 

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és 

múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával 

szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani. 

Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon 

ez alapján kronológiai számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő 

esemény időpontját. 

Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. Legyen 

képes helyeket megkeresni, megmutatni térképen, néhány kiemelt 

jelenség topográfiai helyét megjelölni vaktérképen, valamint távolságot 

becsülni és számítani történelmi térképen. 

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások 

véleményének figyelembe vételére. 



 

 

7. 7–8. évfolyam 

Az alapfokú oktatást záró két évfolyam történelemtanításában már lehetőség van a múltat a 

korábbinál összetettebben, teljesebben, az általánosítás magasabb szintjét megragadva, 

sokoldalúbb összefüggésekbe ágyazva bemutatni. Az ebben a képzési szakaszban belépő 

társadalmi és állampolgári ismeretek a történelemmel együtt a korábbiaknál nagyobb 

lehetőséget kínál az állampolgárságra, demokráciára nevelésre. A nemzeti azonosságtudatra 

és a hazafiságra nevelés követelménye pedig Trianon utáni történelmünkben a határon túli 

magyarság sorsát nemzetünk múltjának és jelenének részeként kívánja tárgyalni. Fontos az 

európai integráció és a globalizáció folyamatának összeegyeztetése az egészséges nemzeti 

azonosságtudat kialakításával és ápolásával. A kulcskompetenciák közül a szociális és 

állampolgári kompetencia készíti elő tanulóinkat a közügyekben való részvételre. Ez 

elsősorban a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek keretében valósul meg. 

Tárgyunkon keresztül is elérendő fontos cél a hatékony, önálló tanulás és a történelmi 

ismeretek önálló elsajátítása képességének mind magasabb szintre emelése is. 

A 7–8. évfolyamon a tanulók már magasabb szintű elvont fogalmi gondolkodásra is képessé 

válnak. Az alsóbb évfolyamokra jellemző, a múltat megjelenítő történettanításnál ez már 

jobban közelít az elemzőbb jellegű irányába. Mindez nem jelenti azonban azt, hogy a 

képszerűség elvét és igényét teljességgel sutba dobjuk, de mindenképpen törekednünk kell 

arra, hogy a tanulókkal a történelem elemzésének alapvető módszereit elsajátíttassuk. A két 

évfolyam anyaga az elmúlt másfél évszázad történelmét dolgozza fel. A társadalmi, 

állampolgári és gazdasági ismeretekkel együtt egyrészt felkészíti tanítványainkat arra, hogy 

megértsék saját korukat, másrészt, hogy a jelenben felmerülő kérdésekre főként a közelmúlt 

történelmében keressenek és kapjanak válaszokat. Legalább ennyire fontos azonban az is, 

hogy a demokrácia értékeinek bemutatásával felkészítsük őket a felelős állampolgári létre és a 

demokratikus közéletben való tudatos részvételre. 

A társadalmi és állampolgári ismeretek – mint szocializációs hatású témaköröket átfogó 

tartalmi terület – természetes módon kapcsolódik a Nat-ban megfogalmazott valamennyi 

általános fejlesztési feladathoz. Ez a lehetősége abból fakad, hogy a jelenben való 

eligazodásra igyekszik felkészíteni a tanulókat. Olyan tartalmakat visz be az oktatásba, 

amelyek a hétköznapokban közvetlenül hasznosítható tudást eredményeznek. Olyan 

készségek fejlesztését célozza, amelyek – miként az összes kulcskompetencia – széles körben 

hasznosíthatók az iskolán kívüli életben is. A témakörök feldolgozása hozzájárul a szociális és 

állampolgári, valamint a kezdeményezőkészség és vállalkozási kompetencia fejlesztéséhez.  

általános nevelési célok közül jelentős mértékben segíti az állampolgárságra és demokráciára 

való nevelést, a másokért való felelősségvállalás és az önkéntesség gondolatának elmélyülését 

a tanulókban, a gazdasági és a pénzügyi nevelést, valamint kisebb mértékben a 

pályaorientációt is. 

Az általános iskola utolsó évfolyamán megjelenő társadalmi és állampolgári ismeretek 

témakörei a társadalomtudományi oktatás lezárását jelentik az iskolatípuson belül. A 

témakörök a történelmi tudásra építve foglalják össze, és a diákok saját életére vonatkoztatják 

a korábban megismert társadalmi, gazdasági és politikai fogalmakat, illetve 

viszonyrendszereket. E témák feldolgozása ugyanakkor előkészítés is a továbblépésre, hiszen 



 

 

ez az év fordulópontot jelent a tanulók többségének életében. 14 éves kortól felgyorsul a 

szocializáció. Egyre fontosabbá válik az állampolgári jogok és kötelességek ismerete, 

valamint tudatos gyakorlása, a gazdaság működésének átlátása, a vállalkozói szemlélet 

kialakulása, valamint a bonyolult társadalmi viszonyok reális értelmezése. A fiatalok egyre 

aktívabb önálló fogyasztókká válnak, ezért fontos, hogy e téren is a tudatosság jellemezze 

döntéseiket. A tantervben szereplő jelenismereti témakörök elő kívánják segíteni a fiatalok 

társadalmi beilleszkedését, egyéni érvényesülésülését és közösségi felelősségvállalását. 

Elsősorban azon képességek megerősödését kívánják támogatni, amelyek birtokában a 

tanulók el tudnak igazodni számukra ismeretlen helyzetekben, megoldásokat tudnak keresni 

azokra a problémákra, amelyekkel szembesülnek, képesek a lehetőségeik mérlegelésére, 

dönteni tudnak, valamint az általános emberi és polgári normáknak megfelelő módon 

viselkednek. 

Ebben az életszakaszban lesznek a tanulók között olyanok, akik közvetlenül vagy tanulási 

irányuk megválasztásával elindulnak a munka világa felé. Számukra külön is fontos lehet 

mindaz, amivel e témakörök feldolgozása hozzá tud járulni a pályaválasztásról, valamint a 

gazdasági és a pénzügyi kérdésekről való reális gondolkodás megalapozásához. 

Mind a XX. századi történelem, mind a társadalmi és állampolgári ismeretek témakörei is 

számos izgalmas lehetőséget kínálnak a médiamodul egységeinek beépítésére. Ezek az 

egységek a tanulási folyamat bármely pontján tetszés szerint elhelyezhetők, ahol támogatják 

az adott korszak jobb megértését – hozzájárulva egyúttal a médiaismeret sajátos fejlesztési 

céljainak a megvalósulásához is. 

7. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei 8 óra 

Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora 

Magyarországon 
12 óra 

A nagyhatalmak versengése és az első világháború 8 óra 

Európa és a világ a két háború között 11 óra 

Magyarország a két világháború között 14 óra 

A második világháború 12 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a 

kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 
7 óra 

Az össz óraszám 72 óra 

 

Tematikai egység 
A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új 

jelenségei 

Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 
Jelentős események és történelmi személyiségek felidézése a 

középkori és az újkori Európa történetéből. Amerika felfedezése, a 



 

 

felfedezők élete. Találmányok, ipari fejlődés. Az 1848–1849-es 

magyar forradalom és szabadságharc eseményei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri a nemzeti öntudatra és a hazafiságra nevelés 

megjelenésének jellemzőit, a nemzetépítést, mint a közösségteremtés 

új formáját. Tudatosul benne a nemzetállamiság társadalmi összetartó 

ereje.  

Képes a középkor és az újkor egy-egy részterületének 

összehasonlítására, a XIX. századi Európa és Észak-Amerika 

történelme közös vonásainak egybevetésére. Felismeri, hogy a 

középkori és az újkori vezető államok közül néhány a XIX. században 

és ma is vezető szerepet tölt be a politikai és gazdasági életben. 

Megismeri és képes mérlegelni a tudományos és technikai fejlődés 

pozitív és negatív oldalát egyaránt. Megérti és értelmezi a változások 

lényegét, képes saját vélemény kifejtésére, önálló kutatómunkával 

történő alátámasztására. Képes az egyes események nyomon 

követésére és értelmezésére térképen, bizonyos tények, adatok 

felkutatásával. 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egységes Németország 

létrejötte. 

 

Polgárháború az Amerikai 

Egyesült Államokban. 

 

Az ipari forradalom második 

szakaszának feltalálói és 

találmányai. 

Felfedezők, feltalálók. 

 

Szövetségi rendszerek és 

katonai tömbök kialakulása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk gyűjtése 

lexikonokból, az 

internetről vagy könyvtári 

kutatással. (Pl. a 

közlekedés fejlődése a 

lovas kocsitól az autóig.) 

Kritikai gondolkodás: 

– Magyarázat az egységes 

államok kialakulásának 

történelmi okaira. (Pl. az 

Egyesült Államok 

megszületése.) 

 

Kommunikáció: 

– Beszámoló készítése 

valamilyen témáról. (Pl. a 

korszak magyar tudósai, 

feltalálói.) 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– A tanult földrajzi 

helyeknek térképen 

történő megkeresése. 

Vizuális kultúra: 

A XIX-XX. század 

fordulójának stílusirányzatai. 

 

Ének-zene: 

Liszt Ferenc zenéje. A kort 

idéző híres operarészletek. 

 

Fizika: 

Korabeli felfedezések, 

újítások, találmányok (pl. 

autó, izzó, telefon). Ezek 

működésének elvei. 



 

 

– Vaktérkép (pl. a központi 

hatalmak és az antant 

országok berajzolásához). 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, 

interpretáció. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, nemzet, nemzetiség, társadalmi 

mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, életmód, gazdaság, 

gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, 

egyeduralom, önkényuralom, királyság, császárság, köztársaság, 

parlamentarizmus, demokrácia, közigazgatás, birodalom. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, 

szociáldemokrácia, tömegkultúra. 

Személyek: I. Vilmos császár, Bismarck, Lincoln, Edison, Marx. 

Topográfia: Olaszország, Németország, Egyesült Államok. 

Évszámok: 1859 (csata Solferinónál), 1861-1865 (polgárháború az 

Egyesült Államokban), 1871 (a Német Császárság létrejötte). 

 

Tematikai egység 
Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora 

Magyarországon 

Órakeret  

12 óra 

Előzetes tudás 

A forradalom és a szabadságharc történetének ismerete. A magyar 

polgári átalakulás elhelyezése időben és térben, a XIX. századi 

Európa viszonyai közepette. Iskolai megemlékezések: az aradi 

vértanúk emléknapja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri az uralkodói önkényt, és tudatosulnak benne a 

zsarnoki intézkedések hátrányai. A nemzetek közötti szembenállás 

feloldásaként felismeri és elfogadja a kölcsönös engedményeken 

alapuló megegyezés (kiegyezés) jelentőségét. Megismeri és 

megbecsüli a békés országépítő munka eredményeit, értékeit. 

Megismeri a magyar történelem főbb csomópontjait, kiemelkedő 

gazdasági és társadalmi folyamatait, fontosabb történéseit a XIX. 

század második feléből. Megérti, hogy az adott lehetőségek minél 

teljesebb körű kihasználása európai összehasonlításban is jelentős 

előrelépést hozott. Képes elemezni a korszak eredményeit, 

összehasonlítva a korábbi magyarországi fejlődés ütemével, illetve a 

korabeli európai viszonyokkal. Értékelése egy-egy jeles politikus, 

személyiség munkásságát. 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország az 

önkényuralom éveiben. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Az adatok oszlop- és 

kördiagramokban történő 

Magyar nyelv és irodalom: 

Arany János: A walesi 

bárdok; Molnár Ferenc: A Pál 



 

 

A kiegyezés; Deák Ferenc 

szerepe létrejöttében. Az új 

dualista állam. 

Államférfiak. Egyezmények, 

szövetségek. 

Magyarország gazdasági, 

társadalmi és kulturális 

fejlődése. 

Népek egymásra hatása, 

együttélése. 

 

Budapest világváros. 

Urbanizáció. 

 

Az Osztrák-Magyar 

Monarchia együtt élő népei. 

A nemzetiségek helyzete. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

 

A millenniumi ünnepségek. 

Hazánk a XX. század elején. 

feldolgozása.(Pl. a korszak 

gazdasági fejlődésének 

jellemzői.) 

– Ismeretszerzés írásos és 

képi forrásokból. (Pl. 

tájékozódás Budapest XIX. 

századi történelmi 

emlékeiről.) 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek és ellenérvek 

gyűjtése a kiegyezésről. 

(Pl. vita arról, hogy ez a 

lépés az ország 

megmentésének vagy 

elárulásának tekinthető-e.) 

– Beszámoló a millenniumi 

eseményekről a kor fény- 

és árnyoldalait is 

bemutatva. 

Kommunikáció: 

– A dualista rendszer 

államszerkezeti ábrájának 

elkészítése, és 

magyarázata. 

– A kiegyezésben főszerepet 

játszó személyiség 

portréjának bemutatása (pl. 

Deák Ferenc, Eötvös 

József, Ferenc József). 

Tájékozódás térben és 

időben: 

– Földrajzi, néprajzi (pl. 

honismereti) és történelmi 

térképek összevetése. 

– Budapest fejlődésének 

nyomon követése (pl. 

korabeli és mai térképek 

alapján). 

utcai fiúk. 

 

Vizuális kultúra:  

A magyar történeti festészet 

példái. 

A századforduló magyar 

építészeti emlékei és 

legismertebb festői (Pl. Rippl-

Rónai József, Csontváry 

Kosztka Tivadar). 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

A családok eltérő helyzete, 

életszínvonala a XIX. század 

végén. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény és 

bizonyíték, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrások, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 



 

 

gazdasági válság, adó, politika, állam, államforma, államszervezet, 

önkényuralom, hatalmi ág, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

vallás. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: passzív ellenállás, kiegyezés, közös ügyek, dualizmus, 

millennium, agrárország, emigráció, amnesztia. 

Személyek: Deák Ferenc, I. Ferenc József, gróf Andrássy Gyula, báró Eötvös 

József, Kandó Kálmán, Bánki Donát. 

Topográfia: Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest. 

Évszámok: 1867 (a kiegyezés), 1896 (a millenniumi ünnepségek). 

 

Tematikai egység A nagyhatalmak versengése és az első világháború 
Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 

A XIX. századról szóló olvasmányok, filmek, képek. A 

nemzetállamok kialakulása Európában, mely folyamat 

konfliktusokhoz vezet. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri az emberi élet értékeit kiélezett történelmi 

helyzetben, elutasítja a háború pusztításait, megérteti, elfogadja, sőt 

feladatának érzi a hősi halottak emlékének ápolását, felismeri a békés 

életviszonyok jelentőségét. 

Megismeri az első világháborúhoz vezető történelmi folyamatokat, 

benne a szövetségkötéseket. A téma hazai vonatkozásaihoz 

ismereteket merít önálló gyűjtő- és kutatómunkával. Képes önállóan 

tájékozódni, a katonai eseményeket nyomon követni a térképen. 

Tudatosul benne, hogy Európa történelmének addigi legvéresebb 

időszaka az első világháború volt. 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gyarmatbirodalmak 

kialakulása. Élet a 

gyarmatokon. 

 

Az első világháború 

kirobbanása. 

Tömegek és gépek háborúja. 

Békék, háborúk, hadviselés. 

Magyarok az első 

világháborúban. 

A háború következményei 

Oroszországban, Lenin és a 

bolsevikok hatalomra 

kerülése. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Jegyzetek készítése Európa 

nagyhatalmainak 

vezetőiről. (Pl. II. Vilmos, 

Ferenc József, II. Miklós). 

– Ismeretszerzés a XIX. 

század végi 

nagyhatalmakról az 

internetről. 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése (pl. a 

háború törvényszerű 

kitörése, illetve annak 

elkerülhetősége mellett). 

 

Földrajz: 

Európa, és benne a Balkán 

helye a mai földrajzi 

térképeken. 

Kémia: 

Vegyi fegyverek kémiai 

alapjai. 

Ének-zene: 

Katonanóták archív 

felvételekről. 

Vizuális kultúra: 

Korabeli fotók, albumok; 

részletek a Magyar 

évszázadok című 

tévésorozatból. 



 

 

Az Egyesült Államok 

belépése és az antant 

győzelme a világháborúban. 

Történelemformáló eszmék. 

Kommunikáció: 

– Grafikonok, táblázatok 

elemzése, készítése az első 

világháború legfontosabb 

adatairól. 

– Vita. (Pl. A politikusok 

szerepe és felelőssége az 

első világháború 

kirobbantásában.) 

Tájékozódás térben és 

időben: 

– A történelmi tér időbeli 

változásai. (Pl. a határok 

újrarajzolása a háború 

után)  

– Vaktérképek készítése. (Pl. 

frontvonalak berajzolása.) 

– Az események ábrázolása 

időszalagon. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Játékfilmek részletei (Pl. Jean 

Renoir: A nagy ábránd; 

Stanley Kubrick: A dicsőség 

ösvényei; Delbert Mann: 

Nyugaton a helyzet 

változatlan stb.) 

 

Informatika: 

Adatok gyűjtése történelmi 

eseményekről és személyekről 

az interneten. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági teljesítmény, politika, állam, államforma, államszervezet, 

birodalom, szuverenitás, háború, hadsereg. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: villámháború, állásháború/állóháború, bolsevik, szovjet, 

hátország, kétfrontos háború. 

Személyek: II. Vilmos, Lenin, Wilson, II. Miklós. 

Topográfia: Szerbia, Szarajevó, Pétervár, Oroszország. 

Évszámok: 1914. július 28. (a világháború kirobbanása), 1914-1918 (az első 

világháború), 1917 (az oroszországi forradalom és a bolsevik 

hatalomátvétel). 

 

Tematikai egység Európa és a világ a két háború között 
Órakeret  

11 óra 

Előzetes tudás 

A XIX. század nagyhatalmainak ellentétei, a gyarmatosítás alakulása 

az előző évfolyam tanulmányai alapján. Az első világháború nagy 

csatái, új fegyverei, és a világégés következményei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy a háborút lezáró békéket kizárólag a 

győztesek érdekeinek megfelelően kötik meg. Felismeri a háború és a 

válságok következményeként a szélsőséges politikai erők 

befolyásának növekedésének és hatalomra jutásának veszélyeit, 



 

 

azonosítja a modern diktatórikus rendszerek jellemzőit, és elítéli 

azokat. 

Megismeri a háború utáni rendezést és következményeit. Képes 

nyomon követni térképen a területi változásokat. Megérti a történelmi 

összefüggéseket, egyszerűbb háborús forrásokat képes elemezni. 

Felismeri, hogy a két világháború közötti időszak a demokráciák és 

diktatúrák közti vetélkedés jegyében telt el. 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Párizs környéki békék. 

Európa új arca. 

 

A kommunista diktatúra a 

Szovjetunióban Sztálin, a 

diktátor. A GULAG 

rendszere. 

Birodalmak. 

 

A gazdasági világválság az 

Egyesült Államokban és 

Európában. 

 

Nemzetiszocializmus 

Németországban, Hitler a 

diktátor. 

 

A náci terjeszkedés kezdetei 

Európában. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretek szerzése a 

békekötés 

dokumentumaiból (pl. új 

országhatárok). 

– Statisztikák összevetése 

(pl. az európai 

nagyhatalmak és 

gyarmataik területük, 

népességük, ásványkincse). 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések 

megfogalmazása a 

számunkra igazságtalan 

békéről. 

– Az első világháború utáni 

békék történelmi 

következményei, és az 

abból eredő újabb 

konfliktusok felismerése. 

– Többféleképpen 

értelmezhető szövegek és 

képi dokumentumok 

elemzése. 

Kommunikáció: 

– A gazdasági világválság 

magyarázata, 

összehasonlítása napjaink 

gazdasági folyamataival. 

– Diagramok készítése (pl. 

termelési és 

munkanélküliségi 

adatokból). 

Tájékozódás térben és 

Földrajz: 

Kelet- és Közép-Európa 

térképe. 

 

Vizuális kultúra: 

Dokumentum- és játékfilmek, 

fotók, albumok. Játékfilmek 

(pl. Chaplin: Modern idők, A 

diktátor), rajzfilmek (pl. Miki 

egér), Walt Disney stúdiója 

(pl. Hófehérke és a hét törpe). 

Építészek (pl. W. Gropius, F. 

L. Wright, Le Corbusier), 

szobrászok (pl. H. Moore) és 

festők (pl. H. Matisse, P. 

Picasso, M. Duchamp, M. 

Chagall, S. Dali). 

 

Ének-zene: 

Neoklasszicizmus (pl. 

Stravinsky: Purcinella). 



 

 

időben: 

– Az események és az 

évszámok elhelyezése a 

térképen. 

  



 

 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, életmód, város, nemzet, nemzetiség, gazdaság, 

gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 

szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, gazdasági válság, 

politika, állam, államforma, államszervezet, egyeduralom, demokrácia, 

parlamentarizmus, diktatúra, közigazgatás, birodalom, szuverenitás. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: békediktátum, kommunizmus, GULAG, személyi kultusz, 

fasizmus, nemzetiszocializmus, kisantant, proletárdiktatúra, tőzsde, 

részvény, gazdasági válság. 

Személyek: Clemenceau, Sztálin, Roosevelt, Mussolini, Hitler. 

Topográfia: Szovjetunió, New York. 

Évszámok: 1918. november 11. (az első világháború vége), 1922 (a 

Szovjetunió megalakulása), 1929-1933 (a nagy gazdasági világválság), 

1933 (Hitler hatalomra kerülése). 

 

Tematikai egység Magyarország a két világháború között 
Órakeret  

14 óra 

Előzetes tudás 

A dualizmus korának Magyarországa. Korábbi olvasmányok a 

trianoni békediktátumról és a trianoni Magyarországról. Iskolai 

megemlékezések: a nemzeti összetartozás napja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló azonosítja nemzeti önvédelem és az önfeladás közötti 

különbséget, felismeri a politikai kalandorság jellemzőit és 

következményeit. Tudatosul benne a trianoni békediktátum és 

országcsonkítás igazságtalansága, és nemzeti sorstragédiaként éli meg 

azt. Megérti, hogy egy-egy nemzet érdekérvényesítése legtöbbször 

egy másik nemzet kárára történik, így a vesztes fél ezt nem egyszer 

végzetes katasztrófaként éli meg. 

Az ismeretek, információk, érvek, ellenérvek egymással szembe- és 

egymás mellé állításával önálló véleményt alkot az adott korszakról. 

Ezek alapján a korszak és szereplői tevékenységének 

kiegyensúlyozottan értékeli, elismerve azok eredményeit, de nem 

elhallgatva bűneit sem. Felismeri, hogy a két háború közötti magyar 

politikát döntően a trianoni döntésre választ adó revízió határozta 

meg. Képes térképen bemutatni a Trianont követő területi 

változásokat, majd a revíziók ideiglenes eredményeit. 

 

  



 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az őszirózsás forradalom és a 

tanácsköztársaság okai, 

következményei. 

 

A trianoni békediktátum, 

országvesztés és a Horthy-

korszak kezdete. 

 

A Horthy korszak 

jellegzetességei. 

 

A kultúra, a művelődés a 

Horthy-korszakban.  

Gyermekek nevelése, 

oktatása. 

 

A határon túli magyarság 

sorsa a két világháború 

között. 

 

A revíziós politika első 

sikerei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk gyűjtése, 

grafikonokból, 

táblázatokból, szöveges 

forrásokból (pl. a 

Magyarországra 

nehezedő háború utáni 

terhekről). 

– Korabeli képi 

információforrások 

feldolgozása (pl. 

plakátok, képeslapok, 

újságillusztrációk). 

– A kor helyi és lakóhely 

környéki építészeti 

emlékeinek felkeresése. 

Kritikai gondolkodás: 

– Az 1918–1920 közötti 

folyamatok értelmezése. 

Kommunikáció: 

– Saját vélemények 

megfogalmazása 

történelmi helyzetekről 

(pl. a király nélküli 

Magyar Királyságról). 

– Információk gyűjtése, 

elemzése, érvek, 

ellenérvek 

felsorakoztatása (pl. a 

trianoni békediktátummal 

kapcsolatban). 

Tájékozódás térben és 

időben: 

– A revízió 

határmódosításainak 

nyomon követése, 

térképek és táblázatok 

segítségével. 

Biológia-egészségtan: 

Szent-Györgyi Albert izolálja 

a C-vitamint. 

 

Ének-zene: 

Kodály Zoltán és Bartók Béla 

zeneszerzői jelentősége. 

 

Vizuális kultúra: 

Aba-Novák Vilmos: Hősök 

kapujának freskói Szegeden, 

Derkovits Gyula: Dózsa-

sorozata. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit 

réteg, középréteg, alsó réteg, életmód, város, nemzet, nemzetiség. 



 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, vörösterror, 

fehérterror, kormányzó, numerus clausus, konszolidáció, revízió, 

zsidótörvény. 

Személyek: Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen István, 

Teleki Pál. 

Topográfia: Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia. 

Évszámok: 1918. október vége (az őszirózsás forradalom), 1919. március (a 

Magyarországi Tanácsköztársaság kikiáltása), 1920. március (Horthy 

kormányzóvá választása), 1920. június 4. (Trianon), 1938 (az első bécsi 

döntés), 1940 (a második bécsi döntés). 

 

Tematikai egység A második világháború 
Órakeret  

12 óra 

Előzetes tudás 

Az újabb háborúhoz vezető út. Események, társadalmi és kulturális 

törekvések, gazdasági törések a XX. század első felében. Iskolai 

megemlékezések: a holokauszt emléknapja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri a társadalmi kirekesztés különböző formáit, 

elutasítja az ún. fajelméletet, felismerve annak következményeit. 

Tudatosulnak benne a hátországot sem kímélő háborús pusztítások. A 

frontkatonák és a civil lakosság személyes sorsán keresztül felismeri a 

háború kegyetlenségének és a hősi helytállás kettősségét. 

Megismeri az emberiség legnagyobb háborújának fontosabb 

eseményeit, és önálló véleményt alkot azokról. A korszak 

tanulmányozása során erősödik benne a társadalmi igazságosság iránti 

igény, az emberi jogok és a demokratikus intézményrendszerek 

tiszteletének fejlesztése, valamint a béke megőrzése fontosságának 

belátása. Tudatosulnak benne azok az okoknak, amelyek a pusztító 

háborúhoz vezettek, és melynek része a népirtás és a holokauszt. 

Képes önálló tudásbővítésre az iskolán kívül szerzett ismeretek (pl. 

filmek) felhasználásával. Ismeri és (pl. időszalagon, rendszerező 

táblán) ábrázolni tudja a háború fontosabb történései időrendjét, képes 

a térképen az egyidejűleg több fronton (és földrészen) is zajló 

események nyomon követésére. Tájékozott a háború fontosabb 

szereplőiről, megfelelően értékelve a tevékenységüket. 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A második világháború 

kezdete és első évei. 

 

A Szovjetunió német 

megtámadása. Koalíciók 

létrejötte. A totális háború. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Írásos források, eredeti 

fotók és 

dokumentumfilmek 

feldolgozása (pl. a háború 

kirobbanásával 

Magyar nyelv és irodalom: 

Radnóti Miklós: Nem 

tudhatom. 

 

Vizuális kultúra: 

Eredeti fotók, háborús 



 

 

Békék, háborúk, hadviselés. 

 

Fordulat a világháború 

menetében. 

Magyarország hadba 

lépésétől a német 

megszállásig. 

 

A hátország szenvedései. 

Népirtás a második 

világháborúban, a holokauszt. 

 

A második front 

megnyitásától a világháború 

végéig. A jaltai és a potsdami 

konferencia. 

 

Magyarország német 

megszállása. A holokauszt 

Magyarországon. Szálasi és a 

nyilasok rémuralma. Szovjet 

felszabadítás és megszállás. 

kapcsolatban). 

– Önálló ismeretszerzés, 

majd beszámoló filmek 

alapján (pl. Ryan közlegény 

megmentése, Schindler 

listája, A bukás). 

– Diagramok készítése, 

értelmezése (pl. a háborús 

erőviszonyok ábrázolása). 

– Haditechnikai eszközök 

megismerése. 

Kritikai gondolkodás:  

– Magyarázat arra, hogy 

hazánkat földrajzi helyzete 

és revíziós politikája 

hogyan sodorta bele a 

háborúba. 

– Vita, elemzések, 

kiselőadások tartása a 

Horthy-korszak revíziós 

politikájával kapcsolatban. 

– Háborús 

háttérintézmények (pl. 

hátország, hírszerzés, 

koncentrációs tábor, 

GULAG) összehasonlítása. 

Kommunikáció: 

– Fegyverek, katonai 

eszközök és felszerelések 

bemutatása (pl. repülők, 

harckocsik, gépfegyverek, 

öltözetek). 

– Kiselőadások tartása, 

olvasmányok, filmek, 

elbeszélések alapján. 

– Érvek, ellenérvek egy-egy 

vitára okot adó 

eseményről. (Pl. Pearl 

Harbor megtámadása; a 

partraszállás.) 

Tájékozódás térben és 

időben: 

– A főbb háborús események 

időrendbe állítása 

albumok. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Dokumentumfilmek (pl. a 

második világháború nagy 

csatái), játékfilmek (pl. 

Andrzej Wajda: Katyń; 

Michael Bay: Pearl Harbor – 

Égi háború; Joseph 

Vilsmaier: Sztálingrád; 

Andrzej Wajda: Csatorna; 

Ken Annikin: A leghosszabb 

nap; A halál ötven órája; Rob 

Green: A bunker). 



 

 

térségenként, frontonként. 

– Térképek elemzése, a 

folyamatok 

összefüggéseinek 

megértése, távolságok, 

területek becslése. 

– Egyszerű stratégiai 

térképek és csatatérképek 

készítése. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, népességfogyás, migráció, életmód, 

gazdaság, termelés, erőforrás, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, politika, állam, államforma, államszervezet, diktatúra, 

birodalom, emberi jog, polgárjog, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: tengelyhatalmak, furcsa háború, hadigazdaság, totális háború, 

zsidóüldözés, holokauszt, gettó, deportálás, partizán. 

Személyek: Churchill, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc. 

Topográfia: Lengyelország, Sztálingrád, Don-kanyar, Normandia, 

Auschwitz, Berlin, Jalta, Hirosima. 

Évszámok: 1939. szeptember 1. (a második világháború kirobbanása), 1941. 

június 22. (Németország megtámadja a Szovjetuniót), 1941. június 27. 

(Magyarország hadba lépése), 1941. december 7. (Pearl Harbor, az Egyesült 

Államok hadba lépése), (1943. január (a doni katasztrófa), 1943. február 

eleje (a sztálingrádi csata vége), 1944. március 19. (Magyarország német 

megszállása), 1944. június 6. (a normandiai partraszállás,), 1944. október 

15-16. (Horthy kiugrási kísérlete, Szálasi hatalomátvétele), 1945. április (a 

háború vége Magyarországon), 1945. május 9. (Európában befejeződik a 

háború), 1945. szeptember 2. (Japán kapitulációja). 



 

 

8. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 6 óra 

Magyarország a világháborús vereségtől a forradalom 

leveréséig 
8 óra 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 6 óra 

A Kádár-korszak jellemzői 8 óra 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 6 óra 

Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 

Magyarországon 
5 óra 

Társadalmi szabályok 3 óra 

Állampolgári alapismeretek 5 óra 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 5 óra 

Háztartás és családi gazdálkodás 5 óra 

Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság 3 óra 

A médiamodellek és intézmények 3 óra 

A média társadalmi szerepe, használata –  

Reklám és hír a hagyományos és az új médiában 
2 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret(a 

kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 
7 óra 

Az össz. óraszám 72 óra 

 

Tematikai egység 
Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ 

kiépülése 

Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 

A világháborúk története. A hírek egyre gyorsabb terjedésének 

történetisége, a napi aktuális események figyelése, az egyre szaporodó 

információk befogadása. Élmények, információk merítése a XX. 

századdal kapcsolatban más tantárgyakból, műveltségterületekből. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri az európai kontinens természetellenes 

megosztottságának veszélyeit, képes ennek személyes sorsokon 

keresztül való átélésére. Látja a nukleáris háború lehetőségének 

veszélyeit. Tudatosulnak benne a demokratikus és diktatórikus 

társadalmi rendszerek közötti különbségek az emberi szabadságjogok 

biztosítása terén. Látja, hogy a demokrácia a közös döntés 

intézményrendszerének az emberi jogokat leginkább biztosító 



 

 

formája. 

Felismeri, hogy a közelmúlt eseményei nagyban meghatározzák 

napjaink történéseit. Képes önállóan tájékozódni és véleményt alkotni 

az adott kor fordulópontjairól, valamint különböző időszakokat 

összevetni, összefüggések megállapítása céljából. Érvelni tud az egyes 

történelmi folyamatok (pl. globalizáció) kérdésében. Képes akár 

egymásnak ellentmondó források értékelésére, értelmezésére a 

történelmi hitelesség szempontjából. 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kétpólusú világ 

kialakulása. 

Az 1947-es párizsi 

békeszerződések. 

 

A kettéosztott Európa. A 

NATO és a Varsói Szerződés 

születése. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

Válsággócok és fegyveres 

konfliktusok a hidegháború 

korában (Izrael Állam 

létrejötte, arab-izraeli és 

vietnami háborúk). 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk rendszerezése 

és értelmezése (pl. az 

Egyesült Államok és a 

Szovjetunió 

vetélkedéséről). 

– Információk szerzése a 

családok, gyermekek, nők 

helyzetéről a kettéosztott 

világban (pl. Európa 

nyugati és keletei felében 

és Észak-Amerikában). 

Kritikai gondolkodás: 

– Kérdések megfogalmazása 

különféle eseményekhez 

kapcsolódóan. 

– Egymásnak ellentmondó a 

források gyűjtése, 

elemzése és ütköztetése. 

– Érvek gyűjtése azzal a 

kérdéssel kapcsolatban, 

hogy a globalizáció 

közelebb hozza vagy 

eltávolítja-e az egyes 

embereket egymástól. 

Kommunikáció: 

– Önálló gyűjtőmunkán 

alapuló beszámoló (pl. a 

távírótól a mobiltelefonig 

címmel). 

Tájékozódás térben és 

időben: 

– A NATO országok és a 

Földrajz: 

Kisebb államok és 

nagyhatalmak gazdasági, 

területi méreteinek 

összevetése. 

 

Vizuális kultúra: 

A korszak jellemző 

képzőművészeti alkotások. 

Köztéri szobrok. Modern 

építészet. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Játékfilmek (pl. Dror Zahavi: 

Légihíd – Csak az ég volt 

szabad, Adrzej Wajda: Hamu 

és gyémánt). 

 

Ének-zene: 

Penderecki: Hirosima 

emlékezete; Britten, Ligeti 

György. 



 

 

Varsói Szerződés 

tagállamainak azonosítása 

a térképen. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, társadalmi mobilitás, migráció, életmód, 

város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, politika, állam, államforma, 

köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, 

demokrácia, diktatúra, emberi jog, polgári jog. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: hidegháború, vasfüggöny, jóléti állam, piacgazdaság, 

szuperhatalom. 

Személyek: Truman, Marshall, Hruscsov. 

Topográfia: Szovjetunió, NSZK, NDK, Kína, Észak- és Dél-Korea, Észak- 

és Dél-Vietnam, Kuba, Közel-Kelet. 

Évszámok: 1946 (a fultoni beszéd), 1947 (a párizsi békék), 1949 (a NATO, 

az NDK és az NSZK megalakulása), 1953 (Sztálin halála), 1955 (a Varsói 

Szerződés), 1961 (Jurij Gagarin űrrepülése, a berlini fal felhúzása). 

 

 

Tematikai egység 
Magyarország a második világháború végétől az 

1956-os forradalom és szabadságharc leveréséig 

Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 

A bolsevikok hatalomra kerülése Oroszországban. Tanácsköztársaság 

Magyarországon. A kommunista és szocialista eszmék. A második 

világháború következményei hazánkban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megismeri Magyarország szovjet mintára történő erőszakos 

átalakítását, megérti a kommunista diktatúra jellegét és lényegét. 

Értékeli az 1956-ban az idegen elnyomás és zsarnokság ellen föllázadt 

emberek, közösségek bátorságát, feladatvállalását, adott esetekben 

hősiességét, a hazafiságra nevelés és a nemzeti öntudat megerősítése 

érdekében. Együtt érez a szabadságharc hőseinek és áldozatainak 

sorsával, szolidáris velük. 

Felismeri, hogy a XX. században a két totalitárius diktatúra miképpen 

és milyen áldozatok árán alakította a világ, és benne Magyarország 

sorsát. Megismeri a kommunista diktatúrák embertelenségét, az ebből 

fakadó elnyomás, az alacsony életszínvonal jellegzetességeit, a 

vasfüggöny mögötti bezártság képtelen világát. Ismeretek merít az 

akkor élt emberek visszaemlékezéseiből, valamint a vonatkozó 

múzeumok anyagából is. Véleményt fogalmaz meg, melyet képes 

vitában képviselni. 

 



 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország 1945–1948 

között. 

 

Kommunista diktatúra: 

Rákosi, a diktátor. 

 

A személyes szabadság 

korlátozása, a mindennapi 

élet az ötvenes években. 

Hétköznapok és ünnepek. 

 

Az 1956-os magyar 

forradalom és szabadságharc. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk, adatok, 

tények gyűjtése, 

értelmezése. (Pl. a korszak 

tanúinak meghallgatása, 

jegyzetek készítése.). 

– Az 1956-os események 

nyomon követése több 

szálon. Adatgyűjtés, fotók, 

filmek, a Terror Háza 

Múzeum meglátogatása. 

Vitafórum a 

visszaemlékezésekről. 

Kritikai gondolkodás: 

– Történelmi személyiségek 

(pl. Rákosi és társai) 

jellemzése. 

– A felszámolt polgári 

életforma és az új 

életkörülményeinek 

összehasonlítása. 

Kommunikáció: 

– Saját vélemény 

megfogalmazása a Rákosi-

diktatúráról. 

Tájékozódás térben és 

időben: 

– A magyar internálótáborok 

helyének megkeresése 

Magyarország térképén 

(pl. Recsk, Hortobágy). 

– Az 1956. október 23. és 

november 4. közötti 

események kronológiai 

sorrendbe állítása. 

– Magyarország vaktérképén 

az 1956-ban hazánkra törő 

szovjet csapatok 

útvonalának bejelölése. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Illyés Gyula: Egy mondat a 

zsarnokságról; Tamás Lajos: 

Piros a vér a pesti utcán; 

Márai Sándor: Mennyből az 

angyal. 

 

Vizuális kultúra: 

Az ötvenes évek építészete. 

Az első lakótelepek. A 

korszak jellemző 

képzőművészeti alkotásai. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

 Játékfilmek (pl. Bacsó Péter: 

A tanú; Goda Krisztina: 

Szabadság, szerelem). 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

  



 

 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, migráció, 

életmód, város, nemzet, nemzetiség; 

gazdaság, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, 

gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, politika, állam, 

államforma, köztársaság, államszervezet, közigazgatás, szuverenitás, 

demokrácia, diktatúra, emberi jog, állampolgári jog, vallásüldözés, 

egyházüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: népbíróságok, államosítás, internálás, pártállam, ÁVH, 

kitelepítések, tervgazdaság, kollektivizálás, szövetkezet, tömegpropaganda, 

Személyek: Tildy Zoltán, Rákosi Mátyás, Nagy Ferenc, Kovács Béla, 

Mindszenty József, Nagy Imre, Kádár János. 

Topográfia: Debrecen, Recsk, Hortobágy. 

Évszámok: 1945. november (választások Magyarországon), 1946 (a második 

köztársaság és az új forint), 1947 (a kékcédulás választások, a párizsi béke), 

1956. október 23. (forradalom kitörése), 1956. november 4. (a forradalom 

leverésének kezdete). 

 

Tematikai egység 
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb 

felbomlása 

Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 

A háború után kialakuló két világrendszer, a hidegháború időszakának 

kezdete. Integrációs törekvések a politikai és gazdasági életben, új 

katonai szövetségek létrehozása. A háború után a nemzetek közötti 

összefogásnak egyre nagyobb a szerepe. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri a kommunista államberendezkedés 

fejlődésképtelenségét, tudatosulnak benne a bukás körülményei és 

következményei. Megismeri a két világrendszer vetélkedésének főbb 

történéseit. Felismeri a szovjet típusú országokban végbemenő 

rendszerváltozás lényegi elemeit. 

Képes a korszak főbb eseményeinek feldolgozására internet 

segítségével, korabeli sajtótudósítások és filmhíradók, valamint 

dokumentumfilmek felhasználásával. 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gazdaság két útja: 

piacgazdaság és 

tervgazdaság. 

 

Az életmód változása, a 

populáris kultúra kialakulása 

és terjedése a világban. 

Öltözködés, divat. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Adatok, képek gyűjtése a 

fegyverkezési és 

űrprogramról. 

– Információk gyűjtése a 

nagyhatalmak politikai és 

gazdasági helyzetéről. 

Hasonlóságok és 

különbségek felismerése, 

Földrajz: 

Közép- és Kelet-Európa 

országhatárainak változása. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

A XX. század második 

felének filmművészete. (Pl. 

Florian Henckel von 



 

 

Tudományos és technikai 

forradalom. Fegyverkezési 

verseny és űrprogram.  

Felfedezők, feltalálók. 

 

A nyugati integráció. Az 

enyhülés kezdetei. 

államférfiak. 

 

Az európai szovjet típusú 

rendszer összeomlása. 

Birodalmak. 

 

A rendszerváltó Közép-

Kelet-Európa. Németország 

egyesülése. 

A Szovjetunió és Jugoszlávia 

felbomlása. 

megfogalmazása. 

Kritikai gondolkodás: 

– Problémák felismerése, a 

szocialista gazdaság egyre 

jobban megmutatkozó 

gyengeségeinek elemzése 

(pl. a tervutasításos 

rendszer). 

– Érvek, ellenérvek gyűjtése 

a két rendszer 

(kapitalizmus és 

szocializmus) 

működésének 

értékeléséhez. Vitafórum 

rendezése. 

– A lényeg kiemelése, a 

kulcselemek megértetése 

grafikonok és képek 

alapján. 

Kommunikáció: 

– A szocialista és a 

kapitalista rendszer 

bemutatása szóban, 

kiselőadás tartása a 

szocializmusról források, 

olvasmányok alapján. 

Tájékozódás térben és 

időben: 

– Történelmi térkép és mai 

földrajzi térkép együttes 

használata. (Pl. a közép- 

és kelet-európai országok 

földrajzi helyzetének 

meghatározása.) 

Donnersmarck: A mások 

élete.) 

 

Informatika: 

Adatok gyűjtése interneten 

jeles történelmi személyekről 

(pl. Gorbacsov, Szaharov, II. 

János Pál, Reagan), 

eseményekről (pl. a berlini fal 

lebontása). 

 

Ének-zene: 

John Cage. Emerson – Lake – 

Palmer: Egy kiállítás képei; 

John Williams: Filmzenék (pl. 

Csillagok háborúja, Harry 

Potter). 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, életmód, 

város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, 

parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, 

diktatúra, emberi jog, polgári jog, vallás, vallásüldözés. 

  



 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: tervgazdaság, piacgazdaság, beat-korszak, olajárrobbanás, 

atomkatasztrófa, mamutcégek, nemzetközi pénzvilág, csúcstechnológia. 

Személyek: Brezsnyev, Kennedy, Reagan, Gorbacsov, II. János Pál. 

Topográfia: Ukrajna, Észtország, Lettország, Litvánia, Csehország, 

Szlovákia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Németország, Prága, Csernobil. 

Évszámok: 1962 (a kubai rakétaválság), 1968 (a „prágai tavasz”, nyugati 

diáklázadások), 1989 (a berlini fal lebontása), 1991 (a Varsói Szerződés és a 

KGST felszámolása, a Szovjetunió felbomlása), 1991-1999 (a délszláv 

háború), 1991-2004 (Jugoszlávia felbomlása), 1993 (Csehszlovákia 

szétválása, Csehország és Szlovákia létrejötte), 1999 (Jugoszlávia NATO 

bombázása). 

 

Tematikai egység A Kádár-korszak jellemzői 
Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 

A kétpólusú világ megszűnése, az európai szovjet típusú rendszerek 

összeomlása. A Szovjetunió, a szovjet típusú rendszer története 1917–

1990/1991 között. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megismeri az 1956-ot követő kegyetlen megtorlást, tudatosul 

benne a társadalom és a hatalom közötti kényszerű kompromisszum 

eredménye és kártékony volta. 

Képes önálló vélemény alkotására a XX. század közép-kelet-európai 

népeinek történetéről. Megismeri azánk útját a forradalom utáni 

megtorlástól a kádári időszak, a „legvidámabb barakk” főbb 

eseményein keresztül a rendszerváltozásig. 

A megélt és megírt történelem különbségeinek megfigyelése 

családtörténeti elemek felhasználásával. 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az 1956 utáni kádári 

diktatúra, a megtorlás 

időszaka. 

 

A kádári konszolidáció. Élet 

a „legvidámabb barakkban”. 

 

A pártállam csődje. 

A rendszer megváltoztatása 

kezdetei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Önálló információgyűjtés 

a kádári diktatúra éveiről. 

(Pl. az 1956-os 

forradalom hőseinek 

elítélése; a szövetkezetek 

létrehozása.) 

Kritikai gondolkodás:  

– Történelmi folyamat 

elemzése (pl. 

Magyarország útja a 

kommunizmustól 

szocializmus bukásáig). 

 

Vizuális kultúra: 

Dokumentum- és játékfilmek, 

a Mementó Szoborpark. 

Makovecz Imre építészete, 

Erdélyi Miklós művészete. 



 

 

-  Érvek gyűjtése 

ugyanazon korszak egyik, 

illetve másik történelmi 

szereplője mellett, illetve 

ellen. 

Kommunikáció: 

– Beszélgetés a Kádár-

rendszer élő tanúival. 

Tájékozódás térben és 

időben: 

– Gazdasági, társadalmi, 

kulturális különbségek a 

magyar és a korabeli 

nyugat-európai 

társadalmak között. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, migráció, 

életmód, város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, 

termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 

teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, 

államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, 

szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi jog, polgári jog, 

vallás. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: munkásőrség, konszolidáció, népfelkelés, puha diktatúra, 

amnesztia, háztáji, pártállam, szamizdat, demokratikus ellenzék. 

Személyek: Kádár János. 

Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Bős-Nagymaros, Monor, 

Lakitelek. 

Évszámok: 1958 (Nagy Imre és vádlott társai kivégzése), 1968 (az új 

gazdasági mechanizmus), 1985 (monori találkozó), 1987 (a lakiteleki 

találkozó), 1989 (Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése, a harmadik 

köztársaság kikiáltása). 

 

Tematikai egység Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése  
Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 

A XX. század utolsó harmadának legfontosabb technikai újításai. A 

nyugat-európai integráció kezdetei. A szovjet tömb felbomlása. 

Politikai fordulat a rendszerváltó kelet-európai államokban. 

  



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló mérlegeli a globalizációs folyamatok előnyeit és hátrányait, 

képes megítélni a történelmi-társadalmi kérdéseket, folyamatokat a 

demokratikus értékek jegyében. 

Belátja a globalizáció és a rendszerváltozás közötti összefüggéseket. 

Kialakul benne a kisebbségek iránti megértés, a demokratikus és a 

környezettudatos gondolkodás. Azonosul az egységes Európa 

gondolatával, felkészül a közéletben való tudatos részvételre. 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az Európai Unió létrejötte és 

működése. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A közelmúlt háborúi, 

válsággócai (Közel-Kelet, 

Afganisztán, Irak, Irán). 

 

A globális világ sajátosságai, 

globalizáció előnyei és 

hátrányai. 

Történelemformáló eszmék. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A személyes 

tapasztalatokra alapozott 

információk gyűjtése (pl. a 

televízió, a mobiltelefon, 

az internet) előnyeiről és 

hátrányairól. 

Kritikai gondolkodás: 

– Környezeti- és 

atomkatasztrófák 

értékelése egy mai 

tizenéves. 

Kommunikáció: 

– Önálló vélemény 

megfogalmazása a 

szűkebb és tágabb 

környezetünket 

befolyásoló tényezőkről. 

Tájékozódás térben és 

időben: 

– A rendszerváltás 

(rendszerváltozás) 

ütemének 

összehasonlítása a volt 

szocialista országokban. 

Földrajz: 

Az Európai Unió kibővülése 

és jelenlegi működése. 

 

Biológia-egészségtan: 

Az ökológiai változások 

figyelemmel kísérése a XXI. 

század elején. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

A XXI. század első 

évtizedének filmművészete. 

 

Erkölcstan: 

Az ember szerepe, helye a 

gyorsan változó világban. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, életmód, 

város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, 

parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, 

diktatúra, emberi jog, polgári jog, vallás, vallásüldözés. 



 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: multikulturalizmus, terrorizmus, migráció, , integráció, euró, 

internet, tömegkommunikáció. 

Topográfia: az EU tagállamai. 

Évszámok: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1995 (a schengeni 

egyezmény életbe lépése), 2002 (az euró bevezetése), 2001. szeptember 11. 

(terrortámadások az Egyesült Államokban), 2004 (tíz új tagállam csatlakozik 

az EU-hoz, köztük Magyarország is). 

 

Tematikai egység 
Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 

Magyarországon  

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás A Kádár-korszak legfontosabb általános jellemzői. Az 

egypártrendszer működésének alapelvei. A pártállam csődjének okai 

és jelei a Kádár-korszak utolsó éveiben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri a demokratikus átalakulás jelentőségét, az ezt 

tagadó álláspontokat kritikával illeti, a következményeket 

differenciáltan értékeli. 

Megismeri a demokratikus intézményrendszer működése fontosságát, 

erősödik benne a haza iránt érzett elkötelezettség érzése. 

Sokoldalúan felkészül a jövendő közéleti szerepekre. (Pl. A 

demokrácia játékszabályainak dramatikus módszerrel történő tanulása. 

A vitakultúra fejlesztése.) 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A demokratikus jogállam 

megteremtése. 

 

Magyarország csatlakozása a 

NATO-hoz és az Európai 

Unióhoz. 

 

A gazdasági élet és a jogi 

intézményrendszer a mai 

Magyarországon. 

 

A magyarországi 

nemzetiségek és etnikai 

kisebbségek.  

A cigány (roma) népesség 

helyzete. 

A határon túli magyarság 

sorsa a rendszerváltozást 

követően. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismerkedés a 

jogállamiság 

intézményrendszerével. 

Következtetések 

levonása, majd azok 

rendszerezése. A napi 

közéletből vett példák 

felsorakoztatása. 

– Tapasztalatok gyűjtése a 

család, a szűkebb és 

tágabb környezet, az 

iskola mindennapi 

életéből. 

Kritikai gondolkodás: 

– A határon túl élő 

magyarok sorsának 

megismerése, a valós és 

fiktív elemek 

Földrajz: 

A Kárpát-medence magyarok 

által lakott területeinek 

meghatározása, vaktérképre 

rajzolása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

A családok életszínvonalának 

változása a rendszerváltást 

követően. 



 

 

Kisebbség, nemzetiség. megkülönböztetése. 

– Történetek, élő tanúk 

visszaemlékezései, azok 

meghallgatása. (Pl. a 

rendszerváltás korának 

aktív szereplői és tanúi.). 

Kommunikáció: 

– Saját vélemény 

kialakítása a 

rendszerváltás éveinek 

dilemmáiról és 

eseményeiről. 

– A médiumok hírei és a 

környezetben tapasztalt 

valóság összehasonlítása. 

Tájékozódás térben és 

időben: 

– Az erdélyi, kárpátaljai, 

felvidéki és délvidéki 

magyarok 

életviszonyainak 

összehasonlítása 

egymással és a hazai 

viszonyokkal. 

– Jelentősebb határon túli 

magyarlakta települések 

bejelölése vaktérképre. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, migráció, 

életmód, város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, 

termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 

teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, 

államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, 

szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi jog, polgári jog, 

vallás. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: privatizáció, rendszerváltás/rendszerváltozás, pluralizmus, 

demokratikus intézményrendszer, jogállam. 

Személyek: Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl 

Ferenc. 

Topográfia: Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Várvidék (Burgenland). 

 



 

 

Évszámok: 1990 (szabad, többpárti választások Magyarországon), 1991 (a 

szovjet csapatok távozása hazánkból), 1999 (csatlakozás a NATO-hoz), 

2004 (Magyarország EU-tag lett). 

 

Tematikai egység Társadalmi szabályok 
Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 
Az emberi együttélésre vonatkozó hétköznapi és iskolai szabályok 

ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A legfontosabb együttélési szabályok jellemzőinek tudatosítása. 

Különféle típusú társadalmi szabályok értelmezése, a közös és az 

eltérő vonások felismertetése. Annak beláttatása, hogy minden 

közösséget a résztvevők által elfogadott írott és íratlan szabályok 

hoznak létre és tartanak fenn. A saját életre vonatkozó szabályok 

azonosítása. 

 

Témák Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Szokás, hagyomány, illem, 

erkölcs. 

 

A jogi szabályozás 

sajátosságai. 

 

Jogok és kötelességek. 

 

Az alapvető emberi jogok. 

A gyermekek jogai, 

diákjogok. 

 

Egyenlőség és 

egyenlőtlenségek a 

társadalomban. 

 

Tapasztalatszerzés: 

valamilyen hivatalos ügy 

elintézésében. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A médiából vett példák 

azonosítása az alapvető 

emberi jogok 

érvényesülése, illetve 

megsértése témakörében. 

– Társadalmi 

egyenlőtlenségek és 

egyenlőségek 

azonosítása történelmi 

példák alapján. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Személyes tapasztalatok 

és korábban tanult 

ismeretek kapcsolása a 

szokás, a hagyomány, az 

illem, az erkölcs és a jog 

fogalmához. 

– Különböző társadalmi 

szabályok 

összehasonlítása és 

tipizálása. 

– Jogok és kötelezettségek 

egymáshoz kapcsolása a 

közösségi életben. 

Hon- és népismeret: 

Magyar népszokások. 

 

Biológia-egészségtan: 

Az élővilággal szembeni 

kötelességeink, és az állatok 

jogai. 

 

Erkölcstan: 

Szabadság és korlátozottság. 

Színesedő társadalmak. A 

társadalmi együttélés közös 

normái. 



 

 

Kommunikáció: 

– Érvelés valamilyen 

diákjog érvényesítésének 

szükségessége mellett. 

Kulcsfogalmak Társadalom, norma, szabály, jog, kötelesség. 

Fogalmak 
Szokás, hagyomány, illem, erkölcs, alapvető emberi jog, gyermeki jog, 

hivatal, egyenlőség, társadalmi különbség, társadalmi egyenlőtlenség. 

 

Tematikai egység Állampolgári alapismeretek 
Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 
A politikai ideológiák és struktúrák történelmileg kialakult 

alaptípusainak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az állampolgári felelősség kialakítása. A köz- és egyéni érdek 

összeegyeztethetőségének problémái. Napjaink legjellemzőbb 

politikai rendszereinek megismertetése, és az ezzel kapcsolatban 

korábban tanultak fogalmi rendszerezése.  

A modern politikai rendszer működési mechanizmusának nagy 

vonalakban való áttekintése. Az önálló véleményalkotás 

gyakoroltatása egy-egy konkrét politikai jelenséggel kapcsolatban.  

 

Témák Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Államformák (királyság, 

köztársaság). 

 

Politikai rendszerek 

(demokrácia, diktatúra). 

 

A demokratikus állam 

működésének alapelvei 

(hatalommegosztás, 

hatalomgyakorlás és 

társadalmi kontroll). 

 

Állampolgári jogok és 

kötelességek. 

 

Magyarország politikai 

intézményei (államszervezet 

és társadalmi 

érdekképviseletek). 

 

A média, mint hatalmi ág. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Az államformákra és 

politikai rendszerekre 

vonatkozó történelmi 

ismeretek bemutatása 

szóban vagy írásban. 

– A magyarországi 

törvényalkotás 

folyamatának megértése. 

– A nyilvánosság politikai 

szerepének igazolása a 

médiából vett példák 

segítségével. 

 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Vita az állampolgári 

jogok és kötelességek 

viszonyáról, ezek 

magyarországi 

érvényesüléséről. 

Erkölcstan: 

Tágabb otthonunk - Európa. A 

média és a valóság. 



 

 

A nyilvánosság szerepe a 

közéletben. 

Tapasztalatszerzés: részvétel 

a diákönkormányzat 

munkájában. 

– A média és a politikai 

hatalom viszonyának 

elemzése konkrét példák 

alapján. 

Kulcsfogalmak 

Állam, politikai rendszer, államforma, királyság, köztársaság, hatalom, 

intézmény, szervezet, kormányzás, demokrácia, diktatúra, szélsőséges 

pártok és mozgalmak, államszervezet, hatalommegosztás. 

Fogalmak 
Hatalmi ág, érdekképviselet, állampolgári jogok, állampolgári 

kötelességek, közjó, politikai intézmény, média, közélet, nyilvánosság. 

 

 

Tematikai egység Pénzügyi és gazdasági kultúra 
Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 
A munka világával kapcsolatos ismeretek és személyes tapasztalatok. 

Kamatszámítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudatos tervezés és a személyes felelősségvállalás hangsúlyozása. 

Néhány gazdasági-pénzügyi alapfogalom megismertetése. 

A gazdaságról való gondolkodás megalapozása és formálása a 

gazdasági szereplők azonosításán és a saját gazdasági szerepe 

tudatosításán keresztül. 

A gazdaságra vonatkozó korábbi ismeretek rendszerezése. 

 

Témák Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A gazdaság legfontosabb 

szereplői, és kapcsolatuk a 

piacgazdaságban 

(háztartások, vállalatok, 

állam, külföld, piac, 

pénzügyi közvetítők). 

 

A pénz funkciói és formái 

(érme, bankjegy, 

pénzhelyettesítők, 

bankkártyák). Az infláció. 

 

Pénzintézetek és 

tevékenységük (betétgyűjtés, 

hitelezés, kamat, tőke, 

árfolyam). 

 

Egy diák lehetséges 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A piacgazdaság 

modelljének 

megalkotása, a szereplők 

és a piacok közötti 

kapcsolatrendszer 

megértése. 

– Kiselőadások tartása a 

pénztörténet főbb 

korszakairól. 

– Egy külföldi 

osztálykirándulás 

költségvetésének 

elkészítése – a valuták 

közötti váltás 

gyakorlásával együtt. 

 

 

Földrajz:  

A gazdaság ágazatai. A 

magyar gazdaság főbb 

működési területei.  

A piac működésének alapelvei. 

A pénz szerepe a gazdaságban. 

Nemzeti és közös valuták. 

Árfolyam, valutaváltás. 

 

Matematika:  

Kamatszámítás. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

Korszerű pénzkezelés. 



 

 

gazdasági szerepei (munka, 

fogyasztás, gazdálkodás a 

zsebpénzzel). 

 

Tapasztalatszerzés: 

internetes tájékozódás 

árfolyamokról és befektetési 

lehetőségekről. 

Kritikai gondolkodás: 

– Gazdasági-pénzügyi 

döntések szimulálása 

néhány feltételezett 

gazdasági változás 

tükrében. 

– Nyert, illetve feláldozott 

haszon mérlegelése 

néhány gazdasági 

döntésben. 

Kulcsfogalmak Munka, gazdaság, piac, pénz, termelés, fogyasztás. 

Fogalmak 

Piacgazdaság, háztartás, vállalat, belföld, külföld, pénzintézet, pénzügyi 

közvetítő, bankjegy, pénzhelyettesítő, költségvetés, bevétel, kiadás, 

egyenleg, megtakarítás, betét, kötvény, befektetési jegy, hitelfelvétel, 

kamat, árfolyam, infláció. 

 

Tematikai egység Háztartás és családi gazdálkodás 
Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 
Személyes tapasztalatok a családi – háztartási gazdálkodással 

kapcsolatban. Kamatszámítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyéni felelősség, kezdeményezőképesség és az alkotó munka 

szerepének tudatos felismertetése. 

A pénzkezelés alapvető fogalmainak megértetése a családi gazdálkodás 

legfontosabb kérdéseihez kapcsolódóan. 

 

 

 

 

Témák Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Családi bevételek: 

munkával szerzett 

jövedelmek, nem munkával 

szerzett jövedelmek 

(társadalmi juttatások, 

tulajdonból származó 

jövedelmek, örökség, 

nyeremény, vagyon). 

 

Családi kiadások: 

létszükségleti kiadások 

(élelem, ruházkodás, lakás, 

közüzemi szolgáltatások), 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A családi és a személyes 

szükségletek, illetve 

vágyak számbavétele. 

Ezek rangsorolása és 

szimulációs gyakorlat 

keretében való 

összevetése a reális 

lehetőségekkel. 

– Különféle 

élethelyzetekhez 

kapcsolódó családi 

költségvetések tervezése. 

Földrajz:  

Egy termék árát befolyásoló 

tényezők. Kiadás és bevétel. 

Különböző fizetési módok. A 

fogyasztási szokások 

változásai. 

 

Matematika:  

Diagramok, táblázatok, 

grafikonok – adatleolvasás, 

készítés, értelmezés. Kamatos 

kamat, befektetés és hitel. 

 



 

 

egyéb kiadások (oktatási-

kulturális, szabadidős és 

rekreációs kiadások). 

 

Takarékosság a háztartások 

fogyasztásában és 

vásárlásában 

(energiahasználat, beruházás, 

tudatos vásárlás, 

hulladékkezelés és 

újrahasznosítás). 

 

Családi pénzkezelési 

technikák (megtakarítás és 

befektetés, hiány és hitel, 

bankszámlák, bankkártyák és 

banki műveletek). 

 

Tapasztalatszerzés: látogatás 

egy pénzintézetben, a 

lakossági folyószámlákhoz 

kapcsolódó banki 

tevékenységek megismerése. 

– Számításokkal 

alátámasztott választás 

minimum két banki 

megtakarítási lehetőség 

közül. 

– A háztartási 

megtakarítási 

lehetőségek 

azonosításának 

gyakorlása szituációs 

játék keretében. 

– Lakossági folyószámla 

adatainak értelmezése. A 

családi bevételek és 

kiadások szerkezetének 

grafikus ábrázolása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

A háztartás és a 

közszolgáltatások. 

Hulladékgazdálkodás. 

Kulcsfogalmak Család, szükséglet, munka, tulajdon, jövedelem. 

Fogalmak 

Háztartás, költségvetés, bevétel, kiadás, társadalmi juttatás, tulajdonból 

származó jövedelem, örökség, nyeremény, vagyon, létszükségleti kiadás, 

nem létszükségleti kiadás, beruházás, egyenleg, megtakarítás, befektetés, 

hitel, kamat, bank, bankszámla, bankkártya, banki művelet, lakossági 

folyószámla. 

 

Tematikai egység Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság 
Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 
Személyes és közvetett kommunikáció megkülönböztetése. 

Minden médiumra kiterjedő, személyes médiahasználati tapasztalatok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 

szerepének, működési módjának tisztázása, az önálló és kritikus attitűd 

kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése. 

 

 

 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– Az internet, a televízió, a videojáték (mozi, rádió, újság) 

szerepének meghatározása. A média használata a 

mindennapokban. 

– A különféle médiatartalmak értelmezése, a média funkcióinak 

(megörökítés, tájékoztatás, vélemények befolyásolása, 

jövedelemszerzés, szórakoztatás, gyönyörködtetés, önkifejezés) 

azonosítása. 

– A nyilvánosság jelentésének és jelentőségének meghatározása, 

szerepének tisztázása az egyes korokban és társadalmakban. 

Informatika: 

Tájékozódás néhány 

online szolgáltatás 

céljáról lehetőségéről. 

Az internet 

kommunikációs 

szolgáltatásai (MSN, 

Skype, VoIP, chat, 

blog). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Média, tömegkommunikáció, médiahasználat, funkció, médiaszöveg. 

nyilvánosság.  

 

Tematikai egység A médiamodellek és intézmények. 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: a 

fogyasztók/felhasználók és a médiatartalom-előállítók. 

Információk saját környezet médiahasználati szokásairól. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértetése, hogy miért jelenik meg a média közönsége kettős 

szerepben: mint vásárló és mint áru. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai 

képességek fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– A médiapiacon az olvasóért, nézőért, felhasználóért folyó 

verseny szereplői, jellemzői és eszközei. 

– A fontosabb médiamodellek (közszolgálati, kereskedelmi, 

közösségi média) és jellemzői, valamint azok 

megkülönböztetése. 

– A médiaintézmények célközönségei (életkor, nem, végzettség, 

kulturális és egzisztenciális héttér, érdeklődés). 

– A közösségi hálózatok funkciói, jellemzői. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

A beszélő és az 

elbeszélő szerep, a 

mindentudó és a 

tárgyilagos elbeszélői 

szerep különbözősége, 

a közvetett és a 

közvetlen 

elbeszélésmód eltérései. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közszolgálati média, kereskedelmi média, közösségi média. 

 

 

 

 



 

 

Tematikai egység 
A média társadalmi szerepe, használata –  

Reklám és hír a hagyományos és az új médiában 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 

A kereskedelmi kommunikáció (reklám) megjelenési helyeinek, 

alapformáinak ismerete. 

A hírgyártáshoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró, 

fotóriporter) ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A „naiv fogyasztói” szemlélet átértékelése, az önálló és kritikus attitűd 

kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– A reklámok a hirdetés és a médiaipar jellemzői. 

– A hírgyártás folyamatának, szereplőinek azonosítása. 

– A hír, a kommentár és a hírérték fogalmának meghatározása. 

– A pártatlanság és korlátai. 

Vizuális kultúra: 

Reklámhordozó 

felületek gyűjtése, 

csoportosítása, 

olvasása, értelmezése a 

reklámkészítő 

szándéka és 

kifejezésmódja közötti 

összefüggés alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hír, kommentár, hírérték, hírverseny, pártatlanság, hírportál, közösségi 

oldal. 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, 

események feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek 

felismerése, a nemzeti azonosságtudat kialakulása. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések 

felismerése (pl. technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a 

gazdaságra) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi 

kirekesztés) azonosítása, megítélése. 

Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és 

szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek 

felismerése. 

A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a 

kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek segítik a történelmi tájékozódás és 

gondolkodás kialakulását, fejlődését. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti 

hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek 

szempontjából értékeli, tudjon példát mondani ellentétes értékelésre. 

Ismerje a XIX.-XX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve 

egy-egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 

Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait egészen napjainkig. 

Legyen képes e hosszú történelmi folyamat meghatározó szereplőinek 



 

 

azonosítására és egy-egy korszak főbb kérdéseinek felismerésére. 

Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének 

eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes 

összefüggéseket találni a térben és időben eltérő fontosabb történelmi 

események között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot 

közvetlenül vagy közvetetten érintik. 

Tudja, hogy az egyes népek és államok a korszakban eltérő társadalmi, 

gazdasági és vallási körülmények között éltek, de a modernkor 

beköszöntével a köztük lévő kapcsolatok széleskörű rendszere épült ki. 

Tudja, hogy Európához köthetők a modern demokratikus viszonyokat 

megalapozó szellemi mozgalmak és dokumentumok. 

Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében 

elvesztette területének és lakosságának kétharmadát, és közel ötmillió 

magyar került kisebbségi sorba. Jelenleg közel hárommillió magyar 

nemzetiségű él a szomszédos államokban, akik szintén a magyar nemzet 

tagjainak tekintendők. 

Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és vagyoni 

helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 

Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon 

azokra példát mondani a feldolgozott történelmi korszakokból és 

napjainkból. 

Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális 

veszélyeket, betegségeket, terrorizmust, munkanélküliséget. 

Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai 

között, és legyen képes egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, 

épületeket felismerni. 

Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és legyen 

képes a megismert jelenségeket, eseményeket összehasonlítani. 

Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges 

adatokat, eseményeket és kulcsszavakat. 

Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű 

következtetéseket megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből, 

különböző médiumok anyagából. 

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és 

múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával 

forrásokat gyűjteni, kiselőadást tartani, illetve érvelni. 

Ismerje fel a sajtó és média szerepét a nyilvánosságban, tudja 

azonosítani a reklám és médiapiac jellegzetességeit. 

Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával 

szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani. 

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások 

véleményének figyelembe vételére, és tudjon ezekre reflektálni. 

Legyen képes példák segítségével értelmezni az alapvető emberi, 



 

 

gyermek- és diákjogokat, valamint a társadalmi szolidaritás különböző 

formáit. 

Legyen képes példák segítségével bemutatni a legfontosabb 

állampolgári jogokat és kötelességeket, tudja értelmezni ezek 

egymáshoz való viszonyát. 

Legyen képes a gazdasági és pénzügyi terület fontosabb szereplőit 

azonosítani, illetve egyszerű családi költségvetést készíteni, és 

mérlegelni a háztartáson belüli megtakarítási lehetőségeket. 

 

 

  



 

 

 

 

 

Idegen nyelv 

Angol és német nyelv 

5-8.osztály 

 

ÓRATERV (normál) 

 

 Heti óraszám Éves óraszám 

5. OSZTÁLY 3 óra 

3 óra 

3 óra 

3 óra 

111 óra 

111 óra 

111 óra 

111 óra 

6. OSZTÁLY 

7. OSZTÁLY 

8. OSZTÁLY 

ÓRATERV (emelt szint) 

 Heti óraszám Éves óraszám 

5. OSZTÁLY 5 óra 

5 óra 

5 óra 

5 óra 

185 óra 

185 óra 

185 óra 

185 óra 

6. OSZTÁLY 

7. OSZTÁLY 

8. OSZTÁLY 

  



 

 

1.  FEJLESZTÉSI TERÜLETEK – NEVELÉSI CÉLOK 

A fejlesztési területek – nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös 

értékeit jelenítik meg.  E területek egyesítik a hagyományos értékeket és az új társadalmi 

igényeket.  

Az erkölcsi nevelés  

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a tetteikért és azok 

következményeiért viselt felelősségtudatának elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, 

társadalmi beilleszkedésük elősegítése alsó- és felső tagozaton egyaránt.   

Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja olyan készségek 

megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a mértéktartás, az együttérzés, 

segítőkészség és a tisztelet. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a 

képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – kihat egész felnőtt életükre, és 

elősegíti helytállásukat a munka világában is.  

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  

Fontos, hogy a tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait 

idegennyelvi tanórákon is. Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, 

tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az 

ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni-közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a 

lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez vezetnek. Alakuljon 

ki bennük a közösséghez való tartozás, a hazaszeretet. Európa a magyarság tágabb hazája, 

ezért a tanulók, magyarságtudatukat megőrizve, ismerjék meg történelmét, sokszínű 

kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, 

nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról.  

Állampolgárságra, demokráciára nevelés  

A demokratikus jogállam működésének alapja az állampolgári részvétel, amely erősíti a 

nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt a 

cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az 

emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. 

A közügyekben való részvétel a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a 

vitakultúra fejlesztését kívánja. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a 

kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő 

tanítás- és tanulásszervezési eljárások.  

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

A társas kapcsolati kultúra alapja az önismeret. Támogatni kell a felső tagozaton tanuló 

gyermekeket is arra, hogy kifejezésre juttathassák adottságaikat, szellemi és gyakorlati 

készségeiket. Fontos, hogy képessé váljanak érzelmeik érvényre juttatására, empátiára és 



 

 

kölcsönös elfogadásra. A már iskoláskorban megalapozott önismeret hozzájárul a boldog, 

egészséges és kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a 

szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 

A családi életre nevelés  

A családnak kiemelkedő jelentősége van a tanulók erkölcsi érzékének, önismeretének, testi és 

lelki egészségének, közösségi létének alakításában. A családi életre való felkészítés segítséget 

nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, valamint a 

családi életükben felmerülő élethelyzetek kezelésében.  

A testi és lelki egészségre nevelés  

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot eléréséhez. 

Fontos, hogy felhívjuk a tanulók figyelmét a helyes táplálkozás fontosságára, a stresszkezelés 

módszereinek alkalmazására, a mozgás fontosságára, kedvező élettani hatásaira. Meg kell 

tanítanunk őket, arra, hogy legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas 

viselkedésük szabályozására, a társas konfliktusok kezelésére. A fiatalok sajátítsák el az 

egészséges életmód elveit. Az iskola feladata az is, hogy felkészítse a tanulókat az 

önállóságra, a betegségek megelőzésére, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben. 

Fontos, hogy segítsük a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának 

megelőzésében.  

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  

Lényeges, hogy alakítsuk ki a gyermekekben azt, hogy minden tanuló más-más képességbeli 

és társadalmi különbözőséggel rendelkezik. Intézményünk feladata többek között az is, hogy 

kialakítsa a gyerekekben a beteg, sérült, fogyatékkal élő emberek iránti együttérző és segítő 

magatartást, hozzáállást.  

Fenntarthatóság, környezettudatosság  

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 

természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan 

és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Törekedni kell arra, hogy 

a tanulók ismerjék meg azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, 

válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük 

természeti és társadalmi értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

 

Pályaorientáció  

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell 

nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell 

biztosítania, amelyek révén a tanulók kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az 



 

 

érdeklődésüknek megfelelő területeken, és képessé válnak hivatásuk megtalálására, 

foglalkozásuk és pályájuk kiválasztására és a hozzájuk vezető erőfeszítések megtételére.  

A pályaorientáció megvalósulásához szükséges a segítéssel, az együttműködéssel, a 

vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódok fejlesztése és azok kezelése.  

Gazdasági és pénzügyi nevelés  

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 

nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 

intézményekről és folyamatokról. Fontos, hogy a fiatalok tudják mérlegelni döntéseik 

közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát.  

Médiatudatosságra nevelés  

A médiatudatosságra nevelés lehetővé teszi, hogy a tanulók a globális nyilvánosságnak felelős 

résztvevői legyenek; értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét. Az értelmező, kritikai 

és tevékenybeállítódás kialakítása révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a 

médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos 

alakítására. A médiatudatosságra nevelés során a tanulók megismerkednek a média 

működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös 

kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés 

megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi 

és etikai jelentőségével.  

A tanulás tanítása  

A tanulás tanítása a fejlesztési területek egyik legfontosabb tényezője. A felső  tagozaton 

tanuló gyermekeknél iskiemelkedő jelentőséggel bír, hogy a pedagógus felkeltse az 

érdeklődést az idegen nyelv tanulása iránt, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, 

szerkezetével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan használhatók a könyvtári és más 

információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az 

egyénre szabott tanulási módszerek; a tanulók csoportban miként működhetnek együtt; 

hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint a szövegek és meghatározások. 

Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni a 

változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen 

része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség 

szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 

 

2. AZ IDEGENNYELV-OKTATÁS LEGFŐBB CÉLJA 

 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai 

referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának 

megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az 



 

 

általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel 

és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi 

tevékenységekhez is szükségesek. 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért 

tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a 

későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat 

középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív 

feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív 

nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több 

készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 

A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a 

szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a 

nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget azonosítja, mint számára lényegeset, 

felfogja, mint nyelvi egységet, és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi 

és szóban vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell 

azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 

mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, 

szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. 

Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók 

a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést 

szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző 

alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, 

rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.  

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a 

feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is 

viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az 

adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs 

forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében 

nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén 

erősíthetik a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a 

nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos 

pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 

kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.  

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más 

tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az 

idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a 

tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.  

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási 

stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat 

önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.  



 

 

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a 

nyelvtanulás fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, 

az összefüggő beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és 

kompetenciák azonban nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében 

értelmezve kerültek be a kerettantervbe.  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a NAT-ban 

megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton 

érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és 

írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába, és fordítva, 

az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi 

kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő 

módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek 

hiányosak az anyanyelvi ismereti, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy 

tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.  

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern technika, az 

interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek 

sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta 

az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen 

elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett az 

írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad 

alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a 

tanulásról magáról történő beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való 

segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is. 

Az általános iskola 5–8. évfolyamán az idegennyelv-tanítás szervesen épül az alsó tagozaton 

elért eredményekre. Az elsődleges cél a tanulók idegen nyelvi kommunikatív 

kompetenciájának továbbfejlesztése, érdeklődésük fenntartása a nyelvek tanulása és a más 

nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és 

örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés ebben a nyelvtanulási 

szakaszban is segítik a tanulókat, hogy megmaradjon ösztönös tudásvágyuk és tanulási 

kedvük, bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, 

fejlődjön önismeretük és önértékelésük. Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú 

eredményessége szempontjából. 

A tanulók az 5–8. évfolyamon heti 3 órában tanulják az idegen nyelvet. A fejlesztés várható 

eredménye a 6. évfolyam végén a KER szerinti A1 szint, a 8. évfolyam végén az A2 szint.  

 

  



 

 

Szintleírások (a KER alapján)  

A1, minimumszint  

Ezen a szinten a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon 

alapvető fordulatokat, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud 

mutatkozni, be tud mutatni másokat; válaszolni tud személyes jellegű kérdésekre (például, 

hogy hol lakik), ismerős emberekre, dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen 

jellegű kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél 

és segítőkész.  

Olvasott szöveg értése  

Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, reklámokban, katalógusokban.  

Hallott szöveg értése  

Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, családjára, közvetlen 

környezetére vonatkoznak.  

Beszédkészség  

Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a partner lassan, jól artikulálva beszél. Feltesz és 

megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős témára és helyzetre vonatkozóan. Egyszerű 

fordulatokkal le tudja írni lakóhelyét, ismerőseit.  

Interakció  

Fel tud tenni és meg tud válaszolni személyes adatokra vonatkozó kérdéseket. Képes 

egyszerűen kommunikálni, de feltétlenül szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és 

módosításokra.  

Íráskészség  

Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni.  

Nyelvhelyesség  

Csupán korlátozott módon tud használni néhány egyszerű, betanult nyelvtani szerkezetet és 

mondatfajtát. Alapszókincse van, amely bizonyos konkrét szituációkra vonatkozó szavakból 

és fordulatokból áll.  

A2, alapszint  

Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek 

az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és 

családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és 

begyakorolt nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon 

információt cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket 

használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel 

kapcsolatos dolgokról.  

Olvasott szöveg értése  

Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja 

keresni.  

  



 

 

Hallott szöveg értése  

Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert dologról van szó. 

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét.  

Beszédkészség  

Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, amely közvetlen 

információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban. Megérteti magát a társasági 

beszélgetésben. Röviden le tudja írni például a családját, lakóhelyét, tanulmányait.  

Interakció  

Fel tud tenni kérdéseket, és tud egyszerű állításokra reagálni. Tudja jelezni, mikor követi a 

kommunikációt, de ritkán ért meg eleget ahhoz, hogy saját maga fenn tudja tartani a 

beszélgetést.  

Íráskészség  

Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni.  

Nyelvhelyesség  

Néhány egyszerű szerkezetet helyesen használ, de még rendszeresen elkövet alapvető hibákat. 

Szókincse elegendő alapvető kommunikációs szükségletek kielégítésére. 

3. IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET 

A tanulás a tanulót, a tanárt, a feladatot és a tanulási kontextust (osztály, iskola, kulturális 

közeg) magába foglaló dinamikus és komplex folyamat. A tanuló bármilyen tanulási 

kontextusba magával hozza meglévő ismereteit, tapasztalatait, elvárásait, és az új ismeretet a 

már meglévő ismeretstruktúráiba sajátos, egyéni módon asszimilálja. A tanuló a tanulás 

folyamatában aktív módon jelentésformálóként és problémamegoldóként vesz részt. A 

tanulási folyamat során a tanuló egész személyisége formálódik, alakul, általános és speciális 

kompetenciái (köztük kommunikatív nyelvi kompetenciái) állandó kölcsönhatásban 

fejlődnek. 

4. MÁS KOMPETENCIÁKKAL VALÓ KAPCSOLAT  

A fejlesztés keretein belül több kapcsolódási pont is mutatkozik az idegen nyelvi 

kommunikatív kompetencia és más kompetenciaterületek között.  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szorosan összefonódik, és állandó 

kölcsönhatásban van egy sor más kompetencia fejlesztésével. Kiemelten fontos az idegen 

nyelvi és az anyanyelvi kommunikatív kompetencia integrált fejlesztése. Mind a 

szövegértés, mind a szövegalkotás területén számos olyan kapcsolódási pont adódik, amelyek 

mentén az integráció megvalósítható.  

 

A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésének területén is kínálkozik a 

lehetőség az integrációra. Az idegen nyelv tanítása során számos olyan módszer, munkaforma 

alkalmazására van lehetősége a nyelvtanárnak, amely a szociális kompetencia fejlesztését 

segíti. Az életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésének lehetséges kapcsolódási pontjai 

a nyelvi tartalmak szintjén jelennek meg.  

 



 

 

Az informatikai és kommunikációs technikák alkalmazása szintén olyan terület, amely 

sok kapcsolódási pontot mutat az idegen nyelvi kompetencia fejlesztésének területével. 

Fontos szerepet játszik a számítógép és az Internet felhasználása. (A fejlesztés súlypontja itt a 

nyelvtanárok továbbképzése a számítógép adta lehetőségek kihasználásában az idegen nyelv 

tanítása során.)  

 

Az életpálya-építési kompetencia fejlesztéséhez az idegen nyelvi kompetencia az európai 

polgárrá válás folyamatában a használható nyelvtudás értéke és a pályaválasztás, karrierépítés 

kapcsolata alapvetően fontos területként jelenik meg.  

5. A FEJLESZTÉS MÓDSZERTANI ALAPELVEI  

Az idegen nyelv tanításának módszereit a nyelv kommunikatív szemlélete határozza meg. A 

tanítási-tanulási folyamat középpontjában a tanuló áll, aki szükségletei kielégítésére az 

idegen nyelv alkalmazásával kommunikatív tevékenységeket hajt végre. E változás mentén a 

hagyományos, a nyelv rendszerének megtanítására irányuló módszerek helyét fokozatosan 

átveszik a tanuló- és tevékenységközpontú módszerek, ami együtt jár a tanári és tanulói 

szerepek megváltozásával, valamint az osztálytermi nyelv bővülésével.  

Az osztálytermi környezetben végzett tevékenységek, feladatok változatos szervezése 

számos lehetőséget kínál a tanulóknak a csoportokban, párokban vagy egyénileg végzett 

munkára.  

A munkaformák váltakozása motiválja a tanulót és lehetőséget biztosít tanulónak és tanárnak 

egyaránt, hogy új szerepekben próbálja ki magát. A tanár már nem mint a tudás egyetlen 

birtokosa és közvetítője áll a tanulók előtt, hanem mint szervező, monitoráló, segítő egy-egy 

feladat elvégzése során.  

A kommunikatív nyelvoktatás egyik jellemző formája a projektmunka, melynek keretében a 

tanulók egy közös cél elérése, illetve egy közös produktum létrehozása érdekében működnek 

együtt. A projektmunka jellemzője, hogy a feladatok egy része a tanórán kívül is elvégezhető. 

A különböző munkaformák mind hozzájárulnak az önálló tanulóvá neveléshez, ami az egy 

életen át tartó nyelvtanulás elengedhetetlen feltétele.  

MÓDSZEREK 

A módszerek a tanulók életkorával együtt változnak. A  legkisebbek idegennyelv-oktatásában 

kiemelkedő szerepet játszanak azok a módszerek, amelyek a leginkább alkalmasak a 

célnyelvi dalok, mondókák, történetek, mesék feldolgozására, illetve amelyek révén a tanulók 

a nyelvet, mint a kommunikáció eszközét élik meg. Ebben a korosztályban a hangsúly a 

recepción és a reprodukción van, önálló beszédprodukciókat még nem várhatunk el. 

 A 10–12 éves tanulók nyelvtanulásánál a hallott szöveg megértése továbbra is fontos cél, de 

mellette egyre fontosabb a beszédkészség fejlesztése, és fokozatosan előtérbe kerül az 

olvasott szöveg értésének és az íráskészségnek a fejlesztése is. Ebben a korosztályban a 

korábbinál nagyobb mértékben alkalmazhatók az olyan egy-egy téma köré szervezett 

tevékenységek, amelyek más műveltségterületekről merítik a tartalmakat.  

A 12–14 éves korosztály nyelvi fejlesztésénél egyre nagyobb szerepet kap a négy alapvető 

nyelvi készség integrált fejlesztése, ami motiváló tartalmak, életszerű szituációk, izgalmas 



 

 

nyelvi játékok keretében történhet. Továbbra is számos lehetőséget kínál a kereszttantervi 

tartalmak elmélyítése, kibővítése idegen nyelven, esetleg új tartalmak vagy a célnyelvi 

kultúrával kapcsolatos témák feldolgozása. 

 Felfedezés, 

 Megbeszélés, 

 Vita, 

 Dráma, 

 Játék, 

 pár-, csoport- és projektmunka. 

 



 

 

6. 5. osztály 

A NYELVTANULÁS CÉLJA 

A nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki, és maradjon ébren a nyelvtanulás iránti 

kedvező attitűd és a motiváció, ami alapvető az élethosszig tartó nyelvtanulás szempontjából.  

A nyelvi készségek közül elsődlegesen a beszédértés és a beszédkészség területén érjenek el 

eredményeket, de tanulja meg az olvasást és az írást a beszédértés és a beszédkészség 

fejlesztésének szolgálatába állítani, és induljon el ezek önálló fejlesztésének útján is. 

A tanuló legyen képes a hatékony nyelvtanulási stratégiák használatára a továbbhaladás és az 

önálló nyelvtanulás céljából. 

Célok: 

 Legfontosabb célunk a nyelvtanuláshoz szükséges alapvető készségek megalapozása, a 

nyelvtanulás szokásainak kialakítása, az angol nyelv iránti érdeklődés felkeltése, a 

nyelvtanulás megszerettetése. 

 A követelmények a gyakorlati nyelvi készségek elsajátítását szolgálják, azt hogy a tanuló 

a nyelvet tudja hétköznapi helyzetekben használni. Tudjon információt adni és kapni saját 

közvetlen világáról. Merjen idegen nyelven megszólalni, fokozatosan növekedjen 

önbizalma ezen a téren. Ebben az életkorban a hangsúly a szóbeli készségek kialakításán 

van. 

 Ébredjen fel érdeklődése más népek élete és kultúrája iránt. 

AZ IDEGEN NYELV TANÍTÁSA 10-11 ÉVES KORBAN  

Az 5–6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók 

változatlanul kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való 

foglalkozásban, valamint hogy ébren maradjon kíváncsiságuk az idegen nyelvet beszélő 

emberek és kultúrájuk iránt, nyitottak maradjanak az új ismeretek, tapasztalatok befogadására.  

A nyelvelsajátítás területén a korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a 

beszédkészség fejlesztése, de ebben az életkorban fokozatosan felzárkózik melléjük az 

olvasott szöveg értése és az írás is. A készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, 

ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. Az 

idegen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét 

beszédhelyzetek során történik, melyekben a verbális és a nem verbális elemek természetes 

egységet alkotnak.  

A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek megfelelő, 

változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el az idegen 

nyelvet. A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de bővülnek 

és mélyülnek, azzal párhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, igényeik, 

szükségleteik változnak. További témák is feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban 

állnak a NAT-ban szereplő más műveltségi területek, tantárgyak tartalmaival. A „Témakörök” 



 

 

táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, ahol 

megvalósítható a tantárgyakon átívelő – akár közös projektek keretében történő – tanulás. 

Az 5–6. osztályban jelentősen bővül a tanulók szókincse. A nyelvtani szerkezeteket továbbra 

is kontextusba ágyazva sajátítják el, de fokozatosan felébred az érdeklődésük a célnyelv 

szabályrendszere és az anyanyelvükhöz hasonló, illetve attól eltérő nyelvi jelenségek iránt. 

Örömüket lelik a szabályszerűségek felfedezésében, de a szabályok ismerete csak csekély 

mértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A helyes nyelvhasználat elsajátításában nagy szerepe 

van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások 

esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  

MÁS KOMPETENCIÁKKAL VALÓ KAPCSOLAT  

Ebben a szakaszban is fontos célkitűzés, hogy a tanulók idegen nyelvi kompetenciájának 

fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a fejlesztési szakaszra 

vonatkozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az 

anyanyelvi kommunikációval, a szociális kompetenciával, az esztétikai-művészeti 

tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az önálló tanulással. Fokozatosan egyre 

nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia, hiszen az IKT-eszközök használata idegen 

nyelven is az információszerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze.  

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 6. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A1 

szintet. 

A FEJLESZTÉS MÓDSZERTANI ALAPELVEI  

Az idegen nyelv tanításának módszereit a nyelv kommunikatív szemlélete határozza meg. A 

tanítási-tanulási folyamat középpontjában a tanuló áll, az idegen nyelv alkalmazásával 

kommunikatív tevékenységeket hajt végre. A tanuló- és tevékenységközpontú módszerek, ami 

együtt járnak a tanári és tanulói szerepek megváltozásával, valamint az osztálytermi nyelv 

bővülésével. 

 A tanár már nem mint a tudás egyetlen birtokosa és közvetítője áll a tanulók előtt, hanem 

mint szervező, monitoráló, segítő egy-egy feladat elvégzése során.  

Az osztálytermi környezetben végzett tevékenységek, feladatok változatos szervezése számos 

lehetőséget kínál a tanulóknak a csoportokban, párokban vagy egyénileg végzett munkára. 

A kommunikatív nyelvoktatás egyik jellemző formája a projektmunka, melynek keretében a 

tanulók egy közös cél elérése, illetve egy közös produktum létrehozása érdekében működnek 

együtt. 

A módszerek a tanulók életkorával együtt változnak. Az idegennyelv-oktatásában kiemelkedő 

szerepet játszanak ennél a korosztálynál azok a módszerek, amelyek a leginkább alkalmasak a 

célnyelvi dalok, történetek, képregények feldolgozására, illetve amelyek révén a tanulók a 

nyelvet, mint a kommunikáció eszközét élik meg. Ebben a korosztályban a hangsúly a 

recepció és a reprodukció mellett, az önálló beszédprodukcióra is kiterjed. 

 Tehát 10–11 éves tanulók nyelvtanulásánál a hallott szöveg megértése továbbra is fontos cél, 

de mellette egyre fontosabb a beszédkészség fejlesztése, és fokozatosan előtérbe kerül az 

olvasott szöveg értésének és az íráskészségnek a fejlesztése is. Ebben a korosztályban a 



 

 

korábbinál nagyobb mértékben alkalmazhatók az olyan egy-egy téma köré szervezett 

tevékenységek, amelyek más műveltségterületekről merítik a tartalmakat.  

MÓDSZEREK 

A módszerek a tanulók életkorával együtt változnak. A  legkisebbek idegennyelv-oktatásában 

kiemelkedő szerepet játszanak azok a módszerek, amelyek a leginkább alkalmasak a 

célnyelvi dalok, mondókák, történetek, mesék feldolgozására, illetve amelyek révén a tanulók 

a nyelvet, mint a kommunikáció eszközét élik meg. Ebben a korosztályban a hangsúly a 

recepción és a reprodukción van, önálló beszédprodukciókat még nem várhatunk el. 

 A 10–12 éves tanulók nyelvtanulásánál a hallott szöveg megértése továbbra is fontos cél, de 

mellette egyre fontosabb a beszédkészség fejlesztése, és fokozatosan előtérbe kerül az 

olvasott szöveg értésének és az íráskészségnek a fejlesztése is. Ebben a korosztályban a 

korábbinál nagyobb mértékben alkalmazhatók az olyan egy-egy téma köré szervezett 

tevékenységek, amelyek más műveltségterületekről merítik a tartalmakat.  

 felfedezés 

 megbeszélés 

 vita 

 dráma 

 játék 

 pár- és csoportmunka 

 projektmunka 

KÖVETELMÉNYEK 

Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

Előzetes 

tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az 

egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott 

szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján 

egyszerű szövegek alkotása.  

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott célnyelvi óravezetés követése; 

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, 

egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések, 

néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése; 

a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az 

ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a szövegek 

témájára; a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány 

konkrét információ kiszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 



 

 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott 

célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi 

rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat).  

Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok; 

manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).  

A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló 

szövegek megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, 

következtetések levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének 

kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segítségével.  

A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális 

elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.  

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása 

a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a 

tartalomra vonatkozóan.  

Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának 

megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, 

szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve 

beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a 

korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból 

érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

Fejlesztési 

egység 
Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök 

alkalmazásával.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű 

nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról; 

rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi 

normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő 

beszédtempóban. 

  



 

 

A fejlesztés tartalma 

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) 

támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi 

szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, 

kérésekre, felszólításokra. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni 

szükségletekhez kapcsolódva. 

Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása 

társakkal. 

Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, 

köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen 

környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 

Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, 

magyarázat kérése. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás). 

Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos 

megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi 

játékokban; nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az 

ismert szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid 

cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos 

leírások, egyszerű felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló 

szövegek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult 

témákról. A megismert versek, mondókák felidézése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása 

társaival közösen, tanári segítséggel; 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás 

adása saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, 

élőlényekről, eseményekről;  

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések 

összekapcsolása kötőszavakkal; 

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, 

intonációval és beszédtempóban.  



 

 

A fejlesztés tartalma 

Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló előadása 

társak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére. 

Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.  

Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, 

cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután). 

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. 

közös plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy 

önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy 

hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka 

bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok 

felismerése és megértése; 

a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének 

megértése;  

egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ 

kiszűrése;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  

a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek 

értelmezéséhez; 

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti 

alkotásai iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése. 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció készítése, 

képek sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása). 

Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon 

keresztül történő feldolgozása. 

Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös olvasása. 

Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) 

tárgyszerű információ szerzése. 

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása, 

útbaigazítás). 

 



 

 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, 

novellák). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, 

képeslapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának 

megfelelő témájú rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű 

kérdésekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli 

feladatok elvégzése; 

részvétel írásbeli nyelvi játékokban; 

a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő 

témájú, egyszerű szövegek írásához. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. 

Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása, 

emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése). 

Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus 

képeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail). 

Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése. 

Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők).  

Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek 

megváltoztatása, átírása. 

Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek, szabadversek). 

Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy 

fórumban. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, 

adatlap, bejegyzés, dalszöveg. 

 

TÉMAKÖRÖK 

A 4. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új szempontból, 

magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők.  

 



 

 

Témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Napirend. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: család és lakóhely. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 

napirend. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 

tárgyak. 

Természetismeret: lakóhelyi környezet. 

 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend. 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás, időjárási jelenségek megfigyelése. 

Természetismeret: az időjárás tényezői, 

ciklusok a természetben. 

Matematika: számok írása, olvasása, 

állítások igazságának eldöntése, tapasztalati 

adatok lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: öltözködés, divat.  

Matematika: halmazok. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Sportok, sportfelszerelések. 

 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: testrészek. 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc 

időtöltésem. 

 

Testnevelés és sport: sportok. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Természet, állatok 

Kisállatok. 

Kedvenc állataim. 

Állatok a ház körül. 

Vadon élő és állatkerti állatok. 

Állatok a nagyvilágban. 

 

Természetismeret: élőlények a ház körül, az 

állatok életmódjának főbb jellemzői, szoba- 

vagy kerti növények gondozása, érdekes 

növények; a Föld szépsége, egyedisége: a 

Kárpát-medence és hazánk nagytájai, 

növénytakarója és élővilága. 

Matematika: halmazok. 

  



 

 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek: 

hétköznapok, ünnepek. 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: falvak és városok, közlekedés.  

Matematika: irányok, térbeli alakzatok. 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a 

hazai táj, a világörökség elemei. 

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 

 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

Vizuális kultúra: képzeletem világa, 

műalkotások. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim, 

múzeumlátogatás.  

Ének-zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Rajz és vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások. 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

 

Természetismeret: környezeti rendszerek 

állapota, védelme, fenntarthatósága. 

Matematika: diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend. 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

 

Angol nyelv 

Kommunikációs eszközök A1 

 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! 

Good night. 

Thanks. Bye! 



 

 

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 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 feeling today? 

What’s the matter? 

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. 

Gratulációk, 

jókívánságok 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. 

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

speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speaking.  

 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 

elismerése 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?  

OK. 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

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? I’d like an ice-cream, 

please. 

  



 

 

 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. 

Információ kérés, 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. 

 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 

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. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Megértés biztosítása Did you say the castle? 

Visszakérdezés, 

ismétléskérés 

Can you spell it for me? It spells… 

Nem értés, betűzés 

kérése, betűzés 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that mean? 

 

Fogalomkörök A1 

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, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

Prepositional 

Phrases, Adverbs 

Here, there, on the left, on 

the right, in, on, under, 

opposite, next to, between, 

… 

Időbeli viszonyok    

 Gyakoriság How often? 

 

 

Always, often, sometimes, 

never, 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. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and 

plurals 

Regular and 

irregular plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, 

women … 

  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. 

Minőségi viszonyok  Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

Irregular 

comparative and 

superlative forms of 

adjectives 

Tom’s younger than Sue. 

Mary is the prettiest girl. 

 

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour 

is it?  

Modalitás  Can (ability) I can swim. 

Logikai viszonyok  Linking words And/or/but/because 



 

 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular 

noun  

Any +singular noun 

 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

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 

Német nyelv 

Kommunikációs eszközök A1 

 Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra 

reagálás 

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és arra 

reagálás 

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

 Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki igazánakaz az elismerése és el 

nem ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

 Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, 

leírása 

Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Infrmációkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, Ich bin nicht dumm!  

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 



 

 

 A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Ein Buch, bitte! 

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht.. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 

 Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés Wie bitte?  

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

 

Fogalomkörök A1 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

  Präsens mit 

Vokalwechsel, 

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

.  

Er liest das Buch. 

 múltidejűség Präteritum (csak: 

haben, sein) 

Er hatte ein Fahrrad. 

Ich war schon in England. 

 jövőidejűség Futur (mit Präsens) Ich bleibe morgen zu Hause. 

Birtoklás 

kifejezése 

   

  haben Ich habe einen Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

Térbeli 

viszonyok 

   

 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

Időbeli 

viszonyok 

   

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

oft, immer, nie 

Ich spiele oft mit Peter. 

 időpont in, um, am, wann? im Winter, um 8 Uhr, am 

Freitag 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok  eins, zwei 



 

 

 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 

 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts 

Ich lerne viel, und ich habe 

wenig Zeit. 

Minőségi 

viszonyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

Modalitás  möchte Ich möchte ein Eis. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis! 

Esetviszonyok névszók a 

mondatban 

Nominativ, 

Akkusativ 

Er zeichnet Bilder. 

Grete fragt uns, nicht ihn. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein 

dieser 

man 

 

Értékelés 

 Elveit a pedagógiai program tartalmazza 

 A tanulók munkájának folyamatos ellenőrzése és értékelése 

Taneszköz 

 Meséskönyvek 

 Dalok kazettáról, CD-lemezről 

 Szemléltető eszközök, képek 

 Videokazetták és DVD-lemezek 

 CD-lejátszó 

 Projektor 

 Multimédiás anyagok 

 Szemléltető képek 

 Szótárak 

 Számítógépes nyelvi programok 

 

 

 

 

 



 

 

EMELT SZINTEN 

A témakörök és a témakörökhöz kapcsolódó ismeretek (kapcsolódási pontok) a tanulók 

elsajátított nyelvi szintjének megfelelő módon, azaz magasabb nyelvi szinten, kibővítve 

kerülnek feldolgozásra.  

 

A fejlesztési egységek (hallott szöveg értése, szóbeli interakció, összefüggő beszéd, olvasott 

szöveg értése, íráskészség) és a fejlesztés tartalma megegyezik a normál óraszámú tantervben 

rögzített elvárásokkal. 

 

Az értékelés az iskolai pedagógiai programban rögzítettek szerint történik. 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 

 

  



 

 

7. 6. osztály 

A NYELVTANULÁS CÉLJA 

A nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki, és maradjon ébren a nyelvtanulás iránti 

kedvező attitűd és a motiváció, ami alapvető az élethosszig tartó nyelvtanulás szempontjából.  

A nyelvi készségek közül elsődlegesen a beszédértés és a beszédkészség területén érjenek el 

eredményeket, de tanulja meg az olvasást és az írást a beszédértés és a beszédkészség 

fejlesztésének szolgálatába állítani, és induljon el ezek önálló fejlesztésének útján is. 

A tanuló legyen képes a hatékony nyelvtanulási stratégiák használatára a továbbhaladás és az 

önálló nyelvtanulás céljából. 

Céljaink 

 A kommunikációs alapkészségek továbbfejlesztése, hogy a tanuló tudja a nyelvet 

hétköznapi helyzetekben használni, erősödjön önbizalma az aktív nyelvhasználat terén. 

 Bővüljenek ismeretei az angol nyelvterület országainak életéről és kultúrájáról 

 

AZ IDEGEN NYELV TANÍTÁSA 11-12 ÉVES KORBAN  

Az 5–6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók 

változatlanul kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való 

foglalkozásban, valamint hogy ébren maradjon kíváncsiságuk az idegen nyelvet beszélő 

emberek és kultúrájuk iránt, nyitottak maradjanak az új ismeretek, tapasztalatok befogadására.  

A nyelvelsajátítás területén a korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a 

beszédkészség fejlesztése, de ebben az életkorban fokozatosan felzárkózik melléjük az 

olvasott szöveg értése és az írás is. A készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, 

ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. Az 

idegen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét 

beszédhelyzetek során történik, melyekben a verbális és a nem verbális elemek természetes 

egységet alkotnak.  

A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek megfelelő, 

változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el az idegen 

nyelvet. A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de bővülnek 

és mélyülnek, azzal párhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, igényeik, 

szükségleteik változnak. További témák is feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban 

állnak a NAT-ban szereplő más műveltségi területek, tantárgyak tartalmaival. A „Témakörök” 

táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, ahol 

megvalósítható a tantárgyakon átívelő – akár közös projektek keretében történő – tanulás. 

Az 5–6. osztályban jelentősen bővül a tanulók szókincse. A nyelvtani szerkezeteket továbbra 

is kontextusba ágyazva sajátítják el, de fokozatosan felébred az érdeklődésük a célnyelv 

szabályrendszere és az anyanyelvükhöz hasonló, illetve attól eltérő nyelvi jelenségek iránt. 

Örömüket lelik a szabályszerűségek felfedezésében, de a szabályok ismerete csak csekély 

mértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A helyes nyelvhasználat elsajátításában nagy szerepe 



 

 

van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások 

esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  

MÁS KOMPETENCIÁKKAL VALÓ KAPCSOLAT  

Ebben a szakaszban is fontos célkitűzés, hogy a tanulók idegen nyelvi kompetenciájának 

fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a fejlesztési szakaszra 

vonatkozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az 

anyanyelvi kommunikációval, a szociális kompetenciával, az esztétikai-művészeti 

tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az önálló tanulással. Fokozatosan egyre 

nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia, hiszen az IKT-eszközök használata idegen 

nyelven is az információszerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze.  

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 6. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A1 

szintet. 

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szorosan összefonódik, és állandó 

kölcsönhatásban van egy sor más kompetencia fejlesztésével. Kiemelten fontos az idegen 

nyelvi és az anyanyelvi kommunikatív kompetencia integrált fejlesztése. Mind a szövegértés, 

mind a szövegalkotás területén számos olyan kapcsolódási pont adódik, amelyek mentén az 

integráció megvalósítható. 

Az életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésének lehetséges kapcsolódási pontjai a 

nyelvi tartalmak szintjén jelennek meg.  

Az informatikai és kommunikációs technikák alkalmazása szintén olyan terület, amely sok 

kapcsolódási pontot mutat az idegen nyelvi kompetencia fejlesztésének területével. Fontos 

szerepet játszik a számítógép és az Internet felhasználása. A fejlesztés súlypontja itt a 

nyelvtanárok továbbképzése a számítógép adta lehetőségek kihasználásában az idegen nyelv 

tanítása során.  

A FEJLESZTÉS MÓDSZERTANI ALAPELVEI  

Az idegen nyelv tanításának módszereit a nyelv kommunikatív szemlélete határozza meg. A 

tanítási-tanulási folyamat középpontjában a tanuló áll, az idegen nyelv alkalmazásával 

kommunikatív tevékenységeket hajt végre. A tanuló- és tevékenységközpontú módszerek, ami 

együtt járnak a tanári és tanulói szerepek megváltozásával, valamint az osztálytermi nyelv 

bővülésével. 

A tanár már nem mint a tudás egyetlen birtokosa és közvetítője áll a tanulók előtt, hanem mint 

szervező, monitoráló, segítő egy-egy feladat elvégzése során.  

Az osztálytermi környezetben végzett tevékenységek, feladatok változatos szervezése számos 

lehetőséget kínál a tanulóknak a csoportokban, párokban vagy egyénileg végzett munkára. 

A kommunikatív nyelvoktatás egyik jellemző formája a projektmunka, melynek keretében a 

tanulók egy közös cél elérése, illetve egy közös produktum létrehozása érdekében működnek 

együtt. 

A módszerek a tanulók életkorával együtt változnak. Az idegennyelv-oktatásában kiemelkedő 

szerepet játszanak ennél a korosztálynál azok a módszerek, amelyek a leginkább alkalmasak a 

célnyelvi dalok, történetek, képregények feldolgozására, illetve amelyek révén a tanulók a 



 

 

nyelvet, mint a kommunikáció eszközét élik meg. Ebben a korosztályban a hangsúly a 

recepció és a reprodukció mellett, az önálló beszédprodukcióra is kiterjed 

Tehát 11–12 éves tanulók nyelvtanulásánál a hallott szöveg megértése továbbra is fontos cél, 

de mellette egyre fontosabb a beszédkészség fejlesztése, és fokozatosan előtérbe kerül az 

olvasott szöveg értésének és az íráskészségnek a fejlesztése is. Ebben a korosztályban a 

korábbinál nagyobb mértékben alkalmazhatók az olyan egy-egy téma köré szervezett 

tevékenységek, amelyek más műveltségterületekről merítik a tartalmakat.  

MÓDSZEREK 

A módszerek a tanulók életkorával együtt változnak. A legkisebbek idegennyelv-oktatásában 

kiemelkedő szerepet játszanak azok a módszerek, amelyek a leginkább alkalmasak a 

célnyelvi dalok, mondókák, történetek, mesék feldolgozására, illetve amelyek révén a tanulók 

a nyelvet, mint a kommunikáció eszközét élik meg. Ebben a korosztályban a hangsúly a 

recepción és a reprodukción van, önálló beszédprodukciókat még nem várhatunk el. 

 A 10–12 éves tanulók nyelvtanulásánál a hallott szöveg megértése továbbra is fontos cél, de 

mellette egyre fontosabb a beszédkészség fejlesztése, és fokozatosan előtérbe kerül az 

olvasott szöveg értésének és az íráskészségnek a fejlesztése is. Ebben a korosztályban a 

korábbinál nagyobb mértékben alkalmazhatók az olyan egy-egy téma köré szervezett 

tevékenységek, amelyek más műveltségterületekről merítik a tartalmakat.  

 felfedezés 

 megbeszélés 

 vita 

 dráma 

 játék 

 pár- és csoportmunka 

 projektmunka 

KÖVETELMÉNYEK 

Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

Előzetes 

tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az 

egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott 

szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján 

egyszerű szövegek alkotása.  

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott célnyelvi óravezetés követése; 

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, 

egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések, 

néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése; 

a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az 



 

 

ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a szövegek 

témájára;  

a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét 

információ kiszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott 

célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi 

rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat).  

Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok; 

manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).  

A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló 

szövegek megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, 

következtetések levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének 

kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segítségével.  

A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális 

elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.  

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása 

a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a 

tartalomra vonatkozóan.  

Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának 

megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, 

szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve 

beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a 

korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból 

érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

Fejlesztési 

egység 
Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök 

alkalmazásával.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű 

nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról; 

rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi 



 

 

normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő 

beszédtempóban. 

A fejlesztés tartalma 

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) 

támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi 

szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, 

kérésekre, felszólításokra. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni 

szükségletekhez kapcsolódva. 

Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása 

társakkal. 

Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, 

köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen 

környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 

Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, 

magyarázat kérése. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás). 

Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos 

megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi 

játékokban; nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az 

ismert szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid 

cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos 

leírások, egyszerű felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló 

szövegek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult 

témákról. A megismert versek, mondókák felidézése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása 

társaival közösen, tanári segítséggel; 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás 

adása saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, 

élőlényekről, eseményekről;  

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések 

összekapcsolása kötőszavakkal; 

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, 



 

 

intonációval és beszédtempóban.  

A fejlesztés tartalma 

Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló előadása 

társak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére. 

Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.  

Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, 

cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután). 

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. 

közös plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy 

önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy 

hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka 

bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok 

felismerése és megértése; 

a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének 

megértése;  

egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ 

kiszűrése;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  

a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek 

értelmezéséhez; 

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti 

alkotásai iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése. 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció készítése, 

képek sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása). 

Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon 

keresztül történő feldolgozása. 

Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös olvasása. 

Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) 

tárgyszerű információ szerzése. 



 

 

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása, 

útbaigazítás). 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, 

novellák). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, 

képeslapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának 

megfelelő témájú rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű 

kérdésekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli 

feladatok elvégzése; 

részvétel írásbeli nyelvi játékokban; 

a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő 

témájú, egyszerű szövegek írásához. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. 

Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása, 

emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése). 

Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus 

képeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail). 

Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése. 

Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők).  

Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek 

megváltoztatása, átírása. 

Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek, szabadversek). 

Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy 

fórumban. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, 

adatlap, bejegyzés, dalszöveg. 

TÉMAKÖRÖK 

Az 5. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új szempontból, 

magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők.  

 



 

 

Témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Napirend. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: család és lakóhely. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások. 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 

napirend. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 

tárgyak. 

Kedvenc játékaim. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Természetismeret: lakóhelyi környezet. 

 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés. 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend. 

 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás, időjárási jelenségek megfigyelése. 

Természetismeret: az időjárás tényezői, 

ciklusok a természetben. 

Matematika: számok írása, olvasása, 

állítások igazságának eldöntése, tapasztalati 

adatok lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Divat. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: öltözködés, divat.  

 

Matematika: halmazok. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Kedvenc sportom. 

Sportversenyek. 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: testrészek. 

 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc 

időtöltésem. 

Internet, interaktív játékok. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Testnevelés és sport: sportok. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 



 

 

Természet, állatok 

Kisállatok. 

Kedvenc állataim. 

Állatok a ház körül. 

Vadon élő és állatkerti állatok. 

Állatok a nagyvilágban. 

Növények az otthonomban, iskolámban. 

Kontinensek, tájegységek. 

Természetismeret: élőlények a ház körül, az 

állatok életmódjának főbb jellemzői, szoba- 

vagy kerti növények gondozása, érdekes 

növények; a Föld szépsége, egyedisége: a 

Kárpát-medence és hazánk nagytájai, 

növénytakarója és élővilága. 

 

Matematika: halmazok. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek: 

hétköznapok, ünnepek. 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 

Vásárlás. 

Az én városom/falum. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: falvak és városok, közlekedés.  

Matematika: irányok, térbeli alakzatok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, 

vásárlás. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás.  

Táborok, osztálykirándulás.  

Közlekedési eszközök. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a 

hazai táj, a világörökség elemei. 

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 

Képzeletem világa. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

Vizuális kultúra: képzeletem világa, 

műalkotások. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim, 

múzeumlátogatás.  

Ének-zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Rajz és vizuális kultúra: múzeumok, 

kiállítások. 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

Nevezetes napok: Fák és madarak Napja, a 

Víz Világnapja, a Duna Napja. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Természetismeret: környezeti rendszerek 

állapota, védelme, fenntarthatósága. 

 

Matematika: diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend. 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 



 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 6. 

évfolyam végén 

A1 szintű nyelvtudás: 

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid 

megnyilatkozásokat, szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

kommunikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, 

tartalmát. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott 

szövegeket alkot.  

Angol nyelv 

Kommunikációs eszközök A1 

 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! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

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 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 feeling today? 

What’s the matter? 

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. 



 

 

Gratulációk, 

jókívánságok 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. 

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

speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speaking.  

 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 

elismerése 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?  

OK. 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

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? I’d like an ice-cream, 

please. 

 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. 

Információ kérés, 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. 

 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 

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. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Megértés biztosítása Did you say the castle? 



 

 

Visszakérdezés, 

ismétléskérés 

Can you spell it for me? It spells… 

Nem értés, betűzés 

kérése, betűzés 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that mean? 

 

Fogalomkörök A1 

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, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

Prepositional 

Phrases, Adverbs 

Here, there, on the left, on 

the right, in, on, under, 

opposite, next to, between, 

… 

Időbeli viszonyok    

 Gyakoriság How often? 

 

 

Always, often, sometimes, 

never, 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. 



 

 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and 

plurals 

Regular and 

irregular plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, 

women … 

  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. 

Minőségi viszonyok  Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

Irregular 

comparative and 

superlative forms of 

adjectives 

Tom’s younger than Sue. 

Mary is the prettiest girl. 

 

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour 

is it?  

Modalitás  Can (ability) I can swim. 

Logikai viszonyok  Linking words And/or/but/because 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular 

noun  

Any +singular noun 

 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

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 

Német nyelv 

Kommunikációs eszközök A1 

 Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 



 

 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra 

reagálás 

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és arra 

reagálás 

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

 Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki igazánakaz az elismerése és el 

nem ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

 Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, 

leírása 

Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Infrmációkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, Ich bin nicht dumm!  

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

 A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Ein Buch, bitte! 

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht.. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 

 Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés Wie bitte?  

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

 

Fogalomkörök A1 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

  Präsens mit 

Vokalwechsel, 

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

.  

Er liest das Buch. 

 múltidejűség Präteritum (csak: 

haben, sein) 

Er hatte ein Fahrrad. 

Ich war schon in England. 

 jövőidejűség Futur (mit Präsens) Ich bleibe morgen zu Hause. 



 

 

Birtoklás 

kifejezése 

   

  haben Ich habe einen Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

Térbeli 

viszonyok 

   

 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

Időbeli 

viszonyok 

   

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

oft, immer, nie 

Ich spiele oft mit Peter. 

 időpont in, um, am, wann? im Winter, um 8 Uhr, am 

Freitag 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok  eins, zwei 

 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 

 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts 

Ich lerne viel, und ich habe 

wenig Zeit. 

Minőségi 

viszonyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

Modalitás  möchte Ich möchte ein Eis. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis! 

Esetviszonyok névszók a 

mondatban 

Nominativ, 

Akkusativ 

Er zeichnet Bilder. 

Grete fragt uns, nicht ihn. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein 

dieser 

man 

Értékelés 

 a tanulók munkájának folyamatos figyelemmel kísérése és értékelése, 

 feladatlapok, tesztek. 



 

 

Taneszköz 

 Meséskönyvek 

 Dalok kazettáról, CD-lemezről 

 Szemléltető eszközök, képek 

 Videokazetták és DVD-lemezek 

 CD-lejátszó 

 Projektor 

 Multimédiás anyagok 

 Szemléltető képek 

 Szótárak 

 Számítógépes nyelvi programok 

 

  



 

 

EMELT SZINTEN 

A témakörök és a témakörökhöz kapcsolódó ismeretek (kapcsolódási pontok) a tanulók 

elsajátított nyelvi szintjének megfelelő módon, azaz magasabb nyelvi szinten, kibővítve 

kerülnek feldolgozásra.  

 

A fejlesztési egységek (hallott szöveg értése, szóbeli interakció, összefüggő beszéd, olvasott 

szöveg értése, íráskészség) és a fejlesztés tartalma megegyezik a normál óraszámú tantervben 

rögzített elvárásokkal. 

 

Az értékelés az iskolai pedagógiai programban rögzítettek szerint történik. 

Modulrendszerű kiegészítő tananyagok angol nyelvből az 5-6. évfolyam számára: 

A modulok felhasználása a tanmenet minimum 30%-ában ajánlott, rugalmas alkalmazásuk 

révén felhasználásuk kötetlen. A modulok az általános és nyelvi készségek fejlesztését 

szolgálják és olyan, az adott korosztály számára érdekes és motiváló témákkal foglalkoznak, 

amelyek lehetővé teszik, hogy bármelyik tanmenetbe beilleszthetők legyenek. 

A tananyagok megválasztása, kidolgozása és elrendezése, a feldolgozásukra javasolt lépések, 

munkaformák, stb. lehetővé teszik a tanulócsoporton belüli személyre szabott, azaz 

differenciált oktatást, a különböző nyelvi szinteknek megfelelő feladatválasztást, valamint a 

teljes tanulói személyiség aktivizálását éppúgy, mint a tanulói kreativitás kiaknázását és 

sokirányú fejlesztését. A moduláris rendszer lehetővé teszi, hogy a modultípust alkalmazó 

tanár válasszon a felkínált anyagok közül és a megfelelőnek ítélt modulokat úgy integrálja 

tanmenetébe, ahogy azt az adott tanulócsoport szempontjából a leginkább megfelelőnek ítéli. 

Felhasználható oktatási anyagok a 10-13 éves nyelvtanulók számára: 

Ennek a korosztálynak az adott helyi programhoz vagy választott nyelvkönyvhöz 

csatlakoztatva kínálnak a nyelvi készségfejlesztés különböző területeire nyelvtanítási 

kiegészítő tananyagokat. A tanítási anyagokat három különböző típusú oktatási anyagba, 

modulgyűjteménybe rendezve kínálják: 

 MeseMondóka 

 Kreatív Kommunikáció 

 Projektek a nyelvórán 

A MeseMondóka típusú oktatási anyag célja: 

 segítséget nyújt a pedagógusnak az önálló és kreatív tevékenységek megszervezésére és 

sikeres lebonyolítására 

 a tanárok ismerjenek meg az adott korosztály érdeklődésének megfelelő alkotásokat a 

célnyelvi gyermekirodalom köréből 

 a tanuló életkorának és érdeklődésének megfelelő témaválasztás 

 változatos munkaformák alkalmazása 

 játékosság 

A Kreatív Kommunikáció típusú tananyag oktatási célja: 



 

 

 fejlessze a tanulók általános készségeit és kommunikatív nyelvi kompetenciáit 

 a tanulók beszédkészségének és beszédértésének fejlesztése 

 az egyéni és kooperatív munka során a tanulók többféle tanulási stratégiával 

ismerkedjenek meg 

 megtanulják tisztelni és értékelni a társak eltérő hozzájárulását a feladatokhoz 

A Projektek a nyelvórán típusú oktatási anyag célja: 

 a tanulók számára értelmezhető kontextusban biztosítson lehetőséget konkrét, valódi 

produktum létrehozására 

 lehetőség teremtése a nyelv valódi szituációkban való használatára 

 a tanulók átélhető, valós élményt szerezzenek a nyelvtanulás valódi céljáról: a sikeres 

kommunikációról 

A 10-13 éves tanulók számára választható modulok összefoglaló táblázata: 

A1- nyelvi szint: 

 MeseMondóka: 

Cats, cats, cats 

The gingerbread man 

 Kreatív kommunikáció: 

This is us 

Winter Cookies 

 Projektek a nyelvórán: 

Let’s Party – Treasure hunt 

Survive! Creating our own island 

Round the world with a cup of tea – Nice smell, nice taste! 

Ancient Egypt – You look great!! 

A1 nyelvi szint: 

 MeseMondóka 

Jack And The Beanstalk 

Snowman 

Girls in songs 

The three billy goats gruff 

Kids and teachers 

Six Dinner Sid 

 Kreatív kommunikáció: 

My Goldfish Is The Perfect Pet 

Books – Books are fun 

Leisure – Let’s have fun! 

AniMania – A nimals all around 

Castles – Discover the world of castles 

Clothes from Head to toe 

 Projektek a nyelvórán: 

Underwater World 



 

 

Seize the day! – Festivals across the world 

Travelling in time 1 – ’Explore our history!’ 

Travelling in time 2 – ’Travel with us!’ 

Ancient Greece – We are the champions 

Action! – Making a film about our school 

A1+ nyelvi szint: 

 MeseMondóka: 

Sing a song 

The Four Musicians 

 Kreatív kommunikáció: 

Dreamland 

Home Sweet Home 

 Projektek a nyelvórán: 

China – ’Look into your personality!’ 

Let’s roll it together! – Organising a rock festival 

Along the Danube – Danube Day 

In the city - -Let’s design a new shopping centre 

 

  



 

 

8. 7. osztály 

A NYELVTANULÁS CÉLJA 

A 7–8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással lépnek be a további 

nyelvtanulási folyamatba. Ez a Közös európai referenciakeret (KER) megfogalmazásában azt 

jelenti, hogy „alapszintű” és ezen belül „minimumszintű” nyelvismerettel rendelkeznek. Az 

előző fejlesztési szakaszokban, elsősorban osztálytermi keretek között, már számos olyan 

helyzetben kipróbálták magukat, amelyekben bizonyos feladatok megoldásához 

elengedhetetlenül szükségük volt a nyelvismeretre. Tisztában vannak azzal, hogy személyes 

boldogulásuk egyik fontos feltétele a használható nyelvtudás. Megismerkedtek különféle 

hallott és olvasott célnyelvi szövegekkel, fejlődött a beszédkészségük, és megtanulták, hogyan 

tudják az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani és egyszerű formában az 

önkifejezés eszközeként használni. A feldolgozott tartalmak révén bepillantottak egy idegen 

kultúrába, és lehetőségük nyílt azt összevetni a magyarral. A nyelvtanulás során kapott pozitív 

visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia 

elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Célok: 

 A kommunikációs alapkészségek továbbfejlesztése, hogy a tanuló tudja a nyelvet 

hétköznapi helyzetekben használni, erősödjön önbizalma az aktív nyelvhasználat terén. 

 Bővüljenek ismeretei az angol nyelvterület országainak életéről. 

 

AZ IDEGEN NYELV TANÍTÁSA 12-13 ÉVES KORBAN  

A tanulás a tanulót, a tanárt, a feladatot és a tanulási kontextust (osztály, iskola, kulturális 

közeg) magában foglaló dinamikus és komplex folyamatként határozza meg. A tanuló 

bármilyen tanulási kontextusba magával hozza meglévő ismereteit, tapasztalatait, elvárásait, 

és az új ismeretet a már meglévő ismeretstruktúráiba sajátos, egyéni módon asszimilálja. A 

tanuló tehát a tanulás folyamatában jelentésformálóként és problémamegoldóként aktív 

módon vesz részt. A tanulási folyamat során a tanuló egész személyisége formálódik, alakul, 

általános és speciális kompetenciái (pl. kommunikatív nyelvi kompetenciái) állandó 

kölcsönhatásban fejlődnek. 

A 12-13 éves tanulók  

A nyelvelsajátítási képesség kiaknázása alapvető feladata a kisiskolás nyelvtanulókat oktató 

nyelvtanárnak, hiszen az életkor előrehaladtával ez a képesség mindinkább háttérbe szorul, s 

fokozatosan előtérbe kerül a tudatos nyelvtanulás. A gyermekek többségénél ez a minőségi 

változás a tizennégy éves kor táján következik be. A gyermek ekkor egy új fejlődési 

szakaszba lép, eljut az ún. formális gondolkodás szintjére. Ez vonatkozik arra is, ahogyan az 

idegen nyelvet tanulja, ami ebben a formában komoly energia-befektetést, türelmet, 

motivációt, önbizalmat igényel.  



 

 

Azok a nyelvtanítási módszerek, amelyek építenek a gyermek magával hozott tudására, és a 

komplex készségfejlesztésre helyezik a hangsúlyt, sikeresen alkalmazhatók a 12-13 éves 

nyelvtanulók körében is.  

 

MÁS KOMPETENCIÁKKAL VALÓ KAPCSOLAT  

A 7–8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik 

az adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal, és más kulcskompetenciák 

fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az 

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás 

területén. Egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás tartalmai révén 

további kapcsolódási pontok alakulnak ki a természettudományos és technikai kompetencia, 

valamint a munkaformák révén a kezdeményezőképesség fejlesztésével.  

A FEJLESZTÉS MÓDSZERTANI ALAPELVEI 

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós 

kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több 

autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani 

ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Amellett, 

hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan továbbra is 

kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben előforduló 

szabályszerűségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani jelenségek. A 

helyes nyelvhasználatban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket ők maguk 

fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha 

gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 

próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes 

nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és 

mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári 

visszajelzésnek.  

A korábbi témakörök a 7–8. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy a 

tanulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és az 

újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi 

területeinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével 

alaposabban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás 

iránti motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos 

megválasztásának, és annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is 

feldolgozásra kerüljenek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet 

fokozza, ha a tanulók változatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást 

jelentő feladatok keretében fejleszthetik nyelvtudásukat.  

Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a köre, 

amelyeket a tanulók megismernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos elsajátítása 



 

 

lehetővé teszi számukra, hogy az iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák, fejlesszék 

nyelvtudásukat.  

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A2 

szintet. 

MÓDSZEREK 

 A 12–14 éves korosztály nyelvi fejlesztésénél egyre nagyobb szerepet kap a négy alapvető 

nyelvi készség integrált fejlesztése, ami motiváló tartalmak, életszerű szituációk, izgalmas 

nyelvi játékok keretében történhet. Továbbra is számos lehetőséget kínál a kereszttantervi 

tartalmak elmélyítése, kibővítése idegen nyelven, esetleg új tartalmak vagy a célnyelvi 

kultúrával kapcsolatos témák feldolgozása. 

 felfedezés 

 megbeszélés 

 vita 

 dráma 

 játék 

 pár- és csoportmunka 

 projektmunka 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, 

hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások 

megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések 

megértése; 

a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- 

és beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a 

szövegek témájára, tartalmára;  

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők 

gondolatmenetének követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert 

témakörökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a 

megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 



 

 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés 

levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan;  

a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos 

feladatok segítségével.  

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a 

célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez 

igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve 

beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát 

bemutató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, 

tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, 

tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, 

válaszadás a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek 

folytatása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő 

használata útján; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a 

megértetés, illetve a beszédpartner megértése érdekében;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

  



 

 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre 

bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi 

eszközökkel. 

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások 

megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, 

beszélgetésben.  

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás 

strukturált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel.  

Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés 

alkalmazása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, 

pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása). 

Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való 

reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen 

alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szövegek elmondása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok 

alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 

környezetéről;  

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás 

megfogalmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések 

összekapcsolása lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati 

összefüggések kifejezése; 

a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

  



 

 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 

összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, 

ok-okozati kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát 

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi 

normához közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka 

bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott 

szövegek lényegének, tartalmának megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 

szövegekben; 

az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének 

megértése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése;  

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, 

értelmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, 

művészeti alkotások iránt. 



 

 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése 

(pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, 

étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.  

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, 

dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, 

plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, 

képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági 

előírások, magánlevelek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő 

témájú szövegek alkotása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű 

interakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az 

őt érdeklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek 

felismerése és követése. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, 

fórumbejegyzés). 

Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes 

tartalmakkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg, 

rap írása). 

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). 

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű 



 

 

létrehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula). 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMS-

ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, 

blogbejegyzés. 

TÉMAKÖRÖK 

Az 5–6. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új 

szempontból, magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők. 

 

Témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása, családfa. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: család, 

otthon; az ember az időben: gyermekkor, 

felnőttkor, öregkor. 

Hon- és népismeret: családunk története 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 

tárgyak. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Matematika: tájékozódás a térben. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: család és lakóhely. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok. 

 

Biológia-egészségtan: táplálkozás. 

Kémia: egészséges táplálkozás: a zsírok és 

cukrok szerepe. 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás. 

Időjárási rekordok. 

Időjárási jelenségek. 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási, 

éghajlati elemek. 

 

Fizika: természeti katasztrófák. 

Öltözködés 

Ruhadarabok.  

Kedvenc ruháim. 

Divat világa. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: öltözködés, divat. 

 

Erkölcstan: szokások, társadalmi szabályok. 

  



 

 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Kedvenc sportom. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Extrém sportok. 

Sportversenyek, olimpia. 

Biológia-egészségtan: az ember megismerése 

és egészsége. 

 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, egymás segítése. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc 

időtöltésem. 

Internet, interaktív játékok. 

Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Testnevelés és sport: sportok. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Informatika: Az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák, 

médiainformatika. 

Természet, állatok 

Kedvenc állataim. 

Kisállatok, felelős állattartás. 

Kontinensek, tájegységek. 

Hazánk és más országok, más kontinensek 

élővilága. 

Biológia-egészségtan: a természetföldrajzi 

környezet és az élővilág összefüggései. 

Földrajz: földrészek és óceánok, 

felszínformák, hazánk természeti adottságai; 

Európán kívüli kontinensek, tájak, országok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: hobbiállatok 

gondozása. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: hétköznapok, ünnepek. 

Hon- és népismeret: találkozás a múlttal: 

ünnepeink eredete és szokásrendje. 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 

Vásárlás. 

Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen. 

Híres városok és nevezetességeik. 

Matematika: tájékozódás a térben, térbeli 

alakzatok. 

Földrajz: országok, városok. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a 

hazai táj, a világörökség elemei. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, 

vásárlás. 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás. 

Táborok, osztálykirándulás. 

Közlekedési eszközök. 

Utazás belföldön és külföldön. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, 

Európa, Európán kívüli kontinensek, tájak, 

országok. 

 

Biológia-egészségtan: az erdők világa. 



 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a 

hazai táj, a világörökség elemei. 

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 

Képzeletem világa. 

Utazás a jövőbe. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim. 

Kedvenc múzeumom. 

Kiállítások, rendezvények, koncertek.  

Zenei világnap. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

 

Biológia-egészségtan: környezeti rendszerek 

állapota, védelme, fenntarthatósága. 

Fizika: energiatermelési eljárások. 

Földrajz: globális problémák, 

fenntarthatóság, védett hazai és nemzetközi 

természeti értékek példái. 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos 

vásárlás, egészséges életmód. 

Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Betegségek és megelőzésük. 

Biológia-egészségtan: betegségek 

megelőzése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

Felfedezések 

Nagy földrajzi felfedezések. 

Híres felfedezők és életútjuk. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: felfedezők és feltalálók. 

Hon- és népismeret: a magyar tudomány és 

kultúra eredményei a világban. 

Tudomány, technika 

Feltalálók és találmányok. 

Híres feltalálók és életútjuk. 

A jövő technikai vívmányai. 

Biológia-egészségtan: tudománytörténet. 

 

Hon- és népismeret: a magyar tudomány és 

kultúra eredményei a világban. 

Múltunk és jövőnk 

Családom múltja, gyökereim. 

Az én jövőm. 

Iskolám múltja, jelene. 

A jövő iskolája. 

Lakóhelyem régen és most. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: különböző korszakok, globális 

problémák. 

Hon- és népismeret: Az én világom. 

Találkozás a múlttal. 

Földrajz: településtípusok; 

környezettudatosság, környezetvédelem. 

Erkölcstan: a munka világa. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció: szakmák, foglalkozások. 

  



 

 

Média, kommunikáció 

Internet, interaktív játékok, közösségi 

oldalak. 

Infokommunikációs eszközök a 

mindennapokban. 

A média szerepe a hétköznapokban. 

Testbeszéd. 

Kommunikáció az állatvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: hírközlés. A média és a 

nyilvánosság szerepe. 

Biológia-egészségtan: kommunikáció az 

állatvilágban. 

Informatika: az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák, 

médiainformatika. 

Földünk és a világűr 

A naprendszer és a bolygók 

A Nap és a csillagok. 

 

Földrajz: égitestek. 

Fizika: a naprendszer objektumai, a világűr 

megismerésének eszközei. 

Matematika: tájékozódás a térben. 

Angol nyelv 

Kommunikációs eszközök A2 

 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! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

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. 

n’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 feeling today? 

What’s the matter? 

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. 



 

 

Gratulációk, jókívánságok 

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. 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double 

one eight. 

Hello, this is Mary Brown 

speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith 

speaking 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 

 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, 

elégedetlenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

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. 

 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 

elismerése 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?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

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 bisquit? 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. 

Szükségesség Is that necessarily so?Do I have to...? 

Is it a must? For sure? 

People must sleep 

sometimes. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

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. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

 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. 

Egymást követő 

események leírása 

What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her 

friend and finally they all 

met at the cinema. 

Bizonyosság, 

bizonytalanság 

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 can’t be very old. She 

must be 25. 

  



 

 

 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 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. 

Yes, please. No, thank 

you. 

Thank you. 

 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, 

magyarázat értés 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. 

 

Fogalomkörök A2 

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. 

 

  Presen Perfect Simple 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 

 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 

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározá

s  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, … 

Időbeli 

viszonyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, 

never, 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? 

For one month. 

  Already, yet, just I havealready read it.  He has 

not finished yet.  

She has just entered the rrom.  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, women 

… 

  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 

chocolate 

   all, both, none, neither, every, 

each 

There were 3 apples on the 

plate. Each tasted good. 

Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

Tom’s younger than Sue. Mary 

is the prettiest girl.  

She is the most intelligent of 

all. 

I’m as tall as you.  

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is 

it?  

What does it 

look/sound/taste/feel like? 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

Can/could/may 

expressing permission 

I can swim. 

Can/could/may I join you, 

 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. 

Logikai 

viszonyok 

 Linking words And/or/but/because 

 Feltételesség conditional We’ll stay at home if it rains. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

 

Demonstrative 

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 



 

 

Indefinite pronouns 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. 

Német nyelv 

Kommunikációs eszközök A2 

 Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás Entschuldigung! 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra 

reagálás 

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gatuláció, jókívánságok és arra 

reagálás 

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

Személyes levélben megszólítás, 

elköszönés 

Lieber Karl! 

herzlichst Deine…, viele Grüße 

 Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki igazának az elismerése és el 

nem ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Akarat, kívánság, képesség ich will…,  Ich will das nicht. 

ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

 ich kann… Ich kann jetzt mitgehen. 

 Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, 

leírása 

Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Információkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht,  

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

 A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  

  



 

 

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir 

leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 

 Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés Wie bitte?  

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

 

Fogalomkörök A2 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

  Präsens mit 

Vokalwechsel,  

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség Präteritum 

Perfekt 

Er machte einen Fehler. Ich 

ging in die Schule. 

Ich habe ein Eis gegessen. 

 jövőidejűség Futur  Ich werde dieses Jahr nach 

Spanien fahren.  

  sich-Verben Ich freue mich. 

Birtoklás 

kifejezése 

   

  haben Ich habe einen Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

  gehören + D. Dieses Fahrrad gehört mir. 

Térbeli 

viszonyok 

   

 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

  in, auf, vor, hinter, 

neben (A/D) 

Ich lege das Heft auf den Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

Időbeli 

viszonyok 

   

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

oft, immer, nie 

einmal, zweimal 

monatlich, 

wöchentlich 

Ich spiele oft mit Peter. 

 

Ich mache Gymnastik zweimal 

am Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 



 

 

 időpont in, um, am, wann? 

jeder, dieser, voriger  

gegen 

im Winter, um 8 Uhr, am 

Freitag 

Vorigen Freitag fuhren wir nach 

Berlin. 

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen. 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok  eins, zwei 

 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 

 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts 

viele, wenige 

Ich lerne viel, und ich habe 

wenig Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 

 sorszámok erst, viert Der vierte auf dem Foto bin ich. 

Minőségi 

viszonyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

  Was für ein? 

Welcher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock 

modisch. 

Modalitás  möchte 

können, wollen 

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen 

wir jetzt! 

Esetviszonyok  Nominativ, 

Akkusativ 

Dativ, Genitiv 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt 

uns, nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die 

Hand.  

Die Tür des Zimmers führt in 

den Garten. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein, mir, dir  

dieser 

man 

 

  



 

 

Értékelés 

 a tanulók munkájának folyamatos figyelemmel kísérése és értékelése 

 feladatlapok 

Taneszközök 

 Meséskönyvek 

 Dalok kazettáról, CD-lemezről 

 Szemléltető eszközök, képek 

 Videokazetták és DVD-lemezek 

 CD-lejátszó 

 Projektor 

 Multimédiás anyagok 

 Szemléltető képek 

 Szótárak 

 Számítógépes nyelvi programok 

EMELT SZINTEN 

A témakörök és a témakörökhöz kapcsolódó ismeretek (kapcsolódási pontok) a tanulók 

elsajátított nyelvi szintjének megfelelő módon, azaz magasabb nyelvi szinten, kibővítve 

kerülnek feldolgozásra.  

 

A fejlesztési egységek (hallott szöveg értése, szóbeli interakció, összefüggő beszéd, olvasott 

szöveg értése, íráskészség) és a fejlesztés tartalma megegyezik a normál óraszámú tantervben 

rögzített elvárásokkal. 

 

Az értékelés az iskolai pedagógiai programban rögzítettek szerint történik. 

  



 

 

9. 8. osztály 

A NYELVTANULÁS CÉLJA 

A 7–8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással lépnek be a további 

nyelvtanulási folyamatba. Ez a Közös európai referenciakeret (KER) megfogalmazásában azt 

jelenti, hogy „alapszintű” és ezen belül „minimumszintű” nyelvismerettel rendelkeznek. Az 

előző fejlesztési szakaszokban, elsősorban osztálytermi keretek között, már számos olyan 

helyzetben kipróbálták magukat, amelyekben bizonyos feladatok megoldásához 

elengedhetetlenül szükségük volt a nyelvismeretre. Tisztában vannak azzal, hogy személyes 

boldogulásuk egyik fontos feltétele a használható nyelvtudás. Megismerkedtek különféle 

hallott és olvasott célnyelvi szövegekkel, fejlődött a beszédkészségük, és megtanulták, hogyan 

tudják az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani és egyszerű formában az 

önkifejezés eszközeként használni. A feldolgozott tartalmak révén bepillantottak egy idegen 

kultúrába, és lehetőségük nyílt azt összevetni a magyarral. A nyelvtanulás során kapott pozitív 

visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia 

elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Céljaink 

 A kommunikációs alapkészségek folyamatos továbbfejlesztése, hogy a tanuló tudja a 

nyelvet hétköznapi kommunikációs helyzetekben használni, erősödjön önbizalma az aktív 

nyelvhasználat terén. 

 Törekedjen önállóan is ismeretei bővítésére.  

 Ismerje fel, hogy az idegen nyelv ismeretén keresztül személyisége is gazdagodik. 

 Bővüljenek ismeretei az angol nyelvterület országainak életéről és kultúrájáról. 

AZ IDEGEN NYELV TANÍTÁSA 13-14 ÉVES KORBAN  

A tanulás a tanulót, a tanárt, a feladatot és a tanulási kontextust (osztály, iskola, kulturális 

közeg) magában foglaló dinamikus és komplex folyamatként határozza meg. A tanuló 

bármilyen tanulási kontextusba magával hozza meglévő ismereteit, tapasztalatait, elvárásait, 

és az új ismeretet a már meglévő ismeretstruktúráiba sajátos, egyéni módon asszimilálja. A 

tanuló tehát a tanulás folyamatában jelentésformálóként és problémamegoldóként aktív 

módon vesz részt. A tanulási folyamat során a tanuló egész személyisége formálódik, alakul, 

általános és speciális kompetenciái (pl. kommunikatív nyelvi kompetenciái) állandó 

kölcsönhatásban fejlődnek. 

A 13- 14 éves tanulók  

A nyelvelsajátítási képesség kiaknázása alapvető feladata a kisiskolás nyelvtanulókat oktató 

nyelvtanárnak, hiszen az életkor előrehaladtával ez a képesség mindinkább háttérbe szorul, s 

fokozatosan előtérbe kerül a tudatos nyelvtanulás. A gyermekek többségénél ez a minőségi 

változás a tizennégy éves kor táján következik be. A gyermek ekkor egy új fejlődési 

szakaszba lép, eljut az ún. formális gondolkodás szintjére. Ez vonatkozik arra is, ahogyan az 



 

 

idegen nyelvet tanulja, ami ebben a formában komoly energia-befektetést, türelmet, 

motivációt, önbizalmat igényel.  

Azok a nyelvtanítási módszerek, amelyek építenek a gyermek magával hozott tudására, és a 

komplex készségfejlesztésre helyezik a hangsúlyt, sikeresen alkalmazhatók a 13-14 éves 

nyelvtanulók körében is.  

MÁS KOMPETENCIÁKKAL VALÓ KAPCSOLAT  

A 7–8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik 

az adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal, és más kulcskompetenciák 

fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az 

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás 

területén. Egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás tartalmai révén 

további kapcsolódási pontok alakulnak ki a természettudományos és technikai kompetencia, 

valamint a munkaformák révén a kezdeményezőképesség fejlesztésével.  

A FEJLESZTÉS MÓDSZERTANI ALAPELVEI  

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós 

kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több 

autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani 

ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Amellett, 

hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan továbbra is 

kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben előforduló 

szabályszerűségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani jelenségek. A 

helyes nyelvhasználatban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket ők maguk 

fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha 

gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 

próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes 

nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és 

mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári 

visszajelzésnek.  

A korábbi témakörök a 7–8. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy a 

tanulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és az 

újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi 

területeinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével 

alaposabban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás 

iránti motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos 

megválasztásának, és annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is 

feldolgozásra kerüljenek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet 

fokozza, ha a tanulók változatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást 

jelentő feladatok keretében fejleszthetik nyelvtudásukat.  

Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a köre, 

amelyeket a tanulók megismernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos elsajátítása 



 

 

lehetővé teszi számukra, hogy az iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák, fejlesszék 

nyelvtudásukat.  

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A2 

szintet. 

MÓDSZEREK 

A 12–14 éves korosztály nyelvi fejlesztésénél egyre nagyobb szerepet kap a négy alapvető 

nyelvi készség integrált fejlesztése, ami motiváló tartalmak, életszerű szituációk, izgalmas 

nyelvi játékok keretében történhet. Továbbra is számos lehetőséget kínál a kereszttantervi 

tartalmak elmélyítése, kibővítése idegen nyelven, esetleg új tartalmak vagy a célnyelvi 

kultúrával kapcsolatos témák feldolgozása. 

 felfedezés 

 megbeszélés 

 vita 

 dráma 

 játék 

 pár- és csoportmunka 

 projektmunka 

 

KÖVETELMÉNYEK 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, 

hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások 

megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések 

megértése; 

a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- 

és beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a 

szövegek témájára, tartalmára;  

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők 

gondolatmenetének követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert 

témakörökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a 

megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 



 

 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés 

levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan;  

a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos 

feladatok segítségével.  

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a 

célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez 

igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve 

beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát 

bemutató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, 

tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, 

tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, 

válaszadás a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek 

folytatása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő 

használata útján; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a 

megértetés, illetve a beszédpartner megértése érdekében;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

  



 

 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre 

bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi 

eszközökkel. 

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások 

megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, 

beszélgetésben.  

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás 

strukturált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel.  

Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés 

alkalmazása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, 

pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása). 

Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való 

reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen 

alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szövegek elmondása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok 

alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 

környezetéről;  

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás 

megfogalmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések 

összekapcsolása lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati 

összefüggések kifejezése; 

a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 



 

 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 

összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, 

ok-okozati kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát 

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi 

normához közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka 

bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott 

szövegek lényegének, tartalmának megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 

szövegekben; 

az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének 

megértése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése;  

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, 

értelmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, 

művészeti alkotások iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése 

(pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, 

étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.  

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

 



 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, 

dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, 

plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, 

képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági 

előírások, magánlevelek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő 

témájú szövegek alkotása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű 

interakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az 

őt érdeklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek 

felismerése és követése. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, 

fórumbejegyzés). 

Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes 

tartalmakkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg, 

rap írása). 

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). 

 

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű 

létrehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula). 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMS-

ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, 

blogbejegyzés. 

TÉMAKÖRÖK 

A 7. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új szempontból, 

magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők.  



 

 

 

Témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása, családfa. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Nagyszüleim világa. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: család, 

otthon; az ember az időben: gyermekkor, 

felnőttkor, öregkor. 

Hon- és népismeret: családunk története 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 

tárgyak. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Otthonok a célnyelvi országban és a 

nagyvilágban. 

Otthontalanok. 

Matematika: tájékozódás a térben. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: család és lakóhely. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok. 

Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a 

nagyvilágban. 

Biológia-egészségtan: táplálkozás. 

Kémia: egészséges táplálkozás: a zsírok és 

cukrok szerepe. 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás. 

Időjárási rekordok. 

Időjárási jelenségek. 

Természeti katasztrófák. 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási, 

éghajlati elemek. 

 

Fizika: természeti katasztrófák. 

Öltözködés 

Ruhadarabok.  

Kedvenc ruháim. 

Divat világa. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: öltözködés, divat. 

 

Erkölcstan: szokások, társadalmi szabályok. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Kedvenc sportom. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Extrém sportok. 

Sportversenyek, olimpia. 

Biológia-egészségtan: az ember megismerése 

és egészsége. 

 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, egymás segítése. 



 

 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc 

időtöltésem. 

Internet, interaktív játékok. 

Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Testnevelés és sport: sportok. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Informatika: Az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák, 

médiainformatika. 

Természet, állatok 

Kedvenc állataim. 

Kisállatok, felelős állattartás. 

Kontinensek, tájegységek. 

Hazánk és más országok, más kontinensek 

élővilága. 

Biológia-egészségtan: a természetföldrajzi 

környezet és az élővilág összefüggései. 

Földrajz: földrészek és óceánok, 

felszínformák, hazánk természeti adottságai; 

Európán kívüli kontinensek, tájak, országok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: hobbiállatok 

gondozása. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: hétköznapok, ünnepek. 

Hon- és népismeret: találkozás a múlttal: 

ünnepeink eredete és szokásrendje. 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 

Vásárlás. 

Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen. 

Híres városok és nevezetességeik. 

Matematika: tájékozódás a térben, térbeli 

alakzatok. 

Földrajz: országok, városok. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a 

hazai táj, a világörökség elemei. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, 

vásárlás. 

  



 

 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás. 

Táborok, osztálykirándulás. 

Közlekedési eszközök. 

Utazás belföldön és külföldön. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, 

Európa, Európán kívüli kontinensek, tájak, 

országok. 

Biológia-egészségtan: az erdők világa. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a 

hazai táj, a világörökség elemei. 

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 

Képzeletem világa. 

Utazás a jövőbe. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim. 

Kedvenc múzeumom. 

Kiállítások, rendezvények, koncertek.  

Zenei világnap. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

Nevezetes napok: Fák és madarak Napja, a 

Víz Világnapja, a Duna Napja. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Környezettudatos viselkedés. 

Biológia-egészségtan: környezeti rendszerek 

állapota, védelme, fenntarthatósága. 

Fizika: energiatermelési eljárások. 

Földrajz: globális problémák, 

fenntarthatóság, védett hazai és nemzetközi 

természeti értékek példái. 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos 

vásárlás, egészséges életmód. 

Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Betegségek és megelőzésük. 

Biológia-egészségtan: betegségek 

megelőzése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

Felfedezések 

Nagy földrajzi felfedezések. 

Híres felfedezők és életútjuk. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: felfedezők és feltalálók. 

Hon- és népismeret: a magyar tudomány és 

kultúra eredményei a világban. 

Tudomány, technika 

Feltalálók és találmányok. 

Híres feltalálók és életútjuk. 

A jövő technikai vívmányai. 

Biológia-egészségtan: tudománytörténet. 

Hon- és népismeret: a magyar tudomány és 

kultúra eredményei a világban. 

Múltunk és jövőnk 

Családom múltja, gyökereim. 

Az én jövőm. 

Iskolám múltja, jelene. 

A jövő iskolája. 

Lakóhelyem régen és most. 

A jövő városa. 

Földünk jövője. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: különböző korszakok, globális 

problémák. 

Hon- és népismeret: Az én világom. 

Találkozás a múlttal. 

Földrajz: településtípusok; 

környezettudatosság, környezetvédelem. 

Erkölcstan: a munka világa. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 



 

 

pályaorientáció: szakmák, foglalkozások. 

Média, kommunikáció 

Internet, interaktív játékok, közösségi 

oldalak. 

Infokommunikációs eszközök a 

mindennapokban. 

A média szerepe a hétköznapokban. 

Testbeszéd. 

Kommunikáció az állatvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: hírközlés. A média és a 

nyilvánosság szerepe. 

Biológia-egészségtan: kommunikáció az 

állatvilágban. 

Informatika: az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák, 

médiainformatika. 

Földünk és a világűr 

A naprendszer és a bolygók 

A Nap és a csillagok. 

Utazások az űrben. 

Földrajz: égitestek. 

Fizika: a naprendszer objektumai, a világűr 

megismerésének eszközei. 

Matematika: tájékozódás a térben. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás: 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány 

konkrét információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid 

beszélgetésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva 

történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen 

környezetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű 

írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 

Angol nyelv 

Kommunikációs eszközök A2 

 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! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 



 

 

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. 

n’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 feeling today? 

What’s the matter? 

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. 

Gratulációk, jókívánságok 

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. 

 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double 

one eight. 

Hello, this is Mary Brown 

speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith 

speaking 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 

  



 

 

 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, 

elégedetlenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

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. 

 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 

elismerése 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?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

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 bisquit? 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. 



 

 

Szükségesség Is that necessarily so?Do I have to...? 

Is it a must? For sure? 

 

People must sleep 

sometimes. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

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. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

 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. 

Egymást követő 

események leírása 

What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her 

friend and finally they all 

met at the cinema. 

Bizonyosság, 

bizonytalanság 

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 can’t be very old. She 

must be 25. 

 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 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. 

Yes, please. No, thank 

you. 

Thank you. 

 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, 

magyarázat értés 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. 

 

Fogalomkörök A2 

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. 

  Presen Perfect Simple 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 

 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 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, next 

to, between, … 

Időbeli viszonyok    

 Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, never, 

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? For 

one month. 

  Already, yet, just I havealready read it.  He has not 

finished yet.  

She has just entered the rrom.  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, women … 

  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 chocolate 

   all, both, none, neither, every, 

each 

There were 3 apples on the plate. 

Each tasted good. 

Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

Tom’s younger than Sue. Mary is 

the prettiest girl.  

She is the most intelligent of all. 

I’m as tall as you.  

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is it?  

What does it look/sound/taste/feel 

like? 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

Can/could/may 

expressing permission 

I can swim. 

Can/could/may I join you, 

 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. 

Logikai 

viszonyok 

 Linking words And/or/but/because 

 Feltételesség conditional We’ll stay at home if it rains. 



 

 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

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 

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. 

 

  



 

 

Német nyelv 

Kommunikációs eszközök A2 

 Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás Entschuldigung! 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gatuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

Személyes levélben megszólítás, 

elköszönés 

Lieber Karl! 

herzlichst Deine…, viele Grüße 

 Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki igazának az elismerése és el nem 

ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Akarat, kívánság, képesség ich will…,  Ich will das nicht. 

ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

 ich kann… Ich kann jetzt mitgehen. 

 Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Információkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht,  

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

 A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 

 Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés Wie bitte?  

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

Fogalomkörök A2 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. 

Die Sonne scheint schön. 



 

 

  Präsens mit 

Vokalwechsel,  

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség Präteritum 

Perfekt 

Er machte einen Fehler. 

Ich ging in die Schule. 

Ich habe ein Eis 

gegessen. 

 jövőidejűség Futur  Ich werde dieses Jahr 

nach Spanien fahren.  

  sich-Verben Ich freue mich. 

Birtoklás kifejezése    

  haben Ich habe einen Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

  gehören + D. Dieses Fahrrad gehört 

mir. 

Térbeli viszonyok    

 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht 

links. 

  in, auf, vor, hinter, neben 

(A/D) 

Ich lege das Heft auf den 

Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

Időbeli viszonyok    

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, oft, 

immer, nie 

einmal, zweimal 

monatlich, wöchentlich 

Ich spiele oft mit Peter. 

 

Ich mache Gymnastik 

zweimal am Tag. 

Ich gehe wöchentlich 

zweimal schwimmen. 

 időpont in, um, am, wann? 

jeder, dieser, voriger  

gegen 

im Winter, um 8 Uhr, am 

Freitag 

Vorigen Freitag fuhren 

wir nach Berlin. 

Er wird gegen acht nach 

Hause kommen. 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok  eins, zwei 

 határozott mennyiség  eine Portion Pommes 

 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, nichts 

viele, wenige 

Ich lerne viel, und ich 

habe wenig Zeit. 

Viele meinen, es stimmt 

nicht! 



 

 

 sorszámok erst, viert Der vierte auf dem Foto 

bin ich. 

Minőségi viszonyok    

  Wie? Ich bin zufrieden. Das 

finde ich prima. 

  Was für ein? Welcher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte 

Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock 

modisch. 

Modalitás  möchte 

können, wollen 

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht 

schwimmen. 

Ich will nach Hause. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! 

Spielt Tennis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  

Gehen wir jetzt! 

Esetviszonyok  Nominativ, Akkusativ 

Dativ, Genitiv 

Er zeichnet Bilder. Grete 

fragt uns, nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund 

die Hand.  

Die Tür des Zimmers 

führt in den Garten. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein, mir, dir  

dieser 

man 

 

  



 

 

ÉRTÉKELÉS 

A tantárgy (műveltségi terület) jellegéből adódóan alapvetően két ellenőrzési és értékelési forma 

van, az írásbeli és a szóbeli. A kettő egymáshoz való viszonyát, illetve belső arányaikat a cél 

határozza meg. Ebből következik, hogy a szóbeli ellenőrzés és értékelés végig nagyobb szerepet 

kap.  

Nagy szerep jut viszont a nyelvet tanító tanár permanens, szóbeli értékelésének, amelyet minden 

órán el kell végeznie. Az értékelésnek ebben az időszakban nem lehet "mérő" jellege, csak 

útbaigazító, serkentő. Az értékelésnek, ellenőrzésnek fokozott szerepet kell játszania abban, hogy a 

helyes tanulási módszereket, például a rendszeres készülést, az órákra való tanulást a tanuló 

lételemévé próbálja tenni. Tapintatosan serkentse a tanulót arra, hogy a tanuló is tudatában legyen 

az alapvető ténynek: a sikerélményhez a tanulónak magának is hozzá kell járulnia, sőt a 

sikerélmény elérése elsősorban rajta múlik. Különösen ebben a kezdeti szakaszban fontos az, hogy 

a szülőket is informáljuk rendszeresen gyermekük előmeneteléről, az alapvető feladatokról, 

gondokról. 

A szóbeli értékelés, ellenőrzés többoldalú legyen. Maga az eredményes nyelvtanítás-tanulás nem 

csak lehetővé teszi, de szinte kötelezően is ösztönzi a pedagógust arra, hogy a tanulók ne mindig 

azonos feladatból (például szavak vagy ragozás, fordítás, kérdésekre adott válasz stb.) feleljenek, 

hanem többféle feladatot kapjanak. A reális megítélést ugyanis csak így lehet biztosítani. 

A magasabb évfolyamokban biztosítani kell, hogy a szóbeliség-írásbeliség aránya a feleletek, 

osztályzatok esetén legalább az 1:4 arány legyen a szóbeliség javára, hiszen így is csak 

megközelítően tudjuk tükröztetni az osztályzatokban a szóbeli és írásbeli kommunikáció 

természetes arányát. 

Az írásbeli ellenőrzés-értékelés dokumentum jellegű fajtája az iskolai dolgozat. Évente a heti 

óraszámnak megfelelő számú dolgozatot kell íratni, így évente három iskolai dolgozat írása 

kötelező. Ezeket az év során hozzávetőlegesen elosztva, az első félévben egyet, a második félévben 

két dolgozatot írnak a tanulók. A dolgozatok feladatait változatosan kell összeállítani, tehát egy-egy 

dolgozatban lehetőleg négy különféle feladat legyen.  

Az írásbeli ellenőrzés, értékelés másik fajtáját képezik a tanulók egyéb írásbeli munkái, órán 

végzett feladatai, házi feladatai, esetleges „kutatómunkái” (például egy-egy szókincsre vonatkozó 

feladat, feladatsor, országismereti, egyéb órán kívüli munkák).  

Az ellenőrzés és értékelés alapvető pedagógiai, módszertani kritériumait figyelembe kell venni.  

Törekedni kell arra, hogy az értékelés, osztályozás formailag is általánosan elfogadható, korrekt, 

objektív legyen. Erre a legegyszerűbben használható és általánosan elfogadott megoldás a 

százalékokban is kifejezhető teljesítmény-értékelés. Ezért - ha lehetséges - , az írásbeli munkákhoz 

alkalmazza a tanár ezt a megoldást. Az egyes feladatok pontértékeinek meghatározása a tanár 

feladata.  

Taneszközök 

 Meséskönyvek 

 Dalok kazettáról, CD-lemezről 

 Szemléltető eszközök, képek 

 Videokazetták és DVD-lemezek 

 CD-lejátszó 

 Projektor 



 

 

 Multimédiás anyagok 

 Szemléltető képek 

 Szótárak 

 Számítógépes nyelvi programok 

Emelt szinten 

A témakörök és a témakörökhöz kapcsolódó ismeretek (kapcsolódási pontok) a tanulók elsajátított 

nyelvi szintjének megfelelő módon, azaz magasabb nyelvi szinten, kibővítve kerülnek 

feldolgozásra.  

 

A fejlesztési egységek (hallott szöveg értése, szóbeli interakció, összefüggő beszéd, olvasott szöveg 

értése, íráskészség) és a fejlesztés tartalma megegyezik a normál óraszámú tantervben rögzített 

elvárásokkal. 

 

Az értékelés az iskolai pedagógiai programban rögzítettek szerint történik. 

Modulrendszerű kiegészítő tananyagok angol nyelvből a 7-8. évfolyam számára: 

A kiegészítő tananyag moduláris rendszerben épül fel. Egy-egy modul általában 5 tanórát ölel fel. A 

modulok felhasználása a tanmenet minimum 30%-ában ajánlott, rugalmas alkalmazásuk révén 

felhasználásuk kötetlen .A modulok általános és nyelvi készségek fejlesztését szolgálják, és a 

korosztály számára érdekes és motiváló témákkal foglalkoznak, amelyek lehetővé teszik, hogy 

bármelyik tanmenetbe beilleszthetőek legyenek. A program fókuszában, annak kreatív és 

kommunikatív jellege miatt, a produktív készségek állnak: az interakció, az összefüggő beszéd és az 

írásbeli szövegalkotás.  

A tananyagok megválasztása, kidolgozása és elrendezése, a feldolgozásukra javasolt lépések, 

munkaformák, stb. lehetővé teszik a tanulócsoporton belüli személyre szabott, azaz differenciált 

oktatást, a különböző nyelvi szinteknek megfelelő feladatválasztást, valamint a teljes tanulói 

személyiség aktivizálását éppúgy, mint a tanulói kreativitás kiaknázását és sokirányú fejlesztését. A 

moduláris rendszer lehetővé teszi, hogy a modultípust alkalmazó tanár válasszon a felkínált 

anyagok közül és a megfelelőnek ítélt modulokat úgy integrálja tanmenetébe, ahogy azt az adott 

tanulócsoport szempontjából a leginkább megfelelőnek ítéli. 

Felhasználható oktatási anyagok a 12-15 éves nyelvtanulók számára: 

 Projektek a nyelvórán 

 Kreatív kommunikáció 

 Internet a nyelvórán 

A Projektek a nyelvórán típusú oktatási anyag célja: 

 valós, élményt nyújtó kontextusban lehetőséget biztosítson egy konkrét, valódi produktum 

létrehozására 

 lehetőséget ad azon gondolkodási stratégiák és folyamatok tanítására, amelyet a sikeres tanulók 

használnak 

 a tanulók változó kompetencia-szintjéhez igazodó segítséget ad 



 

 

 a tanulók csoportmunkában, interaktív –és önálló információ-szerzéssel jutnak el a kívánt 

ismeretekhez 

A Kreatív kommunikáció típusú oktatási anyag célja: 

 a tanulók felkészítése a nemzetközi kommunikációra az élet legkülönbözőbb területein 

 a nyelvtanulást, mint konstruktív folyamatot értelmezze 

 a nyelvi készségek fejlesztése az általános készségek fejlesztésével integrálva jelenjen meg 

 spontán nyelvtanulói készségek fenntartása és kiaknázása 

 az egyén illetve a tanulócsoport szolgáltassa a kommunikáció tartalmát 

 a választhatóság elvének szem előtt tartása 

Az Internet a nyelvórán típusú oktatási tananyag célja: 

 információkeresés –és feldolgozás 

 az írás tanításának megszokottól eltérő, kreatív módjainak használata 

 a digitális kommunikáció lehetőségeinek kihasználása 

 a nyelvtanuló autentikus kommunikációs környezetbe kerülhet 

 a tanulók kapcsolatba kerülhetnek anyanyelvi beszélőkkel 

 biztonságos környezetben használhatják ki nyelvtudásukat 

 a tanulók kreativitásának kihasználása 

 a korábban és máshol szerzett ismeretek aktivizálása 

A 12- 15 éves tanulók számára választható modulok összefoglaló táblázata: 

A1 nyelvi szint: 

 Kreatív kommunikáció: 

Fine Day  

AniMate 

Questions, questions, questions 

Money 

Smart Moves 

 Internet a nyelvórán: 

World of kitchen 

Tiny world 

 Projektek a nyelvórán: 

Our wonderful 20th century – Our year 

A leap in time – Ten years from now 

A1+ nyelvi szint: 

 Kreatív kommunikáció: 

Theme park 

Detective work 

Communication 

 Internet a nyelvórán: 

Musical instruments 

Christmas 

Secret agents 

 Projektek a nyelvórán: 



 

 

Play with English – (Rhytmic, rhyming and other poems) 

Our wonderful 20th century – A day int he life of… 

Exhibition for the blind 

A2 nyelvi szint: 

 Internet a nyelvórán: 

Journey into cyberspace – Get your web licence! 

 Projektek a nyelvórán: 

Or wonderful 20th century – Save what we have left 

Teen Magazine 

The best book of the class 

Mysteries tv mistery programme 

A2+ nyelvi szint: 

 Projektek a nyelvórán: 

Our wonderful 20th century – See the 20th century with us 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA 

5-8.osztály 

 

 

 

 

 

ÓRATERV 

 

 

 Heti óraszám 

 Normál Emelt szint 

5. OSZTÁLY 4 óra 5 óra 

6. OSZTÁLY 3 óra 5 óra 

7. OSZTÁLY 3 óra 5 óra 

8. OSZTÁLY 3 óra 5 óra 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. Célok és feladatok 

A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő 

konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni a korszerű, alkalmazásra képes 

matematikai műveltségüket, fejleszteni a gondolkodásukat, az életkornak megfelelő szinten 

biztosítani a többi tantárgy tanulásához, a mindennapok gyakorlatához szükséges matematikai 

ismereteket és eszközöket, bemutatni azok egyszerű, konkrét gyakorlati hasznosságát. 

Mivel a felsőbb évfolyamokon is ügyelünk arra, hogy a tanulás-tanítás ne szakadjon el a valóságtól, 

a személyes tapasztalatszerzésből indulunk ki.  

Még az alkalmasan kimunkált eszköz sem fejleszt azonban önmagában. A problémamegoldó 

gondolkodást a problémák megoldása fejleszti, az alkotó gondolkodásra csak alkotások 

létrehozásával nevelhetünk. 

A pedagógus szerepe a tanulási helyzetek megteremtése, megszervezése, a megfelelő 

problémafelvetés, a megoldásához használható eszközök, és esetenként a megfelelő támogatás 

biztosítása és feladata a nyugodt munkalégkör és a megfelelő motiváció kialakítása is. 

A 10–12 éves gyerekeknek még mindig az egyik leginkább megfelelő tevékenysége a játék, és 

később is nagyon fontos marad. Ezért a matematikai problémák játékba ágyazása sok esetben 

alkalmas formája a fejlesztő, nevelő munkánknak. Ezt nem kell a tanítási órán kívülre száműznünk, 

hanem célszerű éppen a tanulás legszervesebb részévé tennünk és itt ebben a programban nagy 

hangsúlyt is helyezünk minderre.  

A tanulás igen alkalmas motivációs lehetőségét is jelenti a játékba ágyazás. Ez azonban nem az 

egyetlen, hiszen a tárgy, tevékenység érdekessége, szépsége, a kitalálás izgalma, a felismerés, 

megértés öröme, az alkotás szépsége a kisgyereket éppúgy magával ragadhatja, mint az alkotó 

felnőttet.  

A jó munkalégkör egyik feltétele a tévedés és a vita szabadsága. Ha téves gondolataikat is 

nyugodtan kimondják a gyerekek, mert senki nem marasztalja el őket érte, akkor kellemesebbé 

válik a tanulás, és a pedagógus is könnyebben megérti, mi okoz gondot. A tanár számára a hibák 

elemzése kijelöli a továbbhaladás útját. Így a téves gondolat tisztázásához újabb problémákat vethet 

fel, újabb eszközöket adhat, vagy visszatérhet egy meg nem értett összefüggés újragondolásához, 

bevonhatja a többi tanulót is, akik érveléssel, példákkal, saját gondolataik kimondásával 

segíthetnek. 

5. osztályba lépéskor nagyobb szerepet kap az ismétlésre épülő rendszerezés. Különös figyelmet 

kell fordítani a fogalmak alapozására, kialakítására, elmélyítésére, s ez nem nélkülözheti a 

sokoldalú tevékenységeket, változatos cselekvéseket. A kísérletezés, a játék szerepe nem szűnhet 

meg a felsős évfolyamokon sem. A fentiek és az életkori sajátosságok figyelembevétele indokolja, 

hogy a felső tagozat első két évfolyamán tananyagban és időráfordításban is lényegesen nagyobb 

szerepet kap a számtan–algebra témakör, mint a további két évfolyamon. A megfelelően kialakított 

számfogalom, a bővülő számkörben végzett műveletek értése és begyakorlottsága alapfeltétele a 

további eredményes munkának. 

Alapvető célunk a megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése, a valóságos szituációk és a 

matematikai modellek közötti kétirányú út megismertetése, és azok használatának fokozatos 

kialakítása. 

A matematikával való foglalkozás fejlessze a tapasztalatból kiinduló önálló ismeretszerzést, alakítsa 

ki az önálló gondolkodás igényét, ismertesse meg a problémamegoldás örömét, és szolgálja a 

pozitív személyiségjegyek kialakulását. 



 

 

Törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságának fejlesztésére, a pontos 

és kitartó munkára való nevelésre, a reális önbizalom, az akaraterő, az igényes kommunikáció 

kialakítására, a gondolatok érvekkel való alátámasztásának fejlesztésére. 

Az általános iskola felső tagozatán egyre nagyobb szerepet kap az elemző gondolkodás fejlesztése, 

a problémamegoldás mellett az igazolások keresése, egyszerűbb következtetések megértése, 

észrevétele, önálló megfogalmazása. Különböző területekről érkező, más és más módon 

megfogalmazott információk önálló értelmezésével és az ismeretek megtanulásával fokozatosan el 

kell sajátítani – és alkalmazni is tudni kell – a deduktív út egyszerűbb, legelemibb formáit. Eközben 

nem csökken az induktív út jelentősége sem a felső tagozaton. 

Ebben a szakaszban, miközben a matematikai ismeretek egy része absztraktabbá válik, addig 

jelentős részük továbbra is a konkrét tapasztalatokhoz kapcsolódik. Éppen ezért hangsúlyt kell 

helyezni a sokszínű tevékenységre, a tapasztalatok tudatosítására, különböző módokon való 

rögzítésére, értelmezésére, rendszerezésére, összefüggések keresésére. A matematika tanításának, 

tanulásának a felső tagozaton is jellemzője a felfedeztetés, a probléma felvetésétől a megoldásig 

vezető – néha tévedésektől sem mentes – útnak az egyre önállóbb bejárása. 

Nagy jelentőséget tulajdonítunk a következtetésre épülő problémamegoldásnak, az egyszerű 

algoritmusok kialakításának, követésének is. Mindezt eleinte konkrét helyzetekben végezzük, majd 

erre építve – az életkori sajátosságok figyelembevételével – általánosítunk. 

A tanulási folyamatnak legyen jellemzője a fokozatos absztrahálás mellett a gyakori konkretizálás, 

az általánosítás mellett a specializálás. 

A matematika – a lehetőségekhez igazodva – támogassa az elektronikus eszközök (zsebszámológép, 

grafikus kalkulátor, számítógép, internet stb.), információhordozók célszerű felhasználásának 

megismerését, alkalmazásukat az ismeretszerzésben, a problémák megoldásának egyszerűsítésében. 

Az általános iskolai matematikai nevelés adjon biztos alapot a reálisan megválasztott középfokú 

tanulmányok folytatásához. 

2. A tanulók értékelése 

 feladatlapok (műveletek elvégzése, állítások igazságtartalmának eldöntése, nyílt végű 

mondatok helyes befejezése, hibakereséses feladatok elvégzése, egyszerű feleletválasztás, 

többszörös feleletválasztás ellenpéldák indoklásával, rajzos, szerkesztéses feladatok, logikai 

feladatok megoldása indoklással…); 

 szóbeli felelet (órán megoldott mintára feladatok számonkérése, házi feladatok helyes 

megoldásának szakszerű kommunikálása, lényegkiemelés, érvelés, kiselőadás felkészülés 

alapján, órai feladatok végrehajtása, szerkesztések végrehajtása …); 

 témazáró dolgozat (nagyobb témakörök végén, vagy több témakör együttes zárásakor); 

 otthoni munka (feladatok, szerkesztések, testek építése, gyűjtőmunka, megfigyelés, feladatok 

számítógépes megoldása …); 

 füzetvezetés (íráskép, áttekinthetőség, pontosság …); 

 csoportmunka (statisztikai adatgyűjtés, valószínűségi kísérletek elvégzése…); 

 projektmunka és annak dokumentálása; 

 versenyeken, vetélkedőkön való szereplés, elért eredmények. 

A tantárgyi eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik.  
Fontos, hogy a tanulók: 

 motiváltak legyenek a minél jobb értékelés elnyerésére; 



 

 

 tudják, hogy munkájukat hogyan fogják (szóban, írásban, jeggyel) értékelni, – ez a tanár 

részéről következetességet és céltudatosságot igényel; 

 számítsanak arra, hogy munkájuk elvégzése után önértékelést is kell végezniük; 

 hallgassák meg társaik értékelését az adott szempontok alapján; 

 fogadják meg tanáraik észrevételeit, javaslatait, kritikáit akkor is, ha nem érdemjeggyel 

történik az értékelés. 

3. Bevezető 

Tantervünk 5. évfolyamon heti 4, évi 144, 6–8. évfolyamon heti 3, évi 108, emelt szinten heti 5, évi 

180 matematikaórát ír elő.   

5. osztályban az évi 144 matematikaórából a tematikus egységekre javasolt óraszámok összege 

128 óra, a számonkérésre és ismétlésre biztosított időkeret16 óra 

6–8. évfolyamon, heti 3 óra mellett a tematikus egységekre javasolt óraszámok összege 92 óra, a 

számonkérésre és ismétlésre biztosított időkeret16 óra. 

Emelt szinten az évi 180 matematikaórából a tematikus egységekre javasolt óraszámok összege 

164 óra, a számonkérésre és ismétlésre biztosított időkeret16 óra 

Az emeltszintű tananyagot beépítettük az évfolyamokra bontott tantervekbe. Ezt lila színű 

kiemeléssel is jeleztük. 

4. 5–6. évfolyam 

A felső tagozaton az eddig megszerzett tudást és kompetenciákat kell elmélyíteni és kiterjeszteni. A 

mindennapi élet problémamegoldásához szükséges képességek és ismeretek elsajátítása mellett 

legalább ugyanilyen fontos, hogy a matematikatanulás szolgálja egy jól működő gondolkodásmód, 

egy tanulási stratégia, ítélőképesség, megértés és sok általánosabb pozitív emberi tulajdonság 

formálását is. 

A matematikai gondolkodásmódot fel kell használni a problémamegoldások során. Ehhez szükséges 

megfelelő szemléltető ábrákat, diagramokat, grafikonokat készíteni, ilyeneket értelmezni, elemezni 

és felhasználni; halmazokat jellemezni, szabályszerűségeket észrevenni, általánosító sejtéseket, 

állításokat megfogalmazni.  

Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikáció fejlesztése folyamatos feladatunk. 

Ehhez szükséges másokkal a problémamegoldásban együttműködni, gondolatainkat, a megismert 

fogalmakat rendszerezni. A modellalkotás fontos eszköz, amely segítséget nyújt a problémák 

megoldásában. Fontos, hogy a tanulók a modellalkotásaik során a megértett és megtanult 

fogalmakat és eljárásokat fel tudják használni, és a modellekbe szervesen be tudják építeni. 

Szükséges, hogy problémahelyzetet leíró szöveg alapján a probléma lényegét felismerjék, majd 

annak megfelelő, a probléma megoldását elősegítő modelleket alkossanak. Fokozatosan fejleszteni 

kell a matematikai szaknyelv és jelölésrendszer használatát, alkalmazását. 

Ebben a két évfolyamban sajátítják el egyszerű szöveges feladatok megoldásának néhány 

stratégiáját: a hétköznapi és gyakorlati problémák megértését és megjelenítését matematikai 

alakban, az eredmény becslését és ellenőrzését. Tájékozódnak síkban és térben, ismerik az egyszerű 

síkbeli és térbeli alakzatokat. Tudják a tanult mértékegységeket átváltani. Készségszinten 

számolnak egész számokkal, és gyakorlottak a racionális számokkal való műveletek végzésében. 

  



 

 

5. 5. évfolyam 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 

Órakeret:  n: 4 óra 

  e: 12 óra 

  + folyamatos 

Előzetes tudás 

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó 

elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak 

eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. 

Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának 

eldöntése. Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása 

(próbálgatással). 

A tematikai egység 

nevelési- 

fejlesztési céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása és felidézése. A megtanulást segítő 

eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának 

fejlesztése. A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok 

megismerése. 

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése. A saját képességek és műveltség 

fejlesztésének igénye. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási 

pontok   

Órakeret 

Természetes számok, 

síkbeli pontok, adott 

síkidomok halmazba 

rendezése adott 

tulajdonság alapján. 

Konkrét halmaz és 

részhalmaza közti 

kapcsolat felismerése. 

Két véges halmaz közös 

része. 

Két véges halmaz 

egyesítése.  

Halmazok közti 

kapcsolatok szemléltetése 

táblázattal, halmazábrával, 

intervallummal stb. 

A helyes halmazszemlélet 

kialakítása. 

Tárgyak tulajdonságainak 

kiemelése, összehasonlítás, 

azonosítás, megkülönböztetés, 

osztályokba sorolás különféle 

tulajdonságok szerint, a 

különféle érzékszervek 

tudatos működtetésével. A 

közös tulajdonságok 

felismerése, tagadása. 

Informatika: 

könyvtárszerkezet 

a számítógépen. 

 

n: 3  

e: 5         

+ 

folyamatos 

Változatos tartalmú 

szövegek értelmezése. 

Összehasonlításhoz 

szükséges kifejezések 

értelmezése, használata 

(pl. egyenlő; kisebb; 

nagyobb; több; kevesebb; 

Értő, elemző olvasás 

fejlesztése. 

Kommunikáció fejlesztése a 

nyelv logikai elemeinek 

használatával.  

A lényegkiemelés, a 

szabálykövető magatartás 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegértelmezés. 

n: 1  

e: 1 

+ 

folyamatos 



 

 

nem; és; vagy; minden; 

van olyan, legalább; 

legfeljebb).  

fejlesztése.  

Példák a biztos, a 

lehetséges és a lehetetlen 

bemutatására. 

A tanultakhoz kapcsolódó 

igaz és hamis állítások. 

A matematikai logika 

nyelvének megismerése, 

tudatosítása. 

A közös tulajdonságok 

felismerése, tagadása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

lényegkiemelés 

képességének 

fejlesztése. 

Folyamatos 

e: 2 

Megoldások 

megtervezése, 

eredmények ellenőrzése. 

Tervezés, ellenőrzés, 

önellenőrzés. Lásd például a 

műveleti sorrendnek, a 

szöveges feladatok 

megoldásának vagy a 

geometriai szerkesztések 

lépéseinek megtervezését. 

  
Folyamatos 

e: 2 

Egyszerű, matematikailag 

is értelmezhető hétköznapi 

szituációk 

megfogalmazása szóban 

és írásban. 

Definíció megértése és 

alkalmazása. 

Kommunikáció, 

lényegkiemelés. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

lényegkiemelés 

fejlesztése. 

Folyamatos 

e: 2 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Halmaz, elem, eleme, alaphalmaz, üres halmaz, részhalmaz, 

egyesítés, közös rész. Igaz, hamis. Nem, és, vagy. Minden, van 

olyan. Biztos, lehetséges, lehetetlen. Legalább, legfeljebb. 

  



 

 

2. Számtan, algebra 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Órakeret: n: 74 óra 

  e: 88 óra 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyiérték, alaki érték, 

valódi érték. Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata. A hosszúság, 

az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Átváltások szomszédos 

mértékegységek között. Mérőeszközök használata. 

A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés 

alkalmazása. Fejben számolás százas számkörben. A szorzótábla biztos 

tudása. Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalma. Műveletek 

tulajdonságai, tagok, illetve tényezők felcserélhetősége. Műveleti sorrend. 

Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy- és 

kétjegyű számmal írásban. Műveletek ellenőrzése. 

Páros és páratlan számok, többszörös, osztó, maradék fogalma. 

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen 

szimbólum kiszámítása. 

Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság). 

Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek 

megnevezése. Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok, 

kerekítés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A 

műveleti sorrend használatának fejlesztése, készségszintre emelése. 

Mértékegységek helyes használata és pontos átváltása. 

Matematikai úton megoldható probléma megoldásának elképzelése, 

becslés, sejtés megfogalmazása; megoldás után a képzelt és tényleges 

megoldás összevetése. Egyszerűsített rajz készítése lényeges elemek 

megőrzésével. 

Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás fejlesztése. 

Pénzügyi ismeretek alapozása. 

Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási 

pontok   

Órakeret 

Természetes számok 

értelmezése milliós 

számkörben. Alaki 

érték, helyiérték. 

Természetes számok 

helyesírása. Római 

számírás. Számok 

ábrázolása 

számegyenesen, 

nagyságrendi 

összehasonlításuk.  

A természetes számok 

kerekítése. 

A számkör bővítése. Számlálás, 

számolás. Hallott számok leírása, 

látott számok kiolvasása. 

Kombinatorikus gondolkodás 

elemeinek alkalmazása számok 

kirakásával. Matematikai jelek 

értelmezése (<, >, = stb.) használata. 

A kerekítés szabályainak 

alkalmazása. 

Természetismeret: 

Magyarország 

lakosainak száma. 

Mindennapi 

gyakorlat: 

Pénzegységek, 

mértékegységek 

átváltása. 

n: e: 6 óra 



 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok   Órakeret 

Nem tízes alapú 

számrendszerek. 

 Informatika: 2-es 

számrendszer. 

e: 2 óra 

Összeadás, kivonás, 

szorzás osztás szóban 

és írásban a 

természetes számok 

körében (0 szerepe a 

szorzásban, 

osztásban). Becslés. 

Szorzás, osztás 10-

zel, 100-zal, 1000-rel, 

E: tíz hatványaival. 

Számolási készség fejlesztése. A 

műveletfogalom mélyítése 

gyakorlati feladatok megoldásával. 

A műveletekhez kapcsolódó 

ellenőrzés igényének és 

képességének fejlesztése. 

Önellenőrzés, önismeret fejlesztése. 

 n: 10 óra 

e: 12 óra 

Összeg, különbség, 

szorzat, hányados 

változásai. 

Műveleti 

tulajdonságok, a 

helyes műveleti 

sorrend, zárójelek 

használata. 

Műveletek 

eredményeinek 

előzetes becslése, 

ellenőrzése, 

kerekítése. 

Algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése. 

Egyszerű feladatok esetén a 

műveleti sorrend helyes 

alkalmazási módjának felismerése, 

alkalmazása. Az egyértelműség és a 

következetesség fontossága. 

Ellenőrzés és becslés. 

 n: e: 3 óra 

+ 

folyamatos,. 

Osztó, többszörös, 

osztható. Az 

osztópárok 

felsorolása. 

Halmazműveletek, kombinatorika 

eszköz jellegű alkalmazása. 

  e: n: 2 óra 

  



 

 

A természetes 

számkör bővítése: az 

egész számok 

halmaza.  

Negatív szám 

értelmezése tárgyi 

tevékenységgel, 

szemléletes modellek 

segítségével. 

Ellentett, 

abszolútérték. 

Egész számok 

ábrázolása 

számegyenesen, 

nagyság szerinti 

összehasonlításuk. 

Egész számok 

összeadása, kivonása, 

szorzása, osztása a 

szemléletre 

támaszkodva. 

Készpénz, adósság fogalmának 

továbbfejlesztése. 

Hőmérséklet leolvasása hőmérőről. 

Számolás az „időszalagon”. 

Számolás földrajzi adatokkal: 

mélységek és magasságok 

értelmezése matematikai 

szemlélettel. 

Természetismeret; 

hon- és népismeret: 

Tengerszint alatti 

mélység, tengerszint 

feletti magasság 

szűkebb és tágabb 

környezetünkben (a 

Földön). 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: időtartam 

számolása időszámítás 

előtti és időszámítás 

utáni történelmi 

eseményekkel. 

n: 10 óra 

e: 14 óra 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási 

pontok   

Órakeret 

Közönséges tört 

fogalma. Törtszám 

ábrázolása 

számegyenesen. 

Törtek egyszerűsítése, 

bővítése, nagyság 

szerinti 

összehasonlításuk.   

A közönséges tört szemléltetése, 

kétféle értelmezése, felismerése 

szöveges környezetben. 

Ének-zene: a 

hangjegyek 

értékének és a 

törtszámoknak a 

kapcsolata. 

n: e: 7 óra 

Törtek összeadása, 

kivonása. Törtek 

szorzása, osztása 

természetes számmal. 

Számolási készség fejlesztése. A 

műveletfogalom mélyítése 

gyakorlati feladatok megoldásával. 

 n: e: 10 óra 

  



 

 

Tizedestört fogalma. 

A tizedestörtek 

értelmezése. 

Tizedestörtek 

jelentése, kiolvasása, 

leírása. Tizedestörtek 

ábrázolása 

számegyenesen. 

Tizedestörtek 

egyszerűsítése, 

bővítése, nagyság 

szerinti 

összehasonlításuk. 

Tizedestörtek 

kerekítése. 

Helyiérték-táblázat használata. 

Mértékegységek kifejezése 

tizedestörtekkel: dm, cl, mm, … 

A mérés pontosságának jelzése. 

A váltópénz fogalma (euró, cent). 

 n: e: 8 óra 

Tizedestörtek 

összeadása, kivonása. 

Tizedestörtek 

szorzása, osztása 

természetes számmal. 

Műveletek 

eredményeinek 

előzetes becslése. 

Tizedestörtek 

szorzása, osztása 10-

zel, 100-zal, 1000-rel, 

… 

Számolási készség fejlesztése. A 

műveletfogalom mélyítése 

gyakorlati feladatok megoldásával. 

Annak felismerése, hogy a 

természetes számokra megtanult 

műveleti tulajdonságok a 

tizedestörtekre is érvényesek. 

 
n: e: 12 óra 

A racionális szám 

fogalmának 

előkészítése: véges és 

végtelen szakaszos 

tizedes törtek. 

A mennyiségi jellemzők kifejezése 

számokkal: természetes szám, 

racionális szám, pontos szám és 

közelítő szám. 

 
e: 2 óra 

 

  



 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási 

pontok   

Órakeret 

Szöveges feladatok 

megoldása. 

Adatok meghatározása. 

Összefüggések 

megkeresése, 

tervkészítés. 

A matematikai modell 

felírása. 

Becslés. 

A terv végrehajtása, 

megoldás. 

Ellenőrzés. 

Szöveges válasz. 

Egyszerű matematikai problémát 

tartalmazó és a mindennapi élet 

köréből vett szövegek 

feldolgozása. 

Gondolatmenet tagolása. 

Emlékezés elmondott, elolvasott 

történetekre, emlékezést segítő 

ábrák, vázlatok, rajzok készítése, 

visszaolvasása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: olvasási 

és megértési 

stratégiák kialakítása 

(szövegben 

megfogalmazott 

helyzet, történés 

megfigyelése, 

értelmezése, 

lényeges és 

lényegtelen 

információk 

szétválasztása).  

Vizuális kultúra:  

Elképzelt történetek 

vizuális 

megjelenítése 

különböző 

eszközökkel. 

Folyamatos, 

az adott 

témakör 

órakeretébe 

beszámítva. 

Arányos következtetések.  

A mindennapi életben 

felmerülő, egyszerű 

arányossági feladatok 

megoldása 

következtetéssel. 

Egyenes arányosság. 

 

A következtetési képesség 

fejlesztése. 

Értő, elemző olvasás fejlesztése. 

Annak megfigyeltetése, hogy az 

egyik mennyiség változása 

milyen változást eredményez a 

hozzá tartozó mennyiségnél. 

Arányérzék fejlesztése, a 

valóságos viszonyok becslése 

települések térképe alapján.  

Hon- és népismeret; 

természetismeret: 

Magyarország 

térképéről 

méretarányos 

távolságok 

meghatározása. 

A saját település, 

szűkebb 

lakókörnyezet 

térképének 

használata. 

Vizuális kultúra: 

valós tárgyak 

arányosan 

kicsinyített vagy 

nagyított rajza. 

Folyamatos, 

az adott 

témakör 

órakeretébe 

beszámítva. 

  



 

 

Egyszerű elsőfokú 

egyismeretlenes 

egyenletek, 

egyenlőtlenségek 

megoldása tervszerű 

próbálgatással, 

következtetéssel, 

lebontogatással. A 

megoldások ábrázolása 

számegyenesen, 

ellenőrzés 

behelyettesítéssel. 

Önálló problémamegoldó 

képesség kialakítása és 

fejlesztése.  

Állítások megítélése 

igazságértékük szerint. Az 

egyenlő, nem egyenlő 

fogalmának elmélyítése. 

Ellenőrzés. 

 e: 2 óra 

Szabványmértékegységek 

és átváltásuk: hosszúság 

(terület, térfogat, 

űrtartalom), idő, tömeg.  

Megjegyzés:  

A mértékegységek 

alkalmazása nyomon 

követi a szám- és a 

műveletfogalom 

fejlődését. 

Gyakorlati mérések, 

mértékegység-átváltások helyes 

elvégzésének fejlesztése (pl. 

napirend, vásárlás). 

Az arányosság felismerése 

mennyiség és mérőszám 

kapcsolata alapján. 

Kreatív gondolkodás fejlesztése. 

Mennyiségi következtetés, 

becslési készség fejlesztése.  

A hétköznapi életben gyakran 

használt mennyiségek becslése, a 

becslési készség fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

tárgykészítéshez 

kapcsolódó 

mennyiségi 

fogalmak 

kialakítása, a 

mennyiségek 

megállapítása 

becslés, számítás, 

mérés útján;  

időbeosztás, napi- és 

hetirend. 

n: e: 4 óra 

+ 

folyamatos, 

az adott 

algebrai és 

geometriai 

témakör 

órakeretébe 

beszámítva. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Tízes számrendszer, helyiérték, alaki érték, számegyenes, kerekítés. 

Az összeg tagjai (összeadandók), kisebbítendő, kivonandó, különbség, 

szorzat, a szorzat tényezői (szorzandó, szorzó), osztandó, osztó, 

hányados, maradék. Arány, egyenes arányosság. 

Hosszúság, tömeg, idő, hőmérséklet, továbbá geometriai témakörben 

értelmezve, de a számtan, algebra témakörben is alkalmazva: terület, 

térfogat, űrtartalom. A mértékegységek átváltása. Euró, cent. 

Pozitív szám, negatív szám, előjel, ellentett, abszolútérték.  

Tört, számláló, nevező, közös nevező, vegyes szám, egyszerűsítés, 

bővítés. Tizedestört, véges és végtelen szakaszos tizedestört. 

Egyenlet egyenlőtlenség, alaphalmaz, megoldás, igazsághalmaz 

(megoldáshalmaz). 

  



 

 

Függvények, az analízis elemei 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 

Órakeret: n: 12 óra 

  e: 16 óra 

Előzetes tudás 

Szabályfelismerés, szabálykövetés. Összefüggések keresése. 

A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó tagok pótlása. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos 

használata. Függvényszemlélet előkészítése.  

Probléma felismerése. Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. 

Szabálykövetés, szabályfelismerés képességének fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok   Órakeret 

Helymeghatározás 

gyakorlati 

szituációkban, 

konkrét esetekben. 

A Descartes-féle 

derékszögű 

koordináta-rendszer. 

Matematikatörténet: 

Descartes. 

Megadott pont koordinátáinak 

leolvasása, illetve koordináták 

segítségével pont ábrázolása a 

Descartes-féle koordináta-

rendszerben. 

Sakklépések megadása, 

torpedójáték betű-szám 

koordinátákkal. Osztálytermi 

ülésrend megadása koordináta-

rendszerrel. 

Természetismeret: 

tájékozódás a térképen, 

fokhálózat. 

n: 3 óra 

e: 4 óra 

Összetartozó adatok 

táblázatba rendezése. 

Táblázat hiányzó 

elemeinek pótlása 

ismert vagy felismert 

szabály alapján, 

ábrázolásuk 

grafikonon. 

Összefüggések felismerése. Együtt 

változó mennyiségek összetartozó 

adatpárjainak jegyzése: tapasztalati 

függvények, sorozatok alkotása. 

 n: e: 4 óra 

+ 

folyamatos 

Változó mennyiségek 

közötti kapcsolatok, 

ábrázolásuk 

derékszögű 

koordináta-

rendszerben. 

Az egyenes 

arányosság függvény 

grafikonja (előkészítő 

jelleggel). 

A megfigyelőképesség, az 

összefüggés-felismerés gyakorlása. 

Szövegértelmező képesség 

fejlesztése. 

Eligazodás a mindennapi élet 

egyszerű grafikonjainak 

értelmezésében. 

 n: 2 óra 

e: 4 óra 

  



 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási 

pontok   

Órakeret 

Sorozat megadása a 

képzés szabályával, illetve 

néhány elemével. 

Példák konkrét 

sorozatokra. 

Sorozatok folytatása adott 

szabály szerint. 

Szabálykövetés, 

szabályfelismerés.  

Annak felismerése, hogy a néhány 

elemével adott sorozat végtelenül 

sokféleképpen folytatható. 

Testnevelés és sport; 

ének-zene; dráma és 

tánc: ismétlődő 

ritmus, tánclépés, 

mozgás létrehozása. 

n: 3 óra 

e: 4 óra 

Kulcsfogalmak/fogalmak Sorozat, koordináta-rendszer, táblázat, grafikon. 

 

  



 

 

Geometria 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 

Órakeret:  n: 30 óra 

  e: 36 óra 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). Hosszúság és távolság mérése (egyszerű 

gyakorlati példák). 

Háromszög, négyzet, téglalap, jellemzői. Kör létrehozása, felismerése, 

jellemzői. 

A test és a síkidom megkülönböztetése. Kocka, téglatest, jellemzői.  

Négyzet, téglalap kerülete. Mérés, kerületszámítás, mértékegységek. 

Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, 

területlefedéssel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak vizsgálata. 

Távolság szemléletes fogalma, meghatározása. A sík- és térszemlélet 

fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése. 

Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése. Számolási készség 

fejlesztése.  

A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. A geometriai jelölések 

pontos használata.  

Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok   Órakeret 

A tér elemei: pont, 

vonal, egyenes, 

félegyenes, szakasz, 

sík, test, felület. 

Egyenesek kölcsönös 

helyzete: metsző, 

párhuzamos, 

merőleges, kitérő 

egyenesek. 

Síkok és egyenesek, 

síkok és síkok 

kölcsönös helyzete a 

térben. 

A tanult térelemek felvétele és 

jelölése. 

Absztrakt fogalmak szemléleti 

alapozása (például 

papírhajtogatással). Körző, vonalzók 

helyes használata, két vonalzóval 

párhuzamosok, merőlegesek 

rajzolása. 

Testek vizsgálatának előkészítése. 

Vizuális kultúra: 

párhuzamos és 

merőleges egyenesek 

megfigyelése 

környezetünkben. 

n: 3 óra 

e: 4 óra 

Síkidomok, sokszögek 

(háromszögek, 

négyszögek) 

szemléletes fogalma. 

Sokszögek kerülete. 

Egybevágó 

(ugyanolyan alakú és 

méretű) síkidomok. 

Kicsinyítés, nagyítás. 

Téglalap, négyzet 

tulajdonságainak 

vizsgálata, kerülete. 

Síkidomok, tulajdonságainak 

vizsgálata, közös tulajdonságok 

felismerése. 

A korábban tanultak felelevenítése. 

Adott alakzatok kerületének 

meghatározása méréssel, 

számolással. Méterrúd, mérőszalag 

használata. Számolási készség 

fejlesztése. 

Hon- és népismeret: 

népművészeti minták, 

formák. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Udvarok, 

telkek kerülete. 

n: 3 óra 

e: 4 óra 

 



 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok   Órakeret 

A terület mérése, 

mértékegységei. A 

téglalap, négyzet 

területe. 

Adott alakzatok területének 

meghatározása méréssel, 

számolással, átdarabolással. A 

gyakorlati élettel kapcsolatos 

szöveges feladatok megoldása.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Az iskola és 

az otthon helyiségeinek 

alapterülete. 

n: e:5 óra 

Kocka, téglatest 

tulajdonságai, él, lap, 

csúcs. Téglatest 

(kocka) hálója, 

felszínének fogalma, a 

felszín kiszámítása. 

A térfogat szemléletes 

fogalma. 

A térfogatmérés 

mértékegységei. A 

téglatest (kocka) 

térfogatának 

kiszámítása.  

Az űrtartalom mérése, 

mértékegységei. Az 

űrtartalom 

mértékegységeinek és 

a térfogatmérés 

mértékegységeinek a 

kapcsolata. 

Testek építése, tulajdonságaik 

vizsgálata. Testek csoportosítása 

adott tulajdonságok alapján. A 

gyakorlati élettel kapcsolatos 

szöveges feladatok megoldása. 

Szövegértelmezés. A térszemlélet 

fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: téglatest 

készítése, 

tulajdonságainak 

vizsgálata. 

Vizuális kultúra: 

egyszerű tárgyak, 

geometriai alakzatok 

tervezése, modellezése.  

n: 4 óra 

e: 5 óra 

A távolság 

szemléletes fogalma, 

adott tulajdonságú 

pontok keresése. 

Adott feltételeknek 

megfelelő 

ponthalmazok. 

Kör, gömb 

szemléletes fogalma. 

Sugár, átmérő, húr, 

szelő, érintő. 

 

Törekvés a szaknyelv helyes 

használatára (legalább, legfeljebb, 

nem nagyobb, nem kisebb…) 

Körző, vonalzók helyes használata, 

két vonalzóval párhuzamosok, 

merőlegesek rajzolása. 

Körök, minták megjelenésének 

vizsgálata a környezetünkben, 

előfordulásuk a művészetekben és a 

gyakorlati életben. Díszítőminták 

szerkesztése körzővel. 

Vizuális kultúra: térbeli 

tárgyak síkbeli 

megjelenítése, a tér 

leképezési módjai. 

Építészetben 

alkalmazott térlefedő 

lehetőségek (kupolák, 

víztornyok stb.). 

Természetismeret: 

égitestek.  

Testnevelés és sport: 

tornaszerek (labdák, 

karikák stb.). 

Hon- és népismeret: 

népművészeti minták, 

formák. 

n:e: 4 óra 

  



 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok   Órakeret 

Háromszög szerkesztése 

három oldalból. A 

háromszög-egyenlőtlenség 

felismerése. Két ponttól 

egyenlő távolságra lévő 

pontok. Szakaszfelező 

merőleges. Adott 

egyenesre merőleges, 

adott egyenessel 

párhuzamos szerkesztése.  

Téglalap szerkesztése. 

Egyszerű problémák megoldása. 

Törekvés a pontosságra. 

Megjegyzés: A témakört az 

ismerkedés szintjén dolgozzuk fel. 

Alaposabb tárgyalására, a fogalmak 

rendszerezésére és a szerkesztések 

begyakorlására 6. osztályban kerül 

sor. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: megfelelő 

eszközök segítségével 

figyelmes, pontos 

munkavégzés. 

n: 5 óra 

e: 6 óra 

A szögtartomány, szög 

fogalma, mérése 

szögmérővel (fok, 

szögperc, 

szögmásodperc). 

Szögfajták. A szög 

jelölése, betűzése. 

Matematikatörténet: 

görög betűk használata a 

szögek jelölésére.  

Szögmérő használata. 

Fogalomalkotás mélyítése. 

Törekvés a pontos munkavégzésre. 

Tájékozódás iránytűvel, tájolóval. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: görög „abc” 

betűinek használata. 

Természetismeret: 

Tájékozódás térképen 

és terepen. Iránytű, 

alaprajz, fővilágtájak, 

térkép. 

n:e: 6 óra 

Testek ábrázolása. Testek 

építése, szemléltetése.  

Térszemlélet fejlesztése térbeli 

analógiák keresésével.  

A tanultak gyakorlati alkalmazása; 

a térszemlélet fejlődése (lásd a 

kompetenciafelmérések 

feladatsorait). 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: téglatest 

készítése, 

tulajdonságainak 

vizsgálata. Testek 

ábrázolása. 

Vizuális kultúra: 

egyszerű tárgyak, 

geometriai alakzatok 

tervezése, 

modellezése. Térbeli 

tárgyak síkbeli 

megjelenítése, a tér 

leképezési módjai. 

e: 2 óra 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík. Egyenesek kölcsönös helyzete 

(metsző, merőleges, párhuzamos, kitérő). Távolság, szakaszfelező 

merőleges. 

Síkidom, sokszög, háromszög, négyszög, téglalap, négyzet. Kör 

(körvonal, körlap), átmérő, sugár. Szögtartomány, szögfajták (nullszög, 

hegyesszög, derékszög, tompaszög, egyenesszög, homorúszög, 

tompaszög). Kerület, terület, a terület mértékegységei. 

Test, csúcs, él, lap. Gömb. Téglatest, kocka felszíne, hálója, térfogata.  

  



 

 

Statisztika, valószínűség 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 

Órakeret:  n: 8 óra 

  e: 12 óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 

Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. 

„Biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de nem biztos”. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A statisztika szerepének felismerése.  

Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, 

elemzőképesség fejlesztése.  
Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási 

pontok   

Órakeret 

Valószínűségi játékok és 

kísérletek dobókockák, 

pénzérmék segítségével. 

Valószínűségi és statisztikai 

alapfogalmak szemléleti alapon 

történő kialakítása. 

Kommunikáció és együttműködés 

a páros, ill. csoportmunkákban. 

Valószínűségi kísérletek 

végrehajtása. 

 n: 3 óra 

e: 4 óra 

Adatok tervszerű gyűjtése, 

rendezése.  

Egyszerű diagramok 

értelmezése, táblázatok 

olvasása, készítése. 

Tudatos és célirányos figyelem 

gyakorlása. 

Napi sajtóban, különböző 

kiadványokban található 

grafikonok, táblázatok elemzése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

menetrend adatainak 

értelmezése; 

kalóriatáblázat 

vizsgálata. 

Informatika: 

adatkezelés, 

adatfeldolgozás, 

információ-

megjelenítés.  

n: 3 óra 

e: 4 óra 

Átlagszámítás néhány adat 

esetén (számtani közép). 

Az átlag lényegének megértése. 

Számolási készség fejlődése. 

Természetismeret: 

időjárási átlagok 

(csapadék, 

hőingadozás, napi, 

havi, évi 

középhőmérséklet). 

n: 2 óra 

e: 4 óra 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény.  

Adat, diagram, átlag. 

 

 



 

 

A fejlesztés elvárt eredményei az 5. évfolyam végén 

A fejlesztés elvárt 

eredményei az 

5. évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, 

felismerése. 

Két véges halmaz közös részének, uniójának felírása, ábrázolása.  

Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felsorolása. 

Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások 

megfogalmazása. 

A nyelv logikai elemeinek és az összehasonlításhoz szükséges 

kifejezéseknek a helyes használata. 

Számtan, algebra 

Az 1 000 000-nál nem nagyobb természetes számok írása, olvasása, 

összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen, a tízes számrendszer 

ismerete. Természetes számok kerekítése. 

A természetes számok összeadása, kivonása, szorzása többjegyű 

szorzóval, osztása kétjegyű osztóval. 

Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. A 2-vel, 5-tel, 100-zal, 1000-

rel osztható számok felismerése. 

Törtek kétféle értelmezése, ábrázolásuk többféleképpen. Kis nevezőjű 

törtek összehasonlítása, összeadása, kivonása, szorzása, osztása 

természetes számmal. 

Tizedestörtek értelmezése, írása, olvasása, összehasonlításuk. 

Tizedestörtek kerekítése. Tizedestörtek összeadása, kivonása, szorzása, 

osztása természetes számmal. 

Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a 

műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek 

alkalmazása. 

Egész számok, negatív, pozitív számok ismerete, ellentett, abszolútérték 

meghatározása. Egész számok összeadása, kivonása szemléletes 

feladatokban. 

A mindennapi élettel kapcsolatos egyszerű szöveges feladatok megoldása 

(szövegértelmezés, adatok kigyűjtése, terv, becslés, számítás; ellenőrzés 

segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése).  

A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg 

szabványmértékegységeinek ismerete, helyes alkalmazása. 

Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. 

 



 

 

A fejlesztés elvárt 

eredményei az 

5. évfolyam végén 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont 

koordinátáinak leolvasása. 

Egyszerűbb grafikonok, elemzése, oszlopdiagramok, vonaldiagramok 

értelmezése, megrajzolása. Táblázatok értelmezése, készítése.  

Néhány tagjával elkezdett sorozathoz szabály(ok) keresése, 

megfogalmazása. Egyszerű sorozatok folytatása adott, illetve felismert 

szabály alapján.  

Geometria 

Térelemek felismerése: pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, test 

szemléletes fogalmának ismerete. Törekvés a szaknyelv és az anyanyelv 

helyes használatára. 

Párhuzamos, metsző, kitérő, merőleges egyenesek fogalmának ismerete. 

Párhuzamos és merőleges egyenesek rajzolása egyélű és derékszögű 

vonalzó segítségével.  

A geometriai ismeretek alkalmazásával az ábrák helyes értelmezése.  

Pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága. A körző, 

vonalzó célszerű használata. 

A sokszög szemléletes fogalma. Sokszögek tulajdonságainak vizsgálata, 

csoportosításuk különböző szempontok szerint.  

Konkrét sokszögek kerületének kiszámítása. 

A téglalap, négyzet fogalma, tulajdonságaik vizsgálata, kerületük 

kiszámítása konkrét feladatokban.  

Sokszögek területének meghatározása alkalmai mértékegységgel történő 

lefedéssel. A terület szabványos mértékegységei, átváltásuk. A téglalap 

(négyzet) területe. 

A téglatest, kocka ismerete, az elnevezések (csúcs, él, lap) helyes 

használata. A téglatest hálója, felszínének meghatározása.  

A téglatest térfogata, a térfogat szabványos mértékegységei. A térfogat és 

az űrtartalom mértékegységei közti kapcsolat ismerete.  

A kerület-, a terület- és a térfogatszámításról tanultak alkalmazása 

gyakorlati jellegű feladatokban. 

Testek ábrázolása; építése. 

A szögtartomány fogalma, a szögek nagyságának megmérése, a 

mértékegységek ismerete. Adott nagyságú szög megrajzolása szögmérő 

segítségével. A szögfajták ismerete.   

Valószínűség, statisztika 

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, 

rendezése, ábrázolása. 



 

 

6. 6. évfolyam 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 

Órakeret:  n: 4 óra 

  e: 10 óra 

  + folyamatos 

Előzetes tudás 

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó 

elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak 

eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

Egyszerű matematikai tartalmú szövegek értelmezése. Állítások 

igazságtartalmának eldöntése.  

Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása 

(próbálgatással). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása és felidézése. A megtanulást segítő 

eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív 

használatának fejlesztése. A rendszerezést segítő eszközök és 

algoritmusok megismerése. 

Kombinatorikus gondolkodás fejlesztése. Tervezés, ellenőrzés, 

önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése. A saját képességek és műveltség 

fejlesztésének igénye. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási 

pontok   

Órakeret 

Elemek elrendezése, 

rendszerezése adott 

szempont(ok) szerint. 

Néhány elem sorba 

rendezése, kiválasztása 

különféle módszerekkel.  

A kombinatorikus gondolkodás, 

a célirányos figyelem 

kialakítása, fejlesztése. 

 n: 3 óra  

e: 4 óra 

+ 

folyamatos 

Halmazba rendezés adott 

tulajdonság alapján. 

Konkrét halmaz és 

részhalmaza közti 

kapcsolat felismerése. 

Két véges halmaz közös 

része, egyesítése. 

Halmazok közti 

kapcsolatok szemléltetése. 

A helyes halmazszemlélet 

kialakítása. 

Tárgyak tulajdonságainak 

kiemelése, összehasonlítás, 

azonosítás, megkülönböztetés, 

osztályokba sorolás különféle 

tulajdonságok szerint. 

Informatika: 

könyvtárszerkezet 

a számítógépen. 

 

n: 1 óra  

e: 2 óra 

+ 

folyamatos  

  



 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási 

pontok   

Változatos tartalmú 

szövegek értelmezése.  

Példák a biztos, a 

lehetséges és a lehetetlen 

bemutatására. 

A tanultakhoz kapcsolódó 

igaz és hamis állítások. 

Értő, elemző olvasás fejlesztése. 

Kommunikáció fejlesztése a 

nyelv logikai elemeinek 

használatával.  

A közös tulajdonságok 

felismerése, tagadása.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegértelmezés.  

A lényegkiemelés 

képességének 

fejlesztése. 

n:Folyamatos 

e: 1 óra 

Egyszerű, matematikailag 

is értelmezhető hétköznapi 

szituációk 

megfogalmazása szóban 

és írásban. A nyelv logikai 

elemeinek („nem”, „és”, 

„vagy”, „ha …, akkor …”, 

„minden”, „van olyan”, 

„legalább”, „legfeljebb”) 

helyes használata.  

Definíció megértése és 

alkalmazása. 

Kommunikáció, 

lényegkiemelés. A matematikai 

logika nyelvének megismerése, 

tudatosítása. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

A lényegkiemelés 

fejlesztése. 

n:Folyamatos 

e: 2 óra 

Megoldások 

megtervezése, 

eredmények ellenőrzése. 

Tervezés, ellenőrzés, 

önellenőrzés. Lásd például a 

műveleti sorrendnek, a szöveges 

feladatok megoldásának, az 

arányossági következtetéseknek, 

a statisztikai adatgyűjtésnek 

vagy a geometriai 

szerkesztéseknek a 

megtervezését.  

Informatika: 

Internet használata. 

n:Folyamatos 

e: 1 óra 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Halmaz, elem, eleme, alaphalmaz, üres halmaz, 

részhalmaz, egyesítés, közös rész. Igaz, hamis. Nem, 

és, vagy. Minden, van olyan. Biztos, lehetséges, 

lehetetlen. Legalább, legfeljebb. 

 

  



 

 

Számtan, algebra 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 

Órakeret:  52 óra 

  e: 80 óra 

Előzetes tudás 

Természetes számok írása, olvasása (1 000 000-s számkör), helyesírása, 

kerekítésük. Helyiérték, alaki érték, valódi érték. A négy alapművelet 

végrehajtása szóban és írásban a természetes számok körében.  Műveletek 

ellenőrzése. 

Egész számok, pozitív, negatív számok. Ellentett, abszolútérték. Egész 

számok nagyság szerinti összehasonlítása, összeadása, kivonása a 

szemléletre támaszkodva.  

Törtek, tizedestörtek fogalma, helyük a számegyenesen. Törtek, 

tizedestörtek egyszerűsítése, bővítése, nagyság szerinti összehasonlítása. 

Törtek, tizedestörtek összeadása, kivonása, szorzásuk, osztásuk 

természetes számmal. 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Mértékegységek 

átváltása. Mérőeszközök használata. 

A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés 

alkalmazása.  

Műveletek tulajdonságai. Zárójelek használata, műveleti sorrend.  

Oszthatóság, többszörös, osztó, maradék fogalma. 

Egyszerű szöveges feladatok megoldása (a szöveg értelmezése, a 

szükséges adatok kiválasztása, tervkészítés, a számítások végrehajtása és 

ellenőrzése a szöveg alapján, szöveges válasz). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A műveleti 

sorrend használatának fejlesztése, készségszintre emelése. Mértékegységek 

helyes használata és pontos átváltása. 

Matematikai úton megoldható probléma megoldásának elképzelése, 

becslés, sejtés megfogalmazása; megoldás után a képzelt és tényleges 

megoldás összevetése. Egyszerűsített rajz készítése lényeges elemek 

megőrzésével. 

Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás fejlesztése. 

Pénzügyi ismeretek alapozása. 

Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás. 

  



 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok   Órakeret 

Ismétlés: A 

természetes számok 

értelmezése milliós 

számkörben, 

kitekintés billióig. A 

tizedestörtek 

fogalmának 

felelevenítése. 

Számok írása. Alaki 

érték, helyiérték. 

Számok ábrázolása 

számegyenesen, 

összehasonlításuk.  

Kerekítés, a mérés 

pontosságának 

jelzése. 

A számokról tanultak felelevenítése, 

mélyítése, a számkör bővítése.  

Hallott számok leírása, látott 

számok kiolvasása. Számok 

ábrázolása számegyenesen. 

Helyiérték-táblázat használata. 

Mértékegységek kifejezése 

tizedestörtekkel: dm, cm, mm… 

Természetismeret: 

Magyarország, 

Európai Unió, Kína 

lakosainak száma. 

Európa területe stb. 

n: 4 óra 

e: 6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok   Órakeret 

A hatványozás 

fogalmának 

előkészítése. A 

természetes számok 

helyiértékének 

hatványalakja. 

Kombinatorikus gondolkodás 

fejlesztése. 

 e: 2 óra 

Tizedestört alakban írt 

számok szorzása, 

osztása 10-zel, 100-

zal, 1000-rel, … (tíz 

hatványaival). 

  n: e: 1  óra 

Ismétlés: Szabvány 

mértékegységek és 

átváltásuk: hosszúság, 

terület, térfogat, 

űrtartalom, idő, 

tömeg.  

A mértékegységek 

alkalmazása algebrai, 

geometriai és 

függvénytani 

problémák 

megoldásában. 

A korábban tanultak áttekintése, 

rendszerezése. Gyakorlati mérések, 

mértékegység-átváltások helyes 

elvégzése. Az arányosság 

felismerése mennyiség és mérőszám 

kapcsolata alapján. Kreatív 

gondolkodás fejlesztése.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

tárgykészítéshez 

kapcsolódó 

mennyiségi fogalmak 

kialakítása, a 

mennyiségek 

megállapítása becslés, 

számítás, mérés útján. 

n: 3 óra  

e: 4 óra 

+ 

folyamatos 

  



 

 

Osztó, többszörös, 

oszthatóság, 

osztópárok. Egyszerű 

oszthatósági 

szabályok 2-vel, 3-

mal, 5-tel, 9-cel, 10-

zel [100-zal, 4-gyel, 

25-tel]. 

Két szám közös 

osztói, közös 

többszörösei. 

A tanult ismeretek 

felhasználása a törtek 

egyszerűsítése, 

bővítése során. 

A korábban tanultakból kiindulva új 

összefüggések „felfedezése”. 

Két szám közös osztóinak, majd a 

legnagyobb közös osztónak a 

kiválasztása az összes osztóból. A 

legkisebb pozitív közös többszörös 

megkeresése. 

Számolási készség fejlesztése 

szóban. A bizonyítási igény 

felkeltése. 

Megjegyzés: 

A „spirális” építkezés elve alapján 

7. osztályban – magasabb szinten – 

visszatérünk ennek az anyagrésznek 

a tárgyalására. 

 n: 5 óra 

e: 8 óra 

 

Az egész számok 

halmaza. Egész 

számok ábrázolása 

számegyenesen, 

nagyság szerinti 

összehasonlításuk. 

Egész számok 

összeadása, kivonása, 

szorzása, osztása. 

Zárójelhasználat, 

műveleti sorrend. 

A korábban szemléletes úton 

kialakuló fogalom magasabb 

absztrakciós szintre emelése. 

Szabályok megfogalmazása és 

követése.  

 n: 8 óra 

e: 10 óra  

  



 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok   Órakeret 

A tört fogalma. A 

törttel kapcsolatos 

elnevezések használata 

Törtszám ábrázolása 

számegyenesen. 

Törtek egyszerűsítése 

és bővítése, nagyság 

szerinti 

összehasonlításuk. A 

tizedestörtek 

egyszerűsítése és 

bővítése.   

Matematikatörténet: A 

törtfogalom 

kialakulása az 

ókorban. 

A közönséges tört szemléltetése, 

kétféle értelmezése, felismerése 

szöveges környezetben. A korábban 

tanultak áttekintése, kiegészítése. 

Az oszthatóságról tanultak 

alkalmazása. 

Ének-zene: hangjegyek 

értékének és a 

törtszámoknak a 

kapcsolata. 

n: 2 óra 

e: 3 óra 

Törtek, speciálisan 

tizedestörtek 

összeadása, kivonása. 

Tört szorzása törttel, 

tört osztása törttel. A 

reciprok fogalma. 

Szorzás, osztás 

tizedestört alakú 

számmal. 

Műveleti 

tulajdonságok, helyes 

műveleti sorrend, 

zárójelek használata. 

Műveletek 

eredményének 

előzetes becslése, 

ellenőrzése, 

kerekítése. 

Számolási készség fejlesztése. A 

műveletfogalom általánosítása és 

mélyítése gyakorlati feladatok 

megoldásával. A természetes 

számokra tanult algoritmusok 

általánosítása. Egyszerű feladatok 

esetén a műveleti sorrend helyes 

alkalmazási módjának felismerése, 

alkalmazása. Az egyértelműség és a 

következetesség fontossága. 

Önellenőrzés, önismeret fejlesztése. 

 n: 10 óra 

e: 14 óra 

A racionális szám 

fogalma: Negatív 

törtek értelmezése, 

ábrázolásuk 

számegyenesen. 

Számolás negatív 

törtekkel és negatív 

tizedestörtekkel. 

Véges és végtelen 

szakaszos tizedes 

törtek.  

A mennyiségi jellemzők kifejezése 

számokkal: természetes szám, 

racionális szám, pontos szám és 

közelítő szám. 

 n: 1 óra 

e: 3 óra 

 

  



 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok   Órakeret 

Szöveges feladatok 

megoldása. 

 

Matematikatörténet: 

Pólya György 

munkássága. 

Egyszerű matematikai problémát 

tartalmazó és a mindennapi élet 

köréből vett szövegek 

feldolgozása. 

Gondolatmenet tagolása. 

Emlékezés elmondott, elolvasott 

történetekre, emlékezést segítő 

ábrák, vázlatok, rajzok készítése, 

visszaolvasása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: olvasási és 

megértési stratégiák 

kialakítása (szövegben 

megfogalmazott 

helyzet, történés 

megfigyelése, 

értelmezése, lényeges 

és lényegtelen 

információk 

szétválasztása).  

Vizuális kultúra:  

Elképzelt történetek 

vizuális megjelenítése 

különböző 

eszközökkel. 

n:Folyamatos, 

az adott 

témakör 

órakeretébe 

beszámítva. 

 

e: 1 óra 

Két szám aránya. 

Egyenes arányossági 

következtetések.  

A mindennapi 

életben felmerülő, 

egyszerű arányossági 

feladatok megoldása 

következtetéssel. 

Fordított arányosság. 

Arányos osztás.  

 

A következtetési képesség 

fejlesztése. 

Értő, elemző olvasás fejlesztése. 

Annak megfigyeltetése, hogy az 

egyik mennyiség változása milyen 

változást eredményez a hozzá 

tartozó mennyiségnél. Arányérzék 

fejlesztése, a valóságos viszonyok 

becslése, települések térképe 

alapján.  

 

Hon- és népismeret; 

természetismeret: 

Magyarország 

térképéről 

méretarányos 

távolságok 

meghatározása. 

A saját település, 

szűkebb 

lakókörnyezet 

térképének használata. 

Vizuális kultúra: valós 

tárgyak arányosan 

kicsinyített vagy 

nagyított rajza. 

n: 3 óra 

e: 6 óra 

+ folyamatos, 

az adott 

témakör 

órakeretébe 

beszámítva. 

A százalék 

fogalmának 

megismerése 

gyakorlati példákon 

keresztül. Az alap, a 

százalékérték és a 

százalékláb 

értelmezése. 

Egyszerű 

százalékszámítási 

feladatok megoldása 

következtetéssel. 

Összetett 

százalékszámítási 

feladatok. 

Az alap, a százalékérték és a 

százalékláb megkülönböztetése. 

Az eredmény összevetése a 

feltételekkel, a becsült 

eredménnyel, a valósággal. 

Természetismeret:  

Százalékos feliratokat 

tartalmazó termékek 

jeleinek felismerése, 

értelmezése, az 

információ 

jelentősége.  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; pénzügyi, 

gazdasági kultúra: 

árfolyam, infláció, 

hitel, betét, kamat; 

árengedmény. 

n: 6 óra 

e: 10 óra 



 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási 

pontok   

Órakeret 

Nyitott mondat, egyenlet, 

egyenlőtlenség. 

Alaphalmaz, 

megoldáshalmaz. 

Egyszerű elsőfokú 

egyismeretlenes 

egyenletek, 

egyenlőtlenségek 

megoldása 

következtetéssel, 

lebontogatással. A 

megoldások ábrázolása 

számegyenesen, 

ellenőrzés 

behelyettesítéssel. 

Ismerkedés a 

mérlegelvvel. Szöveges 

feladatok megoldása 

egyenlettel. 

Önálló problémamegoldó képesség 

kialakítása és fejlesztése.  

Állítások megítélése 

igazságértékük szerint. Az egyenlő, 

nem egyenlő fogalmának 

elmélyítése. Ellenőrzés. 

Ismerkedés a mérlegelvvel: 

szemléletes játékos feladatok 

megoldása. 

 n: 9 óra 

e. 12 óra 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Természetes szám. Tízes számrendszer, helyiérték, alaki 

érték, számegyenes, kerekítés. Az összeg tagjai 

(összeadandók), kisebbítendő, kivonandó, különbség, 

szorzat, a szorzat tényezői (szorzandó, szorzó), osztandó, 

osztó, hányados, maradék. Két szám aránya, egyenes 

arányosság, fordított arányosság. Százalék, százalékérték, 

alap, százalékláb. 

Hosszúság, tömeg, idő, hőmérséklet, terület, térfogat, 

űrtartalom. A mértékegységek átváltása.  

Egész szám, pozitív szám, negatív szám, előjel, ellentett, 

abszolút érték.  

Tört, számláló, nevező, közös nevező, vegyes szám, 

egyszerűsítés, bővítés. Reciprok. Tizedestört, véges és 

végtelen szakaszos tizedestört. Racionális számok. 

Nyitott mondat, egyenlet egyenlőtlenség, alaphalmaz, 

megoldás, igazsághalmaz (megoldáshalmaz). 

 



 

 

Függvények, az analízis elemei 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 

Órakeret:  n: 8 óra 

  e: 20 óra 

Előzetes tudás 

Szabályfelismerés, szabálykövetés. Összefüggések keresése. 

Összetartozó számpárok ábrázolása Descartes-féle derékszögű 

koordináta-rendszerben. Egyszerű grafikonok értelmezése, 

megrajzolása. 

A szabály megfogalmazása egyszerű formában. A hiányzó tagok 

pótlása adott vagy felismert szabály alapján. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése, táblázatban adott 

adatok értelmezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos 

használata. Függvényszemlélet előkészítése.  

Probléma felismerése. Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. 

Szabálykövetés, szabályfelismerés képességének fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási 

pontok   

Órakeret 

Ismétlés: 

Helymeghatározás 

gyakorlati szituációkban, 

konkrét esetekben. A 

Descartes-féle derékszögű 

koordináta-rendszer. 

Megadott pont koordinátáinak 

leolvasása, illetve koordináták 

segítségével pont ábrázolása a 

Descartes-féle koordináta-

rendszerben. 

 n: 2 óra 

e: 3 óra 

+ 

folyamatos 

Táblázat hiányzó 

elemeinek pótlása ismert 

vagy felismert szabály 

alapján, ábrázolásuk 

grafikonon. Változó 

mennyiségek közötti 

kapcsolatok, ábrázolásuk 

derékszögű koordináta-

rendszerben. 

Összefüggések felismerése. A 

megfigyelőképesség fejlesztése. 

Együtt változó mennyiségek 

összetartozó adatpárjainak 

jegyzése: tapasztalati 

függvények vizsgálata. 

Eligazodás a mindennapi élet 

egyszerű grafikonjaiban. 

 n: 3 óra 

e: 5 óra 

+ 

folyamatos 

Gyakorlati példák 

elsőfokú függvényekre. 

Az egyenes arányosság 

grafikonja. 

Ellenpéldaként (az osztály 

képességeinek megfelelő 

szinten) célszerű a fordított 

arányossággal is foglalkozni. 

 n: 3 óra 

e: 6 óra 

 

Példák konkrét 

sorozatokra. Sorozatok 

folytatása adott szabály 

szerint. 

Szabálykövetés, 

szabályfelismerés. 

Sorozatok készítése. 

 n:Folyamatos 

e: 6 óra 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Sorozat, koordináta-rendszer, táblázat, grafikon. 

Egyenes arányosság. 

 

 



 

 

Geometria 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 

Órakeret:  n: 24 óra 

  e: 44 óra 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík. 

Hosszúság és távolság mérése (egyszerű gyakorlati példák), 

mértékegységek. Egyenesek kölcsönös helyzete: párhuzamos, metsző, 

kitérő, merőleges egyenesek.  

Szögtartomány, szögfajták, a szög nagyságának mérése. 

Síkidom, sokszög, háromszög, négyzet, téglalap fogalma. Kör (körvonal, 

körlap), átmérő, sugár. A körző, az egyélű vonalzó és a derékszögű 

vonalzó helyes használata. Négyzet, téglalap kerülete. Mérés, 

kerületszámítás. 

A területszámítás mértékegységei. Négyzet, téglalap területe. 

A test és a felület szemléletes fogalma. Kocka, téglatest, jellemzői, 

hálójuk, felszínük, térfogatuk. Gömb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak vizsgálata. 

Távolság szemléletes fogalma, meghatározása. A sík- és térszemlélet 

fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése. 

Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése. Számolási készség 

fejlesztése.  

A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. A geometriai jelölések 

pontos használata.  

Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok   Órakeret 

A tér elemei: pont, 

vonal, egyenes, 

félegyenes, szakasz, 

sík, test (él, csúcs, 

lap), felület. 

Alakzatok kölcsönös 

helyzetének 

vizsgálata. 

Párhuzamosság, 

merőlegesség. Két 

pont, pont és egyenes, 

párhuzamos 

egyenesek távolsága. 

Matematikatörténet: 

Eukleidész, Bolyai 

Farkas és Bolyai 

János. 

A korábban tanult fogalmak 

felelevenítése, rendszerezése, 

kiegészítése. 

Körző, vonalzók helyes használata, 

két vonalzóval párhuzamosok, 

merőlegesek rajzolása, 

alapszerkesztések. 

A tanult térelemek felvétele és 

jelölése. 

Vizuális kultúra: 

párhuzamos és 

merőleges egyenesek 

megfigyelése 

környezetünkben. 

Térbeli tárgyak síkbeli 

megjelenítése, a tér 

leképezési módjai. 

n: 3 óra 

e: 6 óra 

  



 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok   Órakeret 

Testek ábrázolása. 

Testek építése, 

szemléltetése. 

Testek építése, tulajdonságaik 

vizsgálata. 

Rendszerező képesség, 

halmazszemlélet fejlesztése. 

Testek csoportosítása adott 

tulajdonságok alapján. 

Térszemlélet fejlesztése térbeli 

analógiák keresésével. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: téglatest 

készítése, 

tulajdonságainak 

vizsgálata. Testek 

ábrázolása. 

Vizuális kultúra: 

egyszerű tárgyak, 

geometriai alakzatok 

tervezése, modellezése. 

Térbeli tárgyak síkbeli 

megjelenítése, a tér 

leképezési módjai. 

e: 2 óra 

A sokszög szemléletes 

fogalma. 

Tulajdonságaik 

vizsgálata: átlók 

száma (általános 

összefüggés 

megkeresése), 

konvexitás. 

Síkidomok, tulajdonságainak 

vizsgálata, közös tulajdonságok 

felismerése. 

 n: 1 óra 

e: 3 óra 

Ismétlés: Adott 

feltételeknek 

megfelelő 

ponthalmazok: Kör 

(körvonal, körlap) 

fogalma, körszelet, 

körcikk. Sugár, 

átmérő, húr, szelő, 

érintő. 

Törekvés a szaknyelv helyes 

használatára  

Hon- és népismeret: 

népművészeti minták, 

formák. 

n: 1 óra 

e: 2 óra 

Két ponttól egyenlő 

távolságra levő 

pontok. Szakaszfelező 

merőleges. 

Adott egyenesre 

merőleges 

szerkesztése. Adott 

egyenessel 

párhuzamos egyenes 

szerkesztése. 

Téglalap, négyzet 

szerkesztése. 

Egyszerű problémák megoldása. A 

szerkesztési feladatok megoldásának 

lépései (Pólya nyomán). 

Törekvés a pontosságra. 

Gyakorlati példák a fogalmak 

mélyebb megértéséhez. 

 n: 2 óra 

e: 4 óra 



 

 

A szög fogalma, 

mérése szögmérővel. 

Szögfajták.  

A szög jelölése, 

betűzése. 

Szögmásolás, 

szögfelezés. 

Nevezetes szögek 

szerkesztése. (Például: 

60°, 30°, 90°, 45°, 

120°.) 

A szögekről tanultak ismétlése, 

kiegészítése. A fogalomalkotás 

mélyítése. A szögmérő használata. 

Törekvés a pontos munkavégzésre. 

A szerkesztés gondolatmenetének 

tagolása. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: görög „abc” 

betűinek használata. 

n: 2 óra 

e: 4 óra 

Háromszögek és 

csoportosításuk. 

Hegyesszögű, 

derékszögű, 

tompaszögű 

háromszög. Egyenlő 

szárú, egyenlő oldalú 

háromszög. 

A tanultak 

alkalmazása 

háromszögek 

megszerkesztésében. 

Tulajdonságok megfigyelése, 

összehasonlítása. Csoportosítás. 

A belső szögek összegének, a külső 

szög és a belső szögek közti 

kapcsolatnak megsejtése 

parkettázással, hajtogatással, 

szögmásolással, méréssel. 

Vizuális kultúra: 

speciális háromszögek 

a művészetben. 

n: 3 óra 

e: 4 óra 

Négyszögek, speciális 

négyszögek (trapéz, 

paralelogramma, 

deltoid, rombusz) 

megismerése. Belső és 

külső szögek 

megfigyelése. 

Speciális négyszögek 

szerkesztése. 

Az alakzatok előállítása 

hajtogatással, nyírással, rajzzal, 

tulajdonságaiknak kiemelése, 

összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés, osztályokba 

sorolás különféle tulajdonságok 

szerint. 

 n: 2 óra 

e: 3 óra 

  



 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási 

pontok   

Órakeret 

A tengelyes tükrözés. 

Egyszerű alakzatok 

tengelyes tükörképének 

megszerkesztése.  

A tengelyes tükrözés 

tulajdonságai. 

Szimmetrikus ábrák készítése. 

Tükrözés körzővel, vonalzóval. 

Tükrözés koordináta-rendszerben. 

Pont, egyenes, szög, háromszög, 

kör képe, irányításváltás. 

Transzformációs szemlélet 

fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: megfelelő 

eszközök 

segítségével 

figyelmes, pontos 

munkavégzés. 

n: 3 óra 

e: 5 óra 

Tengelyesen szimmetrikus 

alakzatok. A kör 

szimmetriatengelyei. 

Tengelyesen szimmetrikus 

háromszögek. 

Tengelyesen szimmetrikus 

sokszögek (például a 

szabályos sokszögek).  

Tengelyesen szimmetrikus 

négyszögek (deltoid, 

rombusz, húrtrapéz, 

téglalap, négyzet).  

A tengelyes szimmetria vizsgálata 

hajtogatással, tükörrel. 

A szimmetria felismerése a 

természetben és a művészetben. 

Vizuális kultúra; 

természetismeret: 

tengelyesen 

szimmetrikus 

alakzatok 

megfigyelése, 

vizsgálata a 

műalkotásokban. 

n: 6 óra 

e: 9 óra 

Derékszögű háromszög és 

tengelyesen szimmetrikus 

háromszögek, négyszögek 

területe. 

Területmeghatározás 

átdarabolással. 

 n: 1 óra 

e: 2 óra 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík. Egyenesek 

kölcsönös helyzete (metsző, merőleges, párhuzamos, 

kitérő); sík és egyenes, két sík kölcsönös helyzete. 

Távolság, szakaszfelező merőleges, szögfelező. 

Síkidom, sokszög. Háromszög, hegyesszögű, tompaszögű, 

derékszögű háromszög; egyenlő szárú, egyenlő oldalú 

háromszög. Négyszög, téglalap, négyzet, húrtrapéz, 

deltoid, rombusz. 

Kör (körvonal, körlap, körív, körcikk, körszelet), átmérő, 

sugár, érintő.  

Szögtartomány, szögfajták (nullszög, hegyesszög, 

derékszög, tompaszög, egyenesszög, homorúszög, 

tompaszög). Kerület, terület, a terület mértékegységei. 

Test, csúcs, él, lap. Gömb. Téglatest, kocka felszíne, 

hálója, térfogata.  

Egybevágóság, tengelyes tükrözés, tengelyes szimmetria. 

 

 

 



 

 

Statisztika, valószínűség 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 

Órakeret:  n: 4 óra 

  e: 10 óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, oszlopdiagram leolvasása. 

Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. 

„Biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de nem biztos”. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A statisztika szerepének felismerése.  

Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, 

elemzőképesség fejlesztése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási 

pontok   

Órakeret 

Valószínűségi játékok és 

kísérletek dobókockák, 

pénzérmék segítségével. 

Valószínűségi alapfogalmak 

szemléleti alapon történő 

kialakítása. 

Kommunikáció és együttműködés 

a páros, ill. csoportmunkákban. 

Valószínűségi kísérletek 

végrehajtása. 

 n: 2 óra  

e: 4 óra 

Adatok tervszerű gyűjtése, 

rendezése.  

Egyszerű diagramok 

(oszlopdiagramok, 

kördiagramok) 

értelmezése, táblázatok 

olvasása, készítése. 

Tudatos és célirányos figyelem 

gyakorlása. 

Napi sajtóban, különböző 

kiadványokban található 

grafikonok, táblázatok elemzése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

menetrend adatainak 

értelmezése; 

kalóriatáblázat 

vizsgálata. 

Informatika: 

adatkezelés, 

adatfeldolgozás, 

információ-

megjelenítés.  

n: 1 óra 

e: 6 óra 

+ 

folyamatos 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Esemény, biztos esemény, lehetséges, de nem biztos, 

lehetetlen esemény. Lehetséges esetek, kedvező esetek. 

Adat, diagram. 

 

 



 

 

A fejlesztés elvárt eredményei a 6. évfolyam végén 

A fejlesztés elvárt 

eredményei a 

6. évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, 

felismerése. 

Két véges halmaz közös részének, uniójának felírása, ábrázolása.  

Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felírása. 

Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások 

megfogalmazása. 

A nyelv logikai elemeinek és az összehasonlításhoz szükséges 

kifejezéseknek a helyes használata. 

Számtan, algebra 

A tízes számrendszer fogalma, a tízes számrendszer helyiértékeinek 

ismerete.  

Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös 

többszörösök megkeresése. Oszthatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, 4, 25, 

100) ismerete, alkalmazása. 

Egész számok fogalmának ismerete, ellentett, abszolútérték 

meghatározása. Egész számok összeadása, kivonása, szorzása, osztása. Az 

egész számokkal végzett műveletek szabályainak alkalmazása. 

Törtek, tizedestörtek értelmezése, írása, olvasása, egyszerűsítése, bővítése, 

összehasonlításuk. Tizedestörtek kerekítése. Törtek, tizedestörtek 

összeadása, kivonása, szorzása, osztása. A racionális szám fogalma. 

Műveletek a racionális számok körében (negatív törtekkel, 

tizedestörtekkel is). 

Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a 

műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek 

alkalmazása. 

Két szám aránya. A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági 

feladatok megoldása következtetéssel, az egyenes arányosság és a fordított 

arányosság értése, használata. 

A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása. 

Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása 

szabadon választott módszerrel. 

Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlet 

felírásával. Szövegértelmezés, adatok kigyűjtése, terv (szimbólumok, 

betűkifejezések segítségével összefüggések felírása a szöveges feladatok 

adatai között), becslés, számítás; ellenőrzés segítségével a kapott 

eredmények helyességének megítélése.  

A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg 

szabványmértékegységeinek ismerete. Mértékegységek egyszerűbb 

átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati 

használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során. 

 



 

 

A fejlesztés elvárt 

eredményei a 

6. évfolyam végén 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont 

koordinátáinak leolvasása. 

Egyszerűbb grafikonok, elemzése, oszlopdiagramok, vonaldiagramok 

értelmezése, megrajzolása. Táblázatok értelmezése, készítése. 

Az egyenes arányosság mint függvény. Az egyenes arányosság 

grafikonjának értelmezése. 

Néhány tagjával elkezdett sorozathoz szabály(ok) keresése, 

megfogalmazása. Egyszerű sorozatok folytatása adott, illetve felismert 

szabály alapján. 

Geometria 

Térelemek felismerése, a szaknyelv és az anyanyelv helyes használata. 

Párhuzamos, metsző, kitérő, merőleges egyenesek fogalmának ismerete. 

Párhuzamos és merőleges egyenesek rajzolása egyélű és derékszögű 

vonalzó segítségével.  

Alapszerkesztések végrehajtása; pont és egyenes távolsága, két 

párhuzamos egyenes távolsága, szakaszfelező merőleges, szögfelező, 

szögmásolás, merőleges és párhuzamos egyenesek. Téglalap szerkesztése. 

Adott tulajdonságú ponthalmazok felismerése. A körrel kapcsolatos 

fogalmak, elnevezések ismerete. 

A szögtartomány fogalma, a szögek nagyságának megmérése, a 

mértékegységek ismerete. Adott nagyságú szög megrajzolása szögmérő 

segítségével. A szögfajták ismerete. Speciális szögek szerkesztése. 

Alakzatok tengelyese tükörképének szerkesztése, a tengelyes szimmetria 

felismerése. 

A sokszög szemléletes fogalma. Sokszögek tulajdonságainak vizsgálata a 

geometriai ismeretek alkalmazásával (átlók száma, konvex és konkáv 

sokszögek megkülönböztetése, tengelyes szimmetria stb.). A sokszögek 

csoportosítása különböző szempontok szerint. Konkrét sokszögek 

kerületének kiszámítása. 

A háromszögek osztályozása szögeik szerint. A háromszög-

egyenlőtlenség felismerése. Tengelyesen szimmetrikus háromszög 

szerkesztése, tulajdonságainak felismerése, területének kiszámítása 

(átdarabolás, kiegészítés).  

A négyszög, a speciális négyszögek fogalmának ismerete, tulajdonságaik 

vizsgálata, Tengelyesen szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak 

felismerése adott ábrák segítségével. A négyszög kerületének kiszámítása.  

A téglalap (négyzet) területe, a korábban tanultak alkalmazása geometriai 

problémák és gyakorlati jellegű feladatok megoldásában. 

A téglatest, kocka ismerete, az elnevezések (csúcs, él, lap) helyes 

használata, tulajdonságaik vizsgálata.  

A téglatest térfogata, a térfogat szabványos mértékegységei. A térfogat és 

az űrtartalom mértékegységei közti kapcsolat ismerete. A korábban 

tanultak alkalmazása gyakorlati jellegű feladatokban. 

Testek ábrázolása, az ábrák helyes értelmezése. Testek építése. 



 

 

A fejlesztés elvárt 

eredményei a 

6. évfolyam végén 

Valószínűség, statisztika 

Egyszerű oszlopdiagramok, vonaldiagramok kördiagramok értelmezése, 

készítése, táblázatok olvasása. 

Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, 

rögzítése, rendezése, ábrázolása. 

 

 

 



 

 

7. 7–8. évfolyam 

Tizenhárom éves kortól a tanulók mindinkább általánosító elképzelésekben, elvont konstrukciókban 

gondolkoznak. Elméleteket gyártanak, összefüggéseket keresnek, próbálják értelmezni a világot. Az 

iskolai tanítás csak akkor lehet eredményes, ha alkalmazkodik ezekhez a változásokhoz, illetve 

igyekszik azokat felhasználva fejleszteni a tanulókat. A matematika kiválóan alkalmas arra, hogy a 

rendszerező képességet és hajlamot fejlessze. A felső tagozat utolsó két évfolyamában mind inkább 

szükséges matematikai szövegeket értelmezni és alkotni. Segítsük, hogy a tanulók a 

problémamegoldásaik részeként többféle forrásból legyenek képesek ismereteket szerezni. 

Ebben a korban a tanításban már meg kell jelennie az elvonatkoztatás és az absztrakciós készség 

felhasználásának, fejlesztésének. A matematika tanításában itt jelenik meg a konkrét számok 

betűkkel való helyettesítése, a tapasztalatok általános megfogalmazása. Ezekben az évfolyamokban 

már komoly hangsúlyt kell helyeznünk arra, hogy a megsejtett összefüggések bizonyításának 

igénye is kialakuljon. A definíciókat és a tételeket mindinkább meg kell tudni különböztetni, azokat 

helyesen kimondani, problémamegoldásban mind többször alkalmazni. A mindennapi élet és a 

matematika (korosztálynak megfelelő) állításainak igaz vagy hamis voltát el kell tudni dönteni. A 

feladatok megoldása során fokozatosan kialakul az adatok, feltételek adott feladat megoldásához 

való szükségessége és elégségessége eldöntésének képessége. A tanítás része, hogy a 

feladatmegoldás előtt mind gyakrabban tervek, vázlatok készüljenek, majd ezek közül válasszuk ki 

a legjobbat. Esetenként járjunk be több utat a megoldás során, és ennek alapján gondoljuk végig, 

hogy létezik-e legjobb út, vagy ennek eldöntése csak bizonyos szempontok rögzítése esetén 

lehetséges. A feladatmegoldások során lehetőséget kell teremteni arra, hogy esetenként a terveket és 

a munka szervezését a feladatmegoldás közben a tapasztalatoknak megfelelően módosítani 

lehessen. Egyes feladatok esetén szükséges általánosabb eljárási módokat, algoritmusokat keresni. 

A matematika egyes területei más-más módon adnak lehetőséget ebben az életkorban az egyes 

kompetenciák fejlesztésére. A különböző matematikatanítási módszerek minden tananyagrészben 

segíthetik a megfelelő önismeret, a helyes énkép kialakítását.  

A tananyaghoz kapcsolódó matematikatörténeti érdekességek hozzásegítenek az egyetemes kultúra, 

a magyar tudománytörténet megismeréséhez. A gyakorlati élethez kapcsolódó szöveges feladatok 

segítik a gazdasági nevelést, a környezettudatos életvitelt, az egészséges életmód kialakítását. A 

definíciók megtanulása fejleszti a memóriát, a szaknyelv precíz használatára ösztönöz. A geometriai 

ismeretek elsajátítása közben a tanulók térszemlélete fejlődik, megtanulják az esztétikus, pontos 

munkavégzést. A halmazszemlélet alakítása és fejlesztése a rendszerező képességet erősíti. 

Az érdeklődés specializálódása természetes dolog. Akinél ez a reál tárgyak felé fordul, ott igényes 

feladatanyaggal, kiegészítő ismeretekkel kell elérni, hogy az ilyen irányú továbbtanuláshoz 

szükséges alapok kialakuljanak, az érdeklődés fennmaradjon. Akinél a matematika, illetve a reál 

tárgyak iránti érdeklődés csökken, ott egyrészt sok érdeklődést felkeltő elemmel: 

matematikatörténeti vonatkozással, játékokkal, érdekes feladatokkal lehet ezt az érdeklődést 

visszaszerezni, másrész célszerű sok olyan feladatot beiktatni, amelyek jól mutatják, hogy az 

életben sokszor előnybe kerülhetnek, jobb döntést hozhatnak azok, akik jól tudják a matematikát. 

A specializálódott érdeklődés, és az ekkorra már óhatatlanul kialakuló tudásbeli különbségek 

miatt 7. osztálytól ajánlott, 8. osztályban pedig alapvetően szükséges a tárgy 

csoportbontásban való tanulása. Ezzel célszerű lehetőséget teremteni a lassabban haladók 

felzárkóztatására és a gyorsabban haladók tudásának elmélyítésére.  

  



       

 

8. 7. évfolyam 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 

Órakeret:  n: 5 óra 

  e: 14 óra 

  + folyamatos 

Előzetes tudás 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. Két 

véges halmaz közös része. 

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk 

megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. Igaz 

és hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges 

kifejezések értelmezése, használata. Definíció megértése és alkalmazása. 

Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba 

rendezése különféle módszerekkel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű 

használata, halmazszemlélet fejlesztése. 

Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv 

pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való törekvés (szóbeli 

érvelés, szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, kombinatorikus 

gondolkodás fejlesztése. 

Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának fejlesztése. 

A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás 

gyakoroltatása. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási 

pontok   

Órakeret 

A halmazokról korábban 

tanultak eszköz jellegű 

alkalmazása a 

matematika különböző 

témaköreiben. Két véges 

halmaz uniója, 

különbsége, metszete. 

Részhalmaz elemeinek 

kiválasztása.  

Halmazba rendezés több szempont 

alapján a halmazműveletek 

alkalmazásával.  

A halmazszemlélet fejlesztése. 

Rendszerszemlélet fejlesztése. 

Informatika: 

Matematikatörténeti 

ismeretek gyűjtése 

könyvtárból, 

internetről. 

n: 1 óra  

e: 2 óra 

+Folyamatos 

Az „és”, „vagy”, „ha”, 

„akkor”, „nem”, „van 

olyan”, „minden” 

(„bármely”), „legalább”, 

legfeljebb” kifejezések 

használata. 

A matematikai szaknyelv pontos 

használata. A nyelv logikai 

elemeinek egyre pontosabb, 

tudatos használata.  

A logikai műveletek és a 

halmazműveletek kapcsolatának 

felismerése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

lényeges és 

lényegtelen 

megkülönböztetése. 

n: 1 óra  

e: 2 óra 

+Folyamatos 

  



       

 

Egyszerű („minden”, „van 

olyan” típusú) állítások 

igazolása, cáfolata konkrét 

példák kapcsán. 

Kulturált érvelés a 

csoportmunkában. 

 e: 1 óra 

+Folyamatos 

A matematikai bizonyítás 

előkészítése: sejtések, 

kísérletezés, módszeres 

próbálkozás, cáfolás. 

A bizonyítási igény erősödése. 

Tolerancia, kritikai szemlélet, 

problémamegoldás. 

A kulturált vitatkozás elsajátítása. 

 n: 1 óra  

e: 2 óra 

+Folyamatos 

A gyakorlati élethez és a 

társtudományokhoz 

kapcsolódó szöveges 

feladatok megoldása. 

Szövegelemzés, értelmezés, 

lefordítás a matematika nyelvére. 

Ellenőrzés, önellenőrzés iránti 

igény erősödése. Igényes grafikus 

és verbális kommunikáció. 

Fizika; biológia-

egészségtan; 

földrajz; technika, 

életvitel és 

gyakorlat: 

számításos 

feladatok. 

n: 1 óra  

e: 1 óra 

Folyamatos 

Matematikai játékok, 

játékos feladatok. 

Aktív részvétel, pozitív attitűd. Informatika: 

Játékos feladatok 

keresése internet 

segítségével. 

Folyamatos 

Kombinatorikus 

módszerek eszközszerű 

alkalmazása (fadiagram, 

táblázatok készítése).  

Sorba rendezés, kiválasztás. 

Néhány elem esetén az összes 

eset felsorolása. 

Tapasztalatszerzés az összes eset 

rendszerezett felsorolásában. 

 n: 1 óra  

e: 2 óra 

+Folyamatos 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. 

Alaphalmaz. Igaz, hamis, nem, és, vagy, minden, van 

olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen. A nyelv logikai 

elemei (nem, és, vagy, ha …, akkor …, mindig, van 

olyan, legalább, legfeljebb). 

 



       

 

Számelmélet, algebra 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 

Órakeret:  n: 39 óra 

  e: 60 óra 

Előzetes tudás 

Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása 

számegyenesen. Műveletek racionális számokkal. Ellentett, abszolútérték, 

reciprok. Alapműveletek racionális számokkal írásban. Oszthatóság, 

oszthatósági szabályok. A százalékszámítás alapjai. 

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel, egyenes arányosság. 

A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes 

kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is. 

Szöveges feladatok megoldása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcsolat 

tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzethez, történéshez 

matematikai modellek választása, keresése, készítése, értelmezése adott 

szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek értelmezése a modellnek 

megfelelő szöveges feladat alkotásával. 

A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és többszöröseik, 

törtrészeik képzeletben való felidézése. 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és 

kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka 

tervezése, szervezése, megosztása. 

Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való 

felelősségvállalás erősítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok   Órakeret 

A racionális szám 

fogalma. A 

természetes, egész és 

racionális számok 

halmazának 

kapcsolata. A 

racionális számok 

tizedestört alakja 

(véges, végtelen 

tizedestörtek), példák 

nem racionális számra 

(végtelen, nem 

szakaszos tizedes 

törtek). 

A számfogalom mélyítése. 

A rendszerező képesség fejlesztése. 

 n: 2 óra  

e: 3 óra 

  



       

 

A hatványozás 

fogalma nemnegatív 

egész kitevőre, egész 

számok körében. 

A hatvány fogalmának kialakítása és 

elmélyítése. A definícióalkotás 

igényének felkeltése. 

Fizika, kémia: Az SI-

előtagok. 

n: 1 óra  

e: 2 óra 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok   Órakeret 

Műveletek 

hatványokkal: azonos 

alapú hatványok 

szorzása, osztása. 

Szorzat, hányados 

hatványozása. 

Hatvány 

hatványozása. 

Az alap és a kitevő változása 

hatásának felismerése, megértése a 

hatványértékre; a hatványozás 

azonosságainak „felfedezése”. 

Informatika: A bájt 

többszöröseinek 

(kilobájt, megabájt, 

gigabájt, terabájt) 

értelmezése 2 

hatványai segítségével.  

n: 2 óra 

e: 4 óra 

10 egész kitevőjű 

hatványai.  

1-nél nagyobb számok 

normálalakja. 

Számolási készség fejlesztése 

(fejben és írásban). 

Fizika, kémia: 

számítási feladatok. 

n: 1 óra 

e: 2 óra 

Műveletek racionális 

számkörben írásban és 

számológéppel. Az 

eredmény helyes és 

értelmes kerekítése. 

Eredmények becslése, 

ellenőrzése. A zárójel 

és a műveleti sorrend 

biztos alkalmazása a 

hatványozás 

figyelembevételével. 

Műveletfogalom mélyítése. A 

zárójel és a műveleti sorrend biztos 

alkalmazása. 

A számolási, a becslési készség és az 

algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése. 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan; 

földrajz: számításos 

feladatok. 

n: 6 óra 

e: 8 óra 

Oszthatósági 

szabályok. 

Összetett oszthatósági 

feladatok: például 6-

tal, 12-vel. 

Számelméleti alapú 

játékok. 

A tanult ismeretek felelevenítése, 

kiegészítése, alkalmazása összetett 

feladatokban. A bizonyítási igény 

felkeltése oszthatósági feladatoknál.  

 n: 2 óra 

e: 5 óra 

Prímszám, összetett 

szám. Prímtényezős 

felbontás. 

Legnagyobb közös 

osztó, legkisebb közös 

többszörös. 

Matematikatörténet: 

érdekességek a 

prímszámok köréből. 

Hatványozás azonosságainak 

használata a prímtényezős 

felbontásnál. 

Két szám legnagyobb közös 

osztójának kiválasztása az összes 

osztóból. A legkisebb pozitív közös 

többszörös megkeresése a közös 

többszörösök közül. Oszthatóságról 

tanultak alkalmazása a törtekkel való 

Informatika: 

Matematikatörténeti 

érdekességek önálló 

gyűjtése az internet 

segítségével. 

Háromszög-számok, 

tökéletes számok, 

barátságos számok. 

n: 3 óra 

e: 6 óra 



       

 

Eukleidész, 

Eratoszthenész. 

Tökéletes számok, 

barátságos számok. 

műveleteknél. 

Arány, arányos osztás. 

(Az egyenes 

arányosságot és a 

fordított arányosságot 

lásd a függvények 

témakörben.) 

A mindennapi élet és a matematika 

közötti gyakorlati kapcsolatok 

meglátása, a felmerülő arányossági 

feladatok megoldása. A 

következtetési képesség fejlesztése.  

Földrajz: Térképek 

értelmezése. 

n: e:1 óra 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok   Órakeret 

Mértékegységek 

átváltása racionális 

számkörben. 

Ciklusonként átélt idő 

és lineáris 

időfogalom, 

időtartam, időpont. 

Gyakorlati mérések, mértékegység-

átváltások helyes elvégzése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Főzésnél a 

tömeg, az űrtartalom 

és az idő mérése. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: évtized, 

évszázad, évezred. 

n: e: 

Folyamatos 

Az alap, a 

százalékérték és a 

százalékláb 

fogalmának ismerete, 

értelmezése, 

kiszámításuk 

következtetéssel, a 

megfelelő 

összefüggések 

alkalmazásával. 

A mindennapjainkhoz 

köthető 

százalékszámítási 

feladatok. 

A mindennapi élet és a matematika 

közötti gyakorlati kapcsolat 

meglátása a gazdasági élet, a 

környezetvédelem, a családi 

háztartás köréből vett egyszerűbb 

példákon. 

Feladatok az árképzés: árleszállítás, 

áremelés, áfa, betétkamat, 

hitelkamat, bruttó bér, nettó bér, 

valamint különböző termékek (pl. 

élelmiszerek, növényvédőszerek, 

oldatok) anyagösszetétele köréből.  

Szövegértés, szövegalkotás. 

Becslések és következtetések 

végzése. 

Zsebszámológép célszerű 

használata. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

szövegértelmezés. 

Fizika; kémia: 

számítási feladatok. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: pénzügyi 

ismeretek. 

n: e: 5  óra 

 

Az algebrai egész 

kifejezés fogalma. 

Egytagú, többtagú, 

egynemű kifejezés 

fogalma. 

Elnevezések, jelölések megértése, 

rögzítése, definíciókra való 

emlékezés. Egyszerű szimbólumok 

megértése és alkalmazása a 

matematikában. Betűk használata 

Fizika: összefüggések 

megfogalmazása, 

leírása a matematika 

nyelvén. A képlet 

értelme, jelentősége. 

n: 3 óra   

e: 5 óra 



       

 

Helyettesítési érték 

kiszámítása. 

szöveges feladatok 

általánosításánál. 

Helyettesítési érték 

kiszámítása képlet 

alapján. 

Egyszerű 

átalakítások: zárójel 

felbontása, 

összevonás. Egytagú 

és többtagú algebrai 

egész kifejezések 

szorzása racionális 

számmal, egytagú 

egész kifejezéssel.  

Matematikatörténet: 

az algebra kezdetei, 

az arab matematika. 

Többtagú kifejezés 

szorzattá alakítása 

kiemeléssel. 

Algebrai kifejezések egyszerű 

átalakításának felismerése. 

Műveletek biztos elvégzése, 

törekvés a pontos, precíz munkára. 

 

 

 

 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan: 

Képletek átalakítása.  

n: 6 óra  

e: 9 óra 

+ 

folyamatos 

 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási 

pontok   

Órakeret 

Elsőfokú, illetve 

elsőfokúra 

visszavezethető 

egyenletek, elsőfokú 

egyenlőtlenségek 

megoldása. Alaphalmaz, 

megoldáshalmaz. 

Azonosság. Azonos 

egyenlőtlenség. 

Szöveges feladatok 

megoldása egyenlettel, 

egyenlőtlenséggel. 

Az egyenlő, nem egyenlő 

fogalmának elmélyítése. 

Algoritmikus gondolkodás 

alkalmazása. A megoldások 

ábrázolása számegyenesen. 

Pontos munkavégzés. Számolási 

készség fejlesztése. 

Az ellenőrzés igényének 

erősödése. 

 

Fizika; kémia; 

biológia-

egészségtan: 

számításos 

feladatok.  

n: 7 óra  

e: 10 óra  

+ 

folyamatos 

A matematikából és a 

mindennapi életből vett 

egyszerű szöveges 

feladatok megoldása a 

tanult matematikai 

módszerek használatával.  

Ellenőrzés. 

 

 

 

Egyszerű matematikai 

Szövegértelmezés, 

problémamegoldás fejlesztése. A 

lényeges és lényegtelen 

elkülönítésének, az összefüggések 

felismerésének fejlesztése. 

A gondolatmenet tagolása. Az 

ellenőrzési igény további 

fejlesztése. 

Igényes kommunikáció 

kialakítása. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Szövegértés, 

szövegértelmezés. 

A gondolatmenet 

tagolása. 

n: e: 

Folyamatos 



       

 

problémát tartalmazó 

hosszabb szövegek 

feldolgozása. Feladatok 

például a 

környezetvédelem, az 

egészséges életmód, a 

vásárlások, a család 

jövedelmének ésszerű 

felhasználása köréből. 

Szöveges feladatok megoldása a 

környezettudatossággal, az 

egészséges életmóddal, a családi 

élettel, a gazdaságossággal 

kapcsolatban. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Racionális szám. Hatvány, alap, kitevő. Normálalak.  

Osztó, maradék, többszörös, osztható, prímszám, összetett szám, 

prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös. 

Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes és fordított arányosság. 

Százalékalap, százalékláb, százalékérték. Kamat. 

Algebrai egész kifejezés, változó, együttható, helyettesítési érték, 

egynemű kifejezés, összevonás, zárójelfelbontás. Kiemelés Egytagú, 

többtagú kifejezés.  

Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, alaphalmaz, megoldáshalmaz, 

azonosság, mérlegelv, ellenőrzés. 



       

 

Függvények, az analízis elemei 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 

Órakeret:  n: 10 óra 

  e: 20 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. 

Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása 

derékszögű koordináta-rendszerben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvényszemlélet fejlesztése.  

Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek ismerete, 

alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények, 

függvényábrázolás). 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok   Órakeret 

Két halmaz közötti 

hozzárendelések 

megjelenítése konkrét 

esetekben. 

Függvények és 

ábrázolásuk a 

derékszögű 

koordináta-

rendszerben. 

A függvényszemlélet fejlesztése. 

Időben lejátszódó valós folyamatok 

elemzése a grafikon alapján. 

Fizika; biológia-

egészségtan; kémia; 

földrajz: 

függvényekkel leírható 

folyamatok. 

n: 2 óra  

e: 3 óra 

Egyenes arányosság.  

Lineáris függvények 

(elsőfokú függvény, 

nulladfokú függvény). 

A lineáris függvény 

grafikonja Lineáris 

függvények 

jellemzése konkrét 

példák alapján: 

növekedés, fogyás. 

A mindennapi élet, a tudományok 

és a matematika közötti kapcsolat 

fölfedezése konkrét példák alapján. 

Számolási készség fejlesztése a 

racionális számkörben. 

Fizika: út-idő; 

feszültség-

áramerősség. 

Informatika: 

Számítógép használata 

a függvények 

ábrázolására. 

n: 3 óra  

e: 4 óra 

A sorozat mint 

függvény. Egyszerű 

sorozatok vizsgálata. 

Konkrét tag megadása a sorozat 

képletének helyettesítési értékeként.  

 n: 1 óra 

e: 2 óra 

+ 

folyamatos 

Egyismeretlenes 

elsőfokú egyenletek 

grafikus megoldása. 

A tanult ismeretek alkalmazása új 

helyzetben.  

 n: 2 óra  

e: 4 óra 

Fordított arányosság: 

 0x
x

a
x   

Annak felismerése, hogy a fordított 

arányosság  

a mindennapi gyakorlatban is fontos 

szerepet játszik; 

szükséges a fizikában tanult 

összefüggések értelmezéséhez. 

Fizika: Boyle–

Mariotte-törvény;  

adott út esetén a 

sebesség és az út 

megtételhez szükséges 

idő kapcsolata; 

n: 2 óra 

e: 5 óra 

 



       

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási 

pontok   

Órakeret 

Grafikonok olvasása, 

értelmezése, készítése: 

szöveggel vagy 

matematikai alakban 

megadott szabály grafikus 

megjelenítése 

értéktáblázat segítségével. 

Kapcsolatok észrevétele, 

megfogalmazása szóban, írásban, 

grafikonok olvasása és készítése 

egyszerű esetekben. 

Adatok és grafikonok elemzése a 

környezet szennyezettségével 

kapcsolatban. 

Földrajz: adatok 

hőmérsékletre, 

csapadék 

mennyiségére. 

Kémia: értékek a 

levegő és a víz 

szennyezettségére 

vonatkozóan. 

e: 2 óra 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Hozzárendelés, függvény, értelmezési tartomány, értékkészlet. 

Egyenes arányosság. Lineáris függvény, elsőfokú függvény, 

nulladfokú függvény. Lineáris függvény grafikonja, meredekség, 

növekedés, fogyás. Sorozat.  

Fordított arányosság, mint függvény. 

  



       

 

Geometria 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 

Órakeret:  n: 34 óra 

  e: 60 óra 

Előzetes tudás 

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. 

Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek (trapéz, 

paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Adott feltételeknek megfelelő 

ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és külső szögeinek összegére 

vonatkozó ismeretek. Téglatest tulajdonságai. 

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok tengelyes 

tükörképének megszerkesztése. 

Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. 

Szakaszfelezés, szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos 

egyenesek szerkesztése. Nevezetes szögek szerkesztése. Szerkesztési 

eszközök használata. 

Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont 

koordinátáinak a leolvasása. 

A téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 

A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerező készség fejlesztése. 

A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások 

elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai 

ismereteket igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése. 

Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geometriai 

transzformációkban megfigyelt megmaradó és változó tulajdonságok 

tudatosítása. 

Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló 

összehajtásának, szétvágásának elképzelése. 

A pontos munkavégzés igényének fejlesztése. 

A problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szerkesztésnél: 

vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, szerkesztés, diszkusszió). 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és 

kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka 

tervezése, szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, együttműködési 

készség, tolerancia. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok   Órakeret 

Geometriai 

transzformáció. Az 

egybevágóság 

szemléletes fogalma. 

Az egybevágóság 

jelölése.  

Az egybevágósági transzformációk 

fogalmának megalapozása játékos 

példák és ellenpéldák segítségével.  

A megfigyelőképesség fejlesztése. A 

szaknyelv pontos használata. 

Vizuális kultúra: 

festmények, művészeti 

alkotások egybevágó 

geometriai alakzatai. 

n: 2 óra 

e: 4 óra 

 

  



       

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok   Órakeret 

Eltolás. A vektor 

szemléletes fogalma. 

A transzformáció 

tulajdonságai. 

Egyszerű alakzatok 

eltolt képének 

megszerkesztése.  

Pontos, precíz munka elvégzése a 

szerkesztés során. A eltolás 

tulajdonságainak „felfedezése”.  

Fizika: Elmozdulás. n: 2 óra 

e: 4 óra 

Ismétlés: Tengelyes 

tükrözés. A 

transzformáció 

tulajdonságai, a 

tengelyes tükörkép 

megszerkesztése. 

Tengelyes 

szimmetria. 

A tengelyes tükrözés 

tulajdonságainak vizsgálata. 

Tengelyesen szimmetrikus 

alakzatok felismerése. 

Fizika: Síktükör. n: e: 2 óra 

Középpontos 

tükrözés. A 

transzformáció 

tulajdonságai. 

Egyszerű alakzatok 

tengelyes 

tükörképének 

megszerkesztése. 

Középpontosan 

szimmetrikus 

alakzatok a síkban. 

Pontos, precíz munka elvégzése a 

szerkesztés során. A 

középpontosan szimmetrikus 

alakzatok felismerése. 

Gondolkodás fejlesztése 

szimmetrián alapuló játékokon 

keresztül. Művészeti alkotások 

vizsgálata (Penrose, Escher, 

Vasarely). 

Vizuális kultúra: 

művészeti alkotások 

megfigyelése a tanult 

transzformációk 

segítségével. 

Informatika: 

Művészeti alkotások 

keresése a világhálón. 

 

n: 2 óra  

e: 4 óra 

Tengelyes és 

középpontos 

szimmetria 

alkalmazása 

szerkesztésekben, 

bizonyításokban, 

fogalmak 

kialakításában. 

Pontos, precíz munka elvégzése a 

szerkesztés során. 

Vizuális kultúra: 

festmények 

geometriai alakzatai. 

n:Folyamatos 

e: 2 óra 

Szögpárok (egyállású 

szögek, váltószögek, 

kiegészítő szögek). 

A tanult transzformációk 

felhasználása a fogalmak 

kialakításánál. 

 n: 1 óra 

e: 2 óra 

Ismerkedés a 

forgatással, 

forgásszimmetriával. 

Az elfordulás 

mérése. 

Forgásszimmetria megfigyelése a 

természetben és a művészetben. 

Vizuális kultúra: 

Építészet, 

díszítőminták. 

e: 3 óra 

  



       

 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok   Órakeret 

A síkidomokról, 

sokszögekről tanultak 

felelevenítése. 

A további vizsgálatok előkészítése. 

Megjegyzés: 

A kerettanterv emeltszintű B 

változata előírja. 

 n: 2 óra 

e: 3 óra 

Háromszögek 

osztályozása oldalak, 

illetve szögek szerint. 

A háromszögek 

kerületének 

kiszámítása. A 

háromszögek 

magassága, 

magasságvonala. A 

korábban szemléletre 

támaszkodó sejtések 

bizonyítása: 

háromszög-

egyenlőtlenség; 

a szögek közti 

kapcsolatok; 

szögek és oldalak 

közti kapcsolat. 

A geometriai 

transzformációkról 

tanultak alkalmazása. 

A háromszögek 

egybevágóságának 

esetei. Háromszögek 

szerkesztése. 

A tanult ismeretek felidézése, 

megerősítése. A halmazszemlélet 

fejlesztése.  

Összefüggések megsejtése, 

kimondása, bizonyítása. 

A háromszög tulajdonságaira 

vonatkozó igaz-hamis állítások 

megfogalmazása során részvétel 

vitában, a kulturált vita szabályainak 

alkalmazása. 

Bizonyítási igény felkeltése. 

Nevezetes szögek szerkesztése: 15°, 

45°, 75°, 105°, 135°. 

Földrajz: szélességi 

körök és hosszúsági 

fokok. 

 

n: 5 óra 

e: 8 óra 

Négyszögek, belső és 

külső szögeik összege, 

kerületük. A speciális 

négyszögek, trapéz, 

deltoid, húrtrapéz, 

paralelogramma, 

speciális 

paralelogrammák 

definíciója, 

tulajdonságai. 

Speciális négyszögek 

szerkesztése. 

A speciális négyszögek felismerése. 

A fogalmak közti kapcsolat 

tudatosítása. A középpontos és a 

tengelyes tükrözés tulajdonságainak 

felhasználása a tulajdonságok 

vizsgálatánál. Törekvés a tömör, de 

pontos, szabatos kommunikációra. 

A szaknyelv minél pontosabb 

használata írásban is. A 

szerkesztéshez szükséges eszközök 

célszerű használata. Átélt 

folyamatról készült leírás 

gondolatmenetének értelmezése (pl. 

egy szerkesztés leírt lépéseiről a 

folyamat felidézése). 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: műszaki rajz 

készítése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szabatos 

fogalmazás. 

n: 5 óra 

e: 6 óra 



       

 

A sokszög területének 

szemléletes fogalma, 

téglalap, 

paralelogramma, 

deltoid, trapéz, 

háromszög területe. 

Szabályos sokszögek. 

Átdarabolások, kiegészítés 

értelmezése, végrehajtása. 

Eredmények becslése. 

A képletek értelmezése, 

alkalmazásuk a számításokban.  

A területképletből az ismeretlen adat 

kifejezése. 

Számítógépes animáció használata 

az egyes területképletekhez. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

A hétköznapi 

problémák területtel 

kapcsolatos számításai 

(lefedések, szabászat, 

földmérés). 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs program. 

n: 3 óra 

e: 4 óra 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási 

pontok   

Órakeret 

A kör és részei. Sugár, 

átmérő, szelő, húr, 

érintő. A kör kerülete, 

területe. 

A kör kerületének közelítése 

méréssel. A kör területének 

közelítése „átdarabolással”. 

 n: 3 óra 

e: 4 óra 

Sokszöglapokkal határolt 

testek. 

Egyenes hasábok, 

forgáshenger hálója, 

tulajdonságai, felszíne, 

térfogata.  

A halmazszemlélet és a 

térszemlélet fejlesztése. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

modellek készítése, 

tulajdonságainak 

vizsgálata. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

történelmi épületek 

látszati képe és 

alaprajza közötti 

összefüggések 

megfigyelése. 

Vizuális kultúra: 

térbeli tárgyak 

síkbeli 

megjelenítése. 

n: 7 óra 

e: 11 óra 

Mértékegységek 

átváltása racionális 

számkörben. Hosszúság, 

terület, térfogat, 

űrtartalom, tömeg, idő 

mérése. 

A gyakorlati mérések, 

mértékegységváltások helyes 

elvégzése.  

Testnevelés és sport: 

távolságok és idő 

becslése, mérése. 

Fizika; kémia: 

mérés, 

mértékegységek, 

mértékegységek 

átváltása. 

n:Folyamatos 

e: 1 óra 

  



       

 

Egyszerű számításos 

feladatok a geometria 

különböző területeiről; 

kerület-, terület-, felszín- 

és térfogatszámítás. 

Szögekkel kapcsolatos 

számítások. 

A számolási készség, becslési 

készség és az ellenőrzési igény 

fejlesztése. 

Zsebszámológép célszerű 

használata a számítások 

egyszerűsítésére, gyorsítására. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegértelmezés. 

n:Folyamatos 

e: 2 óra 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Geometriai transzformáció. Egybevágóság: tengelyes tükrözés, 

középpontos tükrözés, eltolás. Vektor.  

Tengelyes szimmetria, húrtrapéz, deltoid. Középpontos szimmetria, 

paralelogramma, rombusz. 

Egyállású szög, váltószög, csúcsszög. 

Sokszögek belső és külső szöge. Háromszög, magasságvonal. Terület. 

Hasáb; alaplap, alapél, oldallap, oldalél, testátló, lapátló. Henger, 

alkotó, palást. Felszín, térfogat. 

 

  



       

 

Statisztika, valószínűség 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 

Órakeret: n: 4 óra 

e: 10 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

Valószínűségi játékok és kísérletek, az adatok tervszerű gyűjtése, 

rendezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése. 

Gazdasági nevelés. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok   Órakeret 

Adatok gyűjtése, 

rendszerezése, 

adatsokaság szemléltetése, 

grafikonok, diagramok 

készítése. 

Adathalmazok elemzése 

(átlag, módusz, medián) 

és értelmezése, 

ábrázolásuk. 

Adatsokaságban való eligazodás: 

táblázatok olvasása, grafikonok 

készítése, elemzése. 

Együttműködési készség fejlődése. 

Számtani közép kiszámítása. 

Gazdasági statisztikai adatok, 

grafikonok értelmezése, elemzése. 

Adatsokaságban való eligazodás 

képességének fejlesztése. 

Testnevelés és sport: 

teljesítmények 

adatainak, mérkőzések 

eredményeinek 

táblázatba rendezése. 

Biológia-egészségtan; 

történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: táblázatok 

és grafikonok 

adatainak ki- és 

leolvasása, elemzése, 

adatok gyűjtése, 

táblázatba rendezése. 

Informatika: 

statisztikai 

adatelemzés. 

n: 2 óra 

e: 5 óra 

Valószínűségi kísérletek. 

Valószínűség előzetes 

becslése, szemléletes 

fogalma. 

Valószínűségi kísérletek, 

eredmények lejegyzése. 

Gyakoriság, relatív 

gyakoriság fogalma. 

Matematikatörténet: 

Érdekességek a 

valószínűség-számítás 

fejlődéséről. 

Valószínűségi szemlélet 

fejlesztése. 

Tudatos megfigyelés. 

A tapasztalatok rögzítése.  

Tanulói együttműködés 

fejlesztése. 

Számítógép használata a 

tudománytörténeti érdekességek 

felkutatásához. 

Informatika: 

Gyűjtőmunka az 

internet segítségével. 

n: 2 óra 

e: 5 óra 

Kulcsfogalmak/fogalmak Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség. 

 



       

 

A fejlesztés elvárt eredményei a 7. évfolyam végén 

A fejlesztés elvárt 

eredményei a 

7. évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. Halmazok ábrázolása. 

A nyelv logikai elemeinek helyes használata. Állítások igaz vagy hamis 

voltának eldöntése, állítások tagadása. 

Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének 

képessége, egyszerűbb szövegek értelmezése. 

Kombinatorikai gondolatmenetek alkalmazása a lehetséges esetek, 

megoldások felkutatásában. 

Gráfok használata feladatmegoldások, összefüggések szemléltetése során. 

Számtan, algebra 

A racionális számokkal kapcsolatos fogalomrendszer ismerete. A négy 

alapművelet végrehajtása az egész számok és a törtalakban vagy 

tizedestört alakban adott racionális számok körében.  

A természetes szám kitevőjű hatványozás fogalma, hatványértékek 

kiszámítása. Műveletek konkrét természetes szám kitevőjű hatványokkal. 

Az 1-nél nagyobb számok normálalakjának értelmezése. A normálalak 

használata a számok egyszerűbb írására. 

A műveleti sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes 

alkalmazása (a hatványozást is figyelembe véve). Számológép ésszerű 

használata a számolás megkönnyítésére. 

Az oszthatósággal kapcsolatos definíciók, tételek (osztó, többszörös, 

oszthatósági szabályok, közös osztó, közös többszörös) ismerete. A 

legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása. 

Pozitív egész számok prímtényezőkre bontása. Egyszerű oszthatósági 

problémák vizsgálata. Az oszthatóságról tanult ismereteik megszerzése 

során kialakult a bizonyítás iránti igény. 

Az arány fogalmának ismerete, alkalmazása gyakorlati jellegű 

feladatokban is. Arányos osztás végrehajtása. Az egyenes és fordított 

arányosság felismerése és alkalmazása matematikai és hétköznapi 

feladatokban.  

A százalékszámítás fogalomrendszerének ismerete, a tanult összefüggések 

alkalmazása. A kamatos kamat fogalma, kiszámítása.. 

Algebrai egész kifejezések helyettesítési értékének meghatározása. 

Algebrai egész kifejezések összevonása, szorzása egytagú kifejezéssel. A 

betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai, 

természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában. 

Egyszerű egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása, a kapott eredmény 

ellenőrzése. 

Az egyenletmegoldás különböző módszereinek sikeres alkalmazása a 

matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok 

megoldására. (Szöveges feladatok értelmezése, összefüggések lefordítása 

a matematika nyelvére, a számítások végrehajtása, az eredmény 

ellenőrzése a szöveg alapján.) 



       

 

 

A fejlesztés elvárt 

eredményei a 

7. évfolyam végén 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

A hozzárendelés (reláció) megadása diagrammal, táblázattal, grafikonnal, 

szabállyal. Alaphalmaz, képhalmaz fogalmának ismerete. 

Egyértelmű hozzárendelés, függvény fogalmának, valamint az értelmezési 

tartomány, értékkészlet fogalmának ismerete, konkrét függvény 

értelmezési tartományának, értékkészletének meghatározása.  

Valós (szám-szám) függvény grafikonjának elemzése a tanult szempontok 

szerint: a függvény alaptulajdonságainak (adott helyen felvett 

függvényérték, adott függvényértékhez tartozó független változók, 

növekedés, csökkenés, legnagyobb érték, legkisebb érték) grafikonról való 

leolvasása.  

Az egyenes arányosság mint szám-szám függvény tulajdonságainak 

felismerése. Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, adott 

egyenes arányosság grafikonjának ábrázolása. A grafikon meredekségének 

vizsgálata. 

 A lineáris függvénnyel kapcsolatos fogalomrendszer ismerete, konkrét 

lineáris függvény grafikonjának megrajzolása (esetleg összegtartozó 

számpárok segítségével). A lineáris kapcsolatokról tanultak alkalmazása 

természettudományos feladatokban is.  

A fordított arányosság függvényének ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint.  

Geometria 

A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, 

pontos szerkesztéseket végezni. 

Ismeri a vektor fogalmát.  

Az egybevágó alakzatok felismerése. Tengelyes és középpontos tükörkép, 

eltolt alakzat képének megszerkesztése. A tanult egybevágósági 

transzformációk vizsgálata, tulajdonságaik felsorolása. A tengelyesen 

szimmetrikus, a középpontosan szimmetrikus alakzatok felismerése, e 

fogalmak alkalmazása geometriai vizsgálatokban.  

A szögpárok ismerete, alkalmazásuk geometriai vizsgálatokban. 

Ismeri a háromszög tulajdonságait (háromszög-egyenlőtlenség, háromszög 

szögei és oldalai közötti összefüggések, háromszög belső és külső 

szögeire vonatkozó összefüggések), háromszögek csoportosítása szögeik 

és oldalaik szerint. Tudását alkalmazza a feladatok megoldásában. 

Ismeri a nevezetes négyszögek (deltoid, trapéz, húrtrapéz, 

paralelogramma, rombusz, téglalap, négyzet) fogalmát, e fogalmak közti 

kapcsolatrendszert. Ismeri a négyszög (speciálisan a nevezetes 

négyszögek) belső és külső szögeire vonatkozó összefüggéseket, továbbá 

a nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságait. Tudását alkalmazza 

feladatok megoldásában. 

Ismeri a sokszög területének fogalmát, szabványos mértékegységeit, 

helyesen váltja át a mértékegységeket. Kiszámítja a háromszög, a 

nevezetes négyszögek és a kör kerületét, területét. A területszámításról 

tanultakat képes alkalmazni térgeometriai számításokban, illetve a 

mindennapi gyakorlattal kapcsolatos feladatok megoldásában. 



       

 

 

 

A fejlesztés elvárt 

eredményei a 

7. évfolyam végén 

A tanuló képes térbeli alakzatok axonometrikus képét felvázolni, és ennek 

segítségével sikeresen old meg problémákat.  

Ismeri az egyenes hasáb és az egyenes körhenger fogalmát, tulajdonságait. 

Képes felvázolni a tanult testek hálóját, kiszámítani a felszínüket. 

Ismeri a sokszöglapokkal határolt test térfogatának fogalmát, a térfogat 

szabványos mértékegységeit, helyesen váltja át a mértékegységeket. A 

háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, továbbá a forgáshenger 

térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számítani sok, a 

mindennapjainkban előforduló test felszínét, térfogatát, űrmértékét. 

Valószínűség, statisztika 

Valószínűségi kísérletek eredményeinek tudatos megfigyelése, lejegyzése, 

relatív gyakoriságok kiszámítása. Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti 

az esély, a valószínűség fogalmát, felismeri a biztos és a lehetetlen 

eseményt. Események valószínűségének kiszámítása vagy becslése 

egyszerűbb esetekben.  

Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, táblázatok készítése. 

Adat gyakoriságának és relatív gyakoriságának kiszámítása. A 

középértékek (középső érték, átlag, leggyakoribb érték) és a terjedelem 

meghatározása. Vonaldiagram, oszlopdiagram olvasása, készítése, szalag-, 

kördiagram olvasása.   

9. 8. évfolyam 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Tematikai 

egység/Fejlesztési 

cél 

Órakeret:  n: 4 óra 

  e: 14 óra  

  + folyamatos 

Előzetes tudás 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. 

Két véges halmaz közös része. 

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk 

megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. 

Igaz és hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges 

kifejezések értelmezése, használata. Definíció megértése és 

alkalmazása. 

Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba 

rendezése különféle módszerekkel. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű 

használata, halmazszemlélet fejlesztése. 

Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv 

pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való törekvés 

(szóbeli érvelés, szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, 

kombinatorikus gondolkodás fejlesztése. 

Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a 



       

 

megértése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának 

fejlesztése. 

A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás 

gyakoroltatása. 

  



       

 

Ismeretek Fejlesztési 

követelmények   

Kapcsolódási 

pontok   

Órakeret 

Két véges halmaz uniója, 

különbsége, metszete. 

Részhalmaz elemeinek 

kiválasztása. A korábban 

tanultak rendszerezése. 

Komplementer halmaz. 

Az összefüggések 

megfogalmazása. 

Az „és”, „vagy”, „ha”, 

„akkor”, „nem”, „van 

olyan”, „minden” 

(„bármely”), „legalább”, 

legfeljebb” kifejezések 

használata. 

Matematikatörtént: Georg 

Cantor. 

Halmazba rendezés több 

szempont alapján a 

halmazműveletek 

alkalmazásával. A 

halmazokról és a logikai 

műveletekről korábban 

tanultak eszköz jellegű 

alkalmazása. A „minden”, 

„van olyan” típusú 

állítások igazolása, 

cáfolata konkrét példák 

kapcsán. 

A matematikai szaknyelv 

pontos használata. A nyelv 

logikai elemeinek egyre 

pontosabb, tudatos 

használata.  

Informatika: 

Matematikatörténeti 

ismeretek gyűjtése 

könyvtárból, 

internetről. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

lényeges és 

lényegtelen 

megkülönböztetése.  

 

n: 2 óra  

e: 6 óra 

+ 

folyamatos 

A matematikai bizonyítás 

előkészítése: sejtések, 

kísérletezés, módszeres 

próbálkozás, cáfolás. 

A bizonyítási igény 

erősödése. 

Tolerancia, kritikai 

szemlélet, 

problémamegoldás. 

A kulturált vitatkozás 

elsajátítása. 

 

 

n:Folyamatos 

e: 1 óra 

A gyakorlati élethez és a 

társtudományokhoz 

kapcsolódó szöveges 

feladatok megoldása. 

Szövegelemzés, -

értelmezés, lefordítás a 

matematika nyelvére. 

Ellenőrzés, önellenőrzés 

iránti igény erősödése. 

Igényes grafikus és 

verbális kommunikáció. 

Fizika; kémia; 

biológia-

egészségtan; 

földrajz; technika, 

életvitel és 

gyakorlat: 

számításos 

feladatok. 

n:Folyamatos 

e: 1 óra 

Egyszerű kombinatorikai 

feladatok megoldása 

különféle módszerekkel 

(fadiagram, útdiagram, 

táblázatok készítése). 

Matematikai játékok. 

Sorba rendezés, 

kiválasztás. Néhány elem 

esetén az összes eset 

felsorolása. 

Tapasztalatszerzés az 

összes eset rendszerezett 

felsorolásában. 

Informatika: 

Matematikai 

játékok keresése 

internet 

segítségével. 

n: 2 óra 

e: 6 óra 

+ 

folyamatos 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. Alaphalmaz. Igaz, 

hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, 



       

 

lehetetlen. A nyelv logikai elemei (nem, és, vagy, ha …, akkor 

…, mindig, van olyan, legalább, legfeljebb). 

  



       

 

Számelmélet, algebra 

Tematikai 

egység/Fejlesztési 

cél 

Órakeret:  n: 34 óra 

  e: 54 óra 

Előzetes tudás 

Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, 

ábrázolása számegyenesen. Műveletek racionális számokkal. Ellentett, 

abszolútérték, reciprok. Alapműveletek racionális számokkal írásban. 

A százalékszámítás alapjai. 

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

Szöveges feladatok megoldása. A mindennapi életben felmerülő 

egyszerű egyenes és fordított arányossági feladatok megoldása 

következtetéssel, egyenes arányosság. 

A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes 

kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is. 

Algebrai kifejezések helyettesítési értékének kiszámítása, egyszerű 

kifejezések összevonása, többtagú kifejezés szorzása egytagú 

kifejezéssel. Egyszerű elsőfokú egyenletek megoldása, a mérlegelv 

alkalmazása. Geometriai, fizikai képletek értelmezése, helyettesítési 

értékük kiszámítása, az ismeretlen változó kifejezése a képletből.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti 

kapcsolat tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzethez, 

történéshez matematikai modellek választása, keresése, készítése, 

értelmezése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek 

értelmezése a modellnek megfelelő szöveges feladat alkotásával. 

A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és 

többszöröseik, törtrészeik képzeletben való felidézése. 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és 

kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka 

tervezése, szervezése, megosztása. 

Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való 

felelősségvállalás erősítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási 

pontok   

Órakeret 

A racionális szám 

fogalma. A 

természetes, egész 

és racionális számok 

halmazának 

kapcsolata. A 

racionális számok 

tizedestört alakja 

(véges, végtelen 

szakaszos 

A szám- és műveletfogalom 

mélyítése. 

A rendszerező képesség 

fejlesztése. 

Biztos számolás fejben, írásban 

és számológéppel. Becslés 

közelítő értékekkel számolva. A 

számolási, a becslési készség és 

az algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése. 

Gyakorlati 

alkalmazás: 

számolás 

zsebszámológéppel. 

Fizika, kémia, 

biológia, 

egészségtan, földrajz: 

számítási feladatok. 

n: 7 óra 

e: 8 óra 

+ 

folyamatos 



       

 

tizedestörtek). 

Műveletek 

racionális 

számkörben írásban 

és számológéppel. 

Az eredmény 

becslése, helyes és 

értelmes kerekítése, 

ellenőrzése. A 

zárójel és a műveleti 

sorrend biztos 

alkalmazása. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok   Órakeret 

A hatványozás 

fogalma nemnegatív 

egész kitevőre. 

Számolás 

hatványokkal. A 

hatvány kiszámítása 

számológéppel. 

A 7. osztályban tanultak 

áttekintése, törekvés a konkrét 

példák segítségével felismert 

összefüggések általános 

megfogalmazására, 

bizonyítására. 

 n: 2 óra 

e: 4 óra 

10 természetes 

kitevőjű hatványai.   

1-nél nagyobb 

számok 

normálalakja 10 

egész kitevőjű 

hatványai.  

0-nál nagyobb 

számok 

normálalakja. 

A számolási, a becslési készség 

és az algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése. A számológép 

alkalmazása. 

 

Fizika, kémia: 

Számítási feladatok, 

mértékegységek 

átváltása. 

n: 2 óra 

e: 4 óra 

 

Osztó, többszörös. 

Oszthatósági 

szabályok. Összetett 

oszthatósági 

feladatok. 

Prímszám, összetett 

szám. Prímtényezős 

felbontás. 

Legnagyobb közös 

osztó, legkisebb 

közös többszörös. 

A tanult ismeretek felelevenítése, 

alkalmazása összetett 

feladatokban. A bizonyítási 

igény felkeltése.  

Oszthatóságról tanultak 

alkalmazása a törtekkel való 

műveleteknél. 

 n: 3 óra 

e: 4 óra 

Arány, aránypár, A korábban tanultak áttekintése. Fizika; kémia: n: 3 óra 



       

 

arányos osztás, 

arányossági 

következtetések. 

Százalékszámítás.  

A 

mindennapjainkhoz 

köthető 

százalékszámítási 

feladatok. 

Zsebszámológép 

célszerű használata. 

A mindennapi élet és a 

matematika közötti gyakorlati 

kapcsolatok meglátása, a 

felmerülő arányossági feladatok 

megoldása (árleszállítás, 

áremelés, áfa, különböző 

termékek összetétele stb.). A 

következtetési képesség 

fejlesztése. Szövegértés, 

szövegértelmezés.  

számítási feladatok. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: pénzügyi 

ismeretek: kamat, 

kamatos kamat. 

e: 4 óra 

+ 

folyamatos 

Számok négyzete, 

négyzetgyöke. 

Példa irracionális 

számra (π, 2 ). 

Négyzetgyök meghatározása 

számológéppel. 

 n: 1 óra 

e: 3 óra 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási pontok   Órakeret 

Mértékegységek 

átváltása racionális 

számkörben. 

Ciklusonként átélt 

idő és lineáris 

időfogalom, 

időtartam, időpont. 

Gyakorlati mérések, 

mértékegység-átváltások helyes 

elvégzése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Főzésnél a 

tömeg, az űrtartalom 

és az idő mérése. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: évtized, 

évszázad, évezred. 

n: 

Folyamatos 

e: 1 óra 

Az algebrai egész 

kifejezés fogalma. 

Egytagú, többtagú, 

egynemű kifejezés 

fogalma. 

Helyettesítési érték 

kiszámítása. 

Egyszerű 

átalakítások: zárójel 

felbontása, 

összevonás. 

Egytagú és többtagú 

algebrai egész 

kifejezések szorzása 

racionális számmal, 

egytagú egész 

kifejezéssel.  

Többtagú kifejezés 

Elnevezések, jelölések 

megértése, rögzítése, 

definíciókra való emlékezés. 

Egyszerű szimbólumok 

megértése és alkalmazása a 

matematikában. Betűk 

használata szöveges feladatok 

általánosításánál. 

Algebrai kifejezések egyszerű 

átalakításának felismerése. 

Műveletek biztos elvégzése, 

törekvés a pontos, precíz 

munkára. 

 (a + b)
2
; (a – b )

2
; (a + b)(a  - b) 

Azonosságok szemléltetése 

területtel. 

Fizika: összefüggések 

megfogalmazása, 

leírása a matematika 

nyelvén. A képlet 

értelme, jelentősége. 

Helyettesítési érték 

kiszámítása képlet 

alapján. 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan: 

Képletek átalakítása.  

n: 4 óra 

e: 9 óra 

 



       

 

szorzattá alakítása 

kiemeléssel. 

Nevezetes 

azonosságok. 

Nyitott mondat. 

Megoldás. 

Alaphalmaz, 

megoldáshalmaz. 

Elsőfokú, illetve 

elsőfokúra 

visszavezethető 

egyenletek, 

elsőfokú 

egyenlőtlenségek 

megoldása. 

Mérlegelv. 

Azonosság. Azonos 

egyenlőtlenség. 

Szöveges feladatok 

megoldása 

egyenlettel, 

egyenlőtlenséggel. 

Algoritmikus gondolkodás 

alkalmazása. A megoldások 

ábrázolása számegyenesen. 

Pontos munkavégzés. Számolási 

készség fejlesztése. 

Az ellenőrzés igényének 

erősödése. 

 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan: 

számításos feladatok.  

n:e: 12  óra 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási 

pontok   

Órakeret 

Egyenlettel megoldható 

típusfeladatok egyszerű 

példákkal: 

számok helyiértékével 

kapcsolatos feladatok; 

geometriai 

számításokkal 

kapcsolatos feladatok; 

fizikai számításokkal 

kapcsolatos feladatok; 

százalékszámítási 

A megoldás folyamata: 

A szöveg értelmezése, az 

adatok lejegyzése. 

Az összefüggések 

megkeresése, a megoldási terv 

felírása egyenlettel 

(egyenlőtlenséggel). 

Becslés. 

Az egyenlet megoldása. 

Ellenőrzés a szöveg alapján. 

Szöveges válasz. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Szövegértés, 

szövegértelmezés. 

A gondolatmenet 

tagolása. 

Fizika; kémia; 

számításos 

feladatok. 

e: 6 óra 



       

 

feladatok (leértékelés, 

béremelés, 

kamatszámítás stb.); 

keverési feladatok; 

együttes 

munkavégzéssel 

kapcsolatos feladatok. 

 

A matematikából és a 

mindennapi életből vett 

egyszerű szöveges 

feladatok megoldása a 

tanult matematikai 

módszerek 

használatával.  

Ellenőrzés. 

Egyszerű matematikai 

problémát tartalmazó 

hosszabb szövegek 

feldolgozása. Feladatok 

például a 

környezetvédelem, az 

egészséges életmód, a 

vásárlások, a család 

jövedelmének ésszerű 

felhasználása köréből. 

Szövegértelmezés, 

problémamegoldás fejlesztése. 

A lényeges és lényegtelen 

elkülönítésének, az 

összefüggések felismerésének 

fejlesztése. 

A gondolatmenet tagolása. Az 

ellenőrzési igény további 

fejlesztése. 

Igényes kommunikáció 

kialakítása. 

Szöveges feladatok megoldása 

a környezettudatossággal, az 

egészséges életmóddal, a 

családi élettel, a 

gazdaságossággal 

kapcsolatban. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Szövegértés, 

szövegértelmezés. 

A gondolatmenet 

tagolása. 

Fizika; kémia; 

biológia-

egészségtan: 

számításos 

feladatok. 

n: e: 

Folyamatos 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Racionális szám. Hatvány, alap, kitevő. Normálalak. 

Négyzetgyök.  

Osztó, maradék, többszörös, osztható, prímszám, összetett szám, 

prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb 

közös többszörös. Relatív prím, számrendszer. 

Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes és fordított arányosság. 

Százalékalap, százalékláb, százalékérték. Kamat. Kamatos 

kamat. 

Algebrai egész kifejezés, változó, együttható, helyettesítési érték, 

egynemű kifejezés, összevonás, zárójelfelbontás. Kiemelés 

Egytagú, többtagú kifejezés. . Nevezetes azonosságok. 

Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, alaphalmaz, megoldáshalmaz, 

azonosság, mérlegelv, ellenőrzés. 

  



       

 

Függvények, az analízis elemei 

Tematikai 

egység/Fejlesztési 

cél 

Órakeret:  n: 14 óra 

  e: 26 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. 

Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása 

derékszögű koordináta-rendszerben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvényszemlélet fejlesztése.  

Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek 

ismerete, alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények, 

függvényábrázolás). 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási 

pontok   

Órakeret 

Két halmaz közötti 

hozzárendelések 

megjelenítése 

konkrét esetekben. 

Mennyiségek közti 

kapcsolatok 

ábrázolása 

grafikonnal. 

Függvények és 

ábrázolásuk a 

derékszögű 

koordináta-

rendszerben. 

Matematikatörténet: 

A függvényfogalom 

fejlődése. René 

Descartes. 

A korábban tanultak rendszerező 

áttekintése. 

A függvényszemlélet fejlesztése. 

Időben lejátszódó valós 

folyamatok elemzése a grafikon 

alapján. 

Fizika; biológia-

egészségtan; kémia; 

földrajz: 

függvényekkel 

leírható folyamatok. 

n: 2 óra 

e: 4 óra 

Lineáris függvény, 

egyenes arányosság 

fogalma, grafikus 

képe. 

Példák nemlineáris 

függvényre:  

f(x) = x
2
, f(x) = ׀x׀);  

fordított arányosság: 

 0x
x

a
x  

Függvények 

jellemzése 

A mindennapi élet, a tudományok 

és a matematika közötti kapcsolat 

fölfedezése konkrét példák 

alapján. 

Számolási készség fejlesztése a 

racionális számkörben. 

Számítógép használata a 

függvények ábrázolására. 

Fizika: út-idő; 

feszültség-

áramerősség. 

n: 5 óra 

e: 7 óra 



       

 

növekedés, fogyás. 

  



       

 

Egyismeretlenes 

elsőfokú egyenletek 

grafikus megoldása. 

A tanult ismeretek alkalmazása új 

helyzetben. 

 n: 3 óra 

e: 4 óra 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási 

pontok   

Órakeret 

Grafikonok olvasása, 

értelmezése, készítése: 

szöveggel vagy 

matematikai alakban 

megadott szabály grafikus 

megjelenítése 

értéktáblázat segítségével. 

Kapcsolatok észrevétele, 

megfogalmazása szóban, 

írásban, grafikonok olvasása és 

készítése egyszerű esetekben. 

Adatok és grafikonok elemzése 

a környezet szennyezettségével 

kapcsolatban. 

Földrajz: adatok 

hőmérsékletre, 

csapadék 

mennyiségére. 

Kémia: értékek a 

levegő és a víz 

szennyezettségére 

vonatkozóan. 

n:e: 2 óra 

Egyszerű sorozatok 

vizsgálata. 

A sorozat mint speciális 

függvény. 

Sorozatok készítése, 

vizsgálata. 

A számtani sorozat. 

A számtani sorozat 

megadása az első taggal és 

a differenciával. Az első n 

tag összegének 

kiszámítása Gauss-

módszerrel. Ismerkedés a 

mértani sorozattal. 

Matematikatörténet: 

Gauss. 

Az összefüggések „felfedezése”, 

konkrét példák megoldása 

segítségével.  

Technika, 

életvitel és 

gyakorlat: 

Kamatos kamat. 

n: 2 óra 

e: 4 óra 

Függvénytranszformációk. 

Az abszolútérték- és a 

másodfokú függvény 

transzformációja egyszerű 

esetekben. 

Matematikatörténet: René 

Descartes. 

 Informatika: 

számítógépes 

program 

használata 

függvények 

ábrázolására. 

e: 5 óra 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Hozzárendelés, függvény, értelmezési tartomány, értékkészlet, 

zérushely, szélsőérték, monotonitás, egyenes arányosság, 

fordított arányosság, sorozat, számtani sorozat, differencia. 

Lineáris függvény, elsőfokú függvény, nulladfokú függvény, 

abszolútérték-függvény, másodfokú függvény. mint függvény. 

  



       

 

Geometria 

Tematikai 

egység/Fejlesztési 

cél 

Órakeret:  n: 34 óra 

  e: 60 óra 

Előzetes tudás 

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. Két 

pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. 

Szakaszfelezés, szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos 

egyenesek szerkesztése. Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok. 

Nevezetes szögek szerkesztése. Szerkesztési eszközök használata. 

Geometriai transzformáció. Egybevágóság: tengelyes tükrözés, 

középpontos tükrözés, eltolás. Vektor.  

Tengelyesen és középpontosan szimmetrikus alakzatok (háromszögek, 

négyszögek). Egyszerű alakzatok tengelyes tükörképének, 

középpontos tükörképének és eltolással kapott képének 

megszerkesztése.  

Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek. 

Háromszög, négyszög belső és külső szögeinek összegére vonatkozó 

ismeretek. Kör és részei. A háromszög, a speciális négyszögek és a 

kör kerületének és területének kiszámítása. A hasáb és az egyenes 

körhenger tulajdonságai, hálójuk, felszínük, térfogatuk. 

Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont 

koordinátáinak a leolvasása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások 

elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai 

ismereteket igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése. 

Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geometriai 

transzformációkban megfigyelt megmaradó és változó tulajdonságok 

tudatosítása. 

Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló 

összehajtásának, szétvágásának elképzelése. 

A pontos munkavégzés igényének fejlesztése. A problémamegoldás 

lépéseinek megismertetése (szerkesztésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a 

szerkesztés menete, szerkesztés, diszkusszió). Rendszerező képesség 

fejlesztése. 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és 

kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka 

tervezése, szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, 

együttműködési készség, tolerancia. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási 

pontok   

Órakeret 

Térelemek kölcsönös 

helyzete, távolsága. 

Szögek értelmezése 

A tanult ismeretek felidézése, 

megerősítése. A további 

vizsgálatok előkészítése. 

 n: 3 óra 

e: 5 óra 



       

 

síkban és térben. 

Szögpárok. Adott 

tulajdonságú 

ponthalmazok. 

Egyszerű 

szerkesztések 

végrehajtása. 

A síkidomokról, 

sokszögekről 

tanultak 

felelevenítése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
Órakeret 

Háromszögek 

osztályozása oldalak, 

illetve szögek 

szerint. A 

háromszögek 

kerületének 

kiszámítása. 

Összefüggések a 

háromszög belső és 

külső szögei között.  

A háromszögek 

egybevágóságának 

esetei. Háromszögek 

szerkesztése. 

A háromszögek 

magassága, 

magasságvonala. 

A háromszög 

nevezetes vonalai, 

pontjai, körei. 

A korábban tanult legfontosabb 

ismeretek felidézése, 

megerősítése. A halmazszemlélet 

fejlesztése.  

A háromszög tulajdonságaira 

vonatkozó igaz-hamis állítások 

megfogalmazása során részvétel 

vitában, a kulturált vita 

szabályainak alkalmazása. 

 

 

 n: 2 óra 

e: 6 óra 

 

Pitagorasz tétele. A 

Pitagorasz-tétel 

alkalmazása 

geometriai 

számításokban, 

egyszerű 

bizonyításokban. 

Matematikatörténet: 

Érdekességek 

Annak felismerése, hogy a 

matematika az emberiség 

kultúrájának része. 

A bizonyítási igény felkeltése. 

Számítógépes program 

felhasználása a tétel 

bizonyításánál. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

Püthagorasz és kora. 

n: 4 óra 

e: 6 óra 



       

 

életéről és a 

Pitagorasz-tétel 

történetéből. A 

pitagoraszi 

számhármasok. 

Thalész-tétel. A kör 

érintői. 

Matematikatörténet: 

Thalész. 

  e: 2 óra 

Négyszögek, belső 

és külső szögeik 

összege, kerületük. 

A speciális 

négyszögek, trapéz, 

deltoid, húrtrapéz, 

paralelogramma, 

speciális 

paralelogrammák 

definíciója, 

tulajdonságai  

A speciális négyszögek 

felismerése. A fogalmak közti 

kapcsolat tudatosítása.  

A középpontos és a tengelyes 

tükrözés tulajdonságainak 

felhasználása a tulajdonságok 

vizsgálatánál. Törekvés a 

szaknyelv minél pontosabb 

használatára írásban is. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: műszaki 

rajz készítése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szabatos 

fogalmazás. 

n: 2 óra 

e: 4 óra 

A sokszög 

területének 

szemléletes fogalma, 

téglalap, 

paralelogramma, 

deltoid, trapéz, 

háromszög kerülete, 

területe. A 

Pitagorasz-tétel 

alkalmazása. 

A képletek értelmezése, 

alkalmazásuk a számításokban. A 

területképletből az ismeretlen adat 

kifejezése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: A 

hétköznapi 

problémák területtel 

kapcsolatos 

számításai 

(lefedések, szabászat, 

földmérés). 

n: 3 óra 

e: 4 óra 

 

Ismeretek  Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási 

pontok   

Órakeret 

A kör és részei. 

Sugár, átmérő, szelő, 

húr, érintő. A kör 

kerülete, területe. 

A hiányzó adat kifejezése és 

kiszámítása a képletből. 

 n:e: 1 óra 

Sokszöglapokkal 

határolt testek. Az 

egyenes hasáb és a 

forgáshenger hálója, 

tulajdonságai, 

felszíne, térfogata.  

A térszemlélet fejlesztése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: modellek 

készítése, 

tulajdonságainak 

vizsgálata. 

Történelem, 

n: 4 óra 

e: 7 óra 

 



       

 

Ismerkedés a 

gúlával, 

forgáskúppal és a 

gömbbel.  

Matematikatörténet: 

Arkhimédész.  

társadalmi és 

állampolgári: 

történelmi épületek 

látszati képe és 

alaprajza közötti 

összefüggések 

megfigyelése. 

Vizuális kultúra: 

térbeli tárgyak 

síkbeli 

megjelenítése. 

  



       

 

Mértékegységek 

átváltása racionális 

számkörben. 

Hosszúság, terület, 

térfogat, űrtartalom, 

tömeg, idő mérése. 

A gyakorlati mérések, 

mértékegységváltások helyes 

elvégzése.  

Testnevelés és sport: 

távolságok és idő 

becslése, mérése. 

Fizika; kémia: 

mérés, 

mértékegységek, 

mértékegységek 

átváltása. 

n: 

Folyamatos 

e: 1 óra 

Geometriai 

transzformáció. A 

háromszögek 

egybevágóságának 

alapesetei. A 

tengelyes tükrözés 

és szimmetria, a 

középpontos 

tükrözés és 

szimmetria és az 

eltolás. A vektor 

szemléletes 

fogalma. Az 

egybevágóság 

tulajdonságai. 

Egyszerű 

szerkesztési 

feladatok. 

A korábban tanultak áttekintése, 

kiegészítése, rendszerezése. 

Pontos, precíz munka elvégzése a 

szerkesztés során. A eltolás 

tulajdonságainak „felfedezése”. A 

matematika kapcsolata a 

természettel és a művészeti 

alkotásokkal (pl. Penrose, Escher, 

Vasarely, népművészet).  

Vizuális kultúra: 

művészeti alkotások 

megfigyelése a 

tanult 

transzformációk 

segítségével. 

Informatika: 

Művészeti alkotások 

keresése a 

világhálón. 

 

n: 6 óra 

e: 8 óra 

Hasonlóság, 

kicsinyítés és 

nagyítás. A 

hasonlóság 

arányának fogalma. 

A háromszögek 

hasonlósága. 

Hasonló síkidomok 

területének, hasonló 

testek felszínének és 

térfogatának aránya. 

A hasonlóság szemléletes 

fogalmának kialakítása. Annak a 

felismerése, hogy az 

egybevágóság is hasonlóság.  

A megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

Vizuális kultúra, 

technika, életvitel és 

gyakorlat: Valós 

tárgyak arányosan 

kicsinyített vagy 

nagyított rajza. 

Földrajz: Térképi 

ábrázolás. 

Méretarány 

értelmezése. 

n: 3 óra 

e: 6 óra 

 

  



       

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási 

pontok   

Órakeret 

Középpontos nagyítás, 

kicsinyítés. 

Középpontos nagyítás, 

kicsinyítés elvégzése. A 

középpontos hasonlóság 

tulajdonságainak 

felismerése: aránytartás, 

szögtartás, alakzat és 

képének irányítása. 

A középpontos nagyítás, 

kicsinyítés felismerése 

hétköznapi szituációkban. 

. 

Fizika: lencsék 

képalkotása, 

nagyítás. 

Földrajz: térképi 

ábrázolás, térkép 

használata. 

n: 6 óra  

e: 10 óra 

Egyszerű számításos 

feladatok a geometria 

különböző területeiről; 

kerület-, terület-, felszín- 

és térfogatszámítás. 

Szögekkel kapcsolatos 

számítások. A Pitagorasz-

tétel és a hasonlóság 

alkalmazása. 

A számolási készség, becslési 

készség és az ellenőrzési igény 

fejlesztése. 

Zsebszámológép célszerű 

használata a számítások 

egyszerűsítésére, gyorsítására. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegértelmezés. 

n: e: 

Folyamatos 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Geometriai transzformáció. Egybevágóság: tengelyes tükrözés, 

középpontos tükrözés, eltolás. Vektor.  

Tengelyes szimmetria, húrtrapéz, deltoid. Középpontos 

szimmetria, paralelogramma, rombusz. 

Egyállású szög, váltószög, csúcsszög. 

Hasonlóság, hasonlóság aránya, kicsinyítés, nagyítás. 

Középpontos hasonlóság. 

Sokszögek belső és külső szöge. Háromszög, magasságvonal. 

Terület. 

Hasáb; alaplap, alapél, oldallap, oldalél, testátló, lapátló. Henger, 

alkotó, palást. Hasáb és henger felszíne és térfogata. Gúla, kúp, 

gömb, felszín, térfogat. 

 

 

  



       

 

Statisztika, valószínűség 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 

Órakeret:  n: 6 óra 

  e: 10 óra 

Előzetes tudás 

Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése. Egyszerű diagramok 

készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

Néhány szám számtani közepének kiszámítása. Valószínűségi 

játékok és kísérletek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A statisztikai és a valószínűségi gondolkodás fejlesztése. 

Gazdasági nevelés. 

A valószínűség meghatározása egyszerű esetekben. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények   Kapcsolódási 

pontok   

Órakeret 

Adatok gyűjtése, 

rendszerezése, 

adatsokaság szemléltetése, 

grafikonok, diagramok 

készítése. 

Adathalmazok elemzése 

(átlag, módusz, medián) 

és értelmezése, 

ábrázolásuk. 

Adatsokaságban való 

eligazodás: táblázatok olvasása, 

grafikonok készítése, elemzése. 

Együttműködési készség 

fejlődése. 

Számtani közép kiszámítása. 

Gazdasági statisztikai adatok, 

grafikonok értelmezése, 

elemzése. Adatsokaságban való 

eligazodás képességének 

fejlesztése. 

Testnevelés és 

sport: 

teljesítmények 

adatainak, 

mérkőzések 

eredményeinek 

táblázatba 

rendezése. 

Biológia-

egészségtan; 

történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

táblázatok és 

grafikonok 

adatainak ki- és 

leolvasása, 

elemzése, adatok 

gyűjtése, 

táblázatba 

rendezése. 

Informatika: 

statisztikai 

adatelemzés. 

n: 3 óra 

e: 5 óra 

Valószínűségi kísérletek. 

Valószínűség előzetes 

becslése, szemléletes 

fogalma. 

Valószínűségi kísérletek 

kimeneteleinek 

Valószínűségi szemlélet 

fejlesztése. 

Tudatos megfigyelés. 

A tapasztalatok rögzítése.  

Tanulói együttműködés 

fejlesztése. 

 n: 2 óra 

e: 5 óra 



       

 

lejegyzése. Gyakoriság, 

relatív gyakoriság 

fogalma. 

Számítógép használata a 

tudománytörténeti 

érdekességek felkutatásához. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, átlag, módusz, medián, 

terjedelem. Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése. Valószínűség. 



       

 

A fejlesztés elvárt eredményei a 8. évfolyam végén 

A fejlesztés elvárt 

eredményei a 

8. évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok 

szemléltetése, halmazműveletek ismerete, eszköz jellegű 

alkalmazásuk számelméleti, geometriai vizsgálatokban. Elemek 

halmazba rendezése több szempont alapján. 

A nyelv logikai elemeinek („nem”, „és”, „vagy”,  „ha …, akkor …”, 

„legalább”, „legfeljebb”,  „pontosan akkor …, ha  …”, „minden”, 

„van olyan”) helyes értelmezése, tudatos használata. Állítások igaz 

vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása. 

Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének 

képessége, szövegek értelmezése. A szaknyelv tudatos használata. 

Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus 

összeszámlálásával, a megoldás gondolatmenetének elmondása, 

leírása, szemléltetése fagráffal. Kombinatorikai gondolatmenetek 

alkalmazása a matematika különböző területein (például oszthatósági 

problémák megoldásában, geometriai feladatok megoldásának 

diszkussziójában, valószínűség-számítási feladatokban a lehetséges, 

illetve a kedvező esetek összeszámlálásában). 

Gráfok használata a matematika különböző témaköreiben, a 

feladatmegoldások gondolatmenetének követése, összefüggések, 

fogalmak közti kapcsolatok szemléltetése során. 

Néhány kiemelkedő magyar matematikus, esetleg kutatási területének, 

eredményének megnevezése 

 

  



       

 

A fejlesztés elvárt 

eredményei a 

8. évfolyam végén 

Számtan, algebra 

A számhalmazok (természetes, egész, racionális számok) ismerete. 

Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti 

sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes 

alkalmazása.  Számológép ésszerű használata a számolás 

megkönnyítésére. 

A természetes szám kitevőjű hatványozás fogalma, hatványértékek 

kiszámítása számológép használatával. Műveletek természetes szám 

kitevőjű hatványokkal, a hatványozás azonosságainak felismerése, 

alkalmazása. 

Alapszinten is feltétlen javasolt kiegészítő követelmény : Az 1-nél 

nagyobb számok normálalakjának értelmezése. [Számolás 

normálalakkal egyszerűbb esetekben.] 

Kiegészítő követelmény: A 10 egész kitevőjű hatványainak 

értelmezése, 0-nál nagyobb, 1-nél kisebb számok normálalakja. 

Számolás normálalakkal, számológép segítségével. 

Az oszthatósággal kapcsolatos definíciók, tételek, számolási eljárások 

ismerete, alkalmazása egyszerű oszthatósági feladatok megoldásában, 

törtek egyszerűsítésében, törtekkel végzett műveletek 

végrehajtásában.  

A négyzetgyökvonás fogalmának ismerete, pozitív számok 

négyzetgyökének (közelítő) meghatározása számológép segítségével. 

A négyzetgyökvonás biztos alkalmazása a matematika különböző 

témaköreiben. 

Az arány fogalmának ismerete, alkalmazása gyakorlati jellegű 

feladatokban, geometriai számításokban. Arányos osztás 

végrehajtása. Az egyenes és fordított arányosság felismerése és 

alkalmazása matematikai és hétköznapi feladatokban. A 

mindennapjainkhoz kapcsolódó százalékszámítási feladatok 

megoldása. Kamatos kamat kiszámítása. 

Algebrai egész kifejezések helyettesítési értékének meghatározása. 

Algebrai egész kifejezések összevonása, szorzása egytagú 

kifejezéssel. A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek 

alkalmazása matematikai, természettudományos és hétköznapi 

feladatok megoldásában. A geometriában és a természettudományos 

tárgyakban előforduló képletek értelmezése, alkalmazása, az 

ismeretlen változó kifejezése a képletből. 

Az egyenlet, egyenlőtlenség, azonosság, azonos egyenlőtlenség 

fogalmának ismerete. Gyakorlottság az egyenletek, egyenlőtlenségek 

megoldásában, a mérlegelv alkalmazásában, a kapott eredmény 

ellenőrzésében. Egyenlőtlenség megoldáshalmazának ábrázolása 

számegyenesen. 

Az egyenletmegoldás különböző módszereinek sikeres alkalmazása a 

matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges 

feladatok megoldására. (Szöveges feladatok értelmezése, 

összefüggések lefordítása a matematika nyelvére, a számítások 

végrehajtása, az eredmény ellenőrzése a szöveg alapján.) 

  



       

 

A fejlesztés elvárt 

eredményei a 

8. évfolyam végén 

Geometria 

Ismeri a geometria alapvető fogalmait és a hozzájuk kapcsolódó 

elnevezéseket. Felismeri a térelemek kölcsönös helyzetét, továbbá az 

adott tulajdonságú ponthalmazokat. Képes értelmezni és 

meghatározni a térelemek távolságát. Szögek értelmezése, mérése, a 

szögfajták, valamint a szögpárok ismerete. Az alapvető szerkesztések 

(szakaszfelezés, szögmásolás, szögfelezés, stb.) végrehajtása. Ismeri a 

vektor fogalmát. Ezeket az ismereteket képes alkalmazni sokszögek, 

testek, geometriai transzformációk tulajdonságainak vizsgálatában, 

feladatok megoldásában. Helyesen használja a szaknyelvet. 

A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat 

készíteni, pontos szerkesztéseket végezni, képes térbeli alakzatok 

axonometrikus képét felvázolni, és ennek segítségével sikeresen old 

meg problémákat.  

Ismeri a háromszög tulajdonságait (háromszög-egyenlőtlenség, 

háromszög szögei és oldalai közötti összefüggések, háromszög belső 

és külső szögeire vonatkozó összefüggések), háromszögek 

csoportosítása szögeik és oldalaik szerint. Háromszög-szerkesztések 

lépéseinek leírása, a szerkesztések elvégzése. Háromszögek nevezetes 

vonalainak, pontjainak, köreinek meghatározása, megszerkesztése.  

A Pitagorasz-tétel kimondása és alkalmazása számítási feladatokban. 

A Thalész-tétel ismerete, egyszerű alkalmazásai. 

Ismeri a nevezetes négyszögek fogalmát, e fogalmak közti 

kapcsolatrendszert. Ismeri a négyszög (speciálisan a nevezetes 

négyszögek) belső és külső szögeire vonatkozó összefüggéseket, 

továbbá a nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságait. Tudását 

képes alkalmazni feladatok megoldásában. 

Ismeri a terület szemléletes fogalmát, szabványos mértékegységeit, 

helyesen váltja át a mértékegységeket. Kiszámítja a háromszög, a 

nevezetes négyszögek és a kör kerületét, területét. A 

területszámításról tanultakat képes alkalmazni térgeometriai 

számításokban, illetve a mindennapi gyakorlattal kapcsolatos 

feladatok megoldásában. 

Ismeri az egyenes hasáb, az egyenes körhenger és a gúla fogalmát, 

tulajdonságait. Képes felvázolni a tanult testek hálóját, kiszámítani a 

felszínüket. Felismeri a körkúpot és a gömböt. 

Ismeri a térfogat szemléletes fogalmát, mértékegységeit, helyesen 

váltja át a mértékegységeket. A térfogatképletek ismeretében 

kiszámítja a tanult testek térfogatát, képes a tanultak gyakorlati 

alkalmazására. 

Az egybevágó alakzatok felismerése. Tengelyes és középpontos 

tükörkép, eltolt alakzat képének megszerkesztése. A tanult 

egybevágósági transzformációk vizsgálata, tulajdonságaik felsorolása. 

A tengelyesen szimmetrikus és a középpontosan szimmetrikus 

alakzatok felismerése, e fogalmak alkalmazása geometriai 

vizsgálatokban.  

Kicsinyítés és nagyítás felismerése, a hasonlóság alkalmazása 

hétköznapi helyzetekben (szerkesztés nélkül). A középpontos 

hasonlóság felismerése, tulajdonságainak ismerete. 

 



       

 

  



       

 

A fejlesztés elvárt 

eredményei a 

8. évfolyam végén 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

A hozzárendelés (reláció) megadása diagrammal, táblázattal, 

grafikonnal, szabállyal. Alaphalmaz, képhalmaz fogalmának ismerete. 

Egyértelmű hozzárendelés, függvény fogalmának, valamint az 

értelmezési tartomány, értékkészlet fogalmának ismerete, konkrét 

függvény értelmezési tartományának, értékkészletének 

meghatározása.  

Mennyiségek közti kapcsolatok ábrázolása grafikonnal. Valós (szám-

szám) függvény grafikonjának ábrázolása, elemzése, a függvény 

alaptulajdonságainak (adott helyen felvett függvényérték, adott 

függvényértékhez tartozó független változók, növekedés, csökkenés, 

legnagyobb érték, legkisebb érték) grafikonról való leolvasása.  

Az egyenes arányosság mint szám-szám függvény tulajdonságainak 

ismerete. Adott egyenes arányosság grafikonjának ábrázolása. A 

grafikon meredekségének vizsgálata. 

 A lineáris függvénnyel kapcsolatos fogalomrendszer ismerete, 

konkrét lineáris függvény grafikonjának megrajzolása. A lineáris 

kapcsolatokról tanultak alkalmazása természettudományos 

feladatokban is.  

A fordított arányosság függvényének ismerete (tulajdonságok, 

grafikon).  

Kiegészítő követelmény: Az abszolútérték függvény, a másodfokú 

függvény, a fordított arányosság függvényének ismerete 

(tulajdonságok, grafikon). Egylépéses függvénytranszformációk 

végrehajtása.] 

Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. Sorozatok 

néhány jellemzőjének vizsgálata. A számtani sorozat felismerése. 

Valószínűség, statisztika 

A véletlen jelenségek tudatos megfigyelése, az eredmények 

lejegyzése, relatív gyakoriságok kiszámítása. A tapasztalatok 

levonása, ezek alapján a valószínűségi szemlélet fejlődése. Konkrét 

feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség fogalmát, 

felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt. Események 

valószínűségének kiszámítása a klasszikus valószínűségi modell 

alkalmazásával egyszerűbb esetekben.  

Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, táblázatok 

készítése. Adat gyakoriságának és relatív gyakoriságának 

kiszámítása. A középértékek (középső érték, átlag, leggyakoribb 

érték) és a terjedelem meghatározása. Diagramok (vonal-, oszlop-, 

szalag-, kördiagram) olvasása, készítése.  

Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.  

 

  



       

 

10. Ellenőrzés, értékelés 

Elveit és mikéntjét az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően. 

 

 

 

  



       

 

 

INFORMATIKA 

5-8.osztály 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRATERV 

 

 

 

 Heti óraszám Éves óraszám 

5. osztály  

(matematika emelt szintű  

csoport számára) 

1 óra 36 óra 

6. osztály  

(matematika emelt szintű  

csoport számára) 

1 óra 36 óra 

6. osztály 1 óra 36 óra 

7. osztály 1 óra 36 óra 

8. osztály 1 óra 36 óra 

   

 



       

 

1. A tantárgy általános jellemzői 

A tantervi célok elérése érdekében csoportbontásban javasolt a tantárgy oktatása. Ennek a 

műveltségi területnek az ismeretanyaga nagyobb mértékben fejlődik, mint a többi, és az 

eszközrendszer miatt is kevesebb a lehetőség az otthoni gyakorlásra.  

A tanulás hatékonyságát, az ismeretek mélyebb elsajátítását elérhetjük, ha minél fiatalabb 

korban kezdjük meg a tanítást. Az évfolyamon belüli órakeret tervezett és szabadon 

választható részekre tagolt. Így mód lehet a követelmények adott esetben bizonyos fokú 

szűkítésére és differenciáltan bővítésére is. 

2. A tantárgy tanításának célja 

Az informatika tantárgy az informatikai műveltség alapjainak elsajátítására hivatott. Az 

informatika tantárgy tanításának elsőrendű célja és feladata, felkelteni és fokozatosan ébren 

tartani a tanulók érdeklődését az informatika iránt, megismertetni eszközeit, módszereit, 

fogalmait, megismerkedhessenek az információs technológiákkal, valamint az 

információkezelés jogi és etikai szabályaival. Ezek lehetővé teszik a tanulók helyes 

informatikai szemléletének kialakítását. 

A tantárgy további célja az informatikai tudás megszerzése, az ismeretek alkalmazásának 

támogatása más tantárgyakban, a későbbi tanulmányokban, majd a mindennapi életben, 

munkában. Aktívan segítse az általános műveltség ismeretanyagának közvetítését a tanulók 

felé. Egy-egy ismeretanyag birtokában a környező világ nem csak hagyományosan, hanem ily 

módon is megismerhető. A számítógép nyújtotta lehetőségek révén a hagyományoktól eltérő 

kapcsolat jöhet létre az egyén és az őt körülvevő világ között. 

Ezért fontos, hogy: 

 a tanulók ismerjék fel az információk jelentőségét. Váljon tudatossá bennük az 

információk célszerű rendszerezésének és feldolgozásának igénye, 

 tudják gyorsan és praktikusan használni az őket körülvevő információhordozó és 

feldolgozó eszközöket és módszereket, 

 ismerjék azokat a lehetőségeket, amelyekkel élve az állampolgárok hozzájuthatnak a 

szükséges információkhoz, 

 felelősen éljenek az információszerzési és interaktív lehetőségekkel, 

 gyakorlatot kell szerezniük a különböző kommunikációs technológiák használatában, 

 a tanulókat fel kell készíteni a problémamegoldó gondolkodásra, mint a feladatmegoldás 

magasabb szintjére, 

 a praktikus alkalmazói tudás, és készség- és képességfejlesztés mellett a logikus, 

algoritmikus gondolkodás és problémamegoldás tanítása, 

 alkalmazzák ismereteiket más tantárgyakban, későbbi tanulmányokban, majd a 

mindennapi életben, a munkában, 

 ösztönzést kapjanak a megszerzett ismeretek folyamatos bővítésére, megújítására, az 

élethosszig való tanulásra, 

 ismerjék meg az informatikai környezet egészségre gyakorolt hatását, a túlzott használat 

ártalmait, 



       

 

 ismerjék meg azokat az erkölcsi és jogi szabályozókat, amelyek bizonyos információk 

használatát korlátozzák. 

3. A könyvtárhasználat célja 

A tanulók bevezetése a könyvtár- és dokumentumhasználatba, a könyvtári állományban való 

eligazodáshoz szükséges ismeretek és tevékenységek elsajátításába. Önálló 

információszerzésre nevelés. 

Követelmény 

 A tanulók ismerjék meg a számítógépes munka szabályait, a legfontosabb balesetvédelmi 

előírásokat. Sajátítsák el a tanulók a számítógépnek és perifériáinak kezelési tudnivalóit, 

ismerkedjenek meg a számítástechnikai szakkifejezésekkel, azok jelentésével. 

 Ismerjék meg a számítógép bekapcsolásának és kikapcsolásának helyes sorrendjét, 

ismerjék meg a hálózatba való bejelentkezés menetét, jelentőségét, a kilépés folyamatát, a 

hálózathasználat etikáját, szabályait. Lássák meg a számítógép sokoldalú 

alkalmazhatóságát, és azt is, hogy hálózat esetén e lehetőségek kiszélesednek, új 

problémamegoldási lehetőséget nyújtanak a felhasználók számára. 

 A tanulók az eszközök és szoftverek megismerését követően törekedjenek önálló 

számítógépes alkotások elkészítésére (szövegek, rajzok, animációk, dallamok, stb.) 

Tudjanak minta után egyszerűbb dokumentumokat létrehozni. Legyen igényük az 

esztétikus külalak kialakítására.  

 Értsék meg, hogy az információknak változatos megjelenési formája van. Tudjanak 

információt különféle formában kifejezni, legyenek képesek a különböző formákban 

megjelenített információt felismerni, értelmezni, szerezzenek jártasságot az információk 

kezelésében. Érezzék az információszerzés és feldolgozás gyakorlati hasznát, előnyeit. 

 Szerezzenek tapasztalatokat a hagyományos és az új technológiákon alapuló informatikai 

eszközök és információhordozók használatában. Ismerjék az adatbázisokból, a 

számítógépes hálózatból való információszerzés lehetőségét. Alkalmazzanak tantárgyi 

adatbázisokat. 

 Legyenek képesek arra, hogy egy adott probléma megoldásához a megismert 

alkalmazások (eszközök, módszerek) közül kiválaszthassák a megfelelőt. Szerezzenek 

jártasságot az általuk megismert szoftverek kezelésében, ismerjék meg annak 

kezelőfelületét, menürendszerét, legfontosabb funkcióit. 

 Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése a tantárgy kiemelt feladata. Ismerjenek fel, 

értelmezzenek, hozzanak létre algoritmusokat. Értelmezzék a mindennapi algoritmusokat 

és tudják annak adatait, folyamatát megfelelő eszközkészlettel rögzíteni, leírni. Játsszanak 

algoritmikus játékokat. Törekedjenek a számítógéppel önálló algoritmusok készítésére 

vagy ezek értelmezésére. Vegyék észre az algoritmusokban a sorrend fontosságát, értsék 

meg az ismétlések szerepét és a változások mértékét. 

 A tanulók gyűjtsenek adatokat a mindennapi életből, törekedjenek ezek 

megkülönböztetésére, lejegyzetelésére, adott szempont szerinti rendezésére. A különböző 



       

 

tantárgyakhoz kapcsolódóan tematikusan keressenek adatokat, ill. szerezzenek 

információkat.  

 Ismerkedjenek meg a világháló információszerzési lehetőségeivel is. Tájékoztatást 

kapjanak a szörfölés veszélyeiről is, illetve a túlzott számítógép-használat káros 

hatásairól. 

A könyvtárhasználatban elérendő követelmények 

 Ismerkedjenek meg az iskolai könyvtárral, az iskola tanulási forrásközpontjával. 

Használata során vegyék észre változatos információszerző lehetőségeit. Használják 

rendszeresen az iskolai könyvtárat és igényeljék szolgáltatásait. 

 Sajátítsák el a könyvtárhasználat szabályait, kövessék a könyvtárban elvárt viselkedési 

normákat. Ismerjék a könyvtár rendezettségét, tudjanak eligazodni tereiben, 

állományrészei között.  

 Vegyék észre, hogy az információk hagyományos (papíralapú) és új, egyre fejlettebb 

elektronikus adathordozókon is hozzáférhetőek. Lássanak a könyvtárban különféle 

dokumentumfajtákat, információs forrásokat, és formai, használati jellemzőik 

megismerése alapján tudják megkülönböztetni és alkalmazni azokat. Értsék meg a 

különböző ismeretforrások együttes használatának, feladatközpontú alkalmazásának 

szükségességét.  

 Fokozatosan fejlődjenek ki könyvtárhasználói szokásaik, alakuljon ki használói 

magatartásuk. Iskolai feladataikhoz és egyéni problémáiknak megoldásaihoz tudják 

kiválasztani a szükséges dokumentum típust, és legyenek képesek gyakorlati 

felhasználására. Az iskolai és mindennapi problémahelyzeteknek megfelelően tudják 

kiválasztani a könyvtári tájékoztató segédleteket, és legyenek képesek információkat, 

információhordozókat keresni belőlük.  

 Tájékozódásuk során önállóan használják az életkoruknak megfelelő segédkönyveket 

(lexikon, szótár, enciklopédia). Gyakorolják a felfedező ismeretszerzés könyvtári 

műveleteit és sikerélményük vezessen a könyvtári attitűd megerősödéséhez, az érdeklődés 

által vezérelt önálló ismeretszerzés megszerettetéséhez. 

 Rendszeres könyvtári munkával is fejlődjenek hatékony tanulási módszereik, önművelési 

szokásaik. Váljon igényükké a könyvtárhasználat. 

4. Értékelés 

A tantárgy céljából adódóan az értékelésben a fő hangsúly a számítógép értő alkalmazásán 

van. Az elméleti ismeretek hagyományos értékelési módjai mellett a gyakorlatban alkalmazni 

tudás legyen az értékelés fő szempontja.  

 A már megismert műveletek, eljárások rendszeres ellenőrzése önálló munka alapján, a 

gyakorlottság ellenőrzése a műveletek végrehajtásában. 

 A számítógéppel végzett konkrét feladatok, saját ötleteik alapján történő alkotások, 

kísérletezések, során a legfontosabb fogalmak, tantárgyi ismeretek könnyen rögződnek, 

ilyenkor az ellenőrzés a tevékenység megfigyelésével történik 

 Önálló vagy csoportmunka szóbeli értékelése, dicsérete elmaradhatatlan 



       

 

 A szükséges elméleti alapok értékelése szóbeli és/vagy írásbeli számonkérés alapján a 

témától függően. 

 A folyamatos közös munka lehetőséget biztosít az állandó értékelésre, de nem 

tekinthetünk el az egyes témák végén történő összefoglaló felmérésektől, valamint az év 

végi értékeléstől, amelyek során az ismeretek komplex alkalmazásáról kell számot adni a 

tanulóknak. 

 A tanórai munka összegző értékelése, az eredmények ismerete, a pozitív megerősítés 

rendkívül motiváló hatású. 

 A tanulócsoporttal közösen a legjobbnak ítélt munkák kiállításra kerülnek. 

 A könyvtárhasználati tevékenységek szóbeli megítélése, osztályzása. 

 Az értékelés elveit részletesebben a pedagógiai program tartalmazza. 

5. Feltételek, taneszközök 

Iskola létszámától függően megfelelő számú szakos tanár. Az informatika oktatásához 

szaktanterem szükséges: megfelelő világítás, elektromos hálózat, tábla+flipchart, tanulónként 

ergonómiailag megfelelő számítógépasztal. Tanulónként 1 db korszerű számítógép hálózatba 

kötve, internet hozzáféréssel, perifériákkal. Szükséges helyi hálózat szerverrel, nagysebességű 

internet kapcsolattal, hálózati nyomtatóval és szkennerrel. Ajánlott projektor, ami segíti a 

tanári bemutatást, az irányított közös munkát.  

Az informatika kerettanterv feltételezi a multimédia számítógépes hátteret, megfelelő méretű 

memóriával és háttértárakkal, hangkártyával, hangszóróval, mikrofonnal. Feltételezi továbbá 

a jogtiszta programokat: grafikus operációs rendszert, szükséges segédprogramokkal, 

(vírusellenőrző, tömörítő programokkal, lejátszó programokkal) böngésző, rajzoló, 

képszerkesztő programokkal, továbbá szövegszerkesztőt, táblázatkezelőt, bemutató-készítőt, 

valamint magas szintű programozási nyelvet. Szükségesek az oktatóprogramok és a digitális 

oktatási anyagok is. Használni kell a Sulinet Digitális Tudásbázis ingyenes oktatási 

segédanyagait is. 

Célszerű az informatika szakteremben nyomtatott anyagokat is hozzáférhetően elhelyezni: 

hardver dokumentációt, felhasználói kézikönyveket, programozói kézikönyvet, 

feladatgyűjteményeket, számítástechnikai szakszótárt, szakkönyveket, folyóiratokat, 

transzparenseket és képeket. 

Jó, ha rendelkezésre állnak más informatikai eszközök is: Pl. DVD, digitális kamera, TV, 

játék- és oktatórobotok, mobiltelefonok, számológépek. A hatékony oktatáshoz szükséges egy 

iskolai könyvtár is lehetőség szerint szakfolyóirattal. 

Az informatika oktatásához a megfelelő tankönyv ajánlott, amely alkalmas egyéni tanulásra, 

felkészülésre is. A saját jegyzet készítése fontos, de nem pótolja a rendszerezett ismereteket 

nyújtó tankönyvet. A tanulás tanítása az informatika tantárgynak is feladata. A multimédia 

oktatóprogramok széles skálája segíti az önálló tanulást. A papír alapú tankönyv mellett, 

célszerű „digitális könyvet” (digitális oktatási anyagot) is használni, különösen ma már szinte 

minden tanulónak van otthon számítógépe. Fontos, hogy a hagyományos tankönyv és az 

„elektronikus könyv” is vegye figyelembe a fejlesztési követelményeket, a tartalmakat és a 

belépő tevékenységeket. 



       

 

6. 5–6. évfolyam 

 

A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb 

egységeit, valamint a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a 

legfontosabb eszközöket. Megismerik a fájl- és mappakezeléssel kapcsolatos műveleteket és a 

víruskereső program használatát. A számítógép kezelése során figyelembe veszik, hogy az 

adatok védelméről is gondoskodniuk kell.  

Az alkalmazói ismeretek témakörben a tanulmányi és közösségi feladatokhoz kapcsolódóan 

kerül sor a számítógépes programok használatára. A szövegszerkesztő és prezentációkészítő 

alkalmazások használata az egyéni munka mellett a csoportmunka során is megjelenik. A 

multimédiás környezetben szövegek, képek, animációk, hangok kezelésével foglalkoznak. 

Az információszerzés során az adatokat rendszerezni kell, hogy később könnyebben 

feldolgozhatók legyenek. A tanulók megismerik a táblázatos adattárolás, a grafikus 

adatábrázolás, az esztétikus adatmegjelenítés formáit. Először tanári segítséggel értelmezik a 

rendszerezett formában megjelenő adatokat, később önállóan is tudnak hasonló formában 

adatokat rendezni. 

A korábbi ismeretek alapján és az életkori sajátosságoknak megfelelően ebben a képzési 

szakaszban a tanulók a problémamegoldás alapvető folyamatával és elemeivel ismerkednek 

meg. A problémamegoldás előtt információkat gyűjtenek, és megtervezik a folyamatot. A 

tanulók kezdetben közösen értelmeznek kész algoritmusokat. Eleinte tanári segítséggel, majd 

egyre önállóbban készítenek egyes tevékenységeket leíró algoritmusokat és folyamatábrákat. 

A problémamegoldás érdekében az életkori sajátosságnak megfelelő fejlesztőrendszerek 

használata ajánlott. A szoftverek használata közben a tanulók megismerkednek az 

utasításokkal, egyszerű programokat írnak, kész programokat értelmeznek.  

A tanulási képességek fejlesztése és a tanulási folyamatok támogatása érdekében interaktív 

oktatóprogramok alkalmazására kerül sor. Az oktatóprogramok használata közben a tanulók 

azonosítják az algoritmusok lépéseit, tanulmányozzák a beállítások módosító szerepét. Az 

interaktív programhasználat során beavatkoznak a folyamatokba; a beavatkozások 

következményeinek megfigyelése lehetővé teszi a programok hatékony, tudatos irányítását. 

Az információszerzés színtere egyre inkább átkerül az internetre. Ebben a korosztályban 

elsősorban tanári irányítással zajlik az információszerzés. Az interneten történő tájékozódás és 

a szükséges információ beszerzése érdekében meg kell ismerni a böngésző szolgáltatásait. A 

tanulók eleinte a tanár által ajánlott oldalakat keresik fel, később megismerik a kulcsszavas és 

tematikus keresőgépek használatát is. 

Az információs társadalomban alapvető elvárás, hogy a tanulónak legyen saját postafiókja, 

ismerje az elektronikus levelezés alapvető funkcióit és az infokommunikáció szabályait. 

Fontos tisztázni az adatvédelem jelentőségét. 

A hagyományos média mellett a tanulás, művelődés során egyre nagyobb szerepet kap az 

elektronikus adathordozók és az interneten lévő tartalmak használata. 

Az információs társadalom témakör feldolgozása közben a tanulók megismerkednek az 

internet használata közben felmerülő problémákkal, felkészülnek azokra a feladatokra, 

amelyek az online világban várnak rájuk. Tapasztalatot szereznek az informatikai 



       

 

biztonsággal kapcsolatos területeken, megismerkednek a számítógép védelmi lehetőségeivel, 

a személyes adatvédelemmel. A tanulók a tanulás során számtalan különböző minőségű 

információforrással találkoznak. A célnak megfelelő források kiválasztása megfelelő 

tapasztalaton alapul, melynek érdekében az információforrások hitelességének megítélésére, 

értékelésére kerül sor. A tanulást támogató információforrások saját dokumentumokban való 

alkalmazása, az információforrásokra való hivatkozások egyre nagyobb szerepet töltenek be a 

tanulás során, ennek érdekében a tanulók hivatkozásokat tartalmazó mintákat tekintenek meg 

és értelmeznek. 

Az e-szolgáltatások fontos szerepet töltenek be az információs társadalomban, ennek 

érdekében a tanulók az életkori sajátosságoknak megfelelő elektronikus szolgáltatásokat 

ismernek meg, azonosítják azok szerepét. Megfigyelik a szolgáltatások működését, 

megfogalmazzák az eljárások futtatása közben szerzett tapasztalataikat, azonosítják az egyes 

eljárások célját. Kiválasztják a személyes igényeiknek megfelelő szolgáltatásokat, 

megismerik a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges eljárásokat, és tapasztalatot 

szereznek azok biztonságos működésében. 

A könyvtári informatika fejlesztési területen ebben a szakaszban az alsó tagozaton szerzett 

iskolai könyvtári és gyermekkönyvtári tapasztalatokra építve a megszerzett tudás 

rendszerezése és tudatosítása kerül középpontba. A tudás bővítése és a szokásformálás során 

egyre hangsúlyosabb szerepet kap a könyvtári források és szolgáltatások tanulásban való 

felhasználása. Cél, hogy a tanuló minden tantárggyal kapcsolatban megismerje a különböző 

források felhasználási lehetőségeit. 

Ezeken az évfolyamokon cél, hogy a tanuló tanári irányítás mellett, önállóan tájékozódjon az 

iskola könyvtárában. Kiemelt szerepet kap a korosztály számára készült nyomtatott és 

elektronikus ismeretterjesztő művekben való önálló tájékozódás, és a szerzett információk 

megadott szempontok szerinti felhasználása, a források azonosítása. 

 

 



       

 

 

7. 5. évfolyam (matematika emelt szintű csoport számára) 

Éves óraszám: 36 

Heti óraszám: 1 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

1. Az informatikai eszközök használata 4 0 4 

2. Alkalmazói ismeretek 10 +4 14 

3. Problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és módszerekkel 
8 0 8 

4. Infokommunikáció 4 0 4 

5. Az információs társadalom 4 0 4 

6. Könyvtári informatika 2 0 2 

Évfolyam összesen: 32 4 36 

A 10%-nyi órakeret felhasználása: 

Tematikai egység Téma Óraszám 

2.1 Írott és audiovizuális 

dokumentumok elektronikus 

létrehozása 

Rövid szöveg beírása, javítása 

Karakterformázás 
4 

 Összesen: 4 



       

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Ismert alkalmazások futtatása számítógépen. 

Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adott informatikai környezet tudatos használata. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásával való ismerkedés. 

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése. 

A számítógéppel történő interaktív kapcsolattartáshoz legszükségesebb perifériák bemutatása és használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Adott informatikai környezet tudatos használata 

Ismerkedés a számítástechnika főbb alkalmazási területeivel. 

Egyes informatikai eszközök célszerű használata, működési 

elveinek bemutatása. 

Adott informatikai környezetben végzett munka szabályainak 

megismerése. Egyszerű oktatóprogramok interaktív használata. 

Feladatmegoldás, 

feladattal vezetett 

önálló 

megismerés. 

Természetismeret: a számítógépek 

szerepe a természeti folyamatok 

megismerésében; számítógépes modellek 

alkalmazása; mérések és vezérlések 

számítógéppel. 

Szemléltető-

eszközök. 



       

 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának 

megismertetése 

Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő 

számítógépes munkakörnyezet bemutatása. 

A számítógép előtt végzett munka káros hatását csökkentő 

szabályok alkalmazása, egyszerű mozgásgyakorlatok végzése. 

Tanári 

bemutatás, önálló 

kipróbálás 

Természetismeret: az egyes 

életszakaszokra jellemző testméretek; az 

érzékszervek védelme. A környezeti 

állapot és az ember egészsége közötti 

kapcsolat. 

Testnevelés és sport: a számítógép előtt 

végzett munkához kapcsolódó 

gyakorlatok. 

 

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése 

Az operációs rendszerek funkcióinak megismerése. 

Mappaszerkezet létrehozása, mappaműveletek (pl. másolás, 

mozgatás, törlés, átnevezés, váltás). Eligazodás a háttértárak 

rendszerében. 

Tanári 

bemutatás, önálló 

kipróbálás, 

feladatmegoldás, 

feladattal vezetett 

önálló 

megismerés 

Természetismeret, matematika, idegen 

nyelvek, magyar nyelv és irodalom: a 

jelek világa, titkosírások. 

 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartáshoz 

legszükségesebb perifériák bemutatása és használata 

A számítógép és a legszükségesebb perifériák rendeltetésszerű 

használata. 

Többfelhasználós környezetben való munkavégzés (például: be- 

és kijelentkezés, hálózati meghajtó), adatvédelmi alapismeretek. 

Tanári 

bemutatás. 
 

Szemléltető-

eszközök, 

tárgyak, 

programok, 

feladatlapok. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, egér, háttértár, operációs rendszer, mappaművelet, hozzáférési jog, 

számítógépes hálózat, adatvesztés. 

 

  



       

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

14 óra 

 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása 

Előzetes tudás Ismert alkalmazások futtatása számítógépen. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése. 

A rajzeszközök megfelelő használata. 

Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése 

A rajzeszközök megfelelő használata 

Képszerkesztő programok alkalmazása. 

Tantárgyakhoz kapcsolódó rajzok készítése, mentése 

segítséggel.  

Tantárgyakhoz kapcsolódó szöveg begépelése, javítása.  

Karakterformázás. A dokumentum mentése és nyomtatása 

segítséggel. 

Tanári 

bemutatás, önálló 

kipróbálás, 

feladatmegoldás, 

feladattal vezetett 

önálló 

megismerés. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: rajz készítése történelmi, 

társadalmi témáról. 

 

Szemléltető-

eszközök, 

formázandó 

fájlok. 

Rajzok, képek, 

rajzeszközök, 

tárgyak. 

Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és 

használata. 

Médialejátszó alkalmazása. Hangállományok lejátszása, 

hangfelvételek készítése, lejátszása. 

Animációk megtekintése, értelmezése. 

Feladattal 

vezérelt egyéni 

munka 

Ének-zene: népdalok meghallgatása. 

Információ-

források, 

feladatlapok 



       

 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet 

használata 

Tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldása informatikai 

környezetben. 

Számítógépes multimédiás oktatójátékok, alkalmazások. 

Feladattal 

vezérelt egyéni 

munka. 

Prezentációk 

készítése 

csoportmunká-

ban 

  

Kulcsfogalmak/fogalmak Adat, információ, képszerkesztő program, animáció, médialejátszó. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés  

Előzetes tudás 
A környezetünkben lévő személyek és tárgyak jellemzőinek kiválasztása, rögzítése. 

Adatok csoportosítása, elemzése. 

Néhány közhasznú információforrás ismerete. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök megismerése. 

Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése. 

Néhány közhasznú információforrás használata. 

  



       

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök 

megismerése 

Az adatrögzítési módok (például: táblázat, rajz, fénykép, 

szöveg, hangfelvétel, videofelvétel) összevetése. 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő 

eszközök használata. 

Feladattal 

vezérelt egyéni 

munka. 

Matematika: tárgyak, személyek, 

alakzatok, jelenségek, összehasonlítása 

mennyiségi tulajdonságaik szerint; 

(analizálás); összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés). 

Becslés. Rajzolt, illetve tárgyi jelek 

értelmezése. 

Szemléltető-

eszközök, 

tárgyak, 

programok, 

feladatlapok. 

Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése 

Adatok rögzítése, csoportosítása és értelmezése táblázatban. 

Feladattal 

vezérelt 

csoportmunka. 

Természetismeret: az anyagok és testek 

érzékelhető tulajdonságainak 

megfigyelése, összehasonlítása. 

Adatok jegyzése, rendezése, ábrázolása. 

Információ-

források, 

komplex 

feladatok. 

 

Néhány közhasznú információforrás használata 

Keresés, adatgyűjtés közhasznú információforrásokban. 
  

Információ-

források. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Információ, adat, információforrás, online tudástár, adatbázis. 

 

 

  



       

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

Órakeret 

8 óra 

 3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása  

Előzetes tudás 
Információ felismerése, kifejezése. Információforrások ismerete. Algoritmus ismerete, megfogalmazása. A 

tevékenységek műveletekre osztása önállóan vagy tanári segítséggel. 

További feltételek 

 

Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információ gyűjtése, feldolgozása és az információtartalom helyességéről való meggyőződés. A problémamegoldás 

lépéseinek ismerete. A megoldási folyamat lépéseinek ábrázolása. Az informatikai eszközök és módszerek alkalmazási 

lehetőségeinek ismerete. Csoporttevékenységben való részvétel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az információ jellemző felhasználási lehetőségeinek 

megismerése 

A problémamegoldáshoz szükséges információk gyűjtése, 

felhasználása. Például saját titkosírás vagy az iskola 

szabályrendszeréhez illeszkedő jelképrendszer készítése. 

Csoportmunka 

tanári 

irányítással 

Magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, 

matematika, erkölcstan, természetismeret, 

ének-zene, vizuális kultúra, technika, 

életvitel és gyakorlat, testnevelés és sport: 

a tantárgyak által használt 

jelölésrendszerek ismerete. 

Szemléltető-

eszközök. 

Az algoritmus informatikai fogalmának megismerése 

Informatikai eszközökkel megoldható problémák 

algoritmusainak megtervezése. 

A megoldás lépéseinek szöveges, rajzos megfogalmazása, 

értelmezése. 

 

Egyéni munka 

tanári 

irányítással 

Természetismeret, technika, életvitel és 

gyakorlat: a tantárgyakban tanult 

tevékenységek szöveges, rajzos 

megfogalmazása, algoritmizálása, 

folyamatábrák készítése. 

Matematika: gondolkodás, 

értelmezésmodellek megértése. 

Alkotás és kreativitás – Rendszeralkotás. 

Rajzok, képek, 

rajzeszközök. 



       

 

Problémák megoldása önállóan, illetve irányított 

csoportmunkában 

Az algoritmuskészítés legfontosabb lépéseinek az ismerete: 

tervezés, különböző megoldási lehetőségek tanulmányozása, 

hibalehetőségek számbavétele, hatékonyság kérdése, döntés 

folyamata. 

A problémamegoldás különböző fázisaiban az informatikai 

eszközök és módszerek alkalmazási lehetőségeinek 

tanulmányozása. 

Irányított 

csoportmunka 

Magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, 

matematika, erkölcstan, történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek, 

természetismeret, ének-zene, vizuális 

kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, 

testnevelés és sport: a tantárgyak 

tananyagainak egyéni vagy csoportos 

feldolgozása, a produktum bemutatása 

multimédiás eszközökkel.  

Többféle megoldási mód keresése, az 

alternatív megoldások összevetése. 

 

A robotika alapjainak megismerése 

Algoritmusok megvalósítására alkalmas programok használata. 

A folyamatos beavatkozást, vezérlést igénylő problémák 

megoldási módjának megismerése. Például a „teknőc” 

utasításokkal történő irányítása. 

Tanári 

bemutatás, 

önálló 

kipróbálás. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

rendszeresen végrehajtandó tevékenységek 

alaputasításainak kidolgozása. 

Program, 

szemléltető-

eszköz. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Probléma, információ, kód, utasítás, művelet, algoritmus, hiba, hatékonyság, döntés, vezérlés, teknőc. 

 

  



       

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás 
Egyszerű felhasználói szoftverek gyakorlott, alapszintű kezelése. Utasítások leírásainak használata. Alapvető 

matematikai műveletek és összefüggések ismerete, alkalmazása. Síkgeometriai ismeretek. 

További feltételek 

 

Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algoritmusok megvalósítása a számítógépen. Kész programok kipróbálása. Vezérlésszemléletű problémák megoldása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok 

megfogalmazása, megvalósítása számítógépen 

Fejlesztőrendszerek alaputasításainak ismerete, alkalmazása. 

Egyszerűbb feladatok megoldási algoritmusának megvalósítása 

Logo vagy más automata elvű fejlesztői rendszer segítségével. 

Egyszerű programok írása közösen. 

Tanári bemutatás 

önálló 

kipróbálás, 

feladatmegoldás, 

feladattal vezetett 

önálló 

megismerés.  

 

Matematika: modellek (pl. rajzos 

modellek, gráfok) értelmezése, 

algoritmus követése, értelmezése, 

készítése. 

Rendszeralkotás, elemek elrendezése 

különféle szempontok szerint. 

Fejlesztői 

rendszer. 

Feladatok megoldása egyszerű, automata elvű 

fejlesztőrendszerrel 

Az algoritmizálási készségek fejlesztésére alkalmas szoftverek 

tanulmányozása. 

Problémamegoldás folyamatának értelmezése. 

Grafika készítése teknőccel. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

munka. 

Matematika: tájékozódás a síkban  

A tájékozódást segítő viszonyszavak. 

Koordinátarendszer, koordináták. 

Feltételeknek megfelelő alkotások 

elképzelése a megalkotásuk előtt.  

Geometriai alakzatok tulajdonságai. 

Fejlesztői 

rendszer. 



       

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Adatbevitel, adatkivitel, modularitás, utasítás, algoritmus. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás Legalább egy fejlesztői rendszer alapszintű ismerete. 

További feltételek 

 

Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 
Oktatóprogramok használata. A paraméterek módosító szerepének megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A szabályozó eszközök hatásának megfigyelése oktatóprogramokban 

Interaktív oktatóprogramok használata. 

Beavatkozás a program folyamatába. A beállítások, paraméterek 

módosító szerepének tanulmányozása. Az interaktív oktatóprogramok 

algoritmusainak, eljárásainak azonosítása. 

Feladattal 

vezetett önálló 

megismerés. 

Matematika: oktatási-tanulási 

technológiákkal való megismerkedés, azok 

interaktív használata. 

Szemléltetőesz-

közök, tárgyak, 

programok, 

feladatlapok. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Beállítás, interaktivitás, oktatóprogram. 

 



       

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

4 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. Keresőkérdések megfogalmazása tanári segítséggel. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Keresőkérdések alkotása, a keresés eredményének értelmezése, a keresés pontosítása. Információforrások kiválasztása, 

használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Keresőkérdések megfogalmazása 

Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkek használata, 

portálok felkeresése. 

Kulcsszavas és tematikus keresés. 

Keresőkérdések megfogalmazása, értelmezése, pontosítása. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

munka. 

 

Információ-

források és 

feladatlapok. 

Irányított információkeresés eredményének értelmezése 

Találatok értelmezése. 

A találatok során kapott információk tanulmányozása.  

A keresés céljának leginkább megfelelő oldalak felkeresése. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

munka. 

Biológia-egészségtan: állatokról, 

növényekről képek, adatok gyűjtése. 

Információ-

források. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, keresőgép, tematikus keresés, kulcsszavas keresés. 

 



       

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák  

Előzetes tudás Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. A számítógép alapvető használata, böngészőprogramok ismerete. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 
Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer használata. Saját e-mail cím készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az információ küldésének és fogadásának megismerése 

Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközök útján 

Levelezőrendszer alapvető szolgáltatásainak ismerete és alkalmazása. 

Saját e-mail cím létrehozása. 

Üzenet küldése, fogadása, válasz a kapott üzenetre, levél továbbítása, 

mellékletek csatolása. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

munka. 

 

Információ-

források és 

feladatlapok. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Levelezőrendszer, e-mail cím, elektronikus levél, regisztráció, címzett, másolat, rejtett másolat, tárgy, melléklet, csatolás, 

válasz, továbbítás. 

 

  



       

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. CD, DVD használata. Böngészőprogram használata, fontosabb 

portálok ismerete. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, internetes média elérése, információk letöltése a számítógépre, 

információk értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata 

Weboldalak megtekintése, mentése. 

Szöveg, kép mentése weboldalról. 

Hang-, képanyagok elérése, videomegosztó rendszerek felkeresése. 

Oktatóprogramok használata. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

munka. 

Idegen nyelv: nyelvi oktatóprogramok 

használata. 

Információ-

források és 

feladatlapok. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Elektronikus média, videomegosztás, oktatóprogram. 

 

  



       

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

4 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 
Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok megfogalmazása. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges meghibásodások megfogalmazása. 

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési módok megfigyelése. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő, könyvtár. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 
Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése. 

Az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az informatikai biztonság kérdései 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek. 

A számítógép és a számítógépen tárolt adatok védelme. 

Projektfeladatok 

megoldása. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

tevékenység elvégzéséhez és 

eredményéhez kapcsolódó biztonságos 

eszközhasználat. 

 

Az adatokat – különösen a személyes információkat – érintő 

visszaélések, veszélyek és következmények megismerése 

Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak. 

Adatkezeléssel kapcsolatos eljárások megismerése. 

A személyes adatok védelme. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

és csoportos 

munka, 

bemutatás, 

kiselőadás. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

személyes életvitel tevékenységei, 

eljárásai. 

Információ-

források. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Informatikai biztonság, adat, személyes adat, adatvédelem, adatkezelés, netikett, információ, információforrás. 



       

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípusok jellemzőinek és a könyv bibliográfiai azonosító 

adatainak ismerete. Betűrendezés. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő, könyvtár. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A könyvtár forrásainak és eszközeinek tanári segítséggel való alkotó és etikus felhasználása a tanulmányi feladatok 

során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai könyvtár 

eszköztárának készségszintű használata 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. 

Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű használata a 

könyvtári terek funkciói és a könyvtári abc ismeretében. 

Könyvtárlátogatás a települési könyvtárban. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

és csoportos 

munka. 

Matematika: ismeretek rendszerezése. 

Információ-

források és 

feladatlapok. 

 



       

 

Könyvtári szolgáltatások 

A hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári 

szolgáltatások megismerése. 

A könyvtár alapszolgáltatásainak használata. 

A könyvtári katalógus funkciójának megértése. 

Katalógusrekord (-cédula) adatainak értelmezése. 

Csoportmunka 

tanári 

irányítással. 

Minden tantárgy keretében: ajánlott 

olvasmányokkal kapcsolatos feladatok. 

Csoportos könyvtárlátogatás, könyvtári 

óra. 

Magyar nyelv és irodalom: az önálló 

feladatvégzés egyes lépéseinek 

elkülönítése és gyakorlása 

(könyvtárlátogatás, könyvkölcsönzés, 

gyermeklexikon) 

Információ-

források. 

Információkeresés 

Megadott művek keresése a könyvtár szabadpolcos állományában a 

feliratok és a raktári jelzet segítségével. 

Keresőkérdések megfogalmazása tanári segítséggel. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

és csoportos 

munka tanári 

irányítás 

mellett. 

 

 

Könyvtári 

információforrá

sok. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki kiadvány, honlap, CD, DVD. 

 



       

 

A fejlesztés várt eredményei 

az 5. évfolyam végén 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni;  

legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret; 

ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait; 

tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni; 

tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni; 

ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait; 

tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal; 

segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat; 

tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabályait; 

ismerjen a számítógép előtt végzett munka káros hatásait csökkentő szabályokat és mozgásgyakorlatokat. 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni; 

ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakterformázásokat 

ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket; 

tudjon adatokat táblázatba rendezni. 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt; 

ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; 

legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára; 

a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival. 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; 

legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok szerint információt keresni; 

legyen képes a találatok értelmezésére; 

legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére. 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; 



       

 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket. 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, és 

további releváns forrásokat keresni. 



       

 

A tanulók teljesítményének értékelése 

Az eredményes előrehaladás érdekében fontos a tanulók munkájának és tudásának rendszeres 

ellenőrzése és értékelése, ami folyamatos szóbeli értékeléssel valósul meg. Egy-egy témakör 

feldolgozása során a tanuló 

 tanórai tevékenységét, elvégzett munkáját, 

 elkészített dokumentumait,  

 ismereteinek szintjét, 

 fejlődését, 

 órai aktivitását, 

 együttműködését (a csoport- és projektmunkában való részvételét) értékeljük rendszeres szóbeli 

értékeléssel, illetve érdemjeggyel. 

Az értékelés szempontjai közé tartozik, hogy a tanuló milyen szinten sajátította el a szaknyelvet, a 

megismerési algoritmusokat, ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, analógiákat, tudja-e 

elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni, képes-e önálló munkavégzésre, tükröződik-e a 

logikus gondolkodás a teljesítményében, tud-e önállóan ismereteket szerezni, feldolgozni, új 

ismereteket előállítani, képes-e egyszerűbb logisztikai feladatok megoldására, ki tudja-e választani a 

munkájához szükséges eszközöket, milyen mértékben alkalmazza a számítógépet mint eszközt 

mindennapi munkájában, kialakult-e benne a folyamatos önképzés igénye. 

A tanulók munkáját folyamatosan kísérjük figyelemmel. Az ügyesen haladókat dicsérjük, a 

lemaradókat buzdítsuk, néhány munkarészletet együtt végezzünk velük.  

Fő hangsúly az ismeretek értő alkalmazásán legyen. A szóbeli kommunikáció alapján értékeljük a 

fogalmak használatát. Ellenőrizzük a billentyűzet ismeretét, a billentyűk alapvető funkcióit. Szóban 

értékeljük a tanuló órai munkáját és tájékozódó képességét a használt szoftverekben. A 

gyakorlatban kérjük számon, hogy képesek-e az állományműveleteket elvégezni.  

A nagy óraszámú egységek (Alkalmazói ismeretek, Problémamegoldás) kezdetekor diagnosztikus 

értékelés során tárjuk fel a tanulók ismereteit. A rajzoló- és szövegszerkesztő programok használata 

során a számítógépen elkészült munkákat értékeljük, illetve a tanulói tevékenységet megfigyeljük. 

A tanulók lehetőleg minta alapján dolgozzanak. Lehet jutalom a rajzuk kinyomtatása és a terem 

falára való elhelyezése. 

A titkosírásoknál, kódoknál elsősorban a gyűjtőmunkát és az órai aktivitást értékeljük. Értékeljük a 

tanulói kiselőadásokat.  

Ellenőrizhetjük, hogy egyszerű internetes keresési- és levelezési feladatokat hogyan oldanak meg a 

gyakorlatban. 

Ügyeljünk arra, hogy az algoritmus elemi fogalmával tisztában legyenek a tanulók. Az órai munka 

során az elkészült algoritmust, vagy a gyűjtött anyagot értékeljük. 

Általában szóbeli felelés és gyakorlati végrehajtás alapján értékeljünk. Ha szükségét látjuk, 

ellenőrző dolgozatokat is írathatunk, a témától és a fogalmaktól függően. 

A könyvtárhasználattal kapcsolatosan kérjük számon az alapfogalmak ismeretét, ellenőrizzük, hogy 

képesek-e eligazodni a könyvtár szabadpolcos állományában, tudnak-e dokumentumokat keresni a 

betűrendes leíró katalógusban. 



       

 

8. 6. évfolyam (matematika emelt szintű csoport számára) 

Éves óraszám: 36 

Heti óraszám: 1 

 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

1. Az informatikai eszközök használata 4 0 4 

2. Alkalmazói ismeretek 10 +4 14 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 
8 0 8 

4. Infokommunikáció 4 0 4 

5. Az információs társadalom 4 0 4 

6. Könyvtári informatika 2 0 2 

Évfolyam összesen: 32 4 36 

 

A 10%-nyi órakeret felhasználása: 

Tematikai egység Téma Óraszám 

2.1 Írott és audiovizuális 

dokumentumok elektronikus 

létrehozása 

A vágólap. 

Egyszerűbb bekezdésformázások. 

Szöveg kijelölése, másolása, 

2 



       

 

mozgatása, törlése. 

2.1 Írott és audiovizuális 

dokumentumok elektronikus 

létrehozása 

A prezentáció testreszabása, 

háttér, áttűnés, animáció 

beállítása. 

2 

 Összesen: 4 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Ismert alkalmazások futtatása számítógépen. 

Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adott informatikai környezet tudatos használata. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásával való ismerkedés. 

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése. 

A számítógéppel történő interaktív kapcsolattartáshoz legszükségesebb perifériák bemutatása és használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Adott informatikai környezet tudatos használata 

Egyszerű oktatóprogramok interaktív használata. 

Irányított 

önálló 

megismerés. 

Természetismeret: a számítógépek szerepe 

a természeti folyamatok megismerésében. 
Programok. 

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése 

Állománykezelés (pl. létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, 

mozgatás, átnevezés, nyomtatás, futtatás, keresés). 

Állományok jellemzői, típusai. 

Tanári 

bemutatás, 

önálló 

kipróbálás. 

Természetismeret; matematika; idegen 

nyelvek; magyar nyelv és irodalom: a 

számítógéppel segített tanulás 

módszereinek alkalmazása során a fájl- és 

mappaműveletek alkalmazása. 

 



       

 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartáshoz 

legszükségesebb perifériák bemutatása és használata 

Többfelhasználós környezetben való munkavégzés (például: be- 

és kijelentkezés, hálózati meghajtó), adatvédelmi alapismeretek. 

Tanári 

bemutatás. 
 

Szemléltető-

eszközök, 

tárgyak, 

programok, 

feladatlapok 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, egér, háttértár, operációs rendszer, állománytípus, állományművelet, 

mappaművelet, hozzáférési jog, számítógépes hálózat, adatvesztés. 

 

  



       

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

14 óra 

 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása 

Előzetes tudás Ismert (szöveges, rajzos, zenés) alkalmazói környezet használata. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése. 

A rajzeszközök megfelelő használata. 

Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése 

A rajzeszközök megfelelő használata 

Képszerkesztő programok alkalmazása. A vágólap. 

Rövid dokumentumok készítése. Meghívó, névjegy, képeslap, 

üdvözlő kártya, rajzos órarend készítése. 

Egyszerűbb bekezdésformázások. 

Szöveg kijelölése, másolása, mozgatása, törlése. 

Helyesírás ellenőrzése. 

A dokumentum mentése és nyomtatása segítséggel. 

Tanári 

bemutatás, önálló 

kipróbálás, 

feladatmegoldás, 

feladattal vezetett 

önálló 

megismerés. 

Magyar nyelv és irodalom: szövegértés, 

szövegalkotás, szaknyelv használata, 

beszédkultúra, kommunikáció. 

 

Szemléltető-

eszközök, 

formázandó 

fájlok. 

Rajzok, képek, 

rajzeszközök, 

tárgyak, 

információ-

források, 

feladatlapok. 



       

 

Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata. 

Animációk tervezése, készítése. 

A prezentáció testreszabása, háttér, áttűnés, animáció beállítása. 

Bemutatók készítése közös munkában, csoportokban. 

 

Feladattal 

vezérelt 

csoportmunka 

Prezentációk 

készítése 

csoportmunká-

ban 

Természetismeret: prezentációk készítése 

önállóan és csoportmunkában 
 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata 

Tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldása informatikai 

környezetben. 

Számítógépes multimédiás oktatójátékok, alkalmazások. 

Egyéni munka. Minden tantárgy: Tananyag gyakorlása. Programok. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Adat, információ, képszerkesztő program, animáció, médialejátszó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés  

Előzetes tudás 
A környezetünkben lévő személyek és tárgyak jellemzőinek kiválasztása, rögzítése. 

Adatok csoportosítása, elemzése. 

Néhány közhasznú információforrás ismerete. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. 

Térképhasználati ismeretek alapozása. 



       

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben (SDT) 

Adatkeresés digitális tantárgyi adatbázisokban, tudástárakban 

(például: Sulinet Digitális Tudásbázis). 

Feladattal 

vezérelt egyéni 

munka. 

 
Programok, 

feladatlapok. 

Térképhasználati ismeretek alapozása 

Tájékozódás, útvonaltervezés digitális térképen, digitális térképes 

keresők használata. 

Feladattal 

vezérelt egyéni 

munka. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a tanult helyek megkeresése a 

térképen. 

Távolságok becslése és számítása 

történelmi térképeken. 

Szemléltető-

eszközök. 

Térképprogram 

Kulcsfogalmak/fogalmak Információ, adat, információforrás, online tudástár, adatbázis, térkép, koordináta, útvonalterv. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

Órakeret 

8 óra 

 3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása  

Előzetes tudás 
Információ felismerése, kifejezése. Információforrások ismerete. Algoritmus ismerete, megfogalmazása. A tevékenységek 

műveletekre osztása önállóan vagy tanári segítséggel. 

További feltételek 

 

Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Információ gyűjtése, feldolgozása és az információtartalom helyességéről való meggyőződés. A problémamegoldás 

lépéseinek ismerete. A megoldási folyamat lépéseinek ábrázolása. Az informatikai eszközök és módszerek alkalmazási 

lehetőségeinek ismerete. Csoporttevékenységben való részvétel. 



       

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az információ jellemző felhasználási lehetőségeinek megismerése 

Az egyes képzési területeken használt, illetve a hétköznapi életben 

megfigyelhető kommunikációs jelrendszerek alapjainak ismerete. 

Az informatikai eszközökön használt jelek, ikonok 

információtartalmának értelmezése, ismerete. 

Adatok rendszerezése, táblázatokból történő kiolvasása. 

Csoportmunka 

tanári 

irányítással 

Magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, 

matematika, erkölcstan, természetismeret, 

ének-zene, vizuális kultúra, technika, 

életvitel és gyakorlat, testnevelés és sport: 

a tantárgyak által használt 

jelölésrendszerek ismerete. 

Rajzok, képek, 

rajzeszközök, 

szemléltető-

eszközök, 

tárgyak, 

információ-

források, 

feladatlapok 

 

Az algoritmus informatikai fogalmának megismerése 

Folyamatábrák készítése. 

 

Egyéni munka 

tanári 

irányítással 

Természetismeret; technika, életvitel és 

gyakorlat: a tantárgyakban tanult 

tevékenységek szöveges, rajzos 

megfogalmazása, algoritmizálása, 

folyamatábrák készítése. 

Rajzok, képek, 

rajzeszközök. 



       

 

Problémák megoldása önállóan, illetve irányított csoportmunkában 

Az algoritmuskészítés legfontosabb lépéseinek az ismerete: tervezés, 

különböző megoldási lehetőségek tanulmányozása, hibalehetőségek 

számbavétele, hatékonyság kérdése, döntés folyamata. 

A problémamegoldás különböző fázisaiban az informatikai eszközök 

és módszerek alkalmazási lehetőségeinek tanulmányozása. 

Irányított 

csoportmunka 

Magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, 

matematika, erkölcstan, történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek, 

természetismeret, ének-zene, vizuális 

kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, 

testnevelés és sport: a tantárgyak 

tananyagainak egyéni vagy csoportos 

feldolgozása, a produktum bemutatása 

multimédiás eszközökkel.  

Többféle megoldási mód keresése, az 

alternatív megoldások összevetése. 

 

A robotika alapjainak megismerése 

Algoritmusok megvalósítására alkalmas programok használata. 

A folyamatos beavatkozást, vezérlést igénylő problémák megoldási 

módjának megismerése. Például a „teknőc” utasításokkal történő 

irányítása. 

Tanári 

bemutatás, 

egyéni munka. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

rendszeresen végrehajtandó tevékenységek 

alaputasításainak kidolgozása. 

Fejlesztői 

környezet. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Probléma, információ, kód, utasítás, művelet, algoritmus, hiba, hatékonyság, döntés, folyamatábra, vezérlés, teknőc. 

 

  



       

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás 
Egyszerű felhasználói szoftverek gyakorlott, alapszintű kezelése. Utasítások leírásainak használata. Alapvető matematikai 

műveletek és összefüggések ismerete, alkalmazása. Síkgeometriai ismeretek. 

További feltételek 

 

Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 
Algoritmusok megvalósítása a számítógépen. Kész programok kipróbálása. Vezérlésszemléletű problémák megoldása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, 

megvalósítása számítógépen 

Egyszerűbb feladatok megoldási algoritmusának megvalósítása Logo 

vagy más automata elvű fejlesztői rendszer segítségével. 

Egyszerű programok írása. 

Tanári 

bemutatás 

önálló 

kipróbálás, 

feladatmegol-

dás, feladattal 

vezetett önálló 

megismerés.  

 

Matematika: modellek (pl. rajzos modellek, 

gráfok) értelmezése, algoritmus követése, 

értelmezése, készítése. 

Rendszeralkotás, elemek elrendezése 

különféle szempontok szerint; rendszerezést 

segítő eszközök – fadiagram, útdiagram, 

táblázatok – használata, készítése; 

megalkotott rendszer átalakítása. 

A gráf szemléletes fogalma, egyszerű 

alkalmazásai. 

Fejlesztői 

rendszer 



       

 

A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények 

meghatározása 

Adatbevitel, adatok és a végeredmények megjelenítése. Szöveggel és 

számokkal elvégezhető műveletek kódolása. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

munka, 

csoportmunka 

tanári 

irányítással. 

 

Természetismeret: műveletek, 

összefüggések kiszámolása. Válasz 

megfogalmazása szóban, később írásban is. 

Matematika: ismerethordozók használata – 

oktatási-tanulási technológiákkal való 

megismerkedés, azok interaktív használata. 

Fejlesztői 

rendszer 

Feladatok megoldása egyszerű, automata elvű fejlesztőrendszerrel 

Az algoritmizálási készségek fejlesztésére alkalmas szoftverek 

tanulmányozása. 

Problémamegoldás folyamatának értelmezése. 

Grafika készítése teknőccel. 

 

Matematika: tájékozódás a síkban (alapvető 

fogalmak és eljárások felidézése, 

alkalmazása). 

A tájékozódást segítő viszonyszavak. 

Feltételeknek megfelelő alkotások 

elképzelése a megalkotásuk előtt. 

Szerkesztések különböző eszközökkel és 

eljárásokkal. 

Objektumok létrehozása adott feltételek 

szerint. 

Geometriai alakzatok tulajdonságai. 

Koordináta-rendszer, koordináták. 

Fejlesztői 

rendszer 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Adatbevitel, adatkivitel, feltétel, elágazás, ismétlés, modularitás, paraméter, utasítás, algoritmus. 

 

 

  



       

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás Legalább egy fejlesztői rendszer alapszintű ismerete. 

További feltételek 

 

Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 
Oktatóprogramok használata. A paraméterek módosító szerepének megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A szabályozó eszközök hatásának megfigyelése oktatóprogramokban 

Interaktív oktatóprogramok használata. 

Beavatkozás a program folyamataiba. 

A beállítások, paraméterek módosító szerepének tanulmányozása. 

Az interaktív oktatóprogramok algoritmusainak, eljárásainak 

azonosítása. 

Tanári 

bemutatás, 

önálló 

kipróbálás, 

feladatmegoldá

s, feladattal 

vezetett önálló 

megismerés. 

Matematika: oktatási-tanulási 

technológiákkal való megismerkedés, azok 

interaktív használata  

Szemléltetőesz-

közök, tárgyak, 

programok, 

feladatlapok. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Eljárás, beállítás, paraméter, interaktivitás, oktatóprogram. 

 

  



       

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

4 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. Keresőkérdések megfogalmazása tanári segítséggel. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Keresőkérdések alkotása, a keresés eredményének értelmezése, a keresés pontosítása. Információforrások kiválasztása, 

használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Keresőkérdések megfogalmazása 

Kulcsszavas és tematikus keresés. 

Kereső operátorok ismerete. 

Keresőkérdések megfogalmazása, értelmezése, pontosítása. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

munka. 

 

Információforrás

ok és 

feladatlapok. 

Irányított információkeresés eredményének értelmezése 

Találatok értelmezése. 

A találatok során kapott információk tanulmányozása.  

A keresés céljának leginkább megfelelő oldalak felkeresése. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

munka. 

 

Biológia-egészségtan: állatokról, 

növényekről képek, adatok gyűjtése. 

Információ-

források 

Információforrások irányított kiválasztása 

Konkrét információforrások használata. 

Hírportálok felkeresése. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

munka. 

Magyar nyelv és irodalom: kulturális 

hírportálon keresztül egy meglátogatandó 

színházi előadás műsorának keresése. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, keresőgép, tematikus keresés, kulcsszavas keresés, kereső operátorok, 

hivatkozásgyűjtemény. 



       

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák  

Előzetes tudás Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. A számítógép alapvető használata, böngészőprogramok ismerete. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 
Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer használata. Saját e-mail cím készítése. Netikett ismerete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Felelős magatartás az online világban 

Netikett ismerete. A kommunikáció írott és íratlan szabályai.  

Adatvédelem, az információk megosztásának etikai kérdései.  

Az online kommunikációban rejlő veszélyek elleni védekezés. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

munka. 

Etika: Felelős magatartás. 

Információ-

források és 

feladatlapok. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Levelezőrendszer, e-mail cím, elektronikus levél, netikett. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. CD, DVD használata. Böngészőprogram használata, fontosabb 

portálok ismerete. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 



       

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, internetes média elérése, információk letöltése a számítógépre, 

információk értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata 

Weboldalak megtekintése, mentése. 

Szöveg, kép mentése weboldalról. 

Hang-, képanyagok elérése, videomegosztó rendszerek felkeresése. 

Elektronikus könyv keresése, olvasása.  

Médiatárak keresése, médiumok elérése, használata. 

Oktatási célú adatbázisok használata. 

Oktatóprogramok használata. 

 

Feladattal 

vezetett egyéni 

munka. 

Idegen nyelv: nyelvi oktatóprogramok 

használata. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek, magyar nyelv és irodalom: 

korabeli filmek keresése (Magyar Nemzeti 

Filmarchívum), közkönyvtárak felkeresése, 

elektronikus könyv olvasása. 

Információforrás

ok és 

feladatlapok. 

Programok 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Elektronikus média, elektronikus könyv, médiatár, oktatóprogram. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

4 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 
Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok megfogalmazása. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges meghibásodások megfogalmazása. 

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési módok megfigyelése. 



       

 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő, könyvtár. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megértése. 

Az információforrások feltüntetése a dokumentumokban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az infokommunikációs viselkedési szabályok megismerése 

Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok 

megismerése. 

A hálózat használatára vonatkozó szabályok megismerése, 

értelmezése. 

Projektfeladatok 

megoldása. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közreműködés a közösségi normák 

kialakításában. 

Szemléltetőeszközök. 

Az információforrások megkülönböztetése a saját dokumentumban 

Információforrások gyűjtése. 

A felhasznált információforrások feltüntetése a saját 

dokumentumban. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

és csoportos 

munka, 

bemutatás, 

kiselőadás. 

 

Fizika, biológia-egészségtan: az 

információ gyűjtéséhez és 

feldolgozáshoz szükséges 

kommunikációs készségek 

megalapozása. 

 

Magyar nyelv és irodalom: az 

információs-kommunikációs 

társadalom műfajainak megfelelő 

olvasási szokások gyakorlása, az 

ezekhez kapcsolódó tipikus hibák és 

veszélyek felismerése, 

kiküszöbölése. 

Információforrások, 

gyakorló feladatok. 

 



       

 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Informatikai biztonság, adat, személyes adat, adatvédelem, adatkezelés, netikett, információ, információforrás, 

hivatkozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények megfogalmazása. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: számítógépes szaktanterem. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 
Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének felismerése. 

A szolgáltatások céljainak azonosítása, működésének megfigyelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az e-szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének 

megismerése 

A globális információs társadalom jellemzői. 

Elektronikus szolgáltatások szerepe és használata a hétköznapi 

életben. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

és csoportos 

munka. 

Biológia-egészségtan: egészséges életmód. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

környezetben megismerhető 

munkatevékenységek. 

Információ-

források és 

feladatok. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Információs társadalom, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, leiratkozás, azonosító, jelszó. 

 

  



       

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípusok jellemzőinek és a könyv bibliográfiai azonosító 

adatainak ismerete. Betűrendezés. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: média-szaktanterem, könyvtár. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 
A könyvtár forrásainak és eszközeinek tanári segítséggel való alkotó és etikus felhasználása a tanulmányi feladatok során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok formai, tartalmi, 

használati jellemzőinek megállapítása; csoportosításuk. 

A korosztálynak készült tájékoztató források, segédkönyvek biztos 

használata. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

és csoportos 

munka. 

Magyar nyelv és irodalom: ismerkedés 

különböző információhordozókkal. 

Sajtóműfajok. 

A nyomtatott és az elektronikus szövegek 

jellemzői. 

A média különféle funkcióinak 

felismerése. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: segédkönyvek, kézikönyvek, 

atlaszok, lexikonok használata 

Információ-

források és 

feladatlapok. 

 



       

 

Forráskiválasztás 

A megadott problémának megfelelő nyomtatott és elektronikus 

források irányított kiválasztása.  

A könyvtárhasználati és informatikai alapokra építő 

információgyűjtést igénylő feladatok. 

Csoportmunka 

tanári 

irányítással. 

Magyar nyelv és irodalom: feladatvégzés 

könyvekkel, gyermeklapokkal (válogatás, 

csoportosítás, tematikus tájékozódás). 

Anyaggyűjtés nyomtatott és elektronikus 

források segítségével. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: információk gyűjtése adott 

témához segítséggel könyvtárban, 

médiatárban, múzeumokban. 

 

Természetismeret: tájékozódás a környezet 

anyagairól. Válogatás információs 

anyagokban és gyűjteményeikben (könyv 

és médiatár, kiállítási-múzeumi anyagok). 

Információ-

források, 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak megértése. 

Saját és mások gondolatainak elkülönítése. 

A felhasznált források önálló azonosítása a dokumentumok főbb 

adatainak (szerző, cím, hely, kiadó, év) megnevezésével. 

 
Minden tantárgy, feladat esetében: a 

forrásfelhasználás jelölése. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki kiadvány, honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopédia, 

szótár, atlasz. 

 



       

 

A fejlesztés várt eredményei 

a 6. évfolyam végén 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni;  

ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait; 

segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat; 

tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabályait; 

ismerjen alapvető adatvédelmi szabályokat. 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni; 

tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni; 

ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakter- és bekezdésformázásokat; 

használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit;  

ismerje egy bemutatókészítő-program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót készíteni; 

segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, 

tudjon különféle adatbázisokban keresni; 

ismerje legalább egy digitális térképes alkalmazás szolgáltatásait. 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt; 

ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; 

képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni; 

tudjon egyszerű programot készíteni; 

legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára; 

a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival. 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes a találatok értelmezésére; 

legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára; 

legyen képes az interneten talált információk mentésére; 

ismerje a netikett szabályait. 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 



       

 

szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való feltüntetésében. 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, és 

további releváns forrásokat keresni; 

konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz szükséges információkat; 

el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyvtár szolgáltatásait. 



       

 

A tanulók teljesítményének értékelése 

Az előző évfolyam ismereteinek felelevenítése után diagnosztizáló felmérés javasolt.  

Az eredményes előrehaladás érdekében fontos a tanulók munkájának és tudásának rendszeres 

ellenőrzése és értékelése, ami folyamatos szóbeli értékeléssel valósul meg. Egy-egy témakör 

feldolgozása során a tanuló 

 tanórai tevékenységét, elvégzett munkáját, 

 elkészített dokumentumait,  

 ismereteinek szintjét, 

 fejlődését, 

 órai aktivitását, 

 együttműködését (a csoport- és projektmunkában való részvételét) értékeljük rendszeres szóbeli 

értékeléssel, illetve érdemjeggyel. 

Az értékelés szempontjai közé tartozik, hogy a tanuló milyen szinten sajátította el a szaknyelvet, a 

megismerési algoritmusokat, ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, analógiákat, tudja-e 

elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni, képes-e önálló munkavégzésre, tükröződik-e a 

logikus gondolkodás a teljesítményében, tud-e önállóan ismereteket szerezni, feldolgozni, új 

ismereteket előállítani, képes-e egyszerűbb logisztikai feladatok megoldására, ki tudja-e választani a 

munkájához szükséges eszközöket, milyen mértékben alkalmazza a számítógépet mint eszközt 

mindennapi munkájában, kialakult-e benne a folyamatos önképzés igénye. 

A tanulók munkáját folyamatosan kísérjük figyelemmel. Az ügyesen haladókat dicsérjük, a 

lemaradókat buzdítsuk, néhány munkarészletet együtt végezzünk velük.  

Fő hangsúly az ismeretek értő alkalmazásán legyen. A szóbeli kommunikáció alapján értékeljük a 

fogalmak használatát. Ellenőrizzük a billentyűzet ismeretét, a billentyűk alapvető funkcióit. Szóban 

értékeljük a tanuló órai munkáját és tájékozódó képességét a használt szoftverekben. A 

gyakorlatban kérjük számon, hogy képesek-e az állományműveleteket elvégezni.  

A nagy óraszámú egységek (Alkalmazói ismeretek, Problémamegoldás) kezdetekor diagnosztikus 

értékelés során tárjuk fel a tanulók ismereteit. A rajzoló- és szövegszerkesztő programok használata 

során a számítógépen elkészült munkákat értékeljük, illetve a tanulói tevékenységet megfigyeljük. 

A tanulók lehetőleg minta alapján dolgozzanak. Lehet jutalom a rajzuk kinyomtatása és a terem 

falára való elhelyezése. 

A titkosírásoknál, kódoknál elsősorban a gyűjtőmunkát és az órai aktivitást értékeljük. Értékeljük a 

tanulói kiselőadásokat.  

Ellenőrizhetjük, hogy egyszerű internetes keresési- és levelezési feladatokat hogyan oldanak meg a 

gyakorlatban. 

Ügyeljünk arra, hogy az algoritmus elemi fogalmával tisztában legyenek a tanulók. Az órai munka 

során az elkészült algoritmust, vagy a gyűjtött anyagot értékeljük. 

Általában szóbeli felelés és gyakorlati végrehajtás alapján értékeljünk. Ha szükségét látjuk, 

ellenőrző dolgozatokat is írathatunk, a témától és a fogalmaktól függően. 

A könyvtárhasználattal kapcsolatosan kérjük számon az alapfogalmak ismeretét, ellenőrizzük, hogy 

képesek-e eligazodni a könyvtár szabadpolcos állományában, tudnak-e dokumentumokat keresni a 

betűrendes leíró katalógusban. 



 

 

9. 6. évfolyam 

 

A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb 

egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a 

legfontosabb eszközöket. Megismerik a fájl- és mappakezeléssel kapcsolatos műveleteket. A 

számítógép kezelése során figyelembe veszik, hogy az adatok védelméről is gondoskodniuk 

kell. Képesek egy víruskereső programmal a fájlok ellenőrzését elvégezni. 

Az alkalmazói ismeretek témakörben a tanulmányi és közösségi feladataikhoz kapcsolódóan 

kerül sor a számítógépes programok használatára. A szövegszerkesztő és prezentációkészítő 

alkalmazások használata az egyéni munka mellett a csoportmunkákban is megjelenik. A 

multimédiás környezetben szövegek, képek, animációk, hangok kezelésével foglalkoznak. 

Az információszerzés során az adatokat rendszerezni kell, hogy később könnyebben 

feldolgozhatók legyenek. A tanulók megismerik a táblázatos adattárolás, a grafikus 

adatábrázolás, az esztétikus adatmegjelenítés formáit. Először tanári segítséggel értelmezik a 

rendszerezett formában megjelenő adatokat, később önállóan is tudnak hasonló formában 

adatokat rendezni. 

A korábbi ismeretek alapján és az életkori sajátosságoknak megfelelően ebben a képzési 

szakaszban a tanulók a problémamegoldás alapvető folyamatával és elemeivel ismerkednek 

meg. A problémamegoldás előtt információkat gyűjtenek, és megtervezik a folyamatot. A 

tanulók kezdetben közösen értelmeznek kész algoritmusokat. Eleinte tanári segítséggel, majd 

egyre önállóbban készítenek egyes tevékenységeket leíró algoritmusokat és folyamatábrákat. 

A problémamegoldás érdekében az életkori sajátosságnak megfelelő szoftverek használata 

ajánlott. A szoftverek használata közben a tanulók egyszerű programokat írnak, kész 

programokat értelmeznek, a programok írása és elemzése közben megismerkednek az 

adattípusokkal és az utasításokkal. 

A tanulási folyamatok támogatása érdekében interaktív oktatóprogramok alkalmazására kerül 

sor. Az oktatóprogramok használata közben azonosítják az algoritmusok lépéseit, 

tanulmányozzák a beállítások módosító szerepét. Az interaktív programhasználat során 

beavatkoznak a folyamatokba, a beavatkozások következményeinek megfigyelése lehetővé 

teszi a programok hatékony, tudatos irányítását. 

Az információszerzés egyre inkább átkerül az internetre. Ebben a korosztályban elsősorban 

tanári irányítással zajlik az információszerzés. Az interneten történő tájékozódás és a 

szükséges információ beszerzése érdekében meg kell ismerni a böngésző szolgáltatásait. A 

tanulók eleinte a tanár által ajánlott oldalakat keresik fel, később megismerik a kulcsszavas és 

tematikus keresőgépek használatát is. 

Az információs társadalomban alapvető elvárás, hogy a tanulónak legyen saját postafiókja, 

ismerje az elektronikus levelezés alapvető funkcióit és az infokommunikáció szabályait. 

Fontos tisztázni az adatvédelem jelentőségét. 

A hagyományos média mellett a tanulás, művelődés során egyre nagyobb szerepet kap az 

elektronikus adathordozók és az interneten lévő tartalmak használata. 

Az információs társadalom témakör feldolgozása közben a tanulók megismerkednek az 

internet használata közben felmerülő problémákra, felkészülnek azokra a feladatokra, 



 

 

amelyek az online világban várnak rájuk. Tapasztalatot szereznek az informatikai 

biztonsággal kapcsolatos területeken, megismerkednek a számítógép védelmi lehetőségeivel, 

a személyes adatvédelemmel. A tanulók a tanulás során számtalan különböző minőségű 

információforrással találkoznak. A célnak megfelelő források kiválasztása megfelelő 

tapasztalaton alapul, melynek érdekében az információforrások hitelességének megítélésére, 

értékelésére kerül sor. A tanulást támogató információforrások saját dokumentumokban való 

alkalmazása, az információforrásokra való hivatkozások egyre nagyobb szerepet töltenek be a 

tanulás során, ennek érdekében a tanulók hivatkozásokat tartalmazó mintákat tekintenek meg 

és értelmeznek. 

Az e-szolgáltatások fontos szerepet töltenek be az információs társadalom kialakításakor, 

ennek érdekében a tanulók az életkori sajátosságoknak megfelelő elektronikus 

szolgáltatásokat ismernek meg, azonosítják azok szerepét. Megfigyelik a szolgáltatások 

működését, megfogalmazzák az eljárások futtatása közben szerzett tapasztalataikat, 

azonosítják az egyes eljárások célját. Kiválasztják a személyes igényeiknek megfelelő 

szolgáltatásokat, megismerik a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eljárásokat, és 

tapasztalatot szereznek azok biztonságos működésében. 

A könyvtári informatika fejlesztési területen ebben a szakaszban az alsó tagozaton szerzett 

iskolai könyvtári és gyermekkönyvtári tapasztalatokra építve a megszerzett tudás 

rendszerezése és tudatosítása kerül középpontba. A tudás bővítése és a szokásformálás során 

egyre hangsúlyosabb szerepet kap a könyvtári források és szolgáltatások tanulásban való 

felhasználása. Cél, hogy a tanuló minden tantárggyal kapcsolatban megismerje a különböző 

források felhasználási lehetőségeit. 

Ezeken az évfolyamokon cél, hogy a tanuló tanári irányítás mellett önállóan tájékozódjon az 

iskola könyvtárában. Kiemelt szerepet kap a korosztály számára készült nyomtatott és 

elektronikus ismeretterjesztő művekben való önálló tájékozódás, és a szerzett információk 

megadott szempontok szerinti felhasználása, a források azonosítása. 

 



 

 

6. évfolyam 

Éves óraszám: 36 

Heti óraszám: 1 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

1. Az informatikai eszközök használata 4 0 4 

2. Alkalmazói ismeretek 10 +4 14 

3. Problémamegoldás inf. eszközökkel és m. 8 0 8 

4. Infokommunikáció 4 0 4 

5. Az információs társadalom 4 0 4 

6. Könyvtári informatika 2 0 2 

Évfolyam összesen: 32 4 36 

A 10%-nyi órakeret felhasználása: 

Tematikai egység Téma Óraszám 

2.1 Írott és audiovizuális dokumentumok 

elektronikus létrehozása 

A vágólap. 

Egyszerűbb bekezdésformázások. 

Szöveg kijelölése, másolása, mozgatása, törlése. 

2 

2.1 Írott és audiovizuális dokumentumok 

elektronikus létrehozása 

A prezentáció testreszabása, háttér, áttűnés, 

animáció beállítása. 
2 

 Összesen: 4 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Ismert alkalmazások futtatása számítógépen. 

Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Adott informatikai környezet tudatos használata. Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásával való 

ismerkedés. A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás megteremtése. Víruskereső programok használata 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

  



 

 

Adott informatikai környezet tudatos használata 

Ismerkedés a számítástechnika fő alkalmazási területeivel. 

Az alkalmazási területek összegyűjtése csoportmunkában (pl. 

modellezés, animáció, forgalomirányítás, irodai alkalmazások, 

média, játék, időjárás-előrejelzés, telekommunikáció stb.). 

A helyi adottságoktól függően egyes területek bemutatása, 

kipróbálása. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának 

megismerése 

Az egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő 

számítógépes munkakörnyezet megismerése. 

Az otthoni és az iskolai számítógépes környezet 

összehasonlítása megadott szempontok szerint. 

A számítógép káros hatását csökkentő egyszerű 

mozgásgyakorlatok végzése 

Feladatmegoldás, 

feladattal vezetett 

önálló 

megismerés. 

Tanári 

bemutatás, önálló 

kipróbálás 

Természetismeret: az időjárás és az 

éghajlat jelenségeinek értelmezése, a 

számítógépek szerepe az időjárás 

előrejelzésben; számítógépes 

modellek alkalmazása; mérések és 

vezérlések a számítógéppel. 

Természetismeret: Az egyes 

életszakaszokra jellemző testarányok 

és méretek; az emberi 

mozgásképesség biológiai tényezői; 

az érzékszervek védelmét biztosító 

szabályok. A környezeti állapot és az 

ember egészsége közötti kapcsolat. 

Testnevelés és sport: az irodai és a 

számítógép előtt végzett munkához 

gyakorlatok. 

Szemléltető-

eszközök, tárgyak, 

programok, 

feladatlapok. 

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése 

Az operációs rendszerek fajtái, részei, funkciói. Az operációs 

rendszer felhasználói felülete. 

Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, 

mozgatás, átnevezés, nyomtatás, megnyitás. 

Állományok típusai, keresés a háttértárakon. Állománykezelő 

segédprogramok. 

Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, 

mozgatás, törlés, átnevezés. 

Számítástechnikai mértékegységek.  

Tanári 

bemutatás, önálló 

kipróbálás, 

feladatmegoldás, 

feladattal vezetett 

önálló 

megismerés 

Természetismeret; matematika; 

idegen nyelvek; magyar nyelv és 

irodalom: a számítógéppel segített 

tanulás módszereinek alkalmazása 

során a fájl- és mappaműveletek 

alkalmazása. Mértékegységek, 

számrendszerek. 

 



 

 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás 

A legszükségesebb perifériák bemutatása és használata. 

A számítógép és a legszükségesebb perifériák rendeltetésszerű 

használata. 

Az iskolai hálózat vázlatos felépítése, használata. Hálózati be- 

és kijelentkezés, hozzáférési jogok, adatvédelem. 

A gépterem házirendjének megismerése, betartása. 

A hardvereszközök kiválasztási szempontjainak felismerése, 

alkalmazása. 

  

Szemléltetőeszközök, 

tárgyak, programok, 

feladatlapok. 

Víruskereső programok használata 

Vírus fogalmának megértése. 

Védekezés a vírusok ellen. 

Víruskereső program alkalmazása. 

A program üzeneteinek értelmezése. 

Tanári 

bemutatás. 
  

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Információ, adat, bit, számítógép, billentyűzet, monitor, egér, háttértár, operációs rendszer, állománytípus, 

állományművelet, állománykezelő segédprogram, mappaművelet, számítógépes hálózat, hozzáférési jog, adatvédelem. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

14 óra 

 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete és alkalmazása. Szövegbevitel billentyűzetről. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése, mentése. Szövegműveletek végrehajtása. A 

rajzeszközök megfelelő használata. Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, 

formázása, mentése 

A rajzeszközök megfelelő használata. 

Képszerkesztő programok alkalmazása. 

Rajzok és ábrák készítése. 

A vágólap használata.  

Műveletek rajzrészletekkel. Képek bevitele. 

Elemi alakzatok megrajzolása, módosítása. 

Tanári 

bemutatás, 

önálló 

kipróbálás, 

feladatmegoldá

s, feladattal 

vezetett önálló 

megismerés. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: rajz készítése történelmi vagy 

társadalmi témáról, pl. címer, családfa, 

egyszerű alaprajzok készítése. 

 

Természetismeret: természettudományi 

témájú ismeretterjesztő források önálló 

keresése, követése, értelmezése, az 

ismeretszerzés eredményeinek 

bemutatása; vázlatrajz készítése a 

lakóhelyről és környékéről. 

Rajzok, képek, 

rajzeszközök, 

szemléltetőeszk

özök, tárgyak, 

információforrá

sok, 

feladatlapok. 



 

 

Szövegműveletek végrehajtása 

Állomány mentése a szövegszerkesztő alapformátumában. 

Szöveges állomány megnyitása, szövegjavítás. 

Karakterformázás. 

Bekezdésformázás. 

Kijelölés, másolás, mozgatás, törlés. 

Helyesírás ellenőrzése. 

Rövid dokumentumok készítése. Tantárgyakhoz kapcsolódó 

szöveg begépelése, javítása.  

A dokumentum mentése és nyomtatása segítséggel. 

Feladattal 

vezérelt egyéni 

munka 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; magyar nyelv és irodalom: A 

nyomtatott és elektronikus formájú 

irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai 

szövegek önálló olvasása és megértése; a 

szövegelemzés alapvető eljárásainak 

önálló alkalmazása; az információs-

kommunikációs társadalom műfajainak 

megfelelő olvasási szokások gyakorlása, 

az ezekhez kapcsolódó tipikus hibák és 

veszélyek felismerése, kiküszöbölése; 

rövidebb beszámolók anyagának 

összegyűjtése, rendezése különböző 

nyomtatott és elektronikus forrásokból 

Szemléltető-

eszközök, 

formázandó 

fájlok 

Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. 

Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és 

használata. 

Szöveg, rajz (ábra), zene, fénykép, animáció elhelyezése a 

dokumentumban. 

Dia, diavetítés, objektum fogalmának megismerése. 

Objektumok méretezése, mozgatása. 

A bemutató testreszabása: animáció, áttűnés, háttér beállítása. 

Bemutatók elkészítése közös munkában, csoportokban. 

Egyéb multimédiás dokumentumok előállítása. 

Feladattal 

vezérelt egyéni 

munka. 

Prezentációk 

készítése 

csoportmunká-

ban 

Vizuális kultúra: mesék, gyermekirodalmi 

alkotások feldolgozása. 

Ének-zene: népdalok meghallgatása 

Természetismeret: prezentációk készítése 

önállóan és csoportmunkában. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Képpont, vektorgrafika, szövegegység, multimédia, animáció, prezentáció, dia, diavetítés. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés  

Előzetes tudás 
A környezetünkben lévő személyek és tárgyak jellemzőinek kiválasztása, rögzítése. Adatok csoportosítása, elemzése. 

Néhány közhasznú információforrás ismerete. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök megismerése.. Adatok csoportosítása, táblázatba 

rendezése. Néhány közhasznú információforrás használata. Adatkeresés digitális tudásbázis rendszerben. 

Térképhasználati ismeretek alapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök 

megismerése 

Az adat fogalmának megismerése. 

Az adatok rögzítését, szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát 

segítő eszközök használata.  

Adatrögzítési módok (például: táblázat, fénykép, rajz, szöveg, 

hangfelvétel, videofelvétel) összevetése. 

Adatok feldolgozását segítő egyszerűbb (számítási) műveletek 

elvégzése. 

Feladattal 

vezérelt egyéni 

munka. 

Matematika: Tárgyak, személyek, 

alakzatok, jelenségek, összességek 

összehasonlítása mennyiségi 

tulajdonságaik (magasság, szélesség, 

hosszúság, tömeg, űrtartalom, térfogat, 

darabszám) szerint; becslés; mennyiségek 

fogalmának alapozása; tárgyak 

tulajdonságainak kiemelése (analizálás); 

összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés; osztályokba sorolás, 

sorba rendezés különféle tulajdonságok 

szerint; 

Szemléltető-

eszközök, 

tárgyak, 

programok, 

feladatlapok. 



 

 

egyszerűsített rajz készítése lényeges 

elemek megőrzésével. Tapasztalati 

függvények, sorozatok alkotása, 

értelmezése stb.; matematikai modell 

keresése változások leírására, rajzolt, 

illetve tárgyi jelek értelmezése 

tevékenységgel, történés kitalálásával, 

szavakban megfogalmazott helyzetről, 

történésről készült matematikai „szöveg” 

értelmezése. 

 

Természetismeret: az anyagok és testek 

érzékelhető tulajdonságainak 

megfigyelése, kísérletek végzése, adatok 

jegyzése, rendezése, ábrázolása; 

együttváltozó mennyiségek összetartozó 

adatpárjainak jegyzése. 



 

 

Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése 

Adatok rögzítése, csoportosítása és értelmezése táblázatban. 

Néhány közhasznú információforrás használata 

Adatok gyűjtése, elhelyezése saját dokumentumban, pl. 

nyitvatartási idő, menetrend, moziműsor, időjárás-előrejelzés. 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben 

Digitális tudástárak megismerése, használatuk elsajátítása. 

A tudástárból gyűjtött adatok elhelyezése saját 

dokumentumban. (például: Sulinet Digitális Tudásbázis) 

Online tudástárak használata. 

Feladattal 

vezérelt egyéni 

munka. 

 

Szemléltető-

eszközök. 

Információforrá

sok, komplex 

feladatok. 

 

Térképhasználati ismeretek alapozása 

Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

Természetismeret: elemi térképolvasás; a 

térképekre vonatkozó ismeretek 

alkalmazása; útvonal készítése rajzzal. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a tanult helyek megkeresése a 

térképen; események, jelenségek 

leolvasása történelmi térképekről; 

távolságok becslése és számítása 

történelmi térképeken; néhány kiemelt 

esemény, jelenség topográfiai helyének 

elhelyezése vaktérképen. 

Matematika: tájékozódás a valóságos 

viszonyokról térkép és egyéb vázlatok 

alapján. 

Térképprogram 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Információ, adat, információforrás, online tudástár, adatbázis, térkép, vaktérkép, koordináta, útvonalkereső. 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

Órakeret 

8 óra 

 3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása  

Előzetes tudás 
Információ felismerése, kifejezése. Információforrások ismerete. Algoritmus ismerete, megfogalmazása. A 

tevékenységek műveletekre osztása önállóan vagy tanári segítséggel. 

További feltételek 

 

Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információ gyűjtése, feldolgozása és az információtartalom helyességéről való meggyőződés. A problémamegoldás 

lépéseinek ismerete. A megoldási folyamat lépéseinek ábrázolása. Az informatikai eszközök és módszerek alkalmazási 

lehetőségeinek ismerete. Csoporttevékenységben való részvétel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Információ jellemző felhasználási lehetőségeinek megismerése 

A problémamegoldáshoz szükséges információk gyűjtése, 

felhasználása. Például saját titkosírás vagy az iskola 

szabályrendszeréhez illeszkedő jelképrendszer készítése. 

Az egyes képzési területeken használt, illetve a hétköznapi 

életben megfigyelhető kommunikációs jelrendszerek alapjainak 

ismerete. 

Az informatikai eszközökön használt jelek, ikonok 

információtartalmának értelmezése, ismerete. 

Csoportmunka 

tanári 

irányítással 

Magyar nyelv és irodalom; idegen nyelv; 

matematika; erkölcstan; természetismeret; 

ének-zene; vizuális kultúra; technika, 

életvitel és gyakorlat; testnevelés és sport: 

a tantárgyak által használt 

jelölésrendszerek ismerete. 

Rajzok, képek, 

rajzeszközök, 

szemléltető-

eszközök, 

tárgyak, 

információ-

források, 

feladatlapok 

 



 

 

Az algoritmus informatikai fogalmának megismerése 

Informatikai eszközökkel megoldható problémák 

algoritmusainak megtervezése. 

A megoldás lépéseinek szöveges, rajzos megfogalmazása, 

értelmezése. 

Folyamatábrák készítése. 

Egyéni munka 

tanári 

irányítással 

Természetismeret; technika, életvitel és 

gyakorlat: a tantárgyakban tanult 

tevékenységek szöveges, rajzos 

megfogalmazása, algoritmizálása, 

folyamatábrák készítése. 

 

Matematika: Gondolkodás, 

értelmezés - modellek (pl. rajzos 

modellek, gráfok) megértése. 

Algoritmus követése, értelmezése, 

készítése. 

Alkotás és kreativitás - rendszeralkotás 

(elemek elrendezése különféle 

szempontok szerint; rendszerezést segítő 

eszközök - fadiagram, útdiagram, 

táblázatok - használata, készítése).  

Megalkotott rendszer átalakítása. 

A gráf szemléletes fogalma, egyszerű 

alkalmazásai. 

Rajzok, képek, 

rajzeszközök. 



 

 

Problémák megoldása önállóan, illetve irányított 

csoportmunkában 

Az algoritmuskészítés legfontosabb lépéseinek az ismerete: 

tervezés, különböző megoldási lehetőségek tanulmányozása, 

hibalehetőségek számbavétele, hatékonyság kérdése, döntés 

folyamata. 

A problémamegoldás különböző fázisaiban az informatikai 

eszközök és módszerek alkalmazási lehetőségeinek 

tanulmányozása. 

Irányított 

csoportmunka   

A robotika alapjainak megismerése 

Algoritmusok megvalósítására alkalmas programok használata. 

A folyamatos beavatkozást, vezérlést igénylő problémák 

megoldási módjának megismerése.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

rendszeresen végrehajtandó 

tevékenységek alaputasításainak 

kidolgozása. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Probléma, információ, kód, utasítás, művelet, algoritmus, hiba, hatékonyság, döntés, folyamatábra, vezérlés, 

teknőc. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás 
Egyszerű felhasználói szoftverek gyakorlott, alapszintű kezelése. Utasítások leírásainak használata. Alapvető 

matematikai műveletek és összefüggések ismerete, alkalmazása. Síkgeometriai ismeretek. 

További feltételek 

 

Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algoritmusok megvalósítása a számítógépen. Kész programok kipróbálása. Vezérlésszemléletű problémák megoldása. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok 

megfogalmazása, megvalósítása számítógépen 

Fejlesztőrendszerek alaputasításainak ismerete, alkalmazása. 

Egyszerűbb feladatok megoldási algoritmusának megvalósítása 

Logo vagy más automataelvű fejlesztői rendszer segítségével. 

Egyszerű programok írása közösen. 

Tanári 

bemutatás 

önálló 

kipróbálás, 

feladatmegoldá

s, feladattal 

vezetett önálló 

megismerés.  

 

Matematika: Modellek (pl. rajzos 

modellek, gráfok) értelmezése, algoritmus 

követése, értelmezése, készítése. 

Rendszeralkotás, elemek elrendezése 

különféle szempontok szerint; 

rendszerezést segítő eszközök használata, 

készítése; meglévő átalakítása. A gráf 

szemléletes fogalma, egyszerű 

alkalmazásai. 

Fejlesztői 

rendszer 

A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények 

meghatározása 

Adatbevitel, adatok és a végeredmények megjelenítése. 

Szöveggel és számokkal elvégezhető műveletek kódolása. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

munka, 

csoportmunka 

tanári 

irányítással. 

 

Természetismeret: Műveletek, 

összefüggések kiszámolása. 

Matematika: Az éppen programozni 

kívánt művelettel kapcsolatos alapvető 

ismeretek. 



 

 

Feladatok megoldása egyszerű, automataelvű 

fejlesztőrendszerrel 

Az algoritmizálási készségek fejlesztésére alkalmas szoftverek 

tanulmányozása. 

Problémamegoldás folyamatának értelmezése. 

Grafika készítése teknőccel. 

 

Matematika: Tájékozódás a síkban.  

A tájékozódást segítő viszonyszavak 

ismerete. 

Szerkesztések különböző eszközökkel és 

eljárásokkal. 

Objektumok létrehozása adott feltételek 

szerint. 

Geometriai fogalmak ismerete, geometriai 

alakzatok tulajdonságainak ismerete. 

Koordináta-rendszer, koordináták. Kulcsfogalmak/fogalmak 
Probléma, információ, kód, utasítás, művelet, algoritmus, hiba, hatékonyság, döntés, folyamatábra, vezérlés, 

teknőc. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás Legalább egy fejlesztői rendszer alapszintű ismerete. 

További feltételek 

 

Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Oktatóprogramok használata. A paraméterek módosító szerepének megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A szabályozó eszközök hatásának megfigyelése 

oktatóprogramokban 

Interaktív oktatóprogramok használata. 

Beavatkozás a program folyamataiba. 

A beállítások, paraméterek módosító szerepének 

tanulmányozása. 

Az interaktív oktatóprogramok algoritmusainak, eljárásainak 

azonosítása. 

Tanári 

bemutatás, 

önálló 

kipróbálás, 

feladatmegoldá

s, feladattal 

vezetett önálló 

megismerés. 

Matematika: oktatási-tanulási 

technológiákkal való megismerkedés, 

azok értelmes, interaktív használata. 

Szemléltetőesz-

közök, tárgyak, 

programok, 

feladatlapok. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Eljárás, beállítás, paraméter, interaktivitás, oktatóprogram. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

4 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. Keresőkérdések megfogalmazása tanári segítséggel. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Keresőkérdések alkotása, a keresés eredményének értelmezése, a keresés pontosítása. Információk keresése az 

interneten. Információforrások kiválasztása, használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Keresőkérdések megfogalmazása 

Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkek 

használata, portálok felkeresése. Tematikus és kulcsszavas 

keresés, kereső operátorok ismerete. 

Keresőkérdések pontosítása. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

munka. 

 

Információforrá

sok és 

feladatlapok. 

Irányított információkeresés eredményének értelmezése 

Találatok értelmezése. 

A találatok során kapott információk tanulmányozása. 

A keresés céljának leginkább megfelelő oldalak felkeresése. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

munka. 

 

Biológia-egészségtan: állatokról, 

növényekről képek, adatok gyűjtése. 

Információforrá

sok 

Információforrások irányított kiválasztása 

Konkrét információforrások használata. 

Különböző témájú hírportálok felkeresése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: kulturális 

hírportálon keresztül előadás műsorának 

keresése. 

 



 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, kereső operátorok, tematikus, kulcsszavas keresés, 

hivatkozásgyűjtemény. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák  

Előzetes tudás Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata, a számítógép alapvető használata, böngészőprogram ismerete. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer használata. Sajját e-mail cím készítése. Netikett ismerete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az információ küldésének és fogadásának megismerése. 

Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközök útján 

Levelezőrendszer alapvető szolgáltatásainak ismerete és 

alkalmazása. Saját e-mail cím létrehozása. 

Üzenet küldése, fogadása, válasz a kapott üzenetre, mellékletek 

csatolása, levél továbbítása, címjegyzék készítése. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

munka. 

Biológia-egészségtan: információkérés 

ÖKO-programról levelezés útján. 

Életmód: tanulmányi kirándulásokkal 

kapcsolatos információk gyűjtése 

levelezéssel  

Információ-

források és 

feladatlapok. 



 

 

Felelős magatartás az online világban 

Az online kommunikációban rejlő veszélyek elleni védekezés. 

Netikett, a kommunikáció írott és íratlan szabályai, kulturált 

magatartás a kapcsolattartásban. Adatvédelem, az információk 

megosztásának etikai kérdései. A kárt okozó szándékok 

felismerése, a védekezés módjainak megismerése. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

munka. 

Erkölcstan: társadalmi szabályok, normák. 

Információ-

források és 

feladatlapok. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Levelezés, regisztráció, címzett, másolat, rejtett másolat, tárgy, csatolás, válasz, továbbítás, címjegyzék, 

közösségi portál, adatvédelem. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata, a számítógép alapvető használata, CD, DVD használata. 

Böngészőprogram használata, fontosabb portálok ismerete. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, internetes média elérése, információk letöltése a számítógépre, 

információk értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások 

használata 

Weboldalak megtekintése, mentése. 

Szöveg, kép mentése weboldalról. 

Hang-, képanyagok elérése, videomegosztó rendszerek 

felkeresése. 

Elektronikus könyv keresése, olvasása. Médiatárak keresése, 

médiumok elérése, használata. 

Oktatási célú adatbázisok használata. 

Internetes és CD-s oktatóprogramok használata. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

munka. 

Idegen nyelvek: nyelvi oktató-, 

gyakoroltató programok (CD, online) 

használata. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; magyar nyelv és irodalom: 

korabeli filmek megtekintése (Magyar 

Nemzeti Filmarchívum), közkönyvtárak 

felkeresése, elektronikus könyv olvasása. 

Információforrá

sok és 

feladatlapok. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Elektronikus média, videomegosztás, elektronikus könyv, médiatár, oktatóprogram. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

4 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 
Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok megfogalmazása. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges meghibásodások megfogalmazása. 

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési módok megfigyelése. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő, könyvtár. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tudnivalók megértése. 

Az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése. 

Személyes adatok védelme érdekében alkalmazható lehetőségek megértése. 

Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megértése. 

A hálózat használatára vonatkozó viselkedési szabályok megértése. 

Az információforrások feltüntetése a dokumentumokban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az informatikai biztonság kérdései 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek. 

A számítógép és a számítógépen tárolt adatok védelme. 

Projektfeladatok 

megoldása. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

biztonságos eszközhasználat. 
 



 

 

Az adatokat – különösen a személyes információkat – érintő 

visszaélések, veszélyek és következmények megismerése 

Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak. 

Adatkezeléssel kapcsolatos eljárások megismerése. 

Óvintézkedések a személyes adatok védelme érdekében. 

Gyakorlati példák a személyes adatokkal való visszaélésekre. 

A gyakorlati példákból levonható tanulságok megfogalmazása. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

és csoportos 

munka, 

bemutatás, 

kiselőadás. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

személyes életvitel tevékenységei, 

eljárásai. 

Erkölcstan: a másik ember tiszteletben 

tartása. 

Információ-

források, 

gyakorló 

feladatok. 

 

Az infokommunikációs viselkedési szabályok megismerése 

Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó 

szabályok megismerése. 

A hálózat használatára vonatkozó szabályok megismerése, 

értelmezése. 

Feladattal 

vezetett önálló 

munka. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közreműködés a közösségi normák 

kialakításában. 

Az információforrások megkülönböztetése a saját 

dokumentumban 

A saját dokumentumban felhasznált információforrások 

jellemzői. 

A felhasznált információforrások feltüntetése a saját 

dokumentumban, a szerzői jogok tiszteletben tartása. 

Csoportmunka 

tanári 

irányítással. 

Fizika; kémia; biológia-egészségtan: az 

információ gyűjtéséhez és 

feldolgozáshoz szükséges 

kommunikációs készségek 

megalapozása. 

 

Magyar nyelv és irodalom: az 

információs, kommunikációs társadalom 

műfajainak megfelelő olvasási szokások 

gyakorlása, az ezekhez kapcsolódó 

tipikus hibák és veszélyek felismerése, 

kiküszöbölése. 



 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Informatikai biztonság, rendellenes működés, adat, személyes adat, adatvédelem, adatkezelés, netikett, információ, 

információforrás, hivatkozás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás Életkornak megfelelő elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények megfogalmazása. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: számítógépes szaktanterem. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének felismerése. 

A szolgáltatások céljainak azonosítása. működésének megfigyelése. 

A szolgáltatások igénybevétele, illetve lemondása. A megismert szolgáltatások jellemzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az e-szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének 

megismerése 

Az információs társadalom jellemzői. 

Elektronikus szolgáltatások és azok szerepe a hétköznapi 

életben. 

Regisztrációs folyamat. Felhasználási feltételek megismerése. 

Azonosító és jelszó használata. A szolgáltatások lemondása. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

és csoportos 

munka. 

Biológia-egészségtan: egészséges 

életmód. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

környezetben megismerhető 

munkatevékenységek 

Információ-

források és 

feladatok. 



 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Információs társadalom, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, leiratkozás, azonosító, jelszó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
A könyvtári terek, alapszolgáltatások (kölcsönzés, helyben használat), elterjedtebb dokumentumtípusok jellemzőinek és 

a könyv bibliográfiai azonosító adatainak ismerete. Betűrendezés. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, internet-csatlakozás, kivetítő, könyvtár. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtár forrásainak és eszközeinek tanári segítséggel való alkotó és etikus felhasználása a tanulmányi feladatok 

során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 



 

 

Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai könyvtár 

eszköztárának készségszintű használata 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. 

A számára elérhető könyvtártípusok (iskolai, települési, 

gyermekkönyvtár) jellemzőinek megismerése, összehasonlítása. 

Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű használata a 

könyvtári terek funkcióinak és a könyvtári abc ismeretében. 

A könyvtári raktári rend alapjainak megértése, a raktári jelzet 

felépítésének ismerete. 

Könyvtárlátogatás: települési könyvtár. Raktári rend, 

hierarchikus osztályozás területén. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

és csoportos 

munka. 

Matematika: ismeretek rendszerezése, 

halmazok. 

 

Biológia-egészségtan: Felépítés és 

működés kapcsolata. A hierarchikus 

rendszerezés elvének megismerése, 

alkalmazása. 

Információ-

források és 

feladatlapok. 

 

Könyvtári szolgáltatások 

A hagyományos és új információs eszközökön alapuló 

könyvtári szolgáltatások megismerése (pl. előjegyzés, 

elektronikus hosszabbítás, online tájékoztatás). 

A könyvtár alapszolgáltatásainak készségszintű használata (pl. 

kölcsönzés, helyben használat). 

A könyvtári katalógus funkciójának megértése. 

Katalógusrekord (-cédula) adatainak értelmezése. 

Önálló dokumentumválasztás, kölcsönzés. 

Csoportmunka 

tanári 

irányítással. 

Minden tantárgy keretében: Ajánlott 

olvasmányokkal kapcsolatos feladatok. 

Csoportos könyvtárlátogatás, könyvtári 

óra. 

 

Magyar nyelv és irodalom: az önálló 

feladatvégzés egyes lépéseinek 

elkülönítése és gyakorlása 

(könyvtárlátogatás, könyvkölcsönzés, 

gyermeklexikon). 

Információ-

források, 



 

 

Információkeresés 

Megadott művek keresése a könyvtár szabadpolcos 

állományában a feliratok és a raktári jelzet segítségével. 

Keresőkérdések megfogalmazása tanári segítséggel. 

Találati halmaz értelmezése. 

Konkrét művek visszakeresése az iskolai könyvtár elektronikus 

katalógusában. 

A gyermekeknek szánt nyomtatott és nem nyomtatott 

forrásokban való önálló információkeresés tartalomjegyzék, 

mutató, őrszó segítségével. 

 

Magyar nyelv és irodalom: Írás, 

szövegalkotás. Rövidebb beszámolók 

anyagának összegyűjtése, rendezése 

különböző nyomtatott (lexikonok, 

kézikönyvek) és elektronikus forrásokból. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok formai, 

tartalmi, használati jellemzőinek megállapítása; 

csoportosításuk. 

A korosztálynak készült tájékoztató források, segédkönyvek 

biztos használata. 

Segédkönyvek használata ismeretlen fogalmak, kifejezések, 

eseményekhez, személyekhez kapcsolódó adatok kereséséhez, 

nyelvhelyességi önellenőrzéshez (pl. általános lexikonok, 

szótárak). 

Dokumentum- és forrástípusok - rendszerezés. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

és csoportos 

munka tanári 

irányítás 

mellett. 

 

Magyar nyelv és irodalom: A tanulási 

képesség fejlesztése (ismerkedés 

különböző információhordozók 

természetével, kommunikációs 

funkcióival és kultúrájával, pl. vizuális, 

audiovizuális, elektronikus: internet, CD-

ROM, DVD, mp3). 

A média kifejező eszközei. Az újság 

tartalmi és formai jellemzése, a nyomtatott 

és az online felületek összehasonlítása. 

Sajtóműfajok. 

Olvasás, az írott szövegek megértése; a 

nyomtatott és az elektronikus szövegek 

jellemzői. Szövegek műfaji 

különbségének érzékelése (pl. mese és 

dokumentum, lírai költemény és 

elbeszélés). 

 



 

 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az 

anyanyelvről. Ismerkedés helyesírási 

kézikönyvekkel. 

Vizuális kultúra: A média különféle 

funkcióinak felismerése. Adott szöveg 

fikciós vagy dokumentumjellegének 

megfigyelése, felismerése. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: Segédkönyvek, kézikönyvek, 

atlaszok, lexikonok használata. 

A tantárgyhoz kapcsolódó forrástípusok 

használtatása. Tájékozódás időben és 

térben. Tanult események, jelenségek 

topográfiai helyének megmutatása 

térképen. 

 

Földrajz; természetismeret: Tájékozódás a 

hazai földrajzi, környezeti 

folyamatokról - információgyűjtés tanári 

irányítással (földrajzi helyek, térképek 

keresése, digitális lexikonhasználat). 

Térképfajták (domborzati, közigazgatási, 

turista-, autós, időjárási térkép, 

kontúrtérkép). Térkép és a földgömb 

használata. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés (menetrendek, 

információforrások használata). 

Matematika: merethordozók használata 

(pl. matematikai zsebkönyvek, 

szakkönyvek, ismeretterjesztő könyvek, 

lexikonok, feladatgyűjtemények, 

táblázatok, képletgyűjtemények). 



 

 

Forráskiválasztás 

A megadott problémának megfelelő nyomtatott és elektronikus 

források irányított kiválasztása. A választás indoklása. 

Könyvek tartalmának megállapítása és ismertetése formai és 

tartalmi elemeik felhasználásával. 

Tematikus gyűjtőmunka a szabadpolcos állományban. 

A könyvtárhasználati és informatikai alapokra építő 

információgyűjtést igénylő feladatok. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

és csoportos 

munka tanári 

irányítás 

mellett. 

 

  

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak megértése. 

Saját és mások gondolatainak elkülönítése. 

A felhasznált források önálló azonosítása a dokumentumok 

főbb adatainak (szerző, cím, hely, kiadó, év) megnevezésével. 

Bibliográfiai hivatkozás készítése önálló művekről, segítséggel. 

 

 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki kiadvány, honlap, CD, DVD, lexikon, 

enciklopédia, szótár, atlasz. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 6. 

évfolyam végén 

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 

ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit és fontosabb jellemzőit, tudja azokat önállóan használni; 

tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, a szükséges fájlt megtalálni; 

tudjon segítséggel használni multimédiás oktatóprogramokat; 

tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabályait; 

ismerje egy vírusellenőrző program kezelését, legyen tisztában a vírusirtás veszélyeivel, legyen képes a fertőzések elleni 

védőintézkedések végrehajtására. 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes a leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat önállóan 

elvégezni; 



 

 

használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit; 

ismerje egy bemutatókészítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót készíteni; 

ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket; 

tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, tudjon különféle adatbázisokban keresni; 

tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni, legyen tisztában a 

dokumentumrészletek saját munkában való felhasználásának etikai, jogi normáival; 

tudja értelmezni a programok üzeneteit. 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

képes legyen a problémamegoldáshoz szükséges információkat összegyűjteni; 

ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; 

képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmusokat készíteni; 

ismerje a különböző informatikai eszközökről való adatátvitel módszereit; 

ismerje a programozási lehetőségeket, tudjon egyszerűbb programokat elkészíteni; 

képes legyen egy automata-elvű fejlesztői rendszer alapszintű használatára; 

ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit, és a problémamegoldás során képes legyen együttműködni társaival. 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes a böngésző főbb funkcióinak használatára; 

tanári segítséggel megadott szempontok szerint információt keresni; 

az elektronikus levelezőprogram önálló kezelésére; 

elektronikus és internetes médiumok használatára; 

az interneten talált információk mentésére és azok saját dokumentumaiban való használatára; 

legyen tisztában van az adatvédelem fontosságával; 

ismerje a netikett szabályait. 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 



 

 

ismerje a hálózat használatára vonatkozó viselkedési szabályokat; 

legyen képes értelmezni a viselkedési szabályokból adódó feladatokat; 

szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való feltüntetésében. 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz legyen képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, és további 

releváns forrásokat keresni; 

konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban megkeresni a megoldáshoz szükséges információkat; 

tudja eldönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyvtár szolgáltatásait. 



 

 

A tanulók teljesítményének értékelése 

Az eredményes előrehaladás érdekében fontos a tanulók munkájának és tudásának rendszeres 

ellenőrzése és értékelése, ami folyamatos szóbeli értékeléssel valósul meg. Egy-egy témakör 

feldolgozása során a tanuló 

 tanórai tevékenységét, elvégzett munkáját, 

 elkészített dokumentumait,  

 ismereteinek szintjét, 

 fejlődését, 

 órai aktivitását, 

 együttműködését (a csoport- és projektmunkában való részvételét) értékeljük rendszeres 

szóbeli értékeléssel, illetve érdemjeggyel. 

Az értékelés szempontjai közé tartozik, hogy a tanuló milyen szinten sajátította el a 

szaknyelvet, a megismerési algoritmusokat, ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, 

analógiákat, tudja-e elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni, képes-e önálló 

munkavégzésre, tükröződik-e a logikus gondolkodás a teljesítményében, tud-e önállóan 

ismereteket szerezni, feldolgozni, új ismereteket előállítani, képes-e egyszerűbb logisztikai 

feladatok megoldására, ki tudja-e választani a munkájához szükséges eszközöket, milyen 

mértékben alkalmazza a számítógépet mint eszközt mindennapi munkájában, kialakult-e 

benne a folyamatos önképzés igénye. 

A tanulók munkáját folyamatosan kísérjük figyelemmel. Az ügyesen haladókat dicsérjük, a 

lemaradókat buzdítsuk, néhány munkarészletet együtt végezzünk velük.  

Fő hangsúly az ismeretek értő alkalmazásán legyen. A szóbeli kommunikáció alapján 

értékeljük a fogalmak használatát. Ellenőrizzük a billentyűzet ismeretét, a billentyűk alapvető 

funkcióit. Szóban értékeljük a tanuló órai munkáját és tájékozódó képességét a használt 

szoftverekben. A gyakorlatban kérjük számon, hogy képesek-e az állományműveleteket 

elvégezni.  

A nagy óraszámú egységek (Alkalmazói ismeretek, Problémamegoldás) kezdetekor 

diagnosztikus értékelés során tárjuk fel a tanulók ismereteit. A rajzoló- és szövegszerkesztő 

programok használata során a számítógépen elkészült munkákat értékeljük, illetve a tanulói 

tevékenységet megfigyeljük. A tanulók lehetőleg minta alapján dolgozzanak. Lehet jutalom a 

rajzuk kinyomtatása és a terem falára való elhelyezése. 

A titkosírásoknál, kódoknál elsősorban a gyűjtőmunkát és az órai aktivitást értékeljük. 

Értékeljük a tanulói kiselőadásokat.  

Ellenőrizhetjük, hogy egyszerű internetes keresési- és levelezési feladatokat hogyan oldanak 

meg a gyakorlatban. 

Ügyeljünk arra, hogy az algoritmus elemi fogalmával tisztában legyenek a tanulók. Az órai 

munka során az elkészült algoritmust, vagy a gyűjtött anyagot értékeljük. 

Általában szóbeli felelés és gyakorlati végrehajtás alapján értékeljünk. Ha szükségét látjuk, 

ellenőrző dolgozatokat is írathatunk, a témától és a fogalmaktól függően. 

A könyvtárhasználattal kapcsolatosan kérjük számon az alapfogalmak ismeretét, ellenőrizzük, 

hogy képesek-e eligazodni a könyvtár szabadpolcos állományában, tudnak-e 

dokumentumokat keresni a betűrendes leíró katalógusban. 



 

 

10. 7–8. évfolyam 

Célok és feladatok 

Korunkban a társadalmi szocializáció már környezetünk informatikai rendszerébe való 

beilleszkedést is jelent. Az oktatás fejlesztő szakaszában a tanulónak már legyenek sokirányú 

tapasztalatai az alapvető informatikai eszközök helyes használatáról, az információszerzés és 

a kommunikáció társadalmi rendjéről. Legyen képes információtudatos viselkedésre. 

A számítógép kiemelkedik az informatikai eszközök sorából, ismerje meg a tanuló a 

számítógép kezelésének alapjait, a legfontosabb hardvereszközök használatát. Tudja a hardver 

és szoftver fogalmát. Iskolai tanulmányi és közösségi feladataihoz kapcsolódó számítógépes 

programokat használjon. Gyakorlottan használja a feladathoz választott alkalmazói 

programokat, ismerje ki magát multimédiás környezetben. Legyen képes elvégezni a 

mindennapi karbantartás feladatait. Ismerje néhány kiemelkedő magyar tudós szerepét a 

számítógép fejlődésében. 

Az algoritmizálás egyszerre eszköze a problémamegoldásnak és a képességfejlesztésnek. 

Ismerjen a tanuló alapalgoritmusokat, tudjon alapvető utasításokat olyan programozási 

nyelven, amely alkalmas az algoritmusok kipróbálására. Tudjon egyszerű folyamatokat 

modellezni, legyenek tapasztalatai a természeti, társadalmi események számítógépes 

modellezésében. 

Az információszerzés adatok gyűjtését és feldolgozását jelenti. Ismerje a tanuló az 

adatkezelés technikáját, az adatvédelem és a szerzői jog szabályait. 

A papíron és elektronikusan tárolt információ hozzáférését is tanulnunk kell. Ismerje meg a 

tanuló a könyv értékét, a könyvtár és az internet lehetőségeit. 

Nagyon fontos az, hogy a tanulók életkorának megfelelő eszközökkel és módszerekkel 

dolgozzunk. Minden tanórán sokféle érdekes tevékenységgel találkozzanak a gyerekek. 

Szerezzenek tapasztalatokat az önálló tanulás fontosságáról, hatékony technikáiról, így 

készülhetnek fel az egész életen át tartó tanulásra. 

Az egyénileg, elszigetelten végzett tevékenységeket gyakran kiválthatja a csoportoknak adott, 

közösen megoldható feladat. Valódi kihívásokat jelentő feladatokat, „élesben” megoldandó 

problémákat is kapjon a tanulócsoport. 

 



 

 

11. 7. évfolyam 

Éves óraszám: 36 

Heti óraszám: 1 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

1. Az informatikai eszközök használata 2 +1 3 

2. Alkalmazói ismeretek 14 +2 16 

3. Problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és módszerekkel 
6 +1 7 

4. Infokommunikáció 4 0 4 

5. Az információs társadalom 3 0 3 

6. Könyvtári informatika 3 0 3 

Évfolyam összesen: 32 4 36 

A 10%-nyi órakeret felhasználása: 

Tematikai egység Téma Óraszám 

1. Az informatikai eszközök használata Elmélyítésre szolgáló időkeret. 1 

2.1 Írott és audiovizuális 

dokumentumok elektronikus 

létrehozása 

A prezentáció testreszabása, 

háttér, áttűnés, animáció 

beállítása. 

Bemutatók készítése közös 

munkában, csoportokban. 

1 

2. Alkalmazói ismeretek Összefoglalásra szolgáló időkeret. 1 



 

 

3.2 Algoritmizálás és adatmodellezés Eljárások írása önállóan. 1 

 Összesen: 4 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Adott informatikai környezet tudatos használata. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának ismerete. 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartáshoz legszükségesebb perifériák használata. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és 

használata. Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak használata. Az ismert eszközök közül 

az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszköz kiválasztása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 



 

 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben 

Különböző informatikai környezetek megismerése. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásáról 

szerzett ismeretek bővítése. 

Az informatikai eszközfüggőség és a megelőzés lehetőségei. 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és 

használata 

Informatikai eszközök fő részegységei. Perifériák, adathordozó 

eszközök helyes használata, működési elvei. 

Digitalizálás. Képek szkennelése. Digitális fotózás. 

Tanári 

bemutatás, 

önálló 

kipróbálás 

Fizika: egyes technikai eszközök 

működésének megfigyelése, a működés 

feltételeinek értelmezése a mindennapi 

környezetben; a tudomány és technika 

fejlődése, valamint a történelmi 

korszakváltások közötti kapcsolat 

ismertetése egy-egy példa alapján. 

Szemléltetőeszk

özök, tárgyak 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásainak használata 

Az operációs rendszer és/vagy egy segédprogram 

alapszolgáltatásainak magabiztos használata (mappaszerkezet 

kialakítása adathordozón, állományműveletek, tömörítés, 

kibontás) 

Egy hálózati operációs rendszer használatának alapszabályai 

(például: jogosultságok, adatvédelem, adatbiztonság) Az iskolai 

hálózat használata (szabályok, lehetőségek) 

 

Fizika; biológia-egészségtan; kémia: a 

tudomány és a technika mindennapi élettel 

való kapcsolatának megismertetése, az 

egyéni felelősség gondolatának 

megalapozása. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Monitor, nyomtató, adathordozó, pendrive, merevlemez, CD, CD-olvasó, digitalizálás, hálózati szolgáltatás, 

tömörítés, tömörített állomány 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

16 óra 

 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása  



 

 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. Egyszerű rajzos-szöveges dokumentumok 

létrehozása, átalakítása, formázása, mentése. Szövegműveletek végrehajtása. Multimédiás dokumentumok előállítása 

kész alapelemekből. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Objektumok szövegben való elhelyezése. Összetett 

dokumentum készítése. Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. Digitális képek alakítása, formázása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Szöveges, rajzos dokumentumok létrehozása, átalakítása, 

formázása 

Kisebb méretű, de többféle formátumú dokumentum minta vagy 

leírás alapján történő szerkesztése. 

Rajz beillesztése szöveges dokumentumba. 

Objektumok (például táblázat, video, diagram) beillesztése a 

dokumentumba. 

A dokumentumban elhelyezhető különböző objektumok 

tulajdonságainak megismerése, az egyes jellemzők módosítása. 

Összetett dokumentumok minta vagy leírás alapján történő 

elkészítése. 

Tanári bemutatás 

önálló 

kipróbálás, 

feladatmegoldás, 

feladattal vezetett 

önálló 

megismerés.  

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegalkotás a társadalmi (közösségi) 

élet minden fontos területén a 

papíralapú és az elektronikus 

műfajokban (pl. levél, pályázat, blog, 

web 2.0). 

Fizika, kémia, biológia-egészségtan: 

kísérlet vagy vizsgálat 

jegyzőkönyvének elkészítése. 

Szemléltető-

eszközök, 

tárgyak, 

programok, 

feladatlapok. 

 



 

 

Digitális képek alakítása, formázása 

Digitális képek jellemzőinek megismerése, minőségének javítása. 

 

 

Földrajz; fizika; történelem, társadalmi 

és állampolgári ismeretek: égi fotóról 

és műholdfelvételről szerzett 

információk, tények; saját munkák, 

gyűjtések felhasználása az elektronikus 

képalakítás során. 

Vizuális kultúra: a technikai médiumok 

képalkotó módszereinek megismerése; 

vizuális reklámok elemzése. 

Rajzok, képek 

Kulcsfogalmak/fogalmak Szöveg, digitális kép (méret, szín, színmélység, kontraszt) 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés  

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba 

rendezése. Alkalmazói programok fájlműveletei. Néhány közhasznú információforrás használata. Adatkeresés digitális 

tudásbázis-rendszerben. A térképhasználat alapjainak ismerete. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Táblázatkezelés. Táblázatos dokumentumok készítése. Az adatkezelés alapjainak fejlesztése. Az információ és adat 

ábrázolása, értelmezése, grafikus eszközök, módszerek. Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az 

interneten. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 



 

 

Táblázatkezelés 

Táblázatkezelő program használata. 

A munkakörnyezet beállítása. 

A táblázatkezelő menürendszerének megismerése. 

Tanári 

bemutatás, önálló 

kipróbálás, 

feladatmegoldás, 

feladattal vezetett 

önálló 

megismerés. 

 

Információ-

források és 

feladatlapok. 

 

Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai 

Táblázatok használata a hétköznapi és az iskolai életben. 

(például: cella, sor, oszlop, hivatkozás, képlet) 

Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. 

Adatok formátuma, típusai. (például: szöveg, szám, képlet) 

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás elsajátítása. 

Matematika: Ismeretek alkalmazása az 

újabb ismeretek megszerzésében, a 

gyakorlati életben és más tantárgyak 

keretében (pl. százalék, kamatos kamat, 

terület-, felszín-, térfogatszámítás, relatív 

gyakoriság, valószínűség.).  

Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, grafikus 

eszközök, módszerek 

Adatok keresése dokumentumokban. 

Adatok megjelenítése, kiemelése, aktuális információ keresése. 

Az adatok gyűjtése, csoportosítása, értelmezése. 

Diagramok készítése 

Matematika: számok, műveletek, egyéb 

matematikai szimbólumok (pl. képek, 

szakaszos ábrák, diagramok, táblázatok, 

műveletek, nyitott mondatok) alapján az 

általuk leírt valóságos helyzetek, 

történések, összefüggések elképzelése. 

Fizika; kémia; földrajz; biológia-

egészségtan: a vizsgált természeti és 

technikai rendszerek állapotának 

leírására szolgáló szempontok és 

módszerek megismerése, használata. 

 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az 

interneten 

Tematikus térképek keresése az interneten. Térképhasználati 

ismeretek. Térképek használata. Keresés a térképen, térképek 

átalakítása. 

Földrajz; fizika: A térbeli tájékozódást 

szolgáló eszközök és módszerek 

alapjainak és felhasználásának 

megismerése.  

A GPS idő-, távolság- és 

sebességadatainak értelmezése. 

 



 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, munkalap, munkafüzet, diagram. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

Órakeret 

7 óra 

 3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása  

Előzetes tudás 

Az információ világában való tájékozódás képessége, néhány jelrendszer ismerete, használata. Az 

információfelhasználás etikai szabályainak, veszélyeinek ismerete. Algoritmusleírás eszközeinek ismerete. Egyszerű 

folyamatábra értelmezése, készítése. Az algoritmuskészítés legfontosabb lépéseinek alkalmazása. Legalább egy 

programozási nyelv ismerete, alapszintű alkalmazása. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algoritmus leírása. A feladatmegoldást segítő eszközök ismerése. Csoportos feladatmegoldás. Fejlesztői környezetben 

való összetett probléma megoldása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek 

megismerése 

Az algoritmusleírás eszközeinek mélyebb elsajátítása (pl. 

folyamatábra elemeinek bővítése). 

Egyszerű algoritmusok leírása algoritmusleíró nyelven. 

A feladatmegoldást segítő lehetőségek megismerése. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

és csoportos 

munka tanári 

irányítás 

mellett. 

 

Matematika: Algoritmus követése, 

értelmezése, készítése. 

Elemek elrendezése különféle szempontok 

szerint; rendszerezést segítő eszközök 

(fadiagram, útdiagram, táblázatok) 

használata, készítése. Megalkotott 

rendszer átalakítása. 

Szemléltető-

eszközök, 

tárgyak, 

programok, 

feladatlapok. 

 



 

 

Problémák megoldása önállóan, illetve irányított 

csoportmunkában 

Iskolai élethez kapcsolódó problémák, illetve választott saját 

feladatok megoldása önállóan vagy irányított csoportmunkában. 

A tantárgyak tananyagainak feldolgozása, 

adatgyűjtés interneten. Az adatok tárolása 

és cseréje különböző informatikai 

eszközök felhasználásával. 

A robotika alapjainak megismerése, egyszerű vezérlési 

problémák megoldása 

Alakzatok rajzolása, vagy egyszerű vezérléses játék készítése 

valamely fejlesztői környezetben. 

Matematika: Tájékozódás a síkban. A 

tájékozódást segítő viszonyok ismerete. 

Koordinátarendszer, koordináták ismerete. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Utasítás, elágazás, ciklus, feltétel, programkód, futtatás, fordítás, tesztelés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás 
Egyszerű programozási nyelv, fejlesztői környezet ismerete. Adatbevitel, a végeredmény megjelenítése, grafikai 

alapismeretek. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetett algoritmusok készítése, és ezek programban való megvalósítása. Az alulról felfelé építkezés elvének ismerete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 



 

 

Adott feladat megoldásához algoritmuselemek, algoritmusok 

tervezése, végrehajtása 

Algoritmus kódolása a számítógép számára egyszerű 

programozási nyelven. 

Az eljáráskészítés előnyeinek vizsgálata, eljárások alkalmazása  

Összetett algoritmusok készítése az alulról felfelé építkezés és a 

lépésenkénti finomítás elve alapján. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

munka, 

csoportmunka 

tanári 

irányítással. 

 

Matematika: Algoritmus követése, 

értelmezése, készítése. 

Rendszeralkotás - elemek elrendezése 

különféle szempontok szerint; 

rendszerezést segítő eszközök (fadiagram, 

útdiagram, táblázatok) használata, 

készítése.  

Programok 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény 

kapcsolata 

A bemenő adatok, a kimenő adatok és a változók értékeinek 

megadása, a bemenő adat és eredmény kapcsolatának 

megfigyelése. 

A programozás eredményeinek további felhasználása. 

Fizika, kémia: műveletek, összefüggések 

kiszámolása, számítógépes mérések 

elvégzése. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, elemi adat, bemenő adat, kimenő adat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

4 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás 
Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata. Információkeresés az interneten. Megadott művek 

elektronikus katalógusban való visszakeresése. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az információk hatékony keresése, a legfontosabb információk megtalálása, a hiteles és nem hiteles információk 

megkülönböztetése, információk kritikus kezelése, a tartalmak publikálásra való előkészítése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Összetett keresések űrlapok segítségével 

Tematikus és kulcsszavas keresőgépek használata az információ 

elérésére, több keresési szempont egyidejű érvényesítése, 

űrlapok kitöltése. 

Hatékony, céltudatos információszerzés 

Weboldal szöveges, grafikai részének, adatainak letöltése, 

mentése. Releváns információk kiszűrése a kereső által 

megtalált adathalmazból. 

Feladattal 

vezetett önálló 

megismerés. 

Földrajz: a Föld országainak, 

fővárosainak bemutatásához, prezentációk 

készítéséhez anyagok gyűjtése, kiselőadás 

készítése. 

Információforrá

sok, gyakorló 

feladatok. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Keresés, letöltés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák  

Előzetes tudás Elektronikus levél írása, fogadása, új postafiók regisztrálása. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A kommunikációs modell megismerése 

Az információ küldésének és fogadásának megismerése. 

Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközök útján. 

Az internet kommunikációs szolgáltatásai (csevegőprogramok, 

blogok). 

Infokommunikációs eszközök használata, a 

mobilkommunikációs eszközök megismerése. 

Szöveges és képes rövid üzenetek, okostelefon, videotelefon. 

 

Feladattal 

vezetett egyéni 

és csoportos 

munka, 

bemutatás, 

kiselőadás. 

 

Minden tantárgy: a tudásmegosztás 

alkalmazása. 

 

Erkölcstan: társadalmi szabályok, 

normák; mások tiszteletben tartása; 

felelősségvállalás. 

Szemléltető-

eszközök, 

tárgyak, 

programok, 

feladatlapok. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Kommunikációs modell, üzenet, internetes kommunikáció, mobilkommunikáció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás 
A hagyományos és az elektronikus média kezelése, az internetes média elérése, egyes elemek letöltése. A médiában 

megjelenő információk hitelességének kritikus értékelése. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A legújabb médiainformatikai technológiák használata, alkalmazása, önálló és kritikus attitűd fejlesztése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A hagyományos médiumok modern megjelenési formáinak 

megismerése, alkalmazásuk a megismerési folyamatban 

A média alkalmazási lehetőségei. 

Internet, televízió, rádió használata. 

Elektronikus könyv, hangoskönyv használata. 

Szótárak, lexikonok, folyóiratok az interneten. 

Képek, zenék, filmek elérése az interneten. 

Oktatóprogramok, oktatóanyagok keresése az interneten.  

Internetes térképek keresése. 

Csoportmunka 

tanári 

irányítással. 

 

Matematika: bonyolult vagy érdekes 

függvények vizsgálatához anyaggyűjtés, 

digitális táblára anyagfeldolgozáshoz. 

Földrajz: térképhasználat. 

Magyar nyelv és irodalom; idegen 

nyelvek: hangoskönyv, elektronikus 

könyv, szótárak, lexikonok használata. 

Szemléltető-

eszközök, 

tárgyak 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Internetes oktatóprogram, regisztráció, online szótár, online elérés, elektronikus könyv, hangoskönyv, 

információmegosztó portál. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

 3 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 
Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalat. Információkezeléssel kapcsolatos tapasztalat. Infokommunikációs 

eszközök használata során tanúsított viselkedési módok megfigyelése, véleményezése. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, használata, átalakítása. 

Az információ kezelése során felmerülő veszélyek elhárításának a lehetőségei. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Viselkedési szabályok közös kialakítása, a kulturált együttélés szabályainak betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az adatokkal, különösen a személyes adatokkal való 

visszaélések, veszélyek és következmények megismerése, azok 

kivédése, a védekezés módszereinek és szempontjainak 

megismerése 

Az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok megismerése. 

Az adatokkal való visszaélések kivédése. 

Az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyek és 

következmények megismerése (pl. adathalászat, spam, hoax). 

Védekezési módszerek és szempontok megismerése. 

Megbeszélés. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: az emberi 

tevékenységek hatásainak felismerése, a 

tevékenységek nem várt hatásainak 

kezelési ismeretei. 

Információ-

források és 

feladatlapok 

Az információ hitelessége és ellenőrzési lehetőségeinek 

megismerése 

Információforrások típusai. 

A megbízható információforrások jellemzőinek ismerete. 

A hiteles információ jellemzőinek és lehetőségeinek 

megismerése. 

Csoportos 

munka, 

kiselőadás. 

Technika, életvitel és gyakorlat: A 

tevékenységekhez szükséges információk 

kiválasztása és alkalmazása. A különböző 

eredetű információk szűrése, értékelése, 

összekapcsolása, érvényességük 

kiterjesztése. 

Információ-

források, 

komplex 

feladatok. 

 



 

 

Az informatikai eszközök alkalmazásának fontosabb etikai 

kérdései 

Szoftverek csoportosítása különböző szempontok szerint. 

A jogtiszta szoftverhasználat előnyei. 

Szabadon vagy korlátozottan használható programok 

használata. 

A programhasználat során betartandó jogok és kötelességek. 

Technika, életvitel és gyakorlat: az iskolai 

környezet rendje, tisztasága. 

Matematika: matematikai modellek (pl. 

nyitott mondatok, gráfok, sorozatok, 

függvények, függvényábrázolás, 

számítógépes programok, statisztikai 

elemzések) ismerete, alkalmazásának 

módja, korlátai (pontosság, 

értelmezhetőség). 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Adat, adathalászat, kéretlen levél (spam), lánclevél (hoax), információ, információforrás, hitelesség, 

megbízhatóság, jogtiszta szoftver, licensz, ingyenes szoftver, korlátozottan használható szoftver. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

3 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. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző információforrásoknak önálló, alkotó és etikus 

felhasználása egyszerű tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 



 

 

Könyvtártípusok, funkcionális terek 

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. 

Projektfeladatok 

megoldása. 

 

Magyar nyelv és irodalom: A tanulási 

képesség fejlesztése. Kulturált 

könyvtárhasználat. 

Könyvtárlátogatás: települési, 

könyvtáron túli (pl. megyei) is. 

Információ-

források, 

gyakorló 

feladatok. 

 

Könyvtári szolgáltatások 

Könyvtári szolgáltatások irányított alkalmazása a tanulásban és 

a tájékozódásban. 

A kézikönyvtár önálló használata. 

Feladattal 

vezetett önálló 

munka. 

 

 
Információ-

források 



 

 

Információkeresés 

Hatékony, céltudatos információszerzés. 

Információhiány felismerése, megfogalmazása. 

Keresett téma kifejezése tárgyszóval. 

Összetett keresőkérdés megfogalmazása. 

Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai és a 

lakóhelyi elektronikus könyvtári katalógusban. 

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. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

és csoportos 

munka tanári 

irányítás mellett. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

tevékenység információforrásainak 

használata: a tevékenységhez kapcsolódó 

információszükséglet behatárolása és a 

tevékenységhez, a probléma 

megoldásához szükséges komplex 

tájékozódás. 

Fizika; kémia; biológia-egészségtan: 

Tudomány, technika, kultúra: a 

számítógéppel segített tanulás 

módszereinek alkalmazása (információk 

keresése, könyvtár-, folyóirat- és 

internethasználat, adatbázisok, 

szimulációk használata. 

Természettudományi témájú források 

önálló keresése, követése, értelmezése, 

az ismeretszerzés eredményeinek 

bemutatása. 

Információ-

források 



 

 

Magyar nyelv és irodalom: Írás, 

szövegalkotás: rövidebb beszámolók 

anyagának összegyűjtése, rendezése 

(lexikonok, kézikönyvek) és 

elektronikus forrásokból. 

Internetes enciklopédiák és 

keresőprogramok használata. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: ismeretszerzés, tanulás, önálló 

információgyűjtés adott témához 

különböző médiumokból. 

Földrajz: tájékozódás a hazai földrajzi, 

környezeti 

folyamatokról - információgyűjtés 

internetalapú szolgáltatásokkal (tények, 

adatok, menetrendek, hírek, 

idegenforgalmi ajánlatok). 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv, szaklexikon, szakkönyv, napilap, folyóirat, 

bibliográfia, linkgyűjtemény, keresőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, információs érték, irodalomjegyzék.  

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 7. 

évfolyam végén 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

legyen képes megfelelően tájékozódni a különböző informatikai környezetekben; 

ismerje az informatikai eszközök működési elveit; 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudjon dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; 

tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni; 

tudjon egyszerű táblázatot létrehozni. 



 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

lássa át a problémamegoldás folyamatát; 

ismerje fel az informatikai szemléletet; 

ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket; 

legyen képes a probléma megoldásához szükséges hardver és szoftver eszközöket kiválasztani; 

ismerje a különböző informatikai eszközökről való adatátvitel módszereit; 

ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait; 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes hatékonyan megtalálni és kigyűjteni a kívánt információkat az internet segítségével; 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerjen megbízható információforrásokat; 

legyen képes értékelni az információ hitelességét; 

ismerje a számítógép védelme érdekében alkalmazható lehetőségeket; 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve legyen képes önállóan releváns forrásokat találni konkrét tantárgyi 

feladataihoz. 



 

 

A tanulók teljesítményének értékelése 

Az eredményes előrehaladás érdekében fontos a tanulók munkájának és tudásának rendszeres 

ellenőrzése és értékelése, ami folyamatos szóbeli értékeléssel valósul meg. Egy-egy témakör 

feldolgozása során a tanuló 

 tanórai tevékenységét, elvégzett munkáját, 

 elkészített dokumentumait,  

 ismereteinek szintjét, 

 fejlődését, 

 órai aktivitását, 

 együttműködését (a csoport- és projektmunkában való részvételét) értékeljük rendszeres szóbeli 

értékeléssel, illetve érdemjeggyel. 

Az értékelés szempontjai közé tartozik, hogy a tanuló milyen szinten sajátította el a szaknyelvet, a 

megismerési algoritmusokat, ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, analógiákat, tudja-e 

elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni, képes-e önálló munkavégzésre, tükröződik-e a 

logikus gondolkodás a teljesítményében, tud-e önállóan ismereteket szerezni, feldolgozni, új 

ismereteket előállítani, képes-e egyszerűbb logisztikai feladatok megoldására, ki tudja-e választani 

a munkájához szükséges eszközöket, milyen mértékben alkalmazza a számítógépet mint eszközt 

mindennapi munkájában, kialakult-e benne a folyamatos önképzés igénye. 

Az előző évfolyam ismereteinek felelevenítése után diagnosztizáló felmérés javasolt. Fő hangsúly 

az ismeretek értő alkalmazásán legyen. Általában szóbeli felelés és gyakorlati végrehajtás alapján 

értékeljünk. A szóbeli kommunikáció alapján értékeljük a fogalmak használatát. Értékeljük a 

tanulói kiselőadásokat és gyűjtőmunkákat. Szóban értékeljük a tanuló órai munkáját és tájékozódó 

képességét a használt szoftverekben. Ellenőrizhetjük a tevékenységek algoritmusainak ismeretét 

papíron, elméletben is, de fontosabb, hogy egyszerű feladatokat a gyakorlatban hogyan oldanak 

meg.  

A szövegszerkesztő programok használata során az értékelés történhet, pl. nyers, formázatlan 

szöveg megadásával, hozzá megformázott kinyomtatott mintát kell mellékelni, valamint egyértelmű 

formázási utasítást (pl. milyen betűtípus, betűméret, igazítás legyen). Az értékelés lehet egyedi, 

szöveges is, a munka folyamatát és az eredményét értékeljük. A felsorolt fogalmakat is kérjük 

számon. Ne írassunk dolgozatot a konkrét szerkesztőből. Igyekezzünk érdekes munkát adni. Ha 

előre közöljük a tanulókkal a feladat javítókulcsát, jobban megértik, hogy mi a fontosabb szabály, 

követelmény. Elsősorban a kész produktumokat értékeljük a tartalom és a forma összhangjának 

szempontjából. 

Ezt kérjük számon. Tartózkodjunk az olyan feladatoktól, amelyek kellően nem felügyelt 

körülmények között kárt okozhatnak. Egy-egy feladat (pl. átnevezés) megoldását elegendő a 

tanulóknak egyféle módon elvégezniük. Ha szükségesnek látjuk, ellenőrző dolgozatokat is 

írathatunk a témától függően. 

Elsősorban a feladatmegoldás folyamatát, és ne csak a kész produktumokat értékeljük az egyes 

témáknál. (Pl. multimédia alapelemeinek kezelése is egy összetett feladat) A kódolási ismeretek 

esetében a gépen megvalósított program értékelése kívánatos. 

Ellenőrizhetjük, hogy egyszerű internetes keresési- és levelezési feladatokat hogyan oldanak meg a 

gyakorlatban. 



 

 

A könyvtárhasználattal kapcsolatosan fontos a szöveges értékelés, az elvégzett munka közös 

megbeszélése



 

 

12. 8. évfolyam 

Éves óraszám: 36 

Heti óraszám: 1 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

1. Az informatikai eszközök használata 2 +1 3 

2. Alkalmazói ismeretek 14 +2 16 

3. Problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és módszerek 
6 +1 7 

4. Infokommunikáció 4 0 4 

5. Az információs társadalom 3 0 3 

6. Könyvtári informatika 3 0 3 

Évfolyam összesen: 32 4 36 

A 10%-nyi órakeret felhasználása: 

Tematikai egység Téma Óraszám 

1. Az informatikai eszközök használata Elmélyítésre szolgáló időkeret. 1 

2. Alkalmazói ismeretek Összefoglalásra és gyakorlásra szolgáló 

időkeret. 
2 

3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés Összetett programozási feladat megoldása. 1 

 Összesen: 4 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és 

használata. Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak használata. Az ismert eszközök közül 

az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszköz kiválasztása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az operációs rendszer karbantartási funkciói: biztonsági 

mentés, töredezettség-mentesítés. 

A hálózati szolgáltatások kialakulásának rövid története. 

A hálózati operációs rendszerek funkciói, főbb szolgáltatásai. 

Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolatok. 

Az iskolai hálózat vázlatos felépítése, a szolgáltató és a 

munkaállomások kapcsolata. 

Tanári 

bemutatás, önálló 

kipróbálás, 

feladatmegoldás 

 

Szemléltető-

eszközök, 

tárgyak 



 

 

Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához 

alkalmas hardver- és szoftvereszköz kiválasztása 

A feladat elemzése, annak eldöntése, hogy a probléma milyen 

informatika eszközzel oldható meg (pl. mobil eszköz, 

számítógép, számítógéphez kapcsolt mérőműszer). 

A kiválasztott eszköz funkcióinak megismerése, konfigurálása. 

A problémamegoldáshoz felhasználható szoftverek 

kiválasztása, használatuk elsajátítása (pl. oktatószoftver, 

multimédiás CD, szövegszerkesztő, táblázatkezelő, 

prezentációkészítő). 

Különböző típusú dokumentumok nyomtatása. Nyomtatás 

fájlba, PDF állományok készítése. 

Környezettudatos viselkedés nyomtatáskor. 

Tömörített állomány tartalmának megtekintése, kicsomagolása, 

kiválasztott állományok tömörítése.  

Csoportmunka 

tanári 

irányítással, 

feladattal vezetett 

egyéni munka, 

projektfeladatok 

megoldása. 

 

Fizika; kémia; matematika; biológia-

egészségtan: A tantárgyi órán felmerülő 

feladatok informatikai eszközzel történő 

megoldása. Az adott helyzethez 

legjobban illeszkedő hardver és szoftver 

kiválasztása. Fizikai, kémiai és biológiai, 

a tanórán bemutatott kísérlet vagy 

vizsgálat jegyzőkönyvének nyomtatása. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Hálózat, hálózati szolgáltatás, tömörítés, tömörített állomány. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

16 óra 

 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása  

Előzetes tudás 
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A szövegszerkesztés alapfogalmainak ismerete. A 

leggyakoribb karakter- és bekezdésformázások önálló végzése. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Objektumok szövegben való elhelyezése. Összetett 

dokumentum készítése. Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. Digitális képek alakítása, formázása. Hangszerkesztés. 

Webes publikáció készítése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Szöveges, rajzos dokumentumok létrehozása, átalakítása, 

formázása 

Kisebb méretű dokumentum minta vagy leírás alapján történő 

szerkesztése. 

Rajz beillesztése szöveges dokumentumba 

Objektumok a szövegben 

Objektumok beillesztése a szövegbe. 

A szövegben elhelyezhető különböző objektumok (kép, szöveg, 

rajz) tulajdonságainak megismerése, az egyes jellemzők 

módosítása. 

Tanári 

bemutatás, önálló 

kipróbálás, 

feladatmegoldás, 

feladattal vezetett 

önálló 

megismerés. 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegalkotás a társadalmi (közösségi) 

élet minden fontos területén a papíralapú 

és az elektronikus műfajokban (pl. levél, 

pályázat, blog, web 2.0). 

Fizika; kémia; biológia-egészségtan: 

fizikai, kémiai és biológiai, a tanórán 

bemutatott kísérlet vagy vizsgálat 

jegyzőkönyvének elkészítése. 

Információ-

források és 

feladatlapok. 

Táblázatkészítés szövegszerkesztővel 

Táblázat beszúrása szövegbe. 

A táblázat tulajdonságainak beállítása. 

Cellaműveletek. Táblázat formázása. 

 

 

Összetett dokumentum készítése 

Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmazó 

dokumentumok elkészítése. Szöveg mentése különböző 

formátumokban. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

munka. 

 

  



 

 

A dokumentumtípusok megismerése 

Weblap. Blogkészítés. 

Előadások, bemutatók készítése 

Szöveg beillesztése, formázása. Objektumok beillesztése, 

formázása. 

Valamely tantárgy ismeretanyagát feldolgozó, különböző típusú 

prezentációk készítése. 

Személyes, 

illetve. iskolai 

eseményhez 

kötődő bemutató 

készítése. 

 

Információ-

források, 

komplex 

feladatok. 

 

Digitális képek alakítása, formázása 

Digitális képek jellemzőinek megismerése, minőségének 

javítása. 

Képszerkesztő program használata. Műveletek képekkel, 

képszerkesztés, képvágás. Montázs készítése. 

Tanári 

bemutatás, önálló 

kipróbálás 

Földrajz; fizika; történelem, társadalmi 

és állampolgári ismeretek: égi fotóról és 

műholdfelvételről szerzett információk, 

tények; saját munkák, gyűjtések 

felhasználása az elektronikus képalakítás 

során. 

 

Vizuális kultúra: a technikai médiumok 

képalkotó módszereinek megismerése; 

vizuális reklámok elemzése. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Szöveg, digitális kép (méret, szín, színmélység, kontraszt), weblap, blog, web 2.0. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés  

Előzetes tudás 
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. Példák megnevezése a táblázatok mindennapi 

életben történő használatára vonatkozóan. Alkalmazói programok fájlműveletei. A térképhasználat alapjainak ismerete. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Táblázatkezelés. Táblázatos dokumentumok készítése. Az adatkezelés alapjainak fejlesztése. Az információ és adat 

ábrázolása, értelmezése, grafikus eszközök, módszerek. Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az 

interneten. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai 

Táblázatok használata a mindennapi életben. 

Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. 

Képletek szerkesztése. A konstans, relatív és abszolút 

hivatkozás fogalmának megismerése. 

Feladattal 

vezetett önálló 

munka. 

 

Ismeretek alkalmazása az újabb ismeretek 

megszerzésében, a gyakorlati életben és 

más tantárgyak keretében (pl. százalék, 

kamatos kamat, terület-, felszín-, 

térfogatszámítás, relatív gyakoriság, 

valószínűség, logaritmusfüggvény). 

Táblázatok készítése. 

Fizika; kémia; biológia-egészségtan, 

földrajz: Mérési adatok, ábrák, 

értelmezése. Természeti jelenségek, 

folyamatok időbeli lefolyásának leírása 

függvényekkel, diagramok elemzése, 

értelmezése. 

Programok, 

feladatlapok. 



 

 

Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, grafikus 

eszközök, módszerek 

Diagramok készítése. Diagramtípus kiválasztása, szerkesztése, 

módosítása.  

 

Tanári 

bemutatás, 

önálló 

kipróbálás, 

feladatmegoldá

s, feladattal 

vezetett önálló 

megismerés, 

Matematika: számok, műveletek, egyéb 

matematikai szimbólumok (pl. képek, 

szakaszos ábrák, diagramok, táblázatok, 

műveletek, nyitott mondatok) alapján az 

általuk leírt valóságos helyzetek, 

történések, összefüggések elképzelése. 

Fizika; kémia; földrajz; biológia-

egészségtan: a vizsgált természeti és 

technikai rendszerek állapotának leírására 

szolgáló szempontok és módszerek 

megismerése, használata. 

Információforrá

sok, gyakorló 

feladatok. 

 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az 

interneten 

Tematikus térképek keresése az interneten. Térképhasználati 

ismeretek. Térképek használata. Keresés a térképen, térképek 

átalakítása. 

 

Földrajz; fizika: A térbeli tájékozódást 

szolgáló eszközök és módszerek 

alapjainak és felhasználásának 

megismerése.  

A GPS idő-, távolság- és 

sebességadatainak értelmezése. 

Térképprogram 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, munkalap, munkafüzet, 

cellahivatkozás, konstans, relatív és abszolút hivatkozás, képlet, függvény, diagram. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

Órakeret 

7 óra 

 3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása  

Előzetes tudás 

Az információ világában való tájékozódás képessége, néhány jelrendszer ismerete, használata. Az 

információfelhasználás etikai szabályainak, veszélyeinek ismerete. Algoritmusleírás eszközeinek ismerete. Egyszerű 

folyamatábra értelmezése, készítése. Az algoritmuskészítés legfontosabb lépéseinek alkalmazása. Legalább egy 

programozási nyelv ismerete, alapszintű alkalmazása. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algoritmus leírása. A feladatmegoldást segítő eszközök ismerése. Csoportos feladatmegoldás. Fejlesztői környezetben 

való összetett probléma megoldása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek 

megismerése 

Az algoritmusleírás eszközeinek mélyebb elsajátítása (pl. 

folyamatábra elemeinek bővítése). 

Egyszerű algoritmusok leírása algoritmusleíró nyelven. 

A feladatmegoldást segítő lehetőségek megismerése. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

és csoportos 

munka tanári 

irányítás 

mellett. 

 

Matematika: Algoritmus követése, 

értelmezése, készítése. 

Elemek elrendezése különféle szempontok 

szerint; rendszerezést segítő eszközök 

(fadiagram, útdiagram, táblázatok) 

használata, készítése. Megalkotott 

rendszer átalakítása. 

Információ--

források és 

feladatlapok. 

 



 

 

Problémák megoldása önállóan, illetve irányított 

csoportmunkában 

Iskolai élethez kapcsolódó problémák, illetve választott saját 

feladatok megoldása önállóan vagy irányított csoportmunkában. 

Magyar nyelv és irodalom; idegen nyelv; 

történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: A tantárgyak tananyagainak 

feldolgozása, adatgyűjtés interneten. Az 

adatok tárolása és cseréje különböző 

informatikai eszközök felhasználásával. 

A robotika alapjainak megismerése, egyszerű vezérlési 

problémák megoldása 

Alakzatok rajzolása, vagy egyszerű vezérléses játék készítése 

valamely fejlesztői környezetben. 

A paraméterértékek változtatása, a változtatások hatásának 

tanulmányozása. 
Csoportmunka 

tanári 

irányítással. 

 

Matematika: Tájékozódás a síkban 

(alapvető fogalmak és eljárások 

felidézése, alkalmazása). A tájékozódást 

segítő viszonyok ismerete. 

A feltételeknek megfelelő alkotások 

elképzelése a megalkotásuk előtt. 

Szerkesztések különféle szerkesztési 

eszközökkel és eljárásokkal. 

Objektumok létrehozása szabadon, adott 

feltételek szerint. 

Geometriai fogalmak ismerete, geometriai 

alakzatok tulajdonságainak ismerete. 

Koordinátarendszer, koordináták ismerete. 

Információ-

források, 

gyakorló 

feladatok. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Utasítás, elágazás, ciklus, feltétel, programkód, futtatás, fordítás, tesztelés. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás 
Egyszerű programozási nyelv, fejlesztői környezet ismerete. Adatbevitel, a végeredmény megjelenítése, grafikai 

alapismeretek. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetett algoritmusok készítése, és ezek programban való megvalósítása. Az alulról felfelé építkezés elvének ismerete. 

Az eljárások és a rekurzió alkalmazása. Az összetett adattípusok alkalmazása és kezelése. A fejlesztői környezet 

program állapotjellemzőinek kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Adott feladat megoldásához algoritmuselemek, algoritmusok 

tervezése, végrehajtása 

Algoritmus kódolása a számítógép számára egyszerű 

programozási nyelven. 

Az eljáráskészítés előnyeinek vizsgálata, eljárások alkalmazása 

(paraméterezés, feltételes utasítások, ciklusok, rekurziók). 

Összetett algoritmusok készítése az alulról felfelé építkezés és a 

lépésenkénti finomítás elve alapján. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

és csoportos 

munka. 

 

Matematika: Algoritmus követése, 

értelmezése, készítése. 

Rendszeralkotás - elemek elrendezése 

különféle szempontok szerint; 

rendszerezést segítő eszközök (fadiagram, 

útdiagram, táblázatok) használata, 

készítése. Megalkotott rendszer 

átalakítása. 

Információ-

források és 

feladatlapok. 

 



 

 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény 

kapcsolata 

A bemenő adatok, a kimenő adatok és a változók értékeinek 

megadása, a bemenő adat és eredmény kapcsolatának 

megfigyelése. 

A programozás eredményeinek további felhasználása. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

munka. 

 

Fizika, kémia: műveletek, összefüggések 

kiszámolása, számítógépes mérések 

elvégzése. 

Matematika: Oktatási-tanulási 

technológiákkal való megismerkedés, 

azok értelmes, interaktív használata. 

A programozni kívánt művelettel 

kapcsolatos alapvető ismeretek. 

 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése 

Elemi és összetett adattípusok jellemzőinek megismerése, 

alkalmazásuk. Az összetett adatok kezelése. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

és csoportos 

munka tanári 

irányítás 

mellett. 

 

Matematika: a feltételekkel való 

összevetés során annak tudatosítása, hogy 

a feltételek hogyan befolyásolják az 

eredményt. 

Információ-

források, 

gyakorló 

feladatok 
Robotvezérlési, grafikai feladatok megoldása 

fejlesztőrendszerrel 

Teknőc állapotának változtatása, állapotjellemzőinek ismerete. 

  

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, elemi adat, bemenő adat, kimenő adat, összetett adat, 

változó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás 
Egyszerű programozási nyelv, vezérlés szemléletű fejlesztői környezet ismerete. Az eljárás alkalmazásának és az eljárás 

paraméterének ismerete. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Véletlenszám generálása, véletlen esemény szimulálása. Véletlen események modellezése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Véletlen jelenségek modelljeinek megismerése, a 

paramétermódosítás hatásainak megfigyelése 

Véletlenszám generálása, a véletlenszámok alkalmazása 

programokban. 

Tantárgyi szimulációs programok használata, a 

paraméterváltoztatás hatásainak vizsgálata. 

Feladattal 

vezetett önálló 

munka. 

 

Kémia; fizika; biológia-egészségtan; 

földrajz: szimulációs programok. 

Matematika: véletlen esemény 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Véletlenszám, véletlen esemény, modell, paraméter, szimuláció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

4 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás 
Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata. Információkeresés az interneten. Megadott művek 

elektronikus katalógusban való visszakeresése. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az információk hatékony keresése, a legfontosabb információk megtalálása, a hiteles és nem hiteles információk 

megkülönböztetése, információk kritikus kezelése, a tartalmak publikálásra való előkészítése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Információforrások irányított kiválasztása, hitelességének 

vizsgálata, szelektálása 

Az információk elemzése hitelesség szempontjából. 

Több hasonló tartalmú oldal összehasonlítása, a hasonlóságok 

és különbségek vizsgálata. 

Ellenőrzött és nem ellenőrzött oldalak összehasonlítása. 

Megbeszélés. 

 

Fizika: természettudományos anyagok 

gyűjtése, a megbízhatóság vizsgálata. 

Információ-

források 

Nyomtatásra és webes publikálásra szánt dokumentumok 

készítése 

A publikációra alkalmas fájlformátumok megismerése, speciális 

tulajdonságaik, tartalmi, formai követelményeik ismerete. 

Tartalom közzététele, internetes oldalak feltöltése egy 

nyilvános tárhelyre, terjesztésre szánt dokumentumok 

elhelyezése. Osztályhonlapok készítése, az iskolai eseményeken 

készült fényképek feltöltése, videoanyagok publikálása 

közösségi portálon. 

Csoportmunka 

tanári 

irányítással, 

feladattal vezetett 

egyéni munka, 

projektfeladatok 

megoldása. 

 

  

Kulcsfogalmak/fogalmak Keresés, letöltés, publikálás, hitelesség. 

 

 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák  

Előzetes tudás Elektronikus levél írása, fogadása, új postafiók regisztrálása. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A kommunikációs modell megismerése 

Felelős magatartás az online világban. 

Az online kommunikációban rejlő veszélyek elleni védekezés. 

Adatvédelem, publikus és nem publikus adatok 

megkülönböztetése. Védekezés az ártó szándékú adatlopásokkal 

szemben. 

Megbeszélés. 

 

Erkölcstan: társadalmi szabályok, 

normák; mások tiszteletben tartása; 

felelősségvállalás. 

Információforrá

sok és 

feladatlapok. 

 



 

 

A kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok 

között 

A különböző médiumokban rejlő lehetőségek, előnyeik, 

hátrányaik a többi médiummal szemben. 

A fogyatékkal élőkkel való és a fogyatékkal élők közötti 

kommunikációt biztosító eszközök megismerése. 

Látássérülteknek készült oldalak megtekintése. Mozgássérültek 

számítógép-kezelési lehetőségeinek megismerése. A 

kormányportál látássérültek számára készült oldalának 

megismerése. 

Feladattal 

vezetett önálló 

munka. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: közösségi portálokon 

megjelenő személyes adatok vizsgálata a 

védelem és adatbiztonság szempontjából. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Internetes kommunikáció, mobilkommunikáció, adatvédelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

3 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 
Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalat. Információkezeléssel kapcsolatos tapasztalat. Infokommunikációs 

eszközök használata során tanúsított viselkedési módok megfigyelése, véleményezése. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, használata, átalakítása. 

Az információ kezelése során felmerülő veszélyek elhárításának a lehetőségei. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Viselkedési szabályok közös kialakítása, a kulturált együttélés szabályainak betartása. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az információforrások etikus felhasználásának megismerése 

Az információszerzés folyamatának ismerete. 

Az információforrások etikus felhasználása. 

Az információforrások feltüntetése. 

Az információ értékként való kezelése. 

Az információ megosztásának folyamata az etikai és jogi 

elvárások betartásával. 

Bemutatás, 

kiselőadás. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

személyes felelősség belátása és 

érvényesítése a közvetlen környezet 

alakításában. 

Fizika; kémia; biológia-egészségtan; 

földrajz; történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: számítógéppel 

segített tanulás módszereinek alkalmazása 

(információk keresése, könyvtár-, 

folyóirat- és internethasználat, 

adatbázisok, szimulációk használata, 

kiselőadások tervezése). 

Magyar nyelv és irodalom: az információs 

kommunikációs társadalom műfajainak 

megfelelő olvasási szokások gyakorlása, 

az ezekhez kapcsolódó tipikus hibák és 

veszélyek felismerése, kiküszöbölése. 

Információ-

források, 

gyakorló 

feladatok. 

 

Az információ és az informatika emberi kapcsolatokra 

gyakorolt hatásának megismerése 

Az információ szerepe az információs társadalomban. 

Az informatikai eszközök használatának következményei. 

Az informatikai eszközök használatának következményei az 

emberi kapcsolatokra. 

Kiselőadás. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

probléma megoldásához szükséges 

komplex tájékozódás. 

Információ-

források, 

komplex 

feladatok. 

 



 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Információ, információforrás, hitelesség, megbízhatóság. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás Életkori sajátosságoknak megfelelő elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények 

megfogalmazása. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének felismerése. 

Az elektronikus szolgáltatások igénybevételekor a biztonság figyelembevétele. 

Az elektronikus szolgáltatások használata közben a kritikus szemléletmód kialakítása. 

Az elektronikus szolgáltatások egyes funkcióinak kipróbálása. 

A szolgáltatások igénybevétele, illetve lemondása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az e-szolgáltatások használatának célirányos megismerése 

Az elektronikus szolgáltatások célszerű funkcióinak 

megismerése. 

Az elektronikus szolgáltatások működésének megismerése, a 

szolgáltatások igénybevétele, használata, lemondása. 

A szolgáltatást igénybe vevők jogainak ismerete. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

és csoportos 

munka. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

megtakarítási lehetőségek felismerése, a 

hatékonyság, egészség- és 

környezettudatosság érvényesítése. 

Szemléltetőeszk

özök, tárgyak, 

programok, 

feladatlapok. 

 



 

 

Víruskereső programok használata 

Vírus fogalmának megértése. 

Védekezés a vírusok ellen. 

Víruskereső program alkalmazása. 

A program üzeneteinek értelmezése. 

Tanári 

bemutatás 
 

Kulcsfogalmak/fogalmak Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, leiratkozás, azonosító, jelszó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

3 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. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internet-csatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző információforrásoknak önálló, alkotó és etikus 

felhasználása egyszerű tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 



 

 

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, jellemzése. A más tantárgyak keretében 

megismert forrástípusok összefoglalása, rendszerezése, azok 

önálló használata. 

Csoportmunka 

tanári 

irányítással. 

 

Földrajz: Válogatás tanári irányítással, 

információs anyagokban a világhálón, 

térképhasználat. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: térképhasználat. 

Matematika: ismerethordozók 

használata - könyvek (pl. matematikai 

zsebkönyvek, szakkönyvek, 

ismeretterjesztő könyvek, lexikonok, 

feladatgyűjtemények, táblázatok, 

képletgyűjtemények). 

Magyar nyelv és irodalom: 

Segédkönyvek, szótárak, lexikonok 

használata, ismeretlen kifejezések 

jelentésének önálló megkeresése 

egynyelvű szótárakban. 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az 

anyanyelvről. Gyakorlottság a helyesírási 

kézikönyvek használatában. 

Biológia-egészségtan: Felépítés és 

működés kapcsolata. Az élővilág 

rendszerezésében érvényesülő 

szempontok megfogalmazása, bemutatása 

határozókönyvek alapján. 

Információ-

források 



 

 

Forráskiválasztás 

A feladatnak megfelelő forrástípus önálló kiválasztása. 

Információforrások hitelességének vizsgálata, szelektálása. 

Többféle forrásra épülő tematikus gyűjtőmunka. 

Feladattal 

vezetett egyéni 

munka, 

csoportmunka 

tanári 

irányítással. 

 

Információ-

források, 

komplex 

feladatok. 

 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése. 

Idézés jelölése. A szerzői jogi vonatkozások megértése. 

Forrásjegyzék összeállítása. 

Csoportmunka 

tanári 

irányítással. 

 

Magyar nyelv és irodalom: elemi 

gyakorlottság a források megjelölésében. 

Információ-

források és 

feladatlapok. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Kézikönyv, szaklexikon, szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, linkgyűjtemény, keresőkérdés, tárgyszó, 

szerzői jog, információs érték, irodalomjegyzék. 

 

  



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 8. 

évfolyam végén 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; 

legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszközök kiválasztására. 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

Ismerje a kapcsolatot a táblázatkezelő és a szövegszerkesztő rendszerek között; 

ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit, tudjon az ábrázolandó adatoknak és a belőle levonandó 

következtetéseknek megfelelő diagramtípust választani; 

tudjon bemutatót készíteni; 

tudja értelmezni a programok által adott üzeneteket. 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

tudjon kódolni egyszerű algoritmusokat; 

legyen képes alakzatokat létrehozni vezérléselvű környezetben; 

ismerje és alkalmazza az alulról felfelé építkezés elvét; 

tudjon véletlenszámot generálni, és ismerje annak felhasználási lehetőségeit. 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

előkészíteni az információt weben történő publikálásra; 

megkülönböztetni publikussá tehető és védendő adatait; 

használni a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásait. 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

legyen képes értékelni az információforrások hitelességét; 

ismerje az informatikai eszközök használatának szabályait; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó következményeit; 

ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást és ezek legfontosabb funkcióit; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit. 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

a választott forrásokat legyen képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban; 

legyen képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök használata, szövegalkotás); 

egyszerű témában legyen képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan végrehajtani. 



 

 

A tanulók teljesítményének értékelése 

Az előző évfolyam ismereteinek felelevenítése után diagnosztizáló felmérés javasolt.  

Az eredményes előrehaladás érdekében fontos a tanulók munkájának és tudásának 

rendszeres ellenőrzése és értékelése, ami folyamatos szóbeli értékeléssel valósul meg. 

Egy-egy témakör feldolgozása során a tanuló 

 tanórai tevékenységét, elvégzett munkáját, 

 elkészített dokumentumait,  

 ismereteinek szintjét, 

 fejlődését, 

 órai aktivitását, 

 együttműködését (a csoport- és projektmunkában való részvételét) értékeljük 

rendszeres szóbeli értékeléssel, illetve érdemjeggyel. 

Az értékelés szempontjai közé tartozik, hogy a tanuló milyen szinten sajátította el a 

szaknyelvet, a megismerési algoritmusokat, ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, 

analógiákat, tudja-e elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni, képes-e önálló 

munkavégzésre, tükröződik-e a logikus gondolkodás a teljesítményében, tud-e önállóan 

ismereteket szerezni, feldolgozni, új ismereteket előállítani, képes-e egyszerűbb logisztikai 

feladatok megoldására, ki tudja-e választani a munkájához szükséges eszközöket, milyen 

mértékben alkalmazza a számítógépet mint eszközt mindennapi munkájában, kialakult-e 

benne a folyamatos önképzés igénye. 

A tanulók munkáját folyamatosan kísérjük figyelemmel. Az ügyesen haladókat dicsérjük, a 

lemaradókat buzdítsuk, néhány munkarészletet együtt végezzünk velük.  

Értékeljük az önálló gyűjtőmunkát, kiselőadást, házidolgozatot. 

Fő hangsúly az ismeretek értő alkalmazásán legyen. A szóbeli kommunikáció alapján 

értékeljük a fogalmak használatát. Azt ellenőrizzük, hogy egyszerű feladatokat a gyakorlatban 

hogyan oldanak meg: tömörítés, kicsomagolás, víruskeresés. Ezt kérjük számon. 

Tartózkodjunk az olyan feladatoktól, amelyek kellően nem felügyelt körülmények között kárt 

okozhatnak. Szóban értékeljük a tanulók órai munkáját és tájékozódó képességét a használt 

szoftverekben.  

A szövegszerkesztő programok használata során az értékelés történhet, pl. nyers, formázatlan 

szöveg megadásával, hozzá megformázott kinyomtatott mintát kell mellékelni, valamint 

egyértelmű formázási utasítást (pl. milyen betűtípus, betűméret, igazítás legyen). Az értékelés 

lehet egyedi, szöveges is, a munka folyamatát és az eredményét értékeljük. A felsorolt 

fogalmakat is kérjük számon. Ne írassunk dolgozatot a konkrét szerkesztőből. Igyekezzünk 

érdekes munkát adni. Ha előre közöljük a tanulókkal a feladat javítókulcsát, jobban megértik, 

hogy mi a fontosabb szabály, követelmény. Elsősorban a kész produktumokat értékeljük a 

tartalom és a forma összhangjának szempontjából. 

Táblázatkezelésnél részesítsük előnyben a tantárgyi feladatmegoldást, pl. fizika, matematika, 

kémia, földrajz, háztartástan táblázatok, szimulációk készítése. Pl. egy adott témával 

kapcsolatos táblázatot készítsen a diák, amelyhez a táblázat alapadatait megadjuk, ezt kell a 

diáknak beírnia, majd a tanult képletek, függvények segítségével az új leszármaztatott 

adatokat kiszámítania. A kész adatbázisok használatánál a keresés eredménye értékelhető. 



 

 

Ellenőrizhetjük, hogy összetett internetes keresési- és levelezési feladatokat hogyan oldanak 

meg a gyakorlatban. Pl. rövid dokumentumot kell készíteni, tömöríteni, e-mailben 

(mellékletként) elküldeni a tanárnak. 

A számítástechnika történetével kapcsolatosan rövid ellenőrző dolgozatot írassunk, valamint 

végeztessünk otthoni gyűjtőmunkát annak érdekében, hogy tablót készítsenek, és kiselőadást 

tartsanak a gyűjtött anyag alapján. 

A könyvtárhasználattal kapcsolatosan olyan feladatok megoldására kerüljön sor, amely 

konkrét tantárgyakhoz kapcsolódik. Célszerű olyan feladatokat adni, amelyek a tanulók 

érdeklődési körével kapcsolatos kutatómunkát és feldolgozást kívánnak. 
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 Heti óraszám Éves óraszám 

5. osztály 2 óra 74 óra 

6. osztály 2 óra 74 óra 

Óraszám összesen:   148 óra 
 

  



 

 

1. Alapgondolatok, rendezőelvek 

A tantárgy legfőbb célja a tanulók természet iránti érdeklődésének fenntartása. Olyan gyerekek 

nevelése, akik nyitottak a világra, felismerik a problémákat, keresik a jelenségek okait, 

következtetéseket tudnak levonni a tapasztalt tényekből, képesek kérdéseket megfogalmazni, és 

életkoruknak megfelelő válaszokat találnak a felvetődött kérdésekre. Ez a gondolkodásmód segít 

eligazodni a természeti és társadalmi környezetben, egyben kitágítja a világ megismerésének 

lehetőségét, a mindennapokban jól hasznosítható tudás megszerzését szolgálja. A korábban 

megszerzett ismeretekre és készségekre épülve fejleszti a természeti jelenségek megfigyelésének a 

képességét, fölkelti a megfigyelt jelenségek magyarázata iránti igényt, előkészíti a 

természettudományos megismerés módszereinek alkalmazását, és megalapozza a 7. évfolyamtól 

induló természettudományos tárgyak: a biológia-egészségtan, a fizika és a kémia, valamint a 

földrajz tanulását.  

A természetismeret, a környezetismeret 1-4. évfolyamán elsajátított ismeretekre, készségekre, 

képességekre épülve alapozza a 7. évfolyamtól induló természettudományos tárgyak, a biológia, a 

fizika, a kémia, valamint a Földünk és környezetünk műveltségi területéhez tartozó földrajz 

tanítását. Így mintegy hídként teremt kapcsolatot az elsősorban tapasztalati úton szerzett elemi és a 

magasabb absztrakciós szintű ismeretek között. 

A tantárgy tudástartalmának elsajátítása, összefüggéseinek feltárása során megalapozódik a tanulók 

természettudományos szemlélete, formálódik világképe, mely szükséges a természeti és társadalmi 

környezetben való eligazoláshoz, boldoguláshoz. A tantárgyi ismeretek elrendezése, feldolgozási 

módja biztosítja a tanulói készségek, képességek, kompetenciák optimális fejlesztését.  

A körülöttünk lévő világ komplex megismerését szolgálja, melyben a különböző tudományterületek 

– a fizika, biológia-egészségtan, kémia, földrajz – ismeretei összekapcsolódnak, egymást 

kiegészítik, magyarázatul szolgálnak mesterséges és természetes környezetünkben lejátszódó 

jelenségek megértéséhez  

A természetismeret tantárgy embert és környezetét, a természeti és társadalmi folyamatokat 

egységben jeleníti meg. Kutatja az okokat és a következményeket. Együttgondolkodásra sarkallja a 

tanulókat, megláttatja az emberi tevékenység pozitív és negatív hatásait. Rávilágít a fogyasztói 

társadalom hibáira, anyag- és energiatakarékos szokások kialakítására ösztönöz. Az ember 

személyes felelősségét hangsúlyozza az egészség és a környezet védelmében  

A fiatalok számára legérdekesebb témakör saját szervezetük felépítésének és működésének 

megismerése, mely során feltárulnak a kamaszkori változások okai és a vele kapcsolatos tennivalók, 

tudatosulnak a veszélyeztető környezeti hatások. A hangsúly a betegségek megelőzésére 

helyeződik. A lelki egészség megőrzése érdekében ráirányítja a figyelmet a reális önismeret, a 

család és a társas kapcsolatok jelentőségére. 

A tanuló kétéves ciklus alatt legalább egy alkalommal önállóan dolgozzon fel egy 

természettudományos témát. A feladat lehetőséget nyújt a tehetségek kibontakoztatására, az 

elvégzett munka tükrözi a tanuló készségeinek, képességeinek fejlődését is. 

Ezért a természetismeret tanítása során prioritást kap a testi és lelki egészség, a hon- és népismeret, 

a környezeti nevelés és a kommunikációs kultúra feladatainak megvalósítása. Központi feladattá 

válik a megismerési képességek, a gondolkodás fejlesztése, a személyes értékek tudatosítása és a 

tanulást segítő érzelmi és motivációs tényezők megerősítése. 



 

 

A fenti feladatok megvalósítására válogatódott ki a tananyag, melynek bővülését az életkori 

sajátosságok határozzák meg. A különböző tudományterületek kapcsolódását, egymásra épülését 

összehangolásuk biztosítja, mely fokozatosan halad a 7. évfolyamon bekövetkező különválás felé. 

Ezen elvek szerint követik egymást a témakörök és rendeződnek a tanítási egységek. Így a 

megismerés mindig az egyszerűtől halad a bonyolult, a közelitől a távoli, az egyesből az általános 

felé.  

A testi és lelki egészség kibontakoztatásában legfontosabb feladat az egészségnek, mint értéknek 

a tudatosítása. Ezt a tantárgy azzal segíti, hogy megláttatja a környezet és az életvitel szerepét az 

egészségmegőrzésben. Megismerteti a tanulókkal a zöldség és a gyümölcsfélék vegyszermentes 

termesztésének jelentőségét, a növényi és állati eredetű anyagok táplálkozásban betöltött szerepét. 

Felhívja a figyelmet felhasználásuk, vásárlásuk veszélyeire. Kialakítja az ezzel kapcsolatos helyes 

fogyasztói, vásárlói magatartást, szokásrendszert. 

A természetismeret, mint tantárgy része és segítője a környezeti nevelésnek, hiszen a közvetlen 

környezet és hazai tájak élővilága rendkívül szorosan kapcsolódik a 10-12 éves tanulók értelem- és 

érzelemvilágához. Így könnyen felismertethető annak szépsége, megláttatható változatossága, és 

veszélyeztetettsége. Tudatosítható az ember felelőssége és kialakítható a tanulók környezettudatos 

magatartása. Mindezek mellett a tantárgy cél- és feladatrendszere olyan iskolai programok 

szervezését jelöli meg feladatként, melyek biztosítják a közvetlen környezet és hazánk természeti 

értékeinek védelmében és gyarapításában való aktív részvételt. 

Népünk eredményeinek, nemzeti kultúránk értékeinek megismeréséhez, a magyarságtudat 

fejlesztéséhez a hazai tájak és az épített környezet, valamint híres természettudósaink 

munkásságának és elért eredményeinek bemutatásával járul hozzá a tantárgy. 

A természetismeret tanítása során feldolgozásra kerülő biológiai, földrajzi, fizikai és kémiai jellegű 

ismeretek tartalma, elrendezése, feldolgozási módjai széleskörűen biztosítják a 

természettudományos megismerési képességek sokoldalú kibontakoztatását. Kiemelt módon 

fejlesztik a megfigyelő, elemző, összehasonlító képességeket, melyek a kommunikációs kultúra 

szerves részei. Mindezek mellett fontos a tanulók kritikai és kreatív olvasási képességének tudatos 

fejlesztése, mely jelentősen segíti a médiumokban való eligazodást és azok szelektív használatát. 

A feladatok megvalósításához, a harmonikus személyiségfejlesztéshez, a reális és pozitív énkép 

kialakulásához elengedhetetlen a tanulói teljesítmények sokoldalú és rendszeres értékelése. Csak 

így tud a tanuló hasznos, értékes tagjává válni a közösségnek, mert ez tájékoztatja elért 

eredményeiről és jelzi számára az új feladatokat. 

Terepgyakorlat az önálló megfigyelések, gyakorlatok jelentősen hozzájárulhatnak a tanulók 

rendszerességre, a feladatok ütemezésére, pontosságra és fegyelmezett munkára neveléséhez. Ezen 

a szinten azonban az örömmel megoldott feladatvégzés még fontosabb, mint a mérés pontossága, 

vagy a magyarázat alapossága. 

2. Értékelési elvek az 5-6. évfolyamon 

Értékelés leggyakoribb formái 

 Az önálló és csoportos tanulói tevékenység megfigyelés alapján történő értékelése. 

 Szóbeli feleltetés. 



 

 

 Írásbeli ellenőrzés: munkafüzet, feladatlap, témaközi, témazáró javítása, értékelése. 

 Önálló (tanórán kívüli) megfigyelések, adatgyűjtések, “kutatások” megbeszélése, minősítése. 

Értékelési szempontok 

 Milyen szinten sajátította el a tanuló a különböző tudományterületek szaknyelvét? 

 Milyen mértékű önállósággal használja a megismerési algoritmusokat? 

 Képes-e a megismert tények, jelenségek, folyamatok elemzésére, az oksági összefüggések 

felismerésére, példákkal történő illusztrálására? 

 Tudja-e megszervezett ismereteit csoportosítani, rendszerezni? 

 Milyen szinten képes ismereteinek alkalmazására, mindennapokban való hasznosítására? 

 Elsajátított-e megfelelő szintű önállóságot a megfigyelések, vizsgálódások, kísérletek 

végzésében és az eszközök balesetmentes használatában? 

 Miként tud önállóan ismereteket szerezni, és társaival együttműködve dolgozni? 

 Igényli-e tanára segítségét az információhordozók kiválasztásában és használatában? 

 Rendelkezik-e az értő és kritikai olvasás megfelelő szintjével? 

 Milyen mértékben vált személyiségének jellemzőjévé a környezet, az egészségvédelem és a 

permanens önművelődés igénye? 

3. Célok, feladatok 

A környezetismeretben elsajátított alapismeretek felelevenítése, rendszerezése. 

A tanulói kíváncsiság, érdeklődés felkeltése, a természettudományos ismeretek fontosságának, 

hasznosítási lehetőségeinek bemutatása. 

A tanulók korábbi és iskolán kívül szerzett tudásának, tapasztalatainak beépítése az új ismeretek 

rendszerébe. 

A természeti és társadalmi folyamatokban való tájékozódás kapcsán megismertetni a tanulókat 

szűkebb és tágabb környezetük természeti és társadalmi környezetének jellemzőivel. 

Megláttatni, és elemi szinten értelmeztetni a környezetben megfigyelhető és tapasztalható 

természeti jelenségek, folyamatok térbeli és időbeli változásait és a köztük lévő oksági 

összefüggéseket. Megértetni, hogy a változások csak kölcsönhatások közben jönnek létre. 

Tudatosítani, hogy az anyagok, a testek, az élőlények tulajdonságait, változásait és a környezetben 

játszódó folyamatokat mennyiségekkel is lehet jellemezni. 

Olyan tanulói szemlélet, környezeti gondolkodás formálása, melyet a természet részeinek és 

egészének megőrzése iránti felelősség, szeretet és cselekvőkészség jellemez. 

Megismertetni és gyakoroltatni az egészséges és a környezettel harmonikus életviteli szokásokat. 

Biztosítani a tanulók aktív részvételét a tanítás-tanulás folyamatában, hogy: 

 megismerjék, elsajátítsák az ismeretszerzés, a tanulás elemi módszereit és technikáit, 



 

 

 kialakuljon bennük a megfigyelések, kísérletek, megismerési módok iránti érdeklődés és a 

megvalósításhoz szükséges türelem, pontosság, kitartás képessége, 

 gyakorolják az önálló egyéni és a társakkal együttműködő csoportos tanulás formáit, 

 megteremtődjön számukra az örömteli ismeretszerzés és a pozitív tanulási élmény. 

Mindezek segítségével formálódik természettudományos szemléletük, világképük, fejlődnek 

gondolkodási képességeik, gyarapodnak pozitív személyiségjegyeik. 

Fejlesztési feladatok 

Felkelteni a tanulók érdeklődését élő és élettelen környezetük iránt. Fejleszteni az 

ismeretszerzéshez és feldolgozáshoz, szükséges képességeiket. Elsajátíttatni megszerzett tudásuk 

mindennapi életben való hasznosítását. 

Mindehhez szükséges, hogy a tanuló: 

 legyen képes a tárgyak, élőlények, jelenségek, folyamatok spontán és irányított megfigyelésére, 

 ismerje fel és tudja kiválasztani a vizsgálódásokhoz, megfigyelésekhez szükséges anyagokat, 

eszközöket, szerezzen gyakorlatot takarékos és balesetmentes használatukban, tartsa be a 

vizsgálódás sorrendjét és idejét, 

 szerezzen gyakorlatot a mindennapi életben előforduló mérésekben és mértékegységeik 

használatában, 

 tudja értelmezni tapasztalatait, legyen képes e tapasztalatokból tanári segítséggel 

következtetéseket levonni, sajátítsa el – növekvő önállósággal – megfigyeléseinek, vizsgálódási 

eredményeinek szakszerű elmondását, írásos rögzítését, és rajzos ábrázolását, 

 tudjon eligazodni a világtájak és a térkép segítségével környezetében, sajátítsa el a 

térképolvasás elemi műveleteit, tudjon egyszerű térképvázlatot készíteni, és Magyarország, 

Európa  térképén tájékozódni, 

 szerezzen gyakorlatot a tárgyak, élőlények, jelenségek kölcsönhatások minőségi és mennyiségi 

jellemzőinek összehasonlításában, rendszerezésében, 

 vegye észre az élő és élettelen világ legjellemzőbb összefüggéseit, keresse azok okait és értse 

ok-okozati kapcsolatait, 

 tudjon ismereteket szerezni szöveges és képi információhordozókból, sajátítsa el az egyszerű 

enciklopédiák, lexikonok használatát, 

 használja az ismeretek szerzése és reprodukálása során a megismerési algoritmusokat, 

 legyen képes ismereteit, jártasságait, képességeit hasznosítani mindennapi életében, 

 igényelje az esztétikus és egészséges környezetet, értékelje szépségeit, 

 ismerje fel mikrokörnyezetében a környezetszennyezés veszélyforrásait, törekedjen káros 

hatásuk kialakulásának megelőzésére és a veszély elhárítására. Tudatosuljon benne saját egyéni 

felelőssége, környezetének jövőbeni alakulásáért, 



 

 

 készüljön fel a természet megóvására, vegyen részt egészségi és környezetvédő programok 

megvalósításában. 

Rendelkezzen a tanuló megfelelő mennyiségű és mélységű ismerettel az élő és élettelen világ 

anyagainak tulajdonságairól, mennyiségi arányairól. Ismerje az élő és élettelen anyag 

szerveződését, valamint az anyag szerkezetének, felépítésének és működésének összefüggéseit. 

Ehhez szükséges, hogy a tanuló: 

 tapasztalati úton ismerje meg a környezetében előforduló legfontosabb szerves és szervetlen 

anyagok jellemző tulajdonságait, legyen képes a növényi és állati eredetű anyagok 

elkülönítésére, 

 tudja, milyen a megismert termesztett növények, tenyésztett állatok termékeinek 

tápanyagtartalma és ezek ismeretében törekedjen az egészséges táplálkozásnak megfelelő étrend 

kialakítására, 

 ismerje fel az élő anyag különböző megjelenési formáiban a hasonlóságokat, különbségeket, 

szerveződési szintjeik hierarchiáját, 

 vegye észre, hogy az élő szervezetet felépítő anyagok mennyisége és szerkezete elválaszthatatlan 

a működéstől, 

 tudjon egyszerű vizsgálatokat végezni a környezetében előforduló anyagok és kölcsönhatásaik 

megismerésében, 

 ismerje a leggyakoribb környezetszennyezést okozó anyagokat, károsító hatásaikat, és 

törekedjen ezen szennyező anyagok felhalmozódásának megelőzésére, az esetleges károk 

csökkentésére. 

Az idő és a természeti jelenségek megismerése során legyen a tanulónak áttekintő képe a Föld és 

a földi élet múltbéli és jelenkori változásairól. Tudja, hogy a földi világban minden állandó 

mozgásban, változásban van. A tájékozódáshoz az szükséges, hogy a tanuló: 

 tudja és értse, hogy a természeti jelenségek, folyamatok időben játszódnak, 

 ismerje fel környezetének változásaiban, kölcsönhatásaiban az idő szerepét, 

 szerezzen gyakorlatot az idő becslésében, mérésében, 

 legyen képes az élővilágban játszódó életfolyamatok, életszakaszok időtartamának reális 

becslésére, 

 tudja, hogy a természetben vannak megfordítható és nem megfordítható folyamatok, 

 értse, hogy az idő múlásával nemcsak természeti, de társadalmi környezete is megváltozik. 

A tér és a természeti jelenségek ismeretében a tanuló rendelkezzen megfelelő térbeli 

tájékozottsággal az őt körülvevő világban. Tudja, hogy a természet élettelen dolgait, élőlényeit 

meghatározott környezet, tér veszi körül, így jelenségeik, folyamatait itt játszódnak. A térbeli 

tájékozódáshoz az szükséges, hogy a tanuló: 



 

 

 ismerje környezetének határait, felszíni viszonyait, időjárását, vizeit, élőlényeit, emberi 

létesítményeit, 

 rendelkezzen – három dimenzióban – a reális becslés, viszonyítás képességével, 

 lássa a természetes és mesterséges tér hasonlóságait, különbségeit, 

 tudja, hogy az élőlények elválaszthatatlanok az őket körülvevő tértől, mert azzal szoros 

kölcsönhatásban élnek, 

 ismerje a környezetében élő növények és állatok elterjedését, a megismert kultúrnövények fő 

termőterületét és a hazai életközösségek földrajzi helyét, 

 ismerje a világtájakat, tudja ezeket a valóságban és a térképen azonosítani, 

 tudjon tájékozódni lakóhelyén és annak környezetében, ismerje hazánk helyzetét Európában és 

a Földön, 

 alkosson képet hazánk nagytájairól, a kialakulásukban résztvevő folyamatok vizsgálatával, 

természeti adottságaik és társadalmi-gazdasági jellemzőik közötti elemi összefüggések 

megértésével. 

Legyen a tanuló tájékozott, és rendelkezzen megfelelő jártassággal a természettudományok 

megismerésében. Lássa ezek 20. században bekövetkezett óriási fejlődését és meghatározó szerepét 

a Föld, valamint a földi élet jövőjében. 

Ehhez az szükséges, hogy a tanuló: 

 ismerje a természettudományos megismerésben a közvetlen tapasztalatszerzés szerepét, 

jelentőségét, és tudja, hogy ismereteit, folyóiratok, könyvek, rádió, televízió és az internet 

segítségével bővítheti, 

 tudja, hogy a médiában téves nézetekkel is találkozhat, ezért megfelelő kritikával fogadja 

azokat, 

 ismerje fel a természettudományok óriási szerepét az emberiség jelenkori problémáinak 

megoldásában és életkörülményeinek jobbításában, 

 lássa és értékelje a természettudományok elért eredményeiben a kutatók, tudósok szorgalmát, 

heroikus munkáját, 

 ismerje hazánk természettudósait, legyen büszke eredményeikre, nemzetközi elismertségükre, 

törekedjen munkásságuk széleskörű ismertetésére és hírnevűk öregbítésére. 
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4. 5. Évfolyam 

Évi óraszám: 74 – óra/év – 2 óra/hét 

I. Tematikai egység: Élet a kertben 12 óra 

Cél: 

 Feleleveníteni, rendszerezni és alkalmaztatni a fás és lágyszárú növény testfelépítésének és 

működésének a Környezetismeret 1–4. évfolyamán elsajátított ismereteit.  

 Megismertetni az egészséges táplálkozás szempontjából legjelentősebb gyümölcs és 

zöldségféléket.  

 Megismertetni az egészséges gyümölcs és zöldségfogyasztás szabályait. 

 Felismertetni a gyümölcs és a zöldségfélék leggyakoribb kártevőit, kártételét és elsajátíttatni az 

ellenük való védekezés elemi ismereteit.  

 A felépítés és a működés kapcsolatának megfigyelése a növények testfelépítésének példáján 

 Megértetni a környezet és a szervezet oksági összefüggéseit. 

 Tudatosítani az ember nemesítő, kiválogató munkájának jelentőségét, megismertetni a magyar 

kutatók munkásságát, eredményeit. 

 Megláttatni a hasznos madarak szerepét, és tudatosítani a velük szembeni felelősségteljes 

magatartás fontosságát. 

 A rendezett és szép környezet iránti igény felkeltése. Az ember személyes felelősségének 

felismertetése a környezet alakításában 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

 

A növényi test felépítése, a szervek 

működése, a növények életfeltételei. 

 

Legismertebb gyümölcsfáink: a 

szilvafa, almafa és a szőlő habitusa, 

jellegzetes szervei. Szőlőfajták. 

 

A zöldség- és gyümölcsfélék szerepe 

az egészség megőrzésében. 

Fogyasztásuk higiénés szabályai. 

 

Legfontosabb zöldségfélék: 

paradicsom, paprika, uborka, 

Felismertetni a gyümölcsfákat lényeges megkülönböztető 

jegyeik alapján.  

Összehasonlítással adott szempont alapján (testfelépítés, 

életfeltételek, szaporodás) feltárni a gyümölcsfák és szőlő 

hasonlóságait és különbségeit.  

Zöldség- és gyümölcsfélék ehető növényi részeinek 

összehasonlítása. A termény és a termés 

megkülönböztetése konkrét példákon keresztül.  

A főbb növényi szervek és a módosult növényi részek 

azonosítása ismert példákon.  

 

A kártevők alapvető rendszertani (országszintű) 

besorolása és a kártevők hatására bekövetkező 

elváltozások értelmezése.  
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

fejeskáposzta, sárgarépa, 

petrezselyem jellegzetes szervei, 

egyedfejlődése. 

Gyümölcsfélék, zöldségfélék 

származása, termesztése, 

felhasználása. 

 

A gyümölcsös- és zöldségeskert 

kártevői: a peronoszpóra, monília, 

alma-, szilvamoly és a káposztalepke 

kártétele és az ellene való védekezés 

formái, következményei. 

 

 

Növényi eredetű anyagok vizsgálata. 

 

 

 

 

A földigiliszta és az éti csiga 

testfelépítése, életmódja, 

jelentősége. 

Jellegzetes kerti madarak. 

Madárvédelmi, madártelepítési 

alapismeretek. 

 

 

Feltárni a zöldség- és gyümölcsfélék származása-igénye-

termőhelye-termesztése, valamint szerveinek felépítése-

működése és élettartama közti oksági összefüggéseket. . 

Termény és termés megkülönböztetése konkrét példán 

keresztül. Főbb növényi szervek és a módosult növényi 

részek azonosítása. Kártevők alapvető rendszertani 

(országszintű) besorolása és a kártevők hatására 

bekövetkező elváltozások értelmezése 

Tudatosítani a megismert növények tápértéke és az 

egészséges táplálkozásban betöltött szerepe közti 

kapcsolatot. 

Elsajátíttatni az egészséges zöldség és 

gyümölcsfogyasztás szokásait.  

Megismertetni a kártevők életmódja-kártétele, valamint a 

gombakártétel és az időjárás közötti összefüggéseket.  

Tudatosítani a vegyszermentes védekezés fontosságát. 

Elsajátíttatni a madárvédelem évszakhoz kötődő 

tennivalóit. 

Madárkalács készítése. 

Felismertetni a vizsgálódáshoz szükséges anyagokat, 

eszközöket, elsajátíttatni balesetmentes használatukat. 

Gyakoroltatni a vizsgálódás menetét. 

Megismertetni a vizsgálódások leírásának, ábrázolásának 

és tapasztalataik rögzítésének formáját, módját. 

Egy tipikus egyszikű és egy tipikus kétszikű növény 

virágának vizsgálata; a tapasztalatok rögzítése. 

A földigiliszta és az éti csiga megfigyelése, 

összehasonlítása. 

A kerti madarak szerepének bemutatása a kártevők 

megfékezésében. 

Kulcsfogalmak, fogalmak: Zöldség, gyümölcs, virág, mag, termés, fő- és mellékgyökérzet, 

főeres levél, mellékeres levél, virág, takarólevél, lepellevél, ivarlevél, csonthéjas termés, 

bogyótermés, módosult növényi rész, gumó, egynyári, kétnyári, évelő növény, gyűrűsféreg, 

bőrizomtömlő, puhatestű, köpeny, zsigerzacskó, átalakulásos fejlődés, átalakulás nélküli 

fejlődés, tápláléklánc. 

Kapcsolódási pontok:  

Vizuális kultúra: gyümölcsök, zöldségfélék ábrázolása a festményeken. 

Magyar nyelv és irodalom: szövegértés: a szöveg egységei közötti tartalmi megfelelés 

felismerése; a szövegben elszórt, explicite megfogalmazott információk azonosítása, 

összekapcsolása, rendezése: a szöveg elemei közötti ok-okozati viszony magyarázata; egy 

hétköznapi probléma megoldása a szöveg tartalmi elemeinek felhasználásával; hétköznapi 

kifejezés alkalmi jelentésének felismerése. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Történelmi, társadalmi és állampolgári ismeretek: Amerika felfedezése. 

Matematika: Fogalmak egymáshoz való viszonya. 

Rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok. Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés. Osztályozás egy és egyszerre két (több) saját szempont szerint, adott, illetve 

elkezdett válogatásban felismert szempont szerint. 

Matematikai modellek (hierarchikus kapcsolatok ábrázolása). 

Technika, életvitel és gyakorlat: zöldség- és gyümölcsfélék felhasználása. 

Honismere: Megismertetni híres gyümölcsnemesítőink nevét, munkásságát. 

Informatika: információkeresés az interneten. 

 

II. Tematikai egység: Állatok a házban és a ház körül 8 óra 

Cél: 

 Felismertetni az ember tudatos és tervszerű munkáját a háziasítás évezredes folyamatában. 

 Bővíteni a tanulók tudását legfontosabb haszonállataink, a házban és a ház körül élő állatok 

szervezetének, életmódjának és hasznosításának ismeretében. 

 Továbbfejleszteni természettudományos gondolkodásukat az oksági összefüggések 

felismertetésével, tudatosításával és magyarázatával. 

 Megismertetni az egészséges és emberséges állattartás tudni és tennivalóit, felelős állattartás 

igényének alakítása, szokásrendszerének formálása.  

 A rendszerszemlélet fejlesztése az állatcsoportok jellemzőinek összegyűjtésével, a lényeges 

jegyek kiemelésével. A hierarchikus rendszerezés elvének megismerése és alkalmazása. 

 Az egészséges életmódra való törekvés erősítése az állati eredetű táplálékok fogyasztásával 

kapcsolatos egészségügyi szabályok megismertetésével. 

 Formálni szemléletüket, értékrendjüket a tudomány szerepének és képviselőinek megítélésében. 

 Továbbfejleszteni önállóságukat az ismeretszerzésben, megfigyelések, kísérletek végzésében, és 

gyakoroltatni az állatok szervezetével kapcsolatos megismerési algoritmusokat. 

Ismeret Fejlesztési  követelmények   

Háziasítás története. 

 

 

Legkedvesebb és legjelentősebb 

háziállataink: kutya, házisertés, 

szarvasmarha, házityúk, 

testfelépítése, életmódja és 

hasznosítása. 

 

Feltárni a házasítás életmódbeli változásainak 

következményeit és a fajtabővülés jelentőségét. 

 

Felismertetni a háziállatokat küllemi sajátosságaik és 

jellegzetes szerveik segítségével.  

Háziállatok szervezetével kapcsolatos megfigyelések, 

vizsgálódások végzése, feljegyzések készítése, 

bemutatása.  
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Ismeret Fejlesztési  követelmények   

A háziállatok testanyagainak és 

termékeinek szerepe az ember 

táplálkozásában. 

 

A háziállatok tenyésztése. 

 

 

A házban és a ház körül élő állatok: 

házi veréb, füstifecske, élőhelye, 

külleme, testfelépítése, életmódja, 

kapcsolata az emberrel. 

 

Állatcsoportok: gerincesek, 

madarak, emlősök, ragadozók, 

patások, jellemzői. 

Állati eredetű anyagok vizsgálata. 

 

 

Az állati eredetű tápanyagok szerepe 

az ember táplálkozásában. Állati 

eredetű anyagok felhasználása (toll, 

bőr). 

 

 

Pasteur, Hőgyes Endre, Koch Róbert 

munkássága 

Megértetni a szervek felépítése és működése, valamint az 

életmód és a szervezet oksági kapcsolatait, bizonyítani 

példákkal  

Megismertetni a tanulókkal az állati eredetű tápanyagok 

táplálkozásban betöltött szerepét és fogyasztásuk 

egészségvédelmi szabályait. Tudatosítani a helyes 

fogyasztói magatartás fontosságát, gyakoroltatni formáit.  

Elsajátíttatni az állattartás alapismereteit, kialakítani az 

emberséges bánásmód igényét és gyakorlatát.  

 

Feltárni a házban és a ház körül élő állatok élőhelye-

életmódja és szervezete közti összefüggéseket.  

 

Az állatorvosi felügyelet jelentőségének felismerése az 

ember egészségének védelmében. 

 

Gerinces és gerinctelen állatok testfelépítése közötti 

különbségek azonosítása. 

Fejleszteni a tanulók rendszerező képességét az 

állatcsoportok közös tulajdonságainak összegyűjtésével, 

lényeges jegyeik kiemelésével.. 

Továbbfejleszteni a tanulói önállóságot a vizsgálódások 

végzésében, tapasztalatainak rögzítésében. 

  

Bemutatni a tudomány eredményeit, kiemelkedő tudósok 

munkásságát. Anyaggyűjtés, kiselőadás készítése tanári 

segítséggel.  

Kulcsfogalmak: Háziállat, gerinces, gerinctelen, madár, emlős, patás, összetett gyomor, 

kérődző, ragadozó, növényevő, mindenevő, ízeltlábú, rovar, teljes átalakulás. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: őskor. 

Magyar nyelv és irodalom: szövegértés: a szöveg egységei közötti tartalmi megfelelés 

felismerése; szövegben elszórt, explicite megfogalmazott információk azonosítása, 

összekapcsolása, rendezése; a szöveg elemei közötti ok-okozati, általános-egyes vagy 

kategória-elem viszony felismerése. 

Matematika: Fogalmak egymáshoz való viszonya. Rendszerezést segítő eszközök és 

algoritmusok ismerete. 

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés; különbségek, azonosságok megállapítása. 

Osztályozás egy és egyszerre két (több) saját szempont szerint, adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert szempont szerint. 

Matematikai modellek (hierarchikus kapcsolatok ábrázolása). 

Technika, életvitel és gyakorlat: állati eredetű táplálékok szerepe. 
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III. Tematikai egység: Állandóság és változás környezetünkben- Anyag és közeg 9 óra 

Cél: 

 A közvetlen környezet egyes anyagainak felismerése, megnevezése, bizonyos tulajdonságaik 

alapján történő csoportosítása, előre megadott halmazképző fogalmak alapján 

 A kísérlet mint bizonyítási módszer alkalmazása anyagok tulajdonságainak meghatározásában, 

jelenségek felismertetésében 

 Gyakorlottság kialakítása a mennyiségi tulajdonságok mérésében. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Élő és élettelen anyag minőségi 

tulajdonságai, mérhető jellemzői. 

A talaj, a levegő és a víz tulajdonságai, 

szerepük az élővilág és az ember életében 

(konkrét példák). 

Az anyagok különféle halmazállapotainak és 

a halmazállapot-változásainak összefüggése a 

hőmérséklettel. 

Keverékek és azok szétválasztása. 

 

Gyors és lassú égés, a tűzoltás alapjai. 

Teendők tűz esetén. 

 

A víz tulajdonságai, megjelenési formái, 

jelentősége a természetben. 

 

A talaj szerkezete, képződése, szennyeződése 

és pusztulása.  

A talaj fő alkotóelemei (kőzettörmelék, 

humusz levegő, víz,).  

A talaj védelme. 

 

A levegő összetétele, a légnyomásváltozás 

okai. 

A környezetben előforduló élő és élettelen 

anyagok felismerése, csoportosítása 

megadott szempontok alapján, szempontok 

keresése. 

Mérési eljárások, mérőeszközök használata a 

hőmérséklet, hosszúság, időtartam 

mérésének önálló elvégzése során megadott 

szempontok alapján. A mért adatok 

rögzítése, értelmezése. 

Olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás 

megfigyelése, példák gyűjtése a 

természetben, a háztartásban, az iparban. 

Hétköznapi és kísérleti tapasztalatok 

összehasonlítása, a közös vonások kiemelése.  

Olvadás és oldódás közötti különbség 

felismerése megfigyelés, kísérleti 

tapasztalatok alapján. 

Keverékek és oldatok készítése, a kapott új 

anyag megfigyelése, megnevezése. 

Keverékek és oldatok szétválasztása többféle 

módon. 

A tűzveszélyes anyagokkal való bánásmód és 

a tűz esetén szükséges teendők. elsajátítása, 

gyakorlása. 

A víz fagyáskor történő térfogat-

növekedésének bizonyítása, következményei 

a környezetben (példák gyűjtése, pl. kőzetek 

aprózódása, vízvezetékek szétfagyása). 

A talaj fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 

A talaj tápanyagtartalma és a 

növénytermesztés közötti kapcsolat 

felismerése. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A talajszennyeződés okai és 

következményei. Személyes cselekvés 

gyakorlatának és lehetőségeinek 

megfogalmazása. 

A levegő egyes tulajdonságainak 

kísérletekkel való igazolása (összenyomható, 

a benne található egyik összetevő, az oxigén 

táplálja az égést, van tömege). A légnyomás 

elemi szintű értelmezése. 

A légnyomás változásának értelmezése 

konkrét példák alapján. 

Kulcsfogalmak: Anyag, élő-élettelen, halmazállapot, keverék, légnyomás, talaj, 

kőzettörmelék, humusz, talajnedvesség. 

Kapcsolódási pontok:  

Matematika: A becslés és mérés, mennyiségek nagyságrendi rendezése, számok, mérések, 

mértékegységek, mennyiségek használata, átváltás. Adatok lejegyzése, ábrázolása, 

rendezése, az adatok közötti kapcsolatok vizsgálata. 

 

IV. Tematikai egység: Kölcsönhatások és energia vizsgálata 8 óra 

Cél:  

 A mindennapi környezetben előforduló kölcsönhatások felismerése, jellemzése, bizonyítása 

kísérletek elvégzésével. 

 A kölcsönhatásokat kísérő energiaváltozások során az energia-megmaradás elvének 

megtapasztalása, elfogadása. 

 Környezettudatos, energiatakarékos szemléletmód megalapozása. 

 A tanultaknak a hétköznapi életben tapasztalható jelenségek, változások során való 

felismerésére, alkalmazására való képesség fejlesztése. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A mozgás és mozgásállapot-változás. 

 

A mágneses kölcsönhatás: vonzás, taszítás. 

 

A gravitáció. 

 

Az elektromos kölcsönhatás: vonzás, taszítás. 

Az elektromos energia felhasználása, szerepe 

a mindennapi életben. 

 

A háztartásban használt energiahordozók 

jellemzése, felhasználásuk. 

 

Az energiatakarékosság. 

 

Az élő szervezetek energiája 

Példák gyűjtése a melegítés és a hűtés 

szerepére a hétköznapi életben. 

Példák gyűjtése arra vonatkozóan, hogy miért 

fontos a Nap a földi élet szempontjából (fény- 

és hőforrás). 

Hely- és helyzetváltoztatás 

megkülönböztetése, példák keresése, 

csoportosítása megadott és saját szempontok 

alapján. 

A mágneses kölcsönhatások megfigyelése. 

Vonzás és taszítás jelenségének kísérlettel 

való igazolása. 

 

Annak magyarázata, hogy a déli féltekén 

miért nem esnek le az emberek a Földről, 

pedig „fejjel lefelé állnak”. 

Testek elektromos állapotának létrehozása 

dörzsöléssel, elektromos állapotban lévő és 

semleges testek kölcsönhatásainak vizsgálata. 

A villám keletkezésének elemi értelmezése a 

tapasztalatok alapján.  

 

Az energiahordozók csoportosítása 

különböző szempontok alapján. 

A mindennapi életből hozott példákon 

keresztül az energiafajták és az 

energiaátalakulások csoportosítása. 

Példák a megújuló és a nem megújuló 

energiaforrások felhasználására.  

 

Az ember táplálkozása, mozgási szokásai és 

testsúlya közötti kapcsolat felismerése. 

Kulcsfogalmak, fogalmak: Hőmérséklet, mozgás, hely-, helyzetváltoztatás, mágnes, vonzás, 

taszítás, gravitációs kölcsönhatás, hőterjedés, energia, energiaforrás, energiahordozó, 

energiagazdálkodás, energiatakarékosság. 

Kapcsolódási pontok:  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: az ősember. 

Matematika: táblázat-, grafikonkészítés; egyenes, kör, középpont fogalma. 

V. Tematikai egység: Tájékozódás a valóságban és a térképen 10 óra 

Cél: 
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 A térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben, térképen és földgömbön. A földrajzi tér 

hierarchikus kapcsolatainak felismertetése. Átfogó kép kialakítása Magyarország világban 

elfoglalt helyéről. 

 Megláttatni a térkép ábrázolásmódja és a valóság közötti összefüggést. 

 Felismertetni a térképi ábrázolás korlátait. 

 Megismertetni a térkép jelrendszerét és használatában megfelelő 

begyakorlottságot szereztetni a tanulókkal. 

 Megalapozni a szemléleti térképolvasást. 

 Fejleszteni az ismeretszerzési, feldolgozási képességeket a térképi ismeretek 

használatával. 

Ismeretek Fejlesztési feladatok 

A térkép. 

Világtájak a valóságban és a 

térképen. 

A domborzat és a vizek térképi 

ábrázolása. 

A megyetérkép. 

A tájékozódás gyakorlása 

Magyarország térképén.  

A valós tér átalakítása, alaprajz, 

térképszerű ábrázolás. 

 

A térábrázolás különböző formái – 

útvonalrajz, térképvázlat.  

 

A térképi ábrázolás jellemzői: 

égtájak, szín- és jelkulcs, névírás, 

méretarány, aránymérték. 

 

Térképfajták: domborzati, 

közigazgatási, turista-, és 

kontúrtérkép. 

 

Hazánk nagytájai, szomszédos 

országaink. 

 

Bolygónk térségei: földrészek és 

óceánok.  

A tájékozódással kapcsolatos ismeretek rendszerezése. 

A valóság és a térkép összevetése.  

Vázlatrajz készítése a lakóhelyről és környékéről. 

Eligazodás a domborzati-vízrajzi, közigazgatási, 

egyszerű tematikus és a lakóhelyi környezetet ábrázoló 

térképeken.  

A térkép jelkulcsának használata. 

A térkép jelrendszerének értelmezése. Különböző 

jelrendszerű térképek elemzése, információ gyűjtése. 

 

 

Irány és távolság meghatározása (digitális és nyomtatott) 

térképen. 

 

A térképolvasás lépéseinek alkalmaztatása a szemléleti 

térképolvasás szintjén. 

Tájékozódás a földgömbön és a térképen. Földrészek, 

óceánok felismerése különböző méretarányú és 

ábrázolásmódú térképeken. 

 

A nevezetes szélességi körök felismerése a térképen. 

Földrajzi helymeghatározás különböző tartalmú 

térképeken. 

 

Európa és Magyarország tényleges és viszonylagos 

földrajzi fekvésének megfogalmazása. 
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Ismeretek Fejlesztési feladatok 

Helymeghatározás: földrajzi 

fokhálózat. 

 

Európa helyzete, határai. Hazánk 

helye Európában. 

Kulcsfogalmak: Fő- és mellékvilágtáj, alaprajz, útvonalrajz, térképvázlat, térkép. Térképi 

jelrendszer, domborzati, közigazgatási, turista- és kontúrtérkép, földrajzi fokhálózat, 

keresőhálózat, turistajelzés. 

Topográfiai ismeretek: Alföld, Kisalföld, Északi-középhegység, Dunántúli-középhegység, 

Dunántúli-domb- és hegyvidék, Nyugat magyarországi-peremvidék. 

Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria. 

Baktérítő, Ráktérítő, Déli-sark, déli-sarkkör, Egyenlítő, Északi-sark, északi-sarkkör, kezdő 

hosszúsági kör. 

Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger, Földközi-tenger, Afrika, Amerika, 

Európa, Ázsia, Ausztrália, Antarktika, Közép-Európa. 

Kapcsolódási pontok:  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: földrajzi felfedezések. 

Matematika: Térbeli mérési adatok felhasználása számításokban. Becslés. Nagyítás, kicsinyítés. 

Mérés, mértékegységek használata. Koordináta-rendszer, aránypár. 

Magyar nyelv és irodalom: Szövegértés - a speciális jelrendszerek (pl. térkép) magyarázata, 

explicite megfogalmazott információk azonosítása, összekapcsolása, rendezése. A hétköznapi 

kifejezés alkalmi jelentésének felismerése. 

Informatika: keresés az interneten, alkalmazások használata. 

VI. Tematikai egység: Felszíni és felszín alatti vizek 8 óra 

Cél:  

 A Környezet és fenntarthatóság fejlesztési terület részeként hazánk felszíni és felszín alatti vizei 

és jelentőségük megismerése, a nemzeti azonosság és a hazaszeretet erősítése. 

 A vízkészletre kifejtett egyéni és társadalmi-gazdasági hatások, a belőlük adódó problémák 

felismerése, megoldási módok keresésére való törekvés erősítése, a felelősségtudat erősítése 

egyéni és közösségi szinten. 

 A takarékos vízhasználat szokásának megalapozása. 

 A hazánk vízrajzáról való átfogó kép kialakítása során a szemléleti térképolvasás fejlesztése. 

 Az összefüggések, törvényszerűségek alkalmazása a logikai térképolvasás elemi lépései során. 

 A természetföldrajzi és társadalom-földrajzi folyamatok időléptéke közötti különbségek 

érzékeltetésével az időbeli tájékozódás, az időfogalom fejlesztése. 

 Az érdeklődés felkeltése a közvetlen környezet szépségeinek, értékeinek megismerése és a 

környezeti problémák iránt. 
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Ismeret Fejlesztési követelmény 

Felszín alatti vizek: talajvíz, hévíz, 

ásványvíz, gyógyvíz jellemzői, jelentősége 

az ember életében, gazdasági életében. 

 

A belvizek kialakulásának okai és 

következményei, az ellene való védekezés 

formái. 

 

Felszíni vizek: hazánk legjelentősebb 

állóvizei, folyóvizei. A folyók útja a forrástól 

a torkolatig. Vízgyűjtő terület, vízválasztó, 

vízjárás, folyók felszínformálása. 

 

Árvizek kialakulásának oka, az ellene való 

védekezés formái. 

 

Állóvizek keletkezése, pusztulása. 

Legnagyobb tavunk: a Balaton (keletkezése, 

jellemzése). 

 

A folyók, tavak haszna, jelentősége. 

Vízszennyezés okai, következményei, 

megelőzésének lehetőségei. Vizek védelme. 

 

A Balaton-felvidéki vagy a Fertő-Hanság 

Nemzeti Park értékei. 

 

Víztisztítási eljárások. 

Helyi környezeti problémák felismerése. 

Információgyűjtés tanári irányítással a 

lakóhely (környéke) vizeinek minőségéről. 

Következtetések levonása. 

 

Felszín alatti vizek összehasonlítása, vizek 

különböző szempontú rendszerezése. 

 

A felszíni és a felszín alatti vizek 

kapcsolatának igazolása példákkal. 

 

Az időjárás, a felszínforma és a 

belvízveszély közötti kapcsolat bizonyítása. 

 

A legjelentősebb hazai álló-és folyóvizek, a 

főfolyó, a mellékfolyó és a torkolat 

felismerése a térképen.  

 

A felszín lejtése, a folyó vízhozama, 

munkavégző képessége és a felszínformálás 

közötti összefüggés magyarázata. 

 

Az éghajlat és a folyók vízjárása közötti 

összefüggés magyarázata. 

 

Egy választott nemzeti park vizes 

élőhelyének, természeti értékeinek 

bemutatása önálló ismeretszerzés, 

információfeldolgozás alapján. 

Példák gyűjtése arról, hogy a víz mint 

természeti erőforrás hogyan hat  a társadalmi, 

gazdasági folyamatokra.  

Személyes és közösségi cselekvési 

lehetőségek összegyűjtése az emberi 

tevékenység által okozott környezetkárosító 

folyamatok káros hatásainak csökkentésére. 

 

Különböző vizek (pl. csapvíz, ásványvíz, 

desztillált víz) fizikai-kémiai 

tulajdonságainak összehasonlítása.  

Ipari víztisztítás megfigyelése helyi 

víztisztító üzemben, vagy filmen. 
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Kulcsfogalmak: Felszíni víz, felszín alatti víz, talajvíz, belvíz, hévíz, gyógyvíz, ásványvíz, 

folyóvíz, állóvíz, főfolyó, mellékfolyó, vízgyűjtő terület, vízválasztó, vízjárás, 

felszínformálás, vízszennyezés, vízvédelem. 

Topográfiai ismeretek: Balaton, Fertő tó, Velencei-tó, Duna, Tisza, Körös, Dráva, Rába, 

Szigetköz, Szentendrei-sziget, Csepel-sziget, Mohácsi-sziget. 

Kapcsolódási pontok:  

Magyar nyelv és irodalom: Szövegértés - a szöveg egységei közötti tartalmi megfelelés 

felismerése; a szövegben elszórt, explicite megfogalmazott információk azonosítása, 

összekapcsolása, rendezése: a szöveg elemei közötti ok-okozati viszony magyarázata; egy 

hétköznapi probléma megoldása a szöveg tartalmi elemeinek felhasználásával; hétköznapi 

kifejezés alkalmi jelentésének felismerése. 

A táj, a természeti jelenségek ábrázolásának szerepe. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: folyami kultúrák. 

Technika, életvitel és gyakorlat: vízfelhasználás, víztisztítás, víztakarékosság 

VII. Tematikai egység Hegyvidékek, dombvidékek 6 óra  

Cél:  

 Az egyensúly és stabilitás fogalmának mélyítése a külső és belső erők egyensúlyának a 

földfelszín mai képének kialakításában való szerepének megismerésével. 

 Kibővíteni, rendszerezni a tanulók felszínformákra vonatkozó ismereteit. 

 Felismertetni a földfelszín változásait okozó fizikai, kémiai jelenségeket. 

 Megérttetni a változások törvényszerűségeit a külső erők felszínformálása 

kapcsán. 

 Megismertetni a felszínformák kialakulásának folyamatát. 

 A környezetben lejátszódó folyamatok időbeliségének felismertetése. 

 Észrevetetni az emberi tevékenység felszínformáló hatását. 

 Alakítani a tanulók felelős magatartását a táj, a környezet megóvása érdekében. 

 Felkelteni érdeklődésüket a földrajzi-környezeti adottságok iránt. 

 Az információhordozók használatában való begyakorlottság alakítása egyéni és 

csoportmunkák során. 

 Az alapvető szakkifejezések megismertetése és helyes használatának 

gyakoroltatása. 
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Ismeret  Fejlesztési követelmények 

Hazai hegységeink keletkezése, a belső 

erők szerepe a hegységképződésben: 

gyűrődés, vetődés, vulkánosság.  

 

A külső felszínformáló erők: víz, szél, 

jég, hőmérsékletingadozás hatásai. A 

lepusztulás – szállítás – lerakódás – 

feltöltődés kapcsolata. 

 

Kőzetek vizsgálata. Az andezit, bazalt, 

mészkő, homok, lösz, barnakőszén, 

feketekőszén jellegzetes tulajdonságai, 

felhasználásuk. 

 

A gyűrődés, vetődés, vulkáni működés 

megfigyelése egyszerű 

modellkísérletekben.  

 

Példák a különböző hegységképződési 

folyamatok eredményeként létrejött 

formakincs kapcsolatára. 

 

Aprózódás és mállás, külső és belső erők 

összehasonlítása.  

 

Néhány jellegzetes hazai kőzet 

egyszerűen vizsgálható tulajdonságainak 

megállapítása, összehasonlításuk, 

csoportosításuk.  

Példák a kőzetek tulajdonságai és 

felhasználásuk közötti összefüggésekre.  

Kulcsfogalmak, fogalmak: Gyűrődés, vetődés, rög, lépcsős felszín, beszakadt árok, 

vulkán, kráter, kürtő, magma, magmakamra, láva, vulkáni hamu, andezit, bazalt, 

mészkő, belső erő, külső erő, bauxit, lignit.  

Kapcsolódási pontok 

Magyar nyelv és irodalom: szövegértés – a szöveg egységei közötti tartalmi 

megfelelés felismerése; szövegben elszórt, explicite megfogalmazott információk 

azonosítása, összekapcsolása, rendezése; a szöveg elemi közötti ok-okozati, általános-

egyes vagy kategória-elem viszony magyarázata. 

Matematika: Fogalmak egymáshoz való viszonya. 

Rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok ismerete. 

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés; különbségek, azonosságok 

megállapítása. 

Osztályozás egy és egyszerre két (több) saját szempont szerint, adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert szempont szerint. 

Matematikai modellek (hierarchikus kapcsolatok ábrázolása). 

Technika, életvitel és gyakorlat: anyagok megmunkálása 
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VIII. Tematikai egység: Természet és társadalom kölcsönhatásai 6 óra 

Cél:  

 A rendszerszemlélet és gondolkodás fejlesztése a természeti erőforrások társadalmi-gazdasági 

felhasználása során bekövetkezett változások vizsgálatával, a globális problémák helyi 

vetületeinek felismerésével. Aktív állampolgárságra nevelés a helyi környezeti problémák 

okainak és következményeinek felismerésén alapuló, a környezet védelméért való aktív 

együttműködésre való késztetéssel.  

 A hazához, a szűkebb pátriához való kötődés erősítése a lakóhelyi táj természeti és gazdasági-

társadalmi környezetének megismerésével.  

 Az embernek a természetben elfoglalt sajátos helyzetének és ezzel kapcsolatos felelősségének 

megértése a természetes és mesterséges életközösség különbségeinek megismerésével, a városi 

környezetben élő állatoknak az emberre gyakorolt hatásainak megismerésével.  

 Anyag- és energiatakarékos szemlélet formálása, tudatos vásárlási szokások megalapozása, az 

egyéni felelősség tudatosítása. 

 

Ismeret Fejlesztési követelmények 

Gazdasági ágazatok: mezőgazdaság, ipar, 

szolgáltatás. A gazdaság természeti 

feltételei.  

 

Településtípusok: tanya, falu, 

városjellemző képe, társadalmi, gazdasági 

szerepe. Élet a városban. A gazdasági 

ágazatok együttműködése. Hálózatok 

szerepe a lakosság ellátásában (víz-, 

energiaellátó rendszer, közlekedési 

hálózat). 

 

A város mesterséges életközösségének, 

sajátos állatvilága: házi egér 

vándorpatkány, csótány, feketerigó, 

galamb, elszaporodásuk feltételei és 

következményeik 

A betegséget terjesztő állatok elleni 

védekezés formái. 

 

 

 

Különböző termékek csoportosítása 

aszerint, hogy a gazdaság mely ágazata 

állította elő. 

 

A gazdasági ágazatok közötti 

összefüggések bemutatása konkrét 

példákon keresztül. 

 

A települések eltérő társadalmi, gazdasági 

szerepének bemutatása konkrét példákon. 

A falu és a város által nyújtott 

szolgáltatások összehasonlítása. 

 

A vasút- és közúthálózat szerkezetének 

vizsgálata: Előnyök és hátrányok 

bemutatása. 

 

A városi élőhely nyújtotta előnyök és 

hátrányok elemzése az állatok 

alkalmazkodásának vizsgálata során. 
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A háztartás anyag- és 

energiagazdálkodása. Víz- és 

energiafelhasználás. Környezetszennyezés 

és csökkentésének formái. Az anyag- és 

energiatakarékosság lehetőségei. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

 

A lakóhelyi táj természetföldrajzi és 

gazdasági-társadalmi jellemzői. 

Hazánk fővárosa, Budapest: földrajzi 

helyzete, gazdasági, kulturális 

jelentősége. 

Példák gyűjtése betegségeket terjesztő 

városi fajokra (például parlagi galamb, 

vándorpatkány, róka) és az ezekkel 

kapcsolatos problémákra. A megoldási 

módok közös értékelése. 

 

A fenntarthatóságot segítő életvitel 

legfontosabb elemeinek bemutatása. 

 

A szelektív hulladékgyűjtés szabályainak 

megismerése és gyakorolása az iskolában. 

A társadalmi-gazdasági és környezeti 

folyamatok kapcsolatának feltárása a 

lakóhely környezetében. 

 

Az emberi tevékenységek által okozott 

környezetkárosító folyamatok felismerése 

a lakóhelyen és környékén. 

 

A főváros látnivalóinak bemutatása 

önálló ismeretszerzéssel és 

feldolgozással. 

Kulcsfogalmak, fogalmak: Szelektív hulladékgyűjtés, tanya, falu, város, termelés, 

fogyasztás, nyersanyag, késztermék. 

Kapcsolódási pontok:  

Technika, életvitel és gyakorlat: nyersanyag, termék; közlekedés; energia- és 

vízellátás, takarékosság. 

IX. Tematikai egység: Az ember, mint megfigyelő 8 óra 

Cél:  

 A természeti jelenségek megfigyelésén keresztül az érzékszervi tapasztalatok megfogalmazása, 

igény kialakítása azok értelmezésére, a magyarázatok keresésére.  

 Érdeklődés felkeltése a természeti jelenségek közvetlen tanulmányozása, a saját vizsgálódás 

iránt.  

 Alapvető készségek megalapozása a gyakorlatok kivitelezéséhez és az önálló munkavégzéshez.  

 A csoportosítás szempontjainak megértése. Saját csoportosítási (felosztási) szempont 

alkalmazása.  

 A megfigyelési szempontok szerepének felismerése. Annak felismertetése, hogy az érzékszervi 

tapasztalatok hatással vannak a megfigyelés pontosságára. 
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Ismeretek, problémák 

Mennyire pontosak a megfigyeléseink? 

Az érzékszervi megfigyelések pontossága. 

A tapasztalatok szabatos megfogalmazása, 

illetve egyéb módon történő rögzítése.  

A tapintás. A megfigyelés pontossága, 

hibái.  

Miért fontos a megfigyelés? Miért van 

szükség tapasztalatokra? Mit kezdünk a 

leírásokkal? 

A csoportosítás és a rendszerezés. 

Hogyan ismerjük meg a világot?  

Mi a mérések jelentősége? Hogyan 

téveszthetők meg érzékeink? 

Ugyanazt tapasztaljuk-e akkor, ha más-más 

érzékszervvel vizsgálódunk? Hogyan 

tehetjük egyértelművé tapasztalataink 

leírását? 

Kémiai változások megfigyelése és a 

tapasztalatok leírása.  

A kísérletben megfigyelhető érzékszervi 

tapasztalatok. A balesetmentes kísérletezés 

szabályai. 

Fejlesztési követelmények 

Ismert környezet leírásainak összevetése: a 

megfigyelő helyzetéből, szerepéből adódó 

különbségek összehasonlítása. 

Vázlatrajz készítése és értelmezése. 

Különböző tárgyak megkülönböztetése 

tapintással (feketedoboz-probléma). 

Akváriumgyakorlat és megbeszélése: 

azonos objektum (például alma, 

vizespalack, plüssállat) különböző 

részleteinek tapintása alapján (bekötött 

szemmel) elképzelések megfogalmazása a 

vizsgált tárgyról és annak elképzelt 

tulajdonságairól. 

Tapintósertével a tapintás vizsgálata 

különböző testfelszíneken, a 

megfigyelések összevetése.  

Osztálytársak csoportosítása különböző 

szempontok szerint (nem, szemszín, 

hajszín, érdeklődési kör, pl. mit sportol – 

ügyelve arra, hogy a szempont ne legyen 

sértő, kirekesztő). Annak belátása, hogy az 

érzékszervi tapasztalatok nem mindig 

megbízhatóak, ezért érdemes azokat egyes 

esetekben ellenőrizni. A mérés 

fontosságának belátása. 

Az érzékszervi tapasztalat 

megfogalmazása. 

A tapasztalat ellenőrzésének 

megtervezése. 

Az ellenőrzés elvégzése. 

A következtetés levonása. 

Optikai csalódások bemutatása és keresése 

a weben, pl.: 

színek és háttér. 

összetartó és széttartó vonalak. 

mozog, nem mozog? 

Hőmérséklet érzékelése. 

Hideg és meleg vízből langyos vízbe 

helyezett kéz érzékelési tapasztalatai 

alapján megállapítások megfogalmazása az 

emberi érzékelésről. 

A gyertya égésének megfigyelése, rajzok 

és vázlatok készítése. 
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Az érzékszervi tapasztalatok leírása egy-

egy kémiai vizsgálat kapcsán: 

gázképződés, csapadékképződés, 

színváltozás, hőmérséklet-változás. 

Tudatos odafigyelés egy adott érzékszervi 

tapasztalatra és annak szabatos 

megfogalmazása. Annak felismerése, hogy 

egy-egy kísérlet során több érzékszerv 

együttes megfigyelése nyomán tudjuk 

leírni a jelenséget. Annak belátása, hogy 

az érzékszervi megfigyelés pontossága 

alapvetően befolyásolja azt, ahogyan a 

jelenséget magyarázzuk. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Érzékszervi tapasztalat, változás, kísérlet, megfigyelés, hiba. 

Kapcsolódási pontok: 

Matematika: halmazok. 

Biológia-egészségtan: érzékszervek. 

Természetismeret: kémiai változások. 

Kémia: balesetmentes kísérletezés, a jelenségek makroszintű leírása. 
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Követelmények a tanév végén 

Az 5. évfolyam végén a tanuló: 

 legyen képes a természeti formák, élőlények, egyszerű jelenségek, folyamatok megfigyelésére, 

tapasztalatainak összegzésére és ismertetésére, 

 tudjon tanári irányítással egyénileg és csoportban dolgozni, 

 legyen képes az élő és élettelen világ ok-okozati összefüggéseinek felismerésére, példákkal 

történő illusztrálására, 

 használja megfelelő biztonsággal a szaknyelvet és az önálló ismeretszerzés megismert technikáit 

 ismerje a térkép ábrázolásmódja és a valóság közötti kapcsolatot, 

 a térkép jelkulcsának használatával igazodjon el – elemi szinten – Magyarország domborzati-

vízrajzi, közigazgatási és egyszerű tematikus térképein, 

 ismerje fel a legfontosabb felszínformákat a valóságban és a térképen, 

 értse a felszín kialakulásában résztvevő folyamatok egymásutániságát, összhatását, 

 ismerje és hasznosítsa a gyümölcs- és zöldségfélék táplálkozásban betöltött szerepét, 

fogyasztásuk egészségügyi szabályait, 

 tudja, hogy a kert élőlényei környezetükkel és egymással szoros kapcsolatban, kölcsönhatásban 

élnek, 

 ismerje az ember természetformáló munkáját a kultúrnövények kialakulásának és az állatok 

háziasításának folyamatában, 

 ismerje fel és tudja jellemezni a megismert állatok küllemét, testfelépítését, életmódját és az 

emberhez való kapcsolatát, 

 ismerje a háziállatok tenyésztésének célját és az egészséges állattartás ismérveit, 

 rendelkezzen a növényi és állati termékek fogyasztásának elemi egészségügyi ismereteivel és 

gyakorlatával, 

 sajátítsa el és használja a mindennapi életében a helyes fogyasztói magatartás ismereteit, 

 törekedjen a kulturált és emberséges állattartás, valamint az állatvédelmi szabályok betartására, 

 ismerje fel a környezetében tapasztalható környezetkárosító tevékenységeket, folyamatokat, 

 értse és tudja, hogy élő és élettelen környezetének állapotáért ő is sokat tehet. 
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5. 6. Évfolyam 

Évi óraszám: 74 óra/év – 2 óra/hét    

I. Tematikai egység: Élet az erdőben 12 óra 

Cél: 

 Megláttatni a hazai erdők szépségét, sokszínűségét. Felkelteni a tanulók érdeklődését az erdei 

életközösség élőlényei, évszakokhoz kötődő változásai iránt. 

 A rendszerszemlélet fejlesztése, a rendszerfogalom mélyítése az erdő életközösségének, az 

élőlények szerveződésének, sokoldalú kapcsolatrendszerének ökológiai szemléletű 

vizsgálatával. 

 Tudatosítani és megértetni az élőlény és a környezet, az életmód és a szervezet, a testfelépítés és 

a működés oksági összefüggéseit. 

 Megismertetni a hazai erdők gazdasági értékét, veszélyeztetettségét. 

 Érdeklődést kelteni hegyvidéki erdeink nemzeti parkjai iránt. 

 Elsajátíttatni olyan magatartást, viselkedésmintát, mely az erdei életközösség védelmét 

szolgálja. 

 Fejleszteni a tanulók felelősségtudatát és tenni akarását az erdő kincseinek megőrzése, 

gyarapítása érdekében. 

 Lehetővé tenni aktív részvételüket erdővédelmi munkálatokban. 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Hazai erdőségeink földrajzi helye, 

kialakulása, gyakori erdőtípusainak 

jellemzői. 

Az erdőszintek legjellemzőbb 

növényeinek: kocsánytalan tölgy, 

erdei fenyő, gyepürózsa, kökény, 

erdei pajzsika, seprűmoha, hóvirág 

faji jellemzői, igénye, testfelépítése 

és hasznosítása. 

Az erdő gombáinak: erdőszéli 

csiperke, gyilkos galóca testi 

felépítése, életmódja 

A gombafogyasztás szabályai. 

 

Gombák, mohák, harasztok, 

nyitvatermők, kétszikűek, 

zárvatermők. 

Tudatosítani a földrajzi helyzet, a környezeti tényezők, 

valamint a növények igénye és előfordulása közti oksági 

összefüggéseket.  

Felismertetni és a növényi algoritmus segítségével 

jellemeztetni az erdőszintek növényeit. 

Megláttatni a növények, növénytársulások hasonlóságait, 

különbségeit, életközösségben betöltött szerepét. 

Felismertetni az ehető és mérgező gombapárok 

hasonlóságainak veszélyét. 

Tudatosítani a gombák szerepét az életközösségben és a 

mindennapi életben. 

 

Megismertetni a gombafogyasztás szabályait, és 

beláttatni megtartásának fontosságát. A megismert 

élőlények besorolása a megfelelő rendszertani 

kategóriákba. 
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Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Az erdő állatainak: szarvasbogár, 

gyapjas lepke, koronás keresztes 

pók, közönséges kullancs, éti csiga, 

erdei egér, széncinege, nagy 

tarkaharkály, erdei fülesbagoly, 

róka, vaddisznó, gímszarvas faji 

jellemzői, testfelépítése, életmódja, 

élettere és szerepe az erdő 

életközösségében. 

 

 

 

 

A kullancsok által terjesztett 

betegségek, az ellenük való 

védekezés. A kullancs-eltávolítás  

fontossága, módszerei. 

 

 

Puhatestűek, ízeltlábúak, rovarok, 

bogarak, lepkék, pókszabásúak, 

gerincesek, madarak, emlősök. 

 

 

 

Az erdő szerepe, gazdasági 

jelentősége, veszélyeztetettsége. 

A vadgazdálkodás szerepe, 

jelentősége 

 

Hegyvidéki erdők nemzeti parkjai: 

Bükki NP, Duna-Ipoly NP. 

Az erdő élőlényeinek vizsgálata. 

Küllemi sajátosságaik alapján felismertetni és 

jellemeztetni a megismert állatokat. 

Feltárni a környezet-szervezet-életmód, valamint a 

szervek felépítése és működése közti oksági 

összefüggéseket. Gondolkodási képesség. 

Tudatosítani az erdő élőlényeinek sokirányú 

kapcsolatrendszerét és szerepét az életközösségben.  

Erdei táplálékláncok összeállítása. 

A vadállomány szabályozása és az élőhely védelme 

közötti kapcsolat megértése. 

A környezetszennyezés, élőhelypusztulás 

következményeinek bemutatása konkrét példákon. 

 

A kullancsfertőzés elleni védekezés alkalmazása 

természetjárás során. 

 

A megismert állatok rendszerezése. 

 

Megláttatni az erdő hasznát, a bioszférában betöltött 

szerepét, bemutatni veszélyeztetettségét. A 

környezetszennyezés, élőhelypusztulás 

következményeinek bemutatása konkrét példákon. 

 

Tudatosítani a nemzeti parkok szerepét, bemutatni 

értékeit. Kíváncsiságot ébreszteni megismerésükre, 

felkeresésükre. 

Elsajátíttatni a kulturált erdőjárás szabályait 

Gyakoroltatni a vizsgálódásokhoz szükséges eszközök 

balesetmentes használatát, a vizsgálódás menetének és 

időrendjének betartását.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Virágtalan növény, gomba, spóra, pókszabású, rovar, 

bogár, lepke, csáprágó, pödörnyelv, kúszóláb. vésőcsőr. 

Kapcsolódási pontok 

Magyar nyelv és irodalom: Szövegértés – a szöveg 

egységei közötti tartalmi megfelelés felismerése; 

szövegben elszórt, explicite megfogalmazott információk 

azonosítása, összekapcsolása, rendezése; a szöveg elemei 

közötti ok-okozati, általános-egyes vagy kategória-elem 

viszony magyarázata. 

Matematika: Fogalmak egymáshoz való viszonya. 
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Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok.  

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés; 

különbségek, azonosságok megállapítása. 

Osztályozás egy és egyszerre két (több) saját szempont 

szerint, adott, illetve elkezdett válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek (hierarchikus kapcsolatok 

ábrázolása). 

Technika, életvitel és gyakorlat: állati eredetű táplálékok 

szerepe; 

II. Tematikai egység: A vizekben és a vizek partján 11 óra + 1 

Cél: 

 Felkelteni a tanulók érdeklődését a vizek és vízpartok sajátos életfeltételei és élőlényei irányt. 

 Megláttatni a környezeti tényezők, az élőlények igénye és területi elrendeződésük 

összefüggéseit, valamint a vízi és a vízparti élőlények sokszínű kapcsolatrendszerét, 

elválaszthatatlanságát. 

 Megérttetni az élőlények szervezetének és életmódjának hasonlóságaiban a környezethez való 

alkalmazkodás ökológiai magyarázatát. 

 Felismertetni a folyók és állóvizek szerepét a bioszférában. 

 Bemutatni a vízszennyezés forrásait és veszélyét, felismertetni a lokális vízszennyezés globális 

következményeit. 

 Megismertetni a hazai vízi világ megőrzésére hivatott nemzeti parkok nevét, földrajzi helyét és 

természeti értékeit. 

 A természet jelzéseinek felismertetése, értelmezése, az okok és következmények elkülönítése az 

emberi tevékenységek és az élettelen környezet közötti kapcsolatrendszer elemzésével. 

 A helyi környezeti problémák iránti érdeklődés felkeltése. A személyes felelősség tudatosítása a 

vízkészlet tisztaságának megőrzésében. A tanulók aktív cselekvésre ösztönzése a természet 

védelmében egyéni és közösségi szinten. 
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Ismeret Fejlesztési követelmények  

Vizek, vízpartok életfeltételei. 

 

A vízi élőhely jellemző élettelen 

környezeti tényezői 

 

Baktériumok, növényi, állati jellegű 

egysejtűek teste és élete. 

Vízben élő növények, állatok: 

fonalas zöldmoszat, hínáros 

békaszőlő, orvosi pióca, kecskerák, 

tavi kagyló, ponty, lesőharcsa 

külleme, testfelépítése, életmódja, 

táplálkozási kapcsolatai. 

A vízparti növénytársulások 

legjellemzőbb növényeinek fehér 

fűz, nád, fekete nyár és a vízpartok 

legjelentősebb állatainak: 

kecskebéka, vízisikló, tőkés réce, 

barna réti héja, vidra, gyötrő 

szúnyog, szitakötők külleme, 

testfelépítése, életmódja. 

 

Moszatok, egyszikűek, zárvatermők, 

gyűrűs férgek, puhatestűek, 

ízeltlábúak, rovarok, rákok, 

gerincesek, halak, kétéltűek, hüllők, 

madarak, emlősök közös 

tulajdonságai. 

 

A vízszennyezés forrásai, 

következményei. A vizek 

öntisztulása, védelme. 

Az életközösség 

veszélyeztetettségének okai, 

következményei: tápanyagdúsulás és 

a méreganyag koncentrálódása. 

 

Az életközösség védelme. 

Tavak, folyók területén kialakított 

nemzeti parkok: Fertő-Hanság NP, 

Duna-Dráva NP. természeti értékei. 

 

Összehasonlítással megláttatni a víz és a vízpart 

életfeltételeinek hasonlóságait és különbségeit. 

Felismertetni és jellemeztetni a megismert növény- és 

állatfajokat.  

A növényi és állati szervek felépítése és működése közti 

összefüggések megérttetése, bizonyítása.   

A vízi élethez való alkalmazkodás példákkal történő 

illusztrálása.  

 

A növényi szervek környezethez való alkalmazkodásának 

bemutatása konkrét példákon. 

 

 

A vízparti növények környezetvédelmi és gazdasági 

jelentőségének bemutatása konkrét példákon. 

 

Szakkifejezések helyes használata. 

Érdekességek gyűjtése, kiselőadások készítése a 

megismert állatok életéről.  

 

Az emberi tevékenység hatásainak elemzése, a 

környezetszennyezés és az ember egészsége közötti 

összefüggés felismerése. 

Az állatok egyedszáma, veszélyeztetettsége és védettsége 

közötti összefüggés elemzése.  

 

 

Terepgyakorlat: egy vízi-vízparti életközösség 

megfigyelése.(Naplás-tó) 

A víz és a vízpart megismert élőlényeinek csoportosítása, 

rendszerezése.  

 

Megláttatni az édesvizek jelentőségét, és egyre növekvő 

veszélyeztetettségét.  

Megértetni, hogy a vizek öntisztulási folyamatai végesek. 

 

Kialakítani a nemzeti parkok meglátogatása iránti igényt. 

 

Kiselőadás készítése természettudósaink életéről és 

munkásságáról.  

 

A fegyelmezett vizsgálódás és balesetmentes 
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Ismeret Fejlesztési követelmények  

Híres természettudósaink: Kitaibel 

Pál és Hermann Ottó. 

 

A vízi világ élőlényeinek vizsgálata 

eszközhasználat gyakoroltatása.  

Kulcsfogalmak: Egysejtű, sejtszervecske, baktérium, moszat, telepes test, gyöktörzs, kétlaki 

növény, hínárnövényzet, gerinctelen, gyűrűsféreg, puhatestű, kagyló, ízeltlábú, rovar, rák, 

gerinces, hal, kopoltyú, úszóláb, lemezes csőr, gázlóláb, tépőcsőr, markoló láb, lágyhéjú tojás, 

átalakulásos fejlődés, átváltozás, átalakulás nélküli fejlődés, költöző madár, téli álom, változó 

testhőmérséklet. 

Kapcsolódási pontok: Magyar nyelv és irodalom: szövegértés - a szöveg egységei közötti 

tartalmi megfelelés felismerése; szövegben elszórt, explicite megfogalmazott információk 

azonosítása, összekapcsolása, rendezése; a szöveg elemei közötti ok-okozati, általános-egyes 

vagy kategória-elem viszony magyarázata. 

Technika, életvitel és gyakorlat: fűzfavesszőből, nádból készült tárgyak a környezetünkben. 

Matematika: Fogalmak egymáshoz való viszonya. 

Rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok. 

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés; különbségek, azonosságok megállapítása. 

Osztályozás egy és egyszerre két (több) saját szempont szerint, adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert szempont szerint. 

Hierarchikus kapcsolatok ábrázolása. 
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III. Tematikai egység: A Föld és a világegyetem 11 óra + 1 

Cél:  

 A térbeli tájékozódás, a térfogalom fejlesztése átfogó kép kialakításával a Naprendszer 

felépítéséről, Földünknek a világegyetemben elfoglalt helyéről.  

 A rendszerszemlélet fejlesztése a Nap, a Föld és a Hold mozgásai, a közöttük levő 

kölcsönhatások és következményeik vizsgálata során. 

 Az oksági gondolkodás fejlesztése a természeti környezet jelenségeinek – a Hold 

fényváltozásainak, a napszakok, évszakok és az éghajlati övezetek kialakulásának – 

magyarázata, a légköri alapfolyamatok közötti oksági összefüggések feltárása során. Természeti 

törvények felismerése, alkalmazása a hétköznapi jelenségek értelmezésekor. 

 Különböző típusú információforrások használatának gyakoroltatása éghajlati diagramok, 

tematikus térképek révén. 

 A klímaváltozás és az emberi tevékenység közötti összefüggés felismerése, a személyes 

felelősség tudatosítása. 

 A tudományos megismeréshez kötődő történeti szemlélet formálása. 

Ismeretek Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Mi van a Föld felszínén? 

Éghajlati övezetek. 

 

Európa éghajlata. A Föld helye a 

Naprendszerben és a 

Világegyetemben. 

Égitest, csillag, bolygó, hold. 

Sarkcsillag, csillagképek.  

 

A Naprendszer. A Nap jelentősége. 

A Nap, a Föld és a Hold egymáshoz 

viszonyított helyzete, mérete, 

távolsága, mozgása, kölcsönhatása. 

 

Kopernikusz hipotézisének 

tudománytörténeti jelentősége. 

A Föld alakja. A tengelykörüli 

forgás és a Nap körüli keringés 

következményei. 

 

Föld gömbhéjas szerkezete. 

 

Bővíteni a tájékozódással kapcsolatos ismereteket a 

földrajzi fokhálózat megismertetésével. 

 

Megismertetni a tanulókat a Föld gömb alakjával és a 

gömb alak miatt kialakuló éghajlati övezetességgel. 

 

A Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás közötti 

összefüggések megláttatása.  

 

A Föld Nap körüli keringésének és a tengelyferdeség 

szerepének felismertetése az évszakok kialakulásában. 

Az égitestek (Nap, Föld) helyzetének modellezése a 

különböző napszakokban és évszakokban. 

Az éghajlati övezetek jellemzése. Az éghajlatot kialakító 

tényezők hatásának megfigyeltetése diagramokon és 

tematikus térképeken.  

A Föld, a Nap és a Világegyetem közötti hierarchikus 

kapcsolat ábrázolása.  

 

A csillag és a bolygók közötti különbség felismerése. 

A sarkcsillag és egy-két csillagkép felismerése az 

égbolton. 
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Ismeretek Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Időjárás, éghajlat és elemeik: 

napsugárzás, hőmérséklet, csapadék, 

szél. 

 

Légköri alapfolyamatok: 

felmelegedés, lehűlés, szél 

keletkezése, felhő- és 

csapadékképződés, csapadékfajták, a 

víz körforgása és halmazállapot-

változásai. 

 

Éghajlat-módosító tényezők: 

földrajzi szélesség, óceántól való 

távolság, domborzat. 

 

Magyarország éghajlata: száraz és 

nedves kontinentális éghajlat. 

 

Veszélyes időjárási jelenségek: 

villámlás, szélvihar, hóvihar, hőség. 

 

Érvek gyűjtése arról, hogy a Nap csillag. 

 

A holdfogyatkozás és a Hold fényváltozásainak 

értelmezése modell vagy más szemléltetés alapján. 

 

A napközpontú világkép egyszerű modellezése.  

 

A Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás 

összefüggéseinek megértése. 

 

Az éghajlati övezetek összehasonlítása. 

 

Az évszakok váltakozásának magyarázata. 

 

Nap és a Föld helyzetének modellezése a különböző 

napszakokban és évszakokban. 

 

A Föld gömbalakja, a napsugarak hajlásszöge és az 

éghajlati övezetek közötti összefüggés felismerése. 

 

Időjárás-jelentés értelmezése, a várható időjárás 

megfogalmazása piktogram alapján. 

 

A csapadék és a szél keletkezésének leírása ábra vagy 

modellkísérlet alapján. 

 

A fizikai jelenségek (nyomásváltozás, 

hőmérsékletváltozás, halmazállapot változások) 

bemutatása a csapadék és a szél keletkezésében.  

 

Az időjárási elemek észlelése, mérése. A mért adatok 

rögzítése, ábrázolása. 

Napi középhőmérséklet, napi és évi közepes hőingadozás 

számítása. 

 

Időjárás és a gazdasági élet közötti kapcsolat bizonyítása 

konkrét példák alapján. 

Éghajlat-módosító tényezők felismerése a példákban. 

 

Éghajlat jellemzési algoritmusának megismerése és 

használata. 

Éghajlati diagramok és éghajlati térképek 
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Ismeretek Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

információtartalmának leolvasása, az adatok értékelése.  

 

A légkör általános felmelegedésének helyi és globális 

következményeinek felismerése példákban. 

 

A veszélyes időjárási helyzetekben való helyes 

viselkedés szabályainak összegyűjtése. 

Kulcsfogalmak: Világegyetem, égitest, csillag, bolygó, hold, holdfázis, tengelyferdeség, évszak, 

gömbhéjas szerkezet, éghajlati övezet, éghajlat, időjárás, napi és évi középhőmérséklet, napi 

hőingadozás, évi közepes hőingadozás, csapadék, szél 

Topográfiai ismeretek: Naprendszer, Nap, Jupiter, Föld, Mars, Merkúr, Vénusz, Neptunusz, 

Szaturnusz, Uránusz, Hold. 

Kapcsolódási pontok: 

Matematika: Fogalmak egymáshoz való viszonya. 

Rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok. 

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés; különbségek, azonosságok megállapítása. 

Osztályozás egy és egyszerre két (több) saját szempont szerint, adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert szempont szerint. 

Matematikai modellek (hierarchikus kapcsolatok ábrázolása). 

Magyar nyelv és irodalom: szövegértés - a szöveg egységei közötti tartalmi megfelelés 

felismerése; szövegben elszórt, explicite megfogalmazott információk azonosítása, 

összekapcsolása, rendezése; a szöveg elemei közötti ok-okozati, általános-egyes vagy 

kategória-elem viszony magyarázata. 

Informatika: információkeresés az interneten. 

IV. Tematikai egység: Alföldi tájakon 10 óra  

Cél:  

 Átfogó kép kialakítása alföldi tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természeti-társadalmi 

erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotáról. 

 A természeti, társadalmi-gazdasági értékek megismerésén keresztül a hazához való kötődés 

erősítése, a nemzettudat fejlesztése. 

 Az alföldek keletkezésének vizsgálata során a folyamatok sorrendjének, időléptékének 

érzékeltetése. 

 A szemléleti térképolvasás elemi készségeinek fejlesztése. 

 A környezetre kifejtett egyéni és társadalmi hatások és a belőlük adódó problémák 

felismertetése, megoldási módok keresése. 
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Ismeret  

Hazai alföldjeink keletkezése. 

 

A Kisalföld és az Alföld tájai, természeti 

adottságai. 

 

A füves puszták jellegzetes növényei: 

fűfélék, gyógy- és gyomnövények, 

jellemzőik, jelentőségük. 

Az életközösség állatai: sáskák, szöcskék, 

gyíkok, fácán, mezei pocok, mezei nyúl, 

egerészölyv szervezete, életmódja. 

A Kiskunsági vagy a Hortobágyi Nemzeti 

Park természeti értékei. 

 

Alföldek hasznosítása, szerepük a 

lakosság élelmiszerellátásában. 

Termesztett növényei: búza, kukorica, 

napraforgó; jellegzetes szerveik, 

termesztésük, felhasználásuk. 

 

A növénytermesztés, állattenyésztés és az 

élelmiszeripar összefüggései. 

 

Fejlesztési követelmények 

A Kisalföld, a Kiskunság és a 

Nagykunság természeti adottságainak 

összehasonlítása.  

 

A tájjellemzés algoritmusának 

megismerése, gyakorlása a megismert 

tájak bemutatása során. 

 

Információk leolvasása különböző 

diagramokról, tematikus térképekről.  

 

A megismert életközösségek ökológiai 

szemléletű jellemzése.  

A növényi szervek környezeti 

tényezőkhöz való alkalmazkodásának 

bemutatása konkrét példákon.  

A környezet – szervezet – életmód 

összefüggéseinek bemutatása konkrét 

példákon 

A megismerési algoritmusok használata 

az élőlények jellemzése során. 

Állatok különböző szempontú 

csoportosítása. 

Táplálékláncok készítése a megismert 

növényekből és állatokból. 

 

Egy választott nemzeti park természeti 

értékeinek, vagy ősi magyar háziállatok 

bemutatása önálló kutatómunka alapján. 

 

A természeti és a kultúrtáj 

összehasonlítása. A gazdasági 

tevékenység életközösségre gyakorolt 

hatásának bemutatása példákon. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: Síkság, alföld, feltöltődés, természeti erőforrás, fűféle, 

koronagyökér, takarólevél nélküli virág, fészek-, kalász-, torzsavirágzat, szemtermés, 

kifejlés, kétéltű, hüllő, rágcsáló. 

Topográfiai ismeretek: Alföld, Kisalföld, Duna-Tisza-köze, Tiszántúl, Mezőföld, 

Kiskunság, Nagykunság, Hortobágy, Szeged, Kecskemét, Debrecen, Győr. 

Kapcsolódási pontok: Magyar nyelv és irodalom: Szövegértés - a szöveg egységei 

közötti tartalmi megfelelés felismerése. Szövegben elszórt, explicite megfogalmazott 

információk azonosítása, összekapcsolása, rendezése; a szöveg elemi közötti ok-
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okozati, általános-egyes vagy kategória-elem viszony magyarázata. 

Alföld megjelenítése irodalmi alkotásokban. 

Matematika: Fogalmak egymáshoz való viszonya. 

Rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok ismerete. 

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés; különbségek, azonosságok 

megállapítása. 

Osztályozás egy és egyszerre két (több) saját szempont szerint, adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert szempont szerint. 

Matematikai modellek (hierarchikus kapcsolatok ábrázolása). 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a honfoglaló magyarok háziállatai. 

V. Tematikai egység: Hegyvidékek, dombvidékek 6 óra 

Cél: 

 Az egyensúly és stabilitás fogalmának mélyítése a külső és belső erők egyensúlyának a 

földfelszín mai képének kialakításában való szerepének megismerésével. 

 A természeti erőforrások és a társadalmi-gazdasági folyamatok összefüggéseinek bizonyítása, 

következtetések levonása. A logikai térképolvasás megalapozása. 

 A hazaszeretet elmélyítése hazai tájaink szépségeinek és értékeinek bemutatásával. 

 A földrajzi tér megismerési módszereinek továbbfejlesztése. Az információgyűjtés és 

feldolgozás fejlesztése a térképek, diagramok, adatsorok használatában való jártasság és a 

szemléleti térképolvasás készségeinek fejlesztésével. 

 A földfelszín kialakulása és az ember termelő tevékenysége során végzett tájátalakítás 

időléptéke közötti különbség érzékeltetése. Az emberi tevékenység által okozott károk és a 

megelőzés lehetőségeinek megismerése, a személyes felelősségérzet erősítése. 

Ismeret 

Hazai hegységeink keletkezése, a belső 

erők szerepe a hegységképződésben: 

gyűrődés, vetődés, vulkánosság.  

 

A külső felszínformáló erők: víz, szél, jég, 

hőmérsékletingadozás hatásai. A 

lepusztulás – szállítás – lerakódás – 

feltöltődés kapcsolata. 

 

 

Kőzetek vizsgálata. Az andezit, bazalt, 

mészkő, homok, lösz, barnakőszén, 

feketekőszén jellegzetes tulajdonságai, 

felhasználásuk. 

Fejlesztési követelmények 

A gyűrődés, vetődés, vulkáni működés 

megfigyelése egyszerű 

modellkísérletekben.  

 

Példák a különböző hegységképződési 

folyamatok eredményeként létrejött 

formakincs kapcsolatára. 

 

 

 

Aprózódás és mállás, külső és belső erők 

összehasonlítása.  

 

Néhány jellegzetes hazai kőzet egyszerűen 
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Az Északi-középhegység és a Dunántúli-

középhegység természeti adottságai, tájai. 

 

Bükki Nemzeti Park természeti értékei. 

 

Élet a hegyvidékeken: A természeti 

erőforrások és az általuk nyújtott 

lehetőségek. Az erdő gazdasági jelentősége, 

napsütötte déli lejtők – szőlőtermesztés – 

borászat, ásványkincsek és ipari 

felhasználásuk. 

 

Az ember gazdasági tevékenységének 

következményei. A táj arculatának 

változása. 

 

A dunántúli domb- és hegyvidék, Nyugat-

magyarországi peremvidék természeti 

adottságai, tájai. 

 

Élet a dombvidéken. Természeti 

erőforrások. 

 

Termesztett növényei: lucerna, repce 

testfelépítése, termesztése, felhasználása.  

 

A növénytermesztés, állattenyésztés és az 

élelmiszeripar kapcsolata. 

A mezőgazdaság hatása a környezetre: 

talajpusztulás, környezetszennyezés. 

vizsgálható tulajdonságainak megállapítása, 

összehasonlításuk, csoportosításuk.  

Példák a kőzetek tulajdonságai és 

felhasználásuk közötti összefüggésekre.  

 

Az Északi-középhegység és a Dunántúli-

középhegység megadott szempontok 

szerinti összehasonlítása. 

 

Önálló ismeretszerzés, információ 

feldolgozás a nemzeti park bemutatása 

során. 

Az alföldek és a hegyvidékek éghajlatának 

összehasonlítása, a különbségek okainak 

bemutatása az éghajlati diagramok, 

tematikus térképek elemzésével. 

A mészkő- és vulkanikus hegységek 

vízrajza közti különbségek indoklása. 

 

A természetes növénytakaró övezetes 

változásának magyarázata. 

 

Természeti erőforrások és a társadalmi-

gazdasági kapcsolatok bemutatása konkrét 

példák alapján. 

 

Az emberi tevékenység kárt okozó 

hatásainak bizonyítása konkrét példákon 

keresztül. 

Az ország nyugati tájai éghajlatának 

összehasonlítása az Alfölddel éghajlati 

térképek, diagramok felhasználásával. Az 

eltérés indoklása. 

 

A víz felszínformáló szerepének 

bemutatása a dombvidék felszínének 

formálásában. 

Példák az ásványkincsek és az ipar 

összefüggéseire. 

 

Egy adott tájon termeszthető növények 

bemutatása a növény környezeti igényei, 

valamint a talaj és az éghajlati adottságok 

alapján.  
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A mezőgazdasági környezetszennyezés 

formáinak és hatásainak bemutatása 

konkrét példákon. 

Kulcsfogalmak, fogalmak: Gyűrődés, vetődés, rög, lépcsős felszín, beszakadt árok, 

vulkán, kráter, kürtő, magma, magmakamra, láva, vulkáni hamu, andezit, bazalt, mészkő, 

belső erő, külső erő, bauxit, lignit.  

Gyökérgümő, pillangós virág. 

Topográfiai ismeretek: Dunántúli domb- és hegyvidék, Dunántúli-középhegység, Északi-

középhegység, Nyugat-magyarországi peremvidék, Bakony, Vértes, Dunazug-hegység, 

Börzsöny, Cserhát, Mátra, Bükk, Zempléni-hegység, Aggteleki-karszt, Kékes, Alpokalja, 

Zalai-dombság, Somogyi-dombság, Tolnai-hegyhát, Mecsek, Miskolc, Veszprém, Pécs. 

Kapcsolódási pontok: 

Magyar nyelv és irodalom: szövegértés – a szöveg egységei közötti tartalmi megfelelés 

felismerése; szövegben elszórt, explicite megfogalmazott információk azonosítása, 

összekapcsolása, rendezése; a szöveg elemi közötti ok-okozati, általános-egyes vagy 

kategória-elem viszony magyarázata. 

 

Matematika: Fogalmak egymáshoz való viszonya. 

Rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok ismerete. 

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés; különbségek, azonosságok megállapítása. 

Osztályozás egy és egyszerre két (több) saját szempont szerint, adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert szempont szerint. 

Matematikai modellek (hierarchikus kapcsolatok ábrázolása). 

Technika, életvitel és gyakorlat: anyagok megmunkálása. 

VI. Tematikai egység: Az ember szervezete és egészsége 14 óra 

Cél:  

 Az emberi test felépítésével és működésével kapcsolatos meglévő ismereteik rendszerezése. Az 

egészséget veszélyeztető tényezők felismerése, az egészséges életvitel szokásrendszerének 

formálása.  

 Az ember személyes felelősségének tudatosítása egészségének megőrzésében, sorsának, 

életpályájának alakításában. 

 A környezet – szervezet – életmód – egészségi állapot közötti összefüggés feltárása, a higiénés 

kultúra fejlesztése. 

 A betegségek megelőzésének, az időbeni orvoshoz fordulás jelentőségének tudatosítása. 

 A reális énkép, önismeret fejlesztése, az alapvető emberi értékek, erkölcsi normák elfogadása, a 

velük való azonosulás. 
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 Az egészségvédelemmel kapcsolatos információk iránti érdeklődés felkeltése, megfelelő szintű 

jártasság kialakítása az információk feldolgozásában, értelmezésében. A fogyatékkal élő 

emberek elfogadása, segítése. 

Ismeret 

Testkép, testalkat, testtájak. Az emberi 

test méretének, arányainak változásai az 

egyedfejlődés során. 

A mozgás szervrendszere. A vázrendszer 

és az izomzat fő jellemzői. A mozgás-

szervrendszer felépítése és működése 

közötti kapcsolat. A kamaszkori 

elváltozások okai, következményei, 

megelőzésük lehetőségei. 

A táplálkozás, a légzés, a kiválasztás és a 

keringés legfontosabb szervei. 

Kapcsolatok az anyagcsere életjenségei, 

szervrendszerei között. 

 

Az egészséges táplálkozás alapelvei. A 

táplálék mennyisége és minősége. Az 

étkezések száma, aránya. 

 

A férfi és a női nemi szervek felépítése és 

működése. Serdülőkori változások. A két 

nem testi és lelki tulajdonságainak 

különbségei. A nemi szervek egészsége, 

személyi higiéniája. 

 

Az egyedfejlődés szakaszai. Méhen belüli 

és méhen kívüli fejlődés.  

 

A serdülő személyiségének jellemző 

vonásai. 

 

Az ember értelmi képességének, érzelmi 

intelligenciájának alapvonásai. 

 

Az önismeret és az önfejlesztés eszközei. 

Viselkedési normák, szabályok 

jelentősége az ember életében 

A családi és a társas kapcsolatok 

jelentősége. 

Fejlesztési követelmények 

A kamaszkori változások jeleinek és 

okainak összegyűjtése. 

 

Adatok elemzése a 10–12 éves fiatalok 

egészségi állapotáról (túlsúly, 

alultápláltság, tartáshibák, lúdtalp, stb.) az 

okok elemzése következtetések levonása. 

A testarányok és méretek összehasonlítása 

a különböző életszakaszokban.  

A divat és a média szerepének 

tudatosulása a testkép kialakításában. 

A külső megjelenés összetevőinek, 

jelentésének és hatásainak felismerése. 

 

A mozgás és a fizikai, szellemi 

teljesítőképesség összefüggéseinek 

bizonyítása példákon. 

 

A táplálkozás, a légzés és a mozgás közti 

kapcsolatok bemutatása konkrét példákon. 

 

Egyszerű kísérletek a mozgás, a pulzus, 

illetve a légzésszám közötti kapcsolatra. 

Az adatok rögzítése és értelmezése. 

 

Táplálékpiramis összeállítása.  

 

Táplálkozási szokások, étrendek 

elemzése, javaslatok megfogalmazása. 

 

A túlsúlyosság és a kóros soványság 

veszélyeinek bemutatása.  

 

Nemi szervek működésének serdülőkori 

változásai, a testalkat és a lelki 

tulajdonságok összefüggéseinek 

elemzése. 

Férfi és női szerepek megkülönböztetése, 
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Veszélyforrások és megelőzésük 

lehetőségei a háztartásban, 

közlekedésben, sportolás közben. 

Az érzékszervek szerepe. A látó és 

hallószerv károsító hatásai. megelőzésük 

módja.  

 

Elsősegélynyújtás elemi ismeretei. 

 

Környezet és az ember egészsége. 

Fertőzés, betegség, járvány. A 

leggyakoribb fertőző betegségek tünetei 

és megelőzésük módjai. Lázcsillapítás és 

diéta.  

 

Orvosi ellátással kapcsolatos ismeretek. 

 

Káros szenvedélyek. Az alkohol, a 

dohányzás, kábítószerek hatásai az ember 

szervezetére, személyiségére. 

fiúk és lányok jellemző tulajdonságainak 

összehasonlítása, kapcsolatba hozása a 

nemi szerepekkel. 

 

Az egyes életszakaszok legfontosabb 

jellemzőinek bemutatása.  

 

A kommunikáció jelentőségének 

bizonyítása különböző szituációkban. 

 

A konfliktusok okainak és 

következményeinek elemzése, a feloldás 

formáinak megismerése. 

 

Veszélyhelyzetek, kockázatok azonosítása 

különböző szituációkban. 

 

A viselkedés és a balesetek közötti oksági 

összefüggések vizsgálata. 

 

Az érzékszervek védelmét biztosító 

szabályok és szokások megismerése, 

alkalmazása. 

 

Az ájult beteg ellátása. A sebellátás, 

vérzéscsillapítás gyakorlata. 

 

A környezet és az ember egészsége 

közötti kapcsolat felismerése.  

 

Az eredményes gyógyulás és az időbeni 

orvoshoz fordulás összefüggéseinek 

belátása. 

A személyes felelősség, a család és a 

környezet szerepének bemutatása 

(irodalmi példák) a függőségek 

megelőzésében. 

A kipróbálás és a függőség 

összefüggéseinek megértése. 

Kulcsfogalmak, fogalmak: Csont, izom, ízület, mozgásszervi elváltozás, tápcsatorna, 

emésztés, felszívódás, tápanyag, normál testsúly, túlsúly, alultápláltság, légzés, tüdő, 

vér, szív, kiválasztás, vese, petefészek, here, nemi hormon, ivarsejt, magömlés, 

menstruáció, nőies, férfias jelleg, érzékszerv, egészség, betegség, fertőzés, járvány. 
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Kapcsolódási pontok 

Magyar nyelv és irodalom: Szövegértés – a szöveg egységei közötti tartalmi 

megfelelés felismerése; szövegben elszórt, explicite megfogalmazott információk 

azonosítása, összekapcsolása, rendezése; a szöveg elemei közötti ok-okozati, 

általános-egyes vagy kategória-elem viszony magyarázata. 

Család, baráti kapcsolatok ábrázolása az irodalomban. 

Informatika: információkeresés, adatgyűjtés és 

- értelmezés. 

Vizuális kultúra: az emberi test ábrázolása, a szép test fogalma a különböző korokban. 

Technika, életvitel és gyakorlat: elsősegélynyújtás; betegjogok, egészségügyi ellátás. 

VII. Tematikai egység: Terepen 8 óra 

Cél:  

 Élmények szerzése a természeti környezetről.  

 A tanult vizsgálati, megfigyelési módszerek alkalmazása természetes élőhelyek 

tanulmányozásában. Megfigyelési készség, kreativitás fejlesztése.  

 Logikus gondolkodás fejlesztése, ok és okozat összekapcsolása.  

 A megfigyelések rögzítése: vázlatok, rajzok készítése, és azok alapján a tapasztalatok 

rendszerezése 

Ismeretek 

Élőhely, környezeti tényezők. 

Életközösségek, biológiai sokféleség, 

tápláléklánc. 

Környezeti hatások, természet- és 

környezetvédelem 

 

Patak vizsgálata 

Mitől függ a patak sebessége? 

Hogyan mérhető meg a patak sebessége? 

Hogyan gyorsítható vagy lassítható a 

patak? 

Milyen a patak mozgása kanyarban? A 

kanyar melyik oldalán nagyobb, s melyik 

oldalán kisebb a patak sebessége? 

 

Ásványok, kőzetek a környéken. 

Oldatok, keverékek a természeti 

környezetben. 

Fejlesztési követelmények 

Különböző élőhelyek környezeti 

sajátosságainak jellemzése 

(talajvizsgálat, vízvizsgálat, 

fényerősség). 

Egyes élőhely-típusok rajzos jellemzése.  

 

Kötetlen rajzon (festményen) 

jeleníthetők meg egy-egy élőhelyen 

talált állatok és növények. A rajzok 

kapcsolása térképvázlathoz. 

Életnyomok gyűjtése. A megtalált 

életnyomok csoportosítása. 

Fajlista készítése különböző 

élőhelyeken. Hosszabb kirándulás vagy 

csillagtúra-szerű terepbejárás során a 

jellemzően eltérő adottságú területek 

összevetése (pl. patakpart, kaszáló, 

sziklagyep, bükkerdő, erdei út, 

mezőgazdasági terület vagy szeméttelep 

széle). A fajlista összevetése az élőhely 
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környezeti sajátosságaival: kapcsolat 

keresése az élővilág és a környezeti 

tényezők között. Tápláléklánc felépítése 

a megtalált fajokból. 

Térképvázlat („öröm-bánat-térkép”) 

készítése a bejárt terület 

természetvédelmi értékei alapján. 

„Örömpont” lehet pl. védett faj 

megtalálása, természetvédelmi terület, 

tiszta vizű patak. „Bánat-pont”: illegális 

szemétlerakás, gyomosodás, szennyezett 

víz stb. 

Patak sebességének mérése úsztatással. 

Stopperóra kezelésének elsajátítása. 

Távolságmérés centiméterrel, vagy 

természetes egységekkel (pl. 

lépéshosszal és lépésszámmal). 

Annak felismerése, hogy többféle 

egység használható. 

A patak sebességét befolyásoló tényezők 

felismerése a patak különböző 

szélességű szakaszain. A tapasztalat 

összekapcsolása a víz 

összenyomhatatlanságának elvével.  

Az akadályok (meder tisztasága), az esés 

befolyásának felismerése a patak 

sebességében. 

A patak sebességének vizsgálata 

kanyarban. A tapasztalatok 

összekapcsolása az üledék lerakásának 

kérdésével. 

Ásványok, kőzetek azonosítása. 

Példák keresése oldatokra és 

keverékekre a kirándulás során. A 

megtalált oldatok és keverékek 

csoportosítása tetszőleges, illetve 

megadott szempontok (keverékek 

halmazállapota, szín stb.) szerint. 

Természetes vizek, talajok érzékszervi 

vizsgálata, hőmérséklet-mérése illetve 

más fizikai tulajdonságaik vizsgálata. 

Kulcsfogalmak, fogalmak: Fajlista (fajgazdagság), élőhely, leromlás (degradáció), 

védett faj és terület, gyomnövény. 
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Kapcsolódási pontok: 

Biológia-egészségtan: ökológia, környezeti tényezők, élőhely, környezet, társulás. 

Természetismeret: a térkép; füves puszták, vizek, vízpartok élővilága, az erdő 

életközössége. 

Biológia-egészségtan: ökoszisztémák, vizes élőhelyek. 

Természetismeret: vizes élőhelyek, felszíni és felszín alatti vizek, távolságok, térkép. 

Földrajz: vízrajz.  

Kémia: ásványok, kőzetek kémiai összetétele. 

Földrajz: kőzetek típusai. 

Természetismeret: oldatok. 

 

Követelmények az évfolyam végén 

A 6. évfolyam végén a tanuló: 

 legyen képes mérések, vizsgálódások önálló végzésére, a megszerzett tapasztalatok elemzésére, 

összegzésére és a mért adatok értékelésére, 

 tudjon vizsgálatokat, egyszerű kísérleteket – leírás alapján – fegyelmezetten az érintésvédelmi, 

tűzvédelmi és balesetvédelmi szabályok betartásával végezni, 

 használja megfelelő biztonsággal a szaknyelvet, 

 legyen képes a konkrét tényektől, jelenségektől, összefüggésektől elvonatkoztatni, 

általánosítani, 

 ismerje fel, értse, és tudja példákkal bizonyítani az élő és élettelen világ oksági összefüggéseit, 

 tudjon tájékozódni a Földön: a kontinensek, óceánok egymáshoz viszonyított helyzetének 

meghatározásával, valamint a földrajzi fokhálózat segítségével, 

 helyezze el Magyarországot Európában és a mérsékelt éghajlati övezetben, 

 ismerje a Föld gömb alakja és az éghajlati övezetek kialakulása közötti oksági összefüggést, 

 tudja megmagyarázni a Föld tengelykörüli forgásával a nappalok és éjszakák váltakozását, 

 ismerje fel a Nap-Föld viszonyának modellezése segítségével a Föld Nap körüli keringése (ten-

gelyferdesége) és az évszakok kialakulása közötti összefüggést, 

 tudjon példákat mondani a földfelszín kialakulásában, a talaj keletkezésében résztvevő 

folyamatokra, ismerje fel egymásutániságukat vagy egyidejűségüket, 

 ismerje a felszín, az éghajlat és a folyók jellemzői közötti összefüggéseket, 

 ismertesse a víz körforgásának, a külső vizek munkájának folyamatait, 
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 válasszon ki jellemzői alapján néhány könnyen felismerhető kőzetet, 

 ismerje a hazai életközösségek területi elhelyezkedését, az élőhelyek környezeti tényezőit, 

életfeltételeit, 

 ismerje fel, nevezze meg, és a megismerési algoritmusok segítségével tudja jellemezni hazánk 

életközösségeinek élőlényeit, 

 ismerje az élőlények egymás közötti kapcsolatait, az életközösségben betöltött szerepét, 

 értse és tudja példákkal bizonyítani az élőlények igénye és előfordulása; környezete, szervezete 

és életmódja, a szervek felépítése és működése közötti ok-okozati összefüggéseket, 

 legyen képes az életközösségek élőlényeit a megismert rendszertani kategóriákba besorolni, 

 tudjon egyszerű táplálékláncokat összeállítani, 

 tudatosuljon benne a megismert élőhelyek és élőlények veszélyeztetettsége, 

 ismerje a nemzeti parkok értékmegőrző szerepét és legjellemzőbb természeti kincseit, 

 lássa a természet védelmének fontosságát, 

 rendelkezzen környezettudatos szemlélettel és magatartással, 

 ismerje és becsülje hazánk tudósainak életét, munkásságát. 

 tudja, hogy az élőlények elválaszthatatlanok környezetüktől és egymással is szoros kapcsolatban 

élnek, 

 ismerje közvetlen környezete és a hazai tájak életközösségeinek földrajzi helyzetét, 

életfeltételeit és legjellemzőbb élőlényeit, 

 legyen képes küllemi sajátosságaik alapján az élőlények felismerésére, megnevezésére és 

jellemzésére, 

 ismerje az élőlények életközösségben betöltött szerepét és táplálkozási kapcsolatait, 

 tudjon egyszerű táplálkozási láncokat összeállítani, 

 vegye észre, és tudja példákkal illusztrálni az életközösségekben megismert ok-okozati 

összefüggéseket, 

 sajátítsa el az élőlények rendszerezéséhez szükséges ismereteket, és tudja a megismert 

élőlényeket megfelelő kategóriákba sorolni, 

 ismerje hazánk természeti értékeit, lássa az élőhelyek és élőlények veszélyeztetettségét, érezzen 

irántuk felelősséget, 

 rendelkezzen a környezettudatos magatartás elemeivel, 

 tudjon tanári segítséggel méréseket, vizsgálódásokat végezni, tapasztalatait a megadott 

szempontok alapján összegezni, 
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 mondjon példákat a megismert kölcsönhatásokra, folyamatokra: a felszínformálódásra, a felszín 

– vizek jellemzői; az éghajlat – (vizek) – természetes növénytakaró – talaj közötti 

összefüggésekre, 

 legyen jártas a földrajzi-környezeti tartalmú információk értelmezésében, feldolgozásában: a 

lényeg kiemelésében, hasonlóságok és különbségek észrevételében; adatok, adatsorok, 

diagramok, ábrák elemzésében, tények, információk ábrázolásában, 

 tájékozódjon elemi szinten, a térképen – Magyarország térképén; a földgömbön – a földrajzi 

fokhálózat segítségével, 

 használja a térképet egyszerű földrajzi ismeretek megszerzésére, 

 ismerje Magyarország nagytájainak leglényegesebb jellemzőit, tudjon példákat mondani a hazai 

tájak természeti és társadalmi-gazdasági-környezeti értékeire, 

 sorolja fel és mutassa meg a földgömbön a kontinenseket, óceánokat, 

 tudjon szemléletes képet adni az éghajlati övezetekről, 

 legyen jártas a megfigyelések, kísérletek eszközeinek kiválasztásában, balesetmentes 

használatában a leírt munkafolyamat fegyelmezett és pontos végzésében, 

 tudja használni az élőhelyek és az élőlények megismerési algoritmusait, 

 rendelkezzen megfelelő jártassággal az önálló ismeretszerzés módszerének használatában. 

 Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a könyvtár segítségével 

legyen képes tudása bővítésére. Legyenek saját ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási módszerei. 

 Az önálló és csoportos munkavégzésre való képesség természettudományi vizsgálatok, 

megfigyelések kivitelezésében. 

 A vizsgálatok felelősségteljes elvégzése, a balesetvédelmi szabályok pontos betartása. 

 Természeti jelenségekkel kapcsolatos vizsgálódások során az érzékszervi tapasztalatok 

megfogalmazása és különböző formában való rögzítése. 

 A jelenségek makroszintű leírása során törekvés az egyértelmű, pontos meghatározásokra. 

 A modellalkotás és a természettudományos megfigyelés, vizsgálódás alapvető műveleteinek 

alkalmazása vizsgált jelenségek kapcsán. 

 A jelenségek komplex megragadása, a megfelelő szintű magyarázatkeresés igényével. Az ok-

okozati összefüggések, analógiák felismerése, törekvés ezek alkalmazására. 

 A természeti környezetben való tájékozódás, az iskolai környezetben szerzett tudás alkalmazása 

a terepi természet-megfigyelésben. 

 Érvelés a tapasztalatok és a következtetések helyessége mellett, a megfigyelések és az ismert 

tudományos tények felhasználásával. 
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FIZIKA 

7-8.osztály 

 

 

 

 

ÓRATERV 

 

 

 

 

 

 

 Heti óraszám Éves óraszám 

7. osztály 1,5 óra    54 óra 

8. osztály 1,5 óra    54 óra 

Óraszám összesen:     108  óra 
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1. Az alapfokú fizikaoktatás célja 

Az általános iskolai természettudományos oktatás, ezen belül a 7– 8. évfolyamon a fizika tantárgy 

tanításának és tanulásának legfőbb célja és feladata a tanulók felvértezése mind a személyiségük, 

tudásuk, készségük és képességük, mind a gondolkodásuk fejlesztésével arra, hogy majd 

boldoguljanak, helytálljanak magánéletükben, élethivatásukban és a 21. századi társadalomban. 

Ennek érdekében a Nat Ember és Természet műveltségterülete előírásainak megfelelően a 

legfőbb feladat a természettudományos és más alapkompetenciák fejlesztése, a gyermekekben 

ösztönösen meglévő kíváncsiság és tudásvágy megerősítése, a sikerélmény biztosítása, a tantárgy 

megszerettetése, a fizika további tanulásának érzelmi és értelmi magalapozása. 

A fizika alaptudomány, mert saját, a többi természettudomány alapjául is szolgáló 

fogalomrendszere, alapelvei és törvényei vannak. Ezért bizonyos előismereteteket a többi reál 

tantárgy tanításához a fizikának kell biztosítania. A fizikának meghatározó szerepe és felelőssége 

van a természet megismerésében és védelmében, a technika fejlesztésében és az ahhoz való 

alkalmazkodásban is. 

A tanítási-tanulási folyamatban központi szerepet kell biztosítani legfontosabb szereplőknek, a 

tanulóknak. Ezért  

 figyelembe kell venni a tanulók többségére jellemző életkori sajátosságokat; minél aktívabb 

szereplővé kell tenni őket a tudás megszerzésében (tanulói kísérletek, a bemutatott kísérletek 

közös elemzése, önálló adatgyűjtés stb.); 

 gondoskodni kell a többség sikerélményéről, mert ez a legfontosabb tényezője a tantárgy 

megszerettetésének, tehát érzelmileg és értelmileg is hozzá kell kötni a tanulókat a fizikához; 

 mivel a tanulók azt az ismeretet, gondolatot fogadják be legkönnyebben, ami jól kapcsolódik a 

már meglévő ismereteikhez, tudásuk bővítésénél építeni kell a korábban megszerzett iskolai 

vagy iskolán kívüli konkrét tapasztalataikra, ismereteikre. Érdemes ezeket az egyes témák 

feldolgozása előtt céltudatosan feleleveníteni, bővíteni; 

 figyelembe kell venni, hogy a tanulók ebben az életkorban egyre több területen képesek az 

elvontabb (absztrakt, formális) gondolkodásra. Ezt nagymértékben erősíti, fejleszti, ha azt 

megfigyelések, kísérletek, mérések, ezek elemzése előzi meg, és a későbbi gyakorlati alkal-

mazások igazolják helyességüket; 

 a tanulók ismerjék meg és gyakorolják be a hagyományos és a korszerű ismeretszerzési mód-

szereket és a korszerű eszközök alkalmazását, mert ezzel hatékonyabbá és könnyebbé tehetjük 

munkájukat; 

 lehetőséget kell adni csoportmunkára, mert az jellemformáló, és felkészíti őket a felnőttkori 

feladatok elvégzésére. 
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2. Fejlesztési követelmények 

A fizika tanulása, tanítása nem lehet öncélú (csak a fizikai tartalomra figyelő), formális (csak a 

jelenségek, fogalmak, törvények stb. emlékezeti tudását segítő és elváró). Ezért ezt a műveltségi 

területet az egész természettudomány és az általános műveltség részeként kell feldolgozni úgy, 

hogy a fizika minél több szállal kapcsolódjon ezekhez. Közös munkával (a tanulókkal és a többi 

kollégával) el kell érni, hogy a tanulók döntő többsége elinduljon és évről évre előrelépjen azon a 

fejlődési folyamaton, amelynek eredményeként 18 éves korára képes lesz: 

 biztonsággal tájékozódni a természetben, a társadalomban, a rázúduló információhalmazban, 

felismerni abban a helyét és feladatait, és ezek ismeretében képes lesz rendszerben gondolkodni 

és  önállóan cselekedni;  

 megismerni az ehhez szükséges fizikai jelenségeket, fogalmakat, törvényszerűségeket életkorá-

nak megfelelő alkalmazási szinten és kialakítani önmagában az olyan logikus (a természettu-

dományokra jellemző, de általánosan felhasználható) gondolkodásmódot, amely segíti felismer-

ni és megkülönböztetni az áltudományos tanokat a bizonyított ismeretektől, így tudatosan tudja, 

hogy döntéseiben mit vegyen figyelembe; 

 észrevenni a kapcsolatot a fizika fejlődése és a társadalom változása, a történelmi folyamatok 

kialakulása között, megismerni, értékelni a legkiválóbb fizikusok munkásságát, tudományos 

eredményeit, ezek hatását az emberiség életére. 

 eldönteni, hogy miben tehetséges, és ez alapján meghatározni azt az életpályát, amire sikeresen 

felkészülhet. 

Biztosítani kell a tanulóknak, hogy: 

 irányítással vagy önállóan, egyedül vagy csoportosan megtervezhessenek és végrehajthassanak 

megfigyeléseket, kísérleteket, ezek elemzését, közös értékelését és az eredményeket szakmailag 

és nyelvileg is helyesen fogalmazzák meg. Ismerjék és alkalmazzák a balesetvédelmi 

szabályokat.  

 hagyományos mérőeszközök (mérőszalag, óra, hőmérő, mérleg, rugós erőmérő, feszültség- és 

áramerősség-mérő stb.) és ezek korszerű változatát alkalmazhassák; az ismeretszerzés minél 

többféle lehetőségét (könyvtár, számítógép, internet, multimédiás eszközök stb.) felhasználják;  

 a fizikai ismeretek rendszerében felismerjék, hogy melyek azok az alapvető fogalmak, elvek, 

törvények, amelyekre a rendszer épül. Ezekkel kiemelt hangsúllyal kell foglalkozni, pl.: az 

anyag és ennek mindkét fajtája (a részecskeszerkezetű, ill. a mező), valamint legfontosabb 

tulajdonságaik (halmazállapot, tehetetlenség, gravitáló képesség, a kölcsönható képesség, 

mágneses és elektromos tulajdonság stb.); a megmaradási törvények; a tér, idő, tömeg elemi 

szintű értelmezése. 
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 észrevegyék és tudatosan használják az a) anyag, test, változási folyamatok, b) ezek tulajdon-

ságai, c) az ezeket jellemző mennyiségek összetartozó, de alapvetően különböző jellegű fogal-

mát. 

 értsék az energia és energiaváltozás (munka, hőmennyiség) mint mennyiségi fogalmak jelentő-

ségét az állapot és az állapotváltozás általános jellemzésében, az energiával kapcsolatos köznapi 

szóhasználatok szakmailag helyes értelmezését és annak elfogadását, hogy ezek célszerű, 

egyszerűsített kifejezések, pontatlanok ugyan, de használatuk mégis elfogadható, ha tudjuk, mit 

„rejtjelezünk” velük.   

A fizika tantárgy a NAT-ban meghatározott fejlesztési területek és kulcskompetenciák közül 

különösen az alábbiak fejlesztéséhez járulhat hozzá: 

 Természettudományos kompetencia: A természettudományos törvények és módszerek 

hatékonyságának ismerete, az ember világbeli helye megtalálásának, a világban való 

tájékozódásának elősegítésére. A tudományos elméletek társadalmi folyamatokban játszott 

szerepének ismerete, megértése; a fontosabb technikai vívmányok ismerete; ezek előnyeinek, 

korlátainak és társadalmi kockázatainak ismerete; az emberi tevékenység természetre gyakorolt 

hatásának ismerete. 

 Szociális és állampolgári kompetencia: a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák 

megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés; kompromisszumra való törekvés; a fenntartható 

fejlődés támogatása; a társadalmi-gazdasági fejlődés iránti érdeklődés. 

 Anyanyelvi kommunikáció: hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás a témával 

kapcsolatban, mind írásban, a különböző gyűjtőmunkák esetében, mind pedig szóban, a 

felelések és prezentációk alkalmával. 

 Matematikai kompetencia: alapvető matematikai elvek alkalmazása az ismeretszerzésben, a 

mennyiségi fogalmak jellemzésében és a problémák megoldásában, ami a 7–8. osztályban csak 

a négy alapműveletre és a különböző táblázatok elkészítésére, grafikonok rajzolására és 

elemzésére korlátozódik. 

 Digitális kompetencia: információkeresés a témával kapcsolatban, adatok gyűjtése, 

feldolgozása, rendszerezése, a kapott adatok kritikus alkalmazása, felhasználása, grafikonok 

készítése. 

 Hatékony, önálló tanulás: új ismeretek felkutatása, értő elsajátítása, feldolgozása és beépítése; 

munkavégzés másokkal együttműködve, a tudás megosztása; a korábban tanult ismeretek, a 

saját és mások élettapasztalatainak felhasználása. 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: az új iránti nyitottság, elemzési képesség, 

különböző szempontú megközelítési lehetőségek számbavétele. 



 

 519 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: a saját prezentáció, gyűjtőmunka esztétikus 

kivitelezése, a közösség számára érthető tolmácsolása. 

Mindezekre és sok más sikeres fejlesztésre és a sikerélmény széleskörű biztosítására a legalkalma-

sabb módszer a gyermekközpontú, az életkori sajátosságokat tiszteletben tartó, gyakorlati 

szemléletű, rendszerben gondolkodtató, színvonalas fizikatanítás.  

3. Általános fejlesztési célok 

A tanulás 

 A XXI. század fordulóján olyan információrobbanás tanúi vagyunk, amely újfajta kihívást és 

fokozott felelősséget jelent az oktatás és a nevelés számára. Az új generáció életét, 

munkaerőpiaci versenyképességét döntően fogja meghatározni, hogy mennyire képes ezt az 

információözönt feldolgozni, és saját tudását is rendszeresen megújítva alkalmazkodni az újabb 

és újabb technológiákhoz.  

 Társadalmunk, Földünk, környezetünk jövőjét csak olyan társadalom- és természettudományos 

ismeretekkel felvértezett polgárok (politikusok) lesznek képesek felelősséggel eldönteni, akik 

értő kritikával kezelik az áltudomány, a tömegtájékoztatás és a politika propagandáját, 

eligazodnak a tudomány által felvetett, sokszor erkölcsi állásfoglalást vagy demokratikus 

döntéseket igénylő kérdésekben.  

 Napjainkban a tudományos ismeretanyag 10–15 évenként megkétszereződik. Az iskolánk tehát 

nem vállalhatja fel, hogy hosszú évekre maradandóan mindent megtanít. A tananyag 

mennyiségének növelése helyett a környező világ megértésének igényét, a megismerési és 

tanulási módszerek rendszerét és olyan ismereti struktúrát kell kiépítenünk, amely 

folyamatosan tovább bővíthető.  

 A tanulókat már az iskolában hozzá kell szoktatnunk, hogy a tudásukat aktualizálják: kísérjék 

figyelemmel, építsék be a tananyagba, dolgozzák fel a tévé, rádió híranyagát, tanulják meg az 

információszerzés különböző formáit, a szakirodalom könyvtári keresésétől az Internet 

használatáig. A környezetvédelem, az energiatermelés, a gazdaság aktuális kérdései – különösen 

a tizenévesek számára – kézenfekvő módon osztályvita keretében is feldolgozhatók, így az adott 

kérdésekben csökken a kívülállóság, nőhet az egyéni érintettség érzése, és a logikus érvelés, a 

vitakultúra és az anyanyelv magas szintű használata is elsajátítható.  

 A tanítási-tanulási folyamatnak mindenkor alkalmazkodnia kell a tanulók életkori 

sajátosságaihoz. Fokozatosan, a konkrét gyakorlati tapasztalatokra alapozva lehet kiépíteni a 
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fizika szaktudomány fogalmi rendszerét, és erre építve fokozatosan elsajátíttatni az absztrakt 

fogalmi megismerés képességét. 

Hon- és népismeret, kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz 

 Az osztály- és a tanulmányi kirándulások, táborozások lehetőséget nyújtanak arra, hogy 

élményeiken keresztül a tanulók megismerjék, megszeressék természeti, társadalmi és gazdasági 

értékeinket. Fontos, hogy már az iskolás korban kialakuljon ezen értékek védelmének, 

megóvásának igénye és az irántuk érzett felelősség.  

A mai, nyílt gazdasági környezetben is értéknek kell tekinteni a magyarság, a nemzet történelmi 

és jelenkori gazdasági és társadalmi erőfeszítéseit, eredményeit. Tudatosítanunk kell, hogy 

tanulóink ennek örökösei, és egyben folytatói is. Az iskola és az osztályok természetes módon 

formálódó közösségein, és az ezek nyújtotta közösségi élményeken keresztül ki kell alakítanunk 

a demokratikus társadalmi értékrendet. Meg kell mutatnunk és éreztetnünk a  ,,civil társadalom” 

összetartó erejének hatékonyságát, ezen belül az egyén, a (leendő) polgár szerepét, felelősségét. 

 A fizika tantárgyban gondot kell fordítanunk arra, hogy a tanulók megismerjék a kiemelkedő 

magyar tudósok, felfedezők, világutazók tevékenységét, munkásságát és eredményeit. A 

tanulók tiszteljék nemzetünk nagyjait, de ugyanakkor érezzék azt – és annak súlyát is –, hogy a 

jövő értékteremtő polgárai közülük kerülnek majd ki. Minden emberben ott rejlik a kiemelkedő 

teljesítmény lehetősége, kitartó, következetes, áldozatra is kész munkával és kellő 

elhivatottsággal a maga helyén nagy eredményre lehet képes.  

 Ennek alapjait a tanulással, az iskolai munkával kell megteremteni. 

A tanulók ismerjék meg az európai és az egyetemes emberi kultúra értékeit, történetét, 

eredményeit. Ismerkedjenek meg az egyes népek szokásaival, kultúrájával, tanulják meg ezeket 

tisztelni, elfogadni.  

Környezeti nevelés 

 Földünk, természeti és lakókörnyezetünk megóvásának, védelmének kérdése a fizika 

tantárgyban is végig kell kísérje az iskolai tanulmányokat. A felnövekvő nemzedékekben a 

környezetvédő szemléletnek világnézeti tényezővé kell válnia, el kell érnünk, hogy a tananyag 

feldolgozása során, a gyakorlati alkalmazások megismerésekor minden lehetséges esetben 

természetessé váljon a kritikus, környezetvédelmi szempontú vizsgálat. Ez a megközelítésmód 

azonban nem jelentheti a mindent elutasító, egyoldalúan „zöld” szemléletet. Napjaink és a jövő 

iskolájának óriási feladata, hogy megalapozott természettudományos képzést nyújtson, 

megmutassa a modern és a hagyományos technika alkalmazásának tudományos alapjait, 
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előnyeit és hátrányait, a környezetvédelmi problémák összetettségét, hogy mindezeket 

mérlegelve a tanulók tudatos döntésre képes polgárokká válhassanak.  

 Tanulóink érezzék, hogy a környezetvédelem globális problémái és a környezetükben 

tapasztalható, ,,apróbb” környezetszennyezések között közvetlen összefüggés van, tehát az 

emberiség világméretű összefogása csak akkor vezethet eredményre, ha az egyéni 

környezetvédő magatartás általánosan jellemzővé válik. A cselekvő környezetvédelem 

,,belsővé válása” csak akkor lehetséges, ha az iskolánk erre példát és lehetőséget is biztosít. 

Ezért az elméleti megalapozás mellett az iskolai keretekben szervezett gyakorlatok (az 

életkornak megfelelő szintű egyéni és közös megfigyelés, kutatás, mérés, terepgyakorlat, játékos 

rendezvények, akciók) fontos színterei a környezetvédelmi nevelésnek. 

Testi és lelki egészségnevelés 

 A természettudományos képzésünk egyik alapvető célja, hogy a tudományos alapképzés mellett 

hétköznapi, életviteli szemléletformálást is végezzen. A tanulók értsék meg a helyes 

táplálkozás, testápolás, öltözködés fizikai hátterét, ismerjék meg az élvezeti cikkek 

hatásmechanizmusát, veszélyeinek fiziológiai okait. Legyenek tisztában az alapvető 

balesetvédelmi, betegápolási teendőkkel. Ismerjék meg a kamasz- és serdülőkori fejlődés testi 

és lelki törvényszerűségeit, készüljenek fel az ezzel járó problémák kezelésére. Váljon 

életformájukká, belső igényükké a rendszeres testmozgás, sportolás, kirándulás. 

Feltételek 

Szükséges feltételek: 

 főiskolát vagy egyetemet végzett fizika szakos tanár; 

 nyomtatott taneszközök: a kerettantervhez készült tankönyv 

 tanulókísérleti eszközök: mechanikai-, hőtani-, elektromosságtani- és optikai tanuló-kísérleti 

egységcsomag; 

 tanári demonstrációs eszközök: a taneszköz jegyzékben szereplő eszközök, különös 

fontossággal: 

 hőforrás (gázégő vagy borszeszégő) 

 négyütemű motor keresztmetszeti modellje 

 optikai pad tartozékokkal 

 elektrovaria tartozékokkal 

 hálózati tápegység 

 szétszedhető iskolai transzformátor 



 

 522 

 karosmérleg mérőtömegekkel 

 rugós erőmérő 

 demonstrációs hőmérő 

 egyenáramú- és váltóáramú demonstrációs mérőműszer 

 mágnesrúd-készlet 

Ajánlott segédanyagok: 

 nyomtatott taneszköz: a tankönyvhöz készült munkafüzetek, feladatlapok, tudásszintmérő 

feladatlapok; 

 nevelői segédletek: módszertani kiadványok, szakkönyvek, lexikonok, folyóiratok  

 nyomtatott grafikai taneszközök: fali táblázatok a fizikai mennyiségek jeléről, mérték-

egységeiről, a különböző anyagállandókról; 

 vizuális és audiovizuális információhordozók és eszközök: diaképek, fóliák, írásvetítő, 

diavetítő, TV, videomagnó, számítógép, CD-k, vetítővászon, modellek. 

 

Előzmények: 

Matematika, környezetismeret, természetismeret, technika majd később a biológia, kémia tantárgy 

keretében megszerzett ismeretek, jártasságok és készségek. 
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4. 7. osztály 

Óraszám: 1,5 óra/hét- 54 óra/tanév 

I. Természettudományos vizsgálati módszerek, kölcsönhatások 11 óra 

II. Mozgások                                             17 óra 

III. Energia, energiaváltozás                                                              9 óra 

IV. Hőjelenségek                                                                             10 óra 

V. Év végi összefoglalás, a hiányosságok pótlása                     7 óra 

Összesen:                                       54 óra 

I. Természettudományos vizsgálati módszerek, kölcsönhatások  

Cél:  

 Együttműködési képesség fejlesztése. A tudományos megismerési módszerek bemutatása és 

gyakoroltatása.  

 Képességek fejlesztése megfigyelésre, az előzetes tudás mozgósítására, hipotézisalkotásra, 

kérdésfeltevésre, vizsgálatra, mérés tervezésére, mérés végrehajtására, mérési eredmények 

kezelésére, következtetések levonására és azok kommunikálására. 

Követelmény: 

 Fényképek, ábrák, saját tapasztalatok alapján a veszélyek megfogalmazása, megbeszélése. 

 Csoportmunkában veszélyre figyelmeztető, helyes magatartásra ösztönző poszterek, táblák 

készítése. 

 A megfigyelőképesség ellenőrzése egyszerű feladatokkal.  

 Szempontok megfogalmazása jelenségek megfigyelésére, a megfigyelés végrehajtására és a 

megfigyelésről szóbeli beszámoló. 

 Megfigyelések rögzítése, dokumentálása. 

 Hosszúság, terület, térfogat, tömeg, idő, hőmérséklet stb. mérése, meghatározása 

csoportmunkában. 

 Mérési javaslat, tervezés és végrehajtása az iskolában és a tanuló otthoni környezetében. 

 Hipotézisalkotás és értékelés a mérési eredmények rendszerbe szedett ábrázolásával. 

 Előzetes elképzelések számbavétele, a mérési eredmények elemzése (táblázat, grafikon). 

 Egyszerű időmérő eszköz csoportos készítése.  

 A tömeg és a térfogat nagyságának elkülönítése  
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 Önálló munkával különféle információhordozókról az élővilág, az épített környezet és az emberi 

tevékenység hosszúság- és időbeli méretadatainak összegyűjtése tanári és önálló 

feladatválasztással. 

Tartalom: 

 A tanulói kísérleti munka szabályai. Veszélyforrások (hő, vegyi, elektromos, fény, hang stb.) az 

iskolai és otthoni tevékenységek során. 

 Megfigyelés. Leírás, összehasonlítás, csoportosítás. Céltudatos megfigyelés. 

 A természet megfigyelésének fontossága a tudósok természettörvényeket feltáró 

munkájában. 

 Hogyan kell használni a különböző mérőeszközöket?  

 Mire kell figyelni a leolvasásnál? 

 Hogyan tervezzük meg a mérési folyamatot? 

 Hogyan lehet megjeleníteni a mérési eredményeket?  

 Mire következtethetünk a mérési eredményekből? 

 Mérőeszközök a mindennapi életben. 

 Mérőeszközök használata.  

 A mért mennyiségek mértékegységei. 

II. Mozgások 

Cél:  

 A hétköznapi sebességfogalom pontosítása, kiegészítése. Az egyenletes mozgás vizsgálata és 

jellemzése. Lépések az átlagsebességtől a pillanatnyi sebesség felé. A mozgásállapot és a 

lendületfogalom előkészítése. 

 A közlekedési, balesetvédelmi szabályok tudatosítása, a felelős magatartás erősítése. 

Követelmény: 

 Mozgással kapcsolatos tapasztalatok, élmények felidézése, elmondása (közlekedés, játékszerek, 

sport). 

 Mozgásformák eljátszása (pl. rendezetlen részecskemozgás, keringés a Nap körül, égitestek 

forgása, a Föld–Hold rendszer kötött keringése). 

 A mozgásokkal kapcsolatos megfigyelések, élmények szabatos elmondása. 

 A viszonyítási pont megegyezéses rögzítése, az irányok rögzítése. 
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 Az egyenletes mozgás sebességének meghatározása az út és idő hányadosaként, a fizikai 

meghatározás alkalmazása egyszerű esetekre. 

 Egyszerű iskolai kísérletek, sportmozgások, közlekedési eszközök egyenes vonalú mozgásának 

megfigyelése, ábrázolása út-idő grafikonon, és a sebesség grafikus értelmezése.  

 Az egyenes vonalú egyenletes mozgásra egyszerű számítások elvégzése (az út, az idő és a 

sebesség közti arányossági összefüggés alapján). 

 Következtetések levonása a mozgásról. 

 Az átlag- és a pillanatnyi sebesség fogalom értelmezése. 

 Út-idő grafikonon a mozgás sebességének értelmezése, annak felismerése, hogy a sebességnek 

iránya van. 

 A gyorsulás értelmezése kvalitatív szinten mint az aktuális (pillanatnyi) sebesség változása. 

 Egymás utáni különböző mozgásszakaszokból álló folyamat esetén a sebesség változásának 

értelmezése. 

 A sebesség fogalmának alkalmazása különböző, nem mozgás jellegű folyamatokra is (pl. kémiai 

reakció, biológiai folyamatok). 

 A testek tömegének összekapcsolása a részecskemodellel . 

 Egyes anyagok sűrűségének kikeresése táblázatból, és a sűrűség értelmezése.  

 Annak felismerése, hogy a test mozgásállapotának megváltoztatása szempontjából a test tömege 

és sebessége egyaránt fontos.  

 A mozgás és a mozgásállapot megkülönböztetése. 

 Konkrét példákon annak bemutatása, hogy egy test lendületének megváltozása mindig más 

testekkel való kölcsönhatás következménye.  

 Annak a kísérletsornak a gondolati elemzése és a gondolatmenet bemutatása, amiből leszűrhető, 

hogy annak a testnek, amely semmilyen másik testtel nem áll kölcsönhatásban, nem változik a 

mozgásállapota: vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, vagy áll. 

 Rugós erőmérő skálázása. 

 Különböző testek súlyának mérése a saját skálázású erőmérővel. 

 Demonstrációs kísérlet: két, gördeszkán álló gyerek erőmérők közbeiktatásával, kötéllel húzza 

egymást – a kísérlet ismertetése, értelmezése. 

 Kapcsolódó köznapi jelenségek magyarázata, pl. rakétaelven működő játékszerek mozgása 

(elengedett lufi, vízi rakéta). 



 

 526 

 Annak tudása, hogy valamely test mozgásállapot-változásának iránya (ha egy erőhatás éri) 

megegyezik a testet érő erőhatás irányával (rugós erőmérővel mérve a rugó megnyúlásának 

irányával). 

 A súrlódási erő mérése rugós erőmérővel, tapasztalatok rögzítése, következtetések levonása. 

 Hétköznapi példák gyűjtése a súrlódás hasznos és káros eseteire.  

 Kiskocsi és megegyező tömegű hasáb húzása rugós erőmérővel, következtetések levonása. 

 Érvelés: miért volt korszakalkotó találmány a kerék. 

 Egyszerű kísérletek végzése, következtetések levonása: 

a testek a gravitációs mező hatására gyorsulva esnek; 

a gravitációs erőhatás kiegyensúlyozásakor érezzük/mérjük a test súlyát, minthogy a súlyerővel 

a szabadesésében akadályozott test az alátámasztást nyomja, vagy a felfüggesztést húzza; 

ha ilyen erőhatás nincs, súlytalanságról beszélünk. 

 Kísérleti igazolás: rugós erőmérőre függesztett test leejtése erőmérővel együtt, és a súlyerő 

leolvasása – csak a gravitációs hatásra mozgó test (szabadon eső test, az űrhajóban a Föld körül 

keringő test) van a súlytalanság állapotában. 

 Testek egyensúlyának vizsgálata. 

 Az egyensúlyi feltétel egyszerű esetekkel történő illusztrálása. 

 Példák keresése az erőhatások forgásállapot-változtató képességének szemléltetésére. 

 Az egyszerű gépek működési elvének vizsgálata konkrét példákon. 

 Példák gyűjtése az egyszerű gépek elvén működő eszközök használatára. 

 Alkalmazás az emberi test (csontváz, izomzat) mozgásfolyamataira. 

 Tanulói mérésként/kiselőadásként az alábbi feladatok egyikének elvégzése: 

arkhimédészi csigasor összeállítása; 

egyszerű gépek a háztartásban; 

a kerékpár egyszerű gépként működő alkatrészei;  

egyszerű gépek az építkezésen. 
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Tartalom: 

 Hely- és helyzetváltozás. 

 Mozgások a Naprendszerben (keringés, forgás, becsapódások).  

 Körmozgás jellemzői (keringési idő, fordulatszám). 

 A testek különböző alakú pályákon mozoghatnak (egyenes, kör, ellipszis= „elnyúlt kör” – a 

bolygók pályája). 

 A mozgás viszonylagossága. 

 A sebesség.  

 Mozgás grafikus ábrázolása. 

 A sebesség SI-mértékegysége. 

 Az egyenes vonalú mozgás gyorsulása/lassulása (kvalitatív fogalomként). 

 Átlagos sebességváltozás közlekedési eszköz egyenes vonalú mozgásának különböző 

szakaszain. 

 A sebességváltozás természete egyenletes körmozgás során. 

 Ha akár a sebesség nagysága, akár az iránya változik, változó mozgásról beszélünk. 

 A tömeg.  A tehetetlenség, mint tulajdonság, a tömeg mint mennyiség fogalma. Mértékegység. 

 A sűrűség mint tulajdonság és mint az anyagot jellemző mennyiség. 

 A test lendülete a sebességtől és a tömegtől függ. szorzata. 

 A magára hagyott test fogalmához vezető tendencia. 

 A tehetetlenség törvénye. 

 Az erőhatás, erő. 

 Az erő mértékegysége: (1 N). 

 Az erő mérése. 

 A kifejtett erőhatás nagysága és az okozott változás mértéke között arányosság van. 

 Az erőhatás, mint két test közötti kölcsönhatás, a testek mozgásállapotának változásában (és ezt 

követő alakváltozásában) nyilvánulhat meg. 

 A hatás-ellenhatás törvénye. 

 Minden mechanikai kölcsönhatásnál egyidejűleg két erőhatás lép fel ezek egyenlő nagyságúak, 

ellentétes irányúak, két különböző tárgyra testre hatnak, az erő és ellenerő jellemzi ezeket. 

 Az erő mint vektormennyiség. 

 Az erő vektormennyiség, nagysága és iránya jellemzi. 

 A súrlódás.  

 A súrlódási erő az érintkező felületek egymáshoz képesti elmozdulását akadályozza. 
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 A súrlódási erő a felületeket összenyomó erővel arányos, és függ a felületek minőségétől.  

 Gördülési ellenállás.  

 Közegellenállás jelenség szintű ismerete. 

 A gravitációs kölcsönhatás, gravitációs mező. Gravitációs erő. 

 A súly fogalma és a súlytalanság. 

 1 kg tömegű nyugvó test súlya a Földön kb. 10 N. 

 A kiterjedt testek egyensúlyának feltétele, hogy a testet érő erőhatások „kioltsák” egymás 

hatását. 

 Az erőhatás forgásállapotot változtató képessége. A forgatónyomaték elemi szintű fogalma. 

 Az egyszerű gépek alaptípusai és azok működési elve. 

 Az egyszerű gépek esetén a szükséges erő nagysága csökkenthető, de akkor hosszabb úton kell 

azt kifejteni. 

III. Energia, energiaváltozás                     

Cél:  

 Az energia fogalmának mélyítése.  

 Az energiaváltozással járó folyamatok, termelési módok, kockázatainak bemutatásával az 

energiatakarékos szemlélet erősítése.  

 Energiatakarékos eljárások.  

 A természetkárosítás fajtái fizikai hátterének megértetése során a környezetvédelem iránti 

elkötelezettség, a felelős magatartás erősítése. 

Követelmény: 

 Jelenségek vizsgálata, megfigyelése során energiafajták megkülönböztetése. 

 Annak megértése, hogy minden olyan hatás, ami állapotváltozással jár, legáltalánosabban 

energiaváltozással jellemezhető. 

 Eseti különbségtétel a munka fizikai fogalma és köznapi fogalma között. 

 A hétköznapi munkafogalomból indulva az erő és a munka, illetve az elmozdulás és a munka 

kapcsolatának belátása konkrét esetekben (pl. emelési munka). 

 A munka fizikai fogalmának definíciója arányosságok felismerésével: az erő és az irányába eső 

elmozdulás szorzata. (1 J = 1N·1 m) 

 Konkrét energiafajták felsorolása (napenergia, szélenergia, vízenergia, kémiai energia /égés/), és 

példák ismertetése egymásba alakulásukra. 

 Saját tevékenységekben végbemenő energiaváltozással járó folyamatok elemzése. 
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 A köznapi nyelvben használt energiával kapcsolatos kifejezések értelmezése (pl. 

energiaszállítás, energiaforrás, energiatakarékosság, energiahordozó, energiaelőállítás stb.) és 

annak belátása, hogy ez egyszerűsíti ugyan a szóhasználatot, de mindig tudni kell, hogy mit 

fejez ki valójában.  

 Az energiatakarékosság szükségszerűségének megértése, az alapvető energiaforrások 

megismerése. 

 Annak felismerése, hogy egy jelenség több féle szempontból is vizsgálható, és – ha helyes a 

következtetés – ugyanazt az eredményt kapjuk. 

 Annak elmagyarázása, hogy miként vezethető vissza a fosszilis energiahordozók (szén, olaj, 

gáz) és a megújuló energiaforrások (víz, szél, biomassza) léte a Nap sugárzására. 

 Részvétel az egyes energiaváltozással járó folyamatok, lehetőségek előnyeinek, hátrányainak és 

alkalmazásuk kockázatainak megvitatásában, a tények és adatok összegyűjtése. A vita során 

elhangzó érvek és az ellenérvek csoportosítása, kiállítások, bemutatók készítése. 

 Projektlehetőségek a földrajz és a kémia tantárgyakkal együttműködve:  

 Erőműmodell építése, erőmű-szimulátorok működtetése. 

 Különböző országok energia-előállítási módjai, azok részaránya. 

 Az energiahordozók beszerzésének módjai (vasúti szénszállítás, kőolajvezeték és tankerek, 

elektromos hálózatok). 

 Az energiaváltozással járó folyamatok jellemzése gyorsaság és hasznosság szempontjából. 

Tartalom: 

 Az energia elemi, leíró jellegű fogalma. Az energia és megváltozásai. 

 Az energia megmaradásának felismerése és értelmezése. 

 Munkavégzés és a munka fogalma. A fizikai munkavégzés az erő és az irányába eső elmozdulás 

szorzataként határozható meg.  

 A munka mint az energiaváltozás egyik fajtája. A munka és az energia mértékegysége. 

 A testen végzett munka eredményeként változik a test energiája, az energia és a munka 

mértékegysége megegyezik: neve joule. A  jele: J. 

 Az energia különféle fajtái: belső energia, „helyzeti” energia, mozgási energia, rugóenergia, 

kémiai energia, a „táplálék” energiája.  

 A mozgó testnek, a megfeszített rugónak, a gravitációs mezőnek energiája van. 

 Energiaátalakulások, energiafajták: vízenergia, szélenergia, geotermikus energia, nukleáris 

energia, napenergia, fosszilis energiahordozók. 

Napenergia megjelenése a földi energiahordozókban. 
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 Energiamérleg a családi háztól a Földig. 

James Joule élete és jelentősége a tudomány történetében. 

 Energiaforrások: fosszilis energiahordozók és kitermelésük végessége.  

 A vízenergia, szélenergia, megjelenése a földi energiahordozókban. 

 A geotermikus energia, a nukleáris energia, haszna, kára és veszélye. 

 A Föld alapvető energiaforrása a Nap. Az egyes energiahordozók felhasználásának módja, 

környezetterhelő hatásai. 

 A teljesítmény és a hatásfok fogalma. 

IV. Hőjelenségek  

Cél: 

 Az egyensúly (sok területre érvényes) fogalmának alapozása, mélyítése (egyensúlyi állapotra 

törekvés, termikus egyensúly). A részecskeszemlélet és az energiaváltozás kapcsolata. Az 

anyagfogalom mélyítése.  

 Az energiatakarékosság szükségességének beláttatása, az egyéni lehetőségek felismertetése. 

 A táplálkozás alapvető energetikai vonatkozásai kapcsán az egészséges táplálkozás 

fontosságának beláttatása. 

Követelmény: 

 A környezet, a Föld, a Naprendszer jellegzetes hőmérsékleti értékeinek számszerű ismerete és 

összehasonlítása.  

 A víz-só hűtőkeverék közös hőmérséklete alakulásának vizsgálata az összetétel változtatásával. 

 A Celsius-skála jellemzői, a viszonyítási hőmérsékletek ismerete, tanulói kísérlet alapján a 

hőmérő kalibrálási módjának megismerése. 

 A legfontosabb hőmérőtípusok (folyadékos hőmérő, digitális hőmérő, színváltós hőmérő stb.) 

megismerése és használata egyszerű helyzetekben.  

 Hőmérséklet-idő adatok felvétele, táblázatkészítés, majd abból grafikon készítése és elemzése. 

 A javasolt hőmérséklet-mérési gyakorlatok egyikének elvégzése: 

 Pohárba kiöntött meleg víz lehűlési folyamatának vizsgálata. 

 Elektromos vízmelegítővel melegített víz hőmérséklet-idő függvényének mérése (melegedési 

görbe felvétele, különböző mennyiségű vízre, különböző ideig melegítve is). 

 Só-jég hűtőkeverék hőmérsékletének függése a sókoncentrációtól. 
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 A melegítés okozta változások megfigyelése, a hőmérséklet mérése, az adatok táblázatba 

rendezése, majd a hőmérséklet időbeli alakulásának ábrázolása, következtetések megfo-

galmazása. 

 Hőmérséklet-kiegyenlítődési folyamatok vizsgálata egyszerű eszközökkel (pl. hideg vizes 

zacskó merítése meleg vízbe). Hőmérséklet-kiegyenlítéssel járó folyamatokra konkrét példák 

gyűjtése; annak felismerése, hogy hőmennyiség (energia) cseréjével járnak.  

 Annak felismerése, hogy a közös hőmérséklet a testek kezdeti hőmérsékletétől, tömegüktől és 

anyagi minőségüktől függ. 

 A különböző halmazállapotok és azok legfontosabb jellemzőinek megismerése. 

 Tanári mérést követő csoportmunka alapján a jég-víz keverék állandó intenzitású melegítésekor 

fellépő jelenségek bemutatása a részleges elforralásig, a melegedési görbe felvétele és 

értelmezése. 

 A mindennapi életben gyakori halmazállapot-változásokhoz kapcsolódó tapasztalatok, 

jelenségek értelmezése. 

 Az égés és a környezetszennyezés kapcsolata. 

 Az anyag golyómodelljével kapcsolatos ismeretek felfrissítése és alkalmazása az egyes hal-

mazállapotok leírására és a halmazállapot-változások értelmezésére. 

 Annak felismerése, hogy melegítés hatására a test belső energiája megváltozik, amit jelez a 

hőmérséklet és/vagy a halmazállapot megváltozása.  

 Egy szem mogyoró elégetésével adott mennyiségű víz felmelegítése az energiatartalom 

jellemzésére. 

 Tanári útmutatás alapján az élelmiszerek csomagolásáról az élelmiszerek energiatartalmának 

leolvasása.  

 Az élelmiszereken a kereskedelemben feltüntetik az energiatartalmat. 

 Egyszerű kísérletek bemutatása a különböző halmazállapotú anyagok hőtágulására. 

 Gyűjtőmunka alapján beszámoló tartása a hőtágulás jelentőségéről a technikában és a 

természetben. 

 Egyszerű demonstrációs kísérletek alapján a hőátadás különböző módjainak, alapvető 

jelenségfajtáinak megismerése. Jó és rossz hővezető anyagok megkülönböztetése.  

 Gyűjtőmunka alapján gyakorlati esetek alapján annak bemutatása internetes képekkel, 

videofelvételekkel, hogy mikor van szükség jó hővezetésre, mikor szigetelésre 

 A hőszigetelés és az ezzel kapcsolatban lévő energiatakarékosság jelentőségének felismerése. 
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Tartalom: 

 Nevezetes hőmérsékleti értékek. 

 A Celsius-féle hőmérsékleti skála és egysége. hőmérőtípusok. 

 A hőmérséklet-kiegyenlítődés. 

 A hőmennyiség (energia) kvalitatív fogalma mint a melegítő hatás mértéke. Egysége (1 J). 

 Halmazállapotok és halmazállapot-változások. 

 Melegítéssel (hűtéssel) az anyag halmazállapota megváltoztatható. 

 A halmazállapot-változás hőmérséklete anyagra jellemző állandó érték. 

 Olvadáspont, forráspont, olvadáshő, forráshő fogalma. 

 Csapadékformák és kialakulásuk fizikai értelmezése. 

 A halmazállapotok és változások értelmezése anyagszerkezeti modellel. 

 Az anyag részecskékből való felépítettsége, az anyagok különböző halmazállapotbeli 

szerkezete.  

 A kristályos anyagok, a folyadékok és a gázok egyszerű golyómodellje. A halmazállapot-

változások szemléltetése golyómodellel. 

 A belső energia. Belső energia szemléletesen, mint golyók mozgásának élénksége (mint a 

mozgó golyók energiájának összessége). 

 Melegítés hatására a test belső energiája változik. 

 A belsőenergia-változás mértéke megegyezik a melegítés során átadott hőmennyiséggel. 

 Hőtágulás és gyakorlati szerepe. 

 Hőtan és táplálkozás: az életműködéshez szükséges energiát a táplálék biztosítja. 

 „Hőátadás”, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás. 

A fejlesztés várt eredményei a 7. évfolyam végén 

 A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre. 

 Eredményeiről tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására törekvő, 

ábrákkal, irodalmi hivatkozásokkal stb. alátámasztott prezentációt. 

 Ismerje fel, hogy a természettudományos tények megismételhető megfigyelésekből, célszerűen 

tervezett kísérletekből nyert bizonyítékokon alapulnak. 

 Váljon igényévé az önálló ismeretszerzés. 

 Legalább egy tudományos elmélet esetén kövesse végig, hogy a társadalmi és történelmi háttér 

hogyan befolyásolta annak kialakulását és fejlődését. 

 Használja fel ismereteit saját egészségének védelmére. 
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 Legyen képes a mások által kifejtett véleményeket megérteni, értékelni, azokkal szemben 

kulturáltan vitatkozni. 

 A kísérletek elemzése során alakuljon ki kritikus szemléletmódja, egészséges szkepticizmusa. 

Tudja, hogy ismeretei és használati készségei meglévő szintjén további tanulással túl tud lépni.  

 Ítélje meg, hogy különböző esetekben milyen módon alkalmazható a tudomány és a technika, 

értékelje azok előnyeit és hátrányait az egyén, a közösség és a környezet szempontjából. 

Törekedjék a természet- és környezetvédelmi problémák enyhítésére. 

 Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos 

ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére. 

 Legyen képes ábrák, adatsorok elemzéséből tanári irányítás alapján egyszerűbb összefüggések 

felismerésére. Megfigyelései során használjon modelleket. 

 Legyen képes egyszerű arányossági kapcsolatokat matematikai és grafikus formában is 

lejegyezni. Az eredmények elemzése után vonjon le konklúziókat. 

 Ismerje fel a fény szerepének elsőrendű fontosságát az emberi tudás gyarapításában, ismerje a 

fényjelenségeken alapuló kutatóeszközöket, a fény alapvető tulajdonságait. 

 Képes legyen a sebesség fogalmát különböző kontextusokban is alkalmazni. 

 Tudja, hogy a testek közötti kölcsönhatás során a sebességük és a tömegük egyaránt fontos, és 

ezt konkrét példákon el tudja mondani. 

 Értse meg, hogy a gravitációs erő egy adott testre hat és a Föld (vagy más égitest) vonzása 

okozza. 

 Képes legyen a nyomás fogalmának értelmezésére és kiszámítására egyszerű esetekben az erő 

és a felület hányadosaként. 

 Tudja, hogy nem csak a szilárd testek fejtenek ki nyomást. 

 Tudja, hogy a hang miként keletkezik, és hogy a részecskék sűrűségének változásával terjed a 

közegben. 

 Tudja, hogy a hang terjedési sebessége gázokban a legkisebb és szilárd anyagokban a 

legnagyobb 

Ellenőrzés, értékelés 

Elveit és mikéntjét az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően. 
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5. 8. osztály 

Óraszám: 1,5 óra/hét - 54 óra/tanév   

I. Nyomás:        13 óra 

II. Elektromosságtan:       18 óra  

III. Optika, csillagászat:       12 óra  

IV. A tanév végi összefoglalás, a hiányosságok pótlása:  11 óra  

Összesen:        54 óra  

I. Nyomás  

Cél:  

 Helyi jelenségek és nagyobb léptékű folyamatok összekapcsolása (földfelszín és éghajlat, lég- 

és a tengeráramlások fizikai jellemzői, a mozgató fizikai hatások; a globális klímaváltozás 

jelensége, lehetséges fizikai okai). 

 A testek súlya és a természetben előforduló, nyomással kapcsolatos jelenségek vizsgálata 

(víznyomás, légnyomás, a szilárd testek nyomása). 

 A víz és a levegő mint fontos környezeti tényező bemutatása, a velük kapcsolatos takarékos és 

felelős magatartás erősítése.  

 A hallással kapcsolatos egészségvédelem fontosságának megértetése. 

 A matematikai kompetencia fejlesztése. 

Követelmény: 

 Különböző súlyú és felületű testek benyomódásának vizsgálata homokba, lisztbe. A 

benyomódás és a nyomás kapcsolatának felismerése, következtetések levonása. 

 A nyomás fogalmának értelmezése és kiszámítása egyszerű esetekben az erő és a felület 

hányadosaként. 

 Szilárd testekkel kifejtett nyomáson alapuló jelenségek és alkalmazások ismertetése. 

 Annak belátása, hogy, gravitációs mezőben levő folyadékoszlop nyomása  a rétegvastagságtól 

és a folyadék sűrűségétől függ.  

 Közlekedőedények vizsgálata, folyadékok sűrűségének meghatározása. 

 Pascal törvényének ismerete és demonstrálása. 

 A gáznyomás kimutatása nyomásmérő műszerrel. 

 A légnyomás létezésének belátása. Annak megértése, hogy a légnyomás csökken a tengerszint 

feletti magasság növekedésével. 



 

 535 

 Néhány, a nyomáskülönbség elvén működő eszköz megismerése, működésük bemutatása. 

 (Pipetta, kutak, vízlégszivattyú, injekciós fecskendő. A gyökér tápanyagfelvételének 

mechanizmusa.) 

 Hangforrások (madzagtelefon, üvegpohár-hangszer, zenei hangszerek) tulajdonságainak 

megállapítása eszközkészítéssel. 

 Annak megértése, hogy a hang a levegőben periodikus sűrűségváltozásként terjed a nyomás 

periodikus változtatására, és hogy a hang terjedése energiaváltozással jár együtt. 

 A zaj, zörej, dörej, másrészről a zenei hangskálák jellemzése. 

 A hangok emberi tevékenységre gyakorolt gátló és motiváló hatásának megértése. 

 Szemléltetés (pl. animációk) alapján a Föld belső szerkezete és a földrengések kapcsolatának, a 

cunami kialakulásának megértése. 

Tartalom: 

 A nyomás fogalma, mértékegysége. 

 Szilárd testek, folyadékok és gázok által kifejtett nyomás.  

 Nyomás a folyadékokban: 

nem csak a szilárd testek fejtenek ki súlyukból származó nyomást; 

a folyadékok nyomása a folyadékoszlop magasságától és a folyadék sűrűségétől függ. 

 Dugattyúval nyomott folyadék nyomása. 

 A nyomás terjedése folyadékban (vízibuzogány, dugattyú). 

 Oldalnyomás. 

 Nyomás gázokban, légnyomás.  

 Torricelli élete és munkássága. 

 A folyadékban (gázban) a testekre felhajtóerő hat. A sztatikus felhajtóerő. 

 Arkhimédész törvénye. 

 A hang keletkezése, terjedése, energiája. 

 A terjedési sebesség gázokban a legkisebb és szilárd anyagokban a legnagyobb. 

 Az emberi hallás első lépése: átalakulás a dobhártyán. 

 Zajszennyezés. 

 Hangszigetelés. 

 Rengés terjedése a földkéregben és a tengerekben: a földrengések kis rezgésszámú 

hangrezgések formájában történő terjedése, a cunami kialakulásának leegyszerűsített modellje. 
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II. Elektromosságtan 

Cél:  

 Az elektromos alapjelenségek értelmezése és gyakorlati alkalmazása;  

 Az egyen- és a váltóáram megkülönböztetése.  

 Összetett technikai rendszerek működési alapelveinek, jelentőségének bemutatása (elektromos 

hálózatok felépítése).  

 Az elektromosság, a mágnesség élővilágra gyakorolt hatásának megismertetése.  

 Érintésvédelmi ismeretek elsajátíttatása. 

Követelmény: 

 Kis csoportos kísérletek végzése permanens mágnesekkel az erőhatások vizsgálatára 

(mágnesrudak vonzásának és taszításának függése a relatív irányításuktól), felmágnesezett 

gemkapocs darabolása során pedig a pólusok vizsgálatára; tapasztalatok megfogalmazása, 

következtetések levonása: 

 az északi és déli pólus kimutatása; 

 bizonyos anyagokat (pl. vas) mágnesessé lehet tenni; 

 a mágneses pólusokat nem lehet szétválasztani. 

 Az iránytű orientációjának értelmezése, egyszerű iránytű készítése. 

 Tanári bemutató kísérlet alapján a kétféle elektromos állapot kialakulásának megismerése dörzs-

elektromos kísérletekben, a vonzó-taszító kölcsönhatás kvalitatív jellemzése. 

 Tanári irányítással egyszerű elektroszkóp készítése, működésének értelmezése. 

 Az elektromos tulajdonság és az elektromos állapot megkülönböztetése. 

 A feszültség fogalmának hozzákapcsolása az elektromos töltések szétválasztására fordított 

munka végzéséhez. 

 Az elektromos mező energiájának egyszerű tapasztalatokkal történő illusztrálása. 

 Egyszerű áramkörök összeállítása csoportmunkában, különböző áramforrásokkal, 

fogyasztókkal. 

 A feszültség mérése elektromos áramkörben mérőműszerrel. 

 Áramerősség mérése (műszer kapcsolása, leolvasása, méréshatárának beállítása). 

 Ellenállás meghatározása Ohm törvénye alapján (feszültség- és árammérésre visszavezetve). 

 Mérések és számítások végzése egyszerű áramkörök esetén. 

 Oersted kísérletének kvalitatív értelmezése. 

 Tekercs mágneses terének vizsgálata vasreszelékkel, hasonlóság kimutatása a rúdmágnessel. 
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 Az elektromotor modelljének bemutatása. 

 Csoportmunkában az alábbi gyakorlatok egyikének elvégzése: 

elektromágnes készítése zsebtelep, vasszög és szigetelt huzal felhasználásával, a pólusok és az 

erősség vizsgálata; 

egyszerű elektromotor készítése gemkapocs, mágnes és vezeték felhasználásával. 

 Egyéni gyűjtőmunka az elektromágnesek köznapi/gyakorlati felhasználásáról. 

 Az Ohm-törvény felhasználása egyszerű esetekben.  

 A rendszerben gondolkodás erősítése. 

 Egyéni gyűjtőmunka az alábbi témák egyikében: 

Hol használnak elektromos áramot? 

Milyen elektromossággal működő eszközök találhatók otthon a lakásban? 

Milyen adatok találhatók egy fogyasztón (teljesítmény, feszültség, frekvencia)? 

 Az elektromosság gyakorlati jelentőségének felismerése. A hőhatás jelenségét bemutató 

egyszerű kísérletek ismertetése (pl. az elektromos vízmelegítés mértéke arányos az 

áramerősséggel, a feszültséggel és az idővel. A fogyasztó fényerejének változása folytonosan 

változtatható kapcsolóval. 

 Ellenállásdrót melegedése soros és párhuzamos kapcsolású fogyasztókban az áramerősség 

növelésével.) Annak megértése, hogy az elektromos fogyasztó energiaváltozással, átalakítással 

jár. 

 Tanári vezetéssel egy családi ház elektromos világításának megtervezése, modellen való 

bemutatása. 

 A balesetvédelem fontosságának felismerése. 

 Annak megítélése, hogy a háztartásokban előforduló elektromos hibák közül mit lehet házilag 

kijavítani és mi az, amit szakemberre kell bízni. 

 Az erőművek és a nagyfeszültségű hálózatok alapvető vázszerkezetének (generátor, távvezeték, 

transzformálás, fogyasztók) bemutatása. 

 Annak belátása, hogy az elektromos energia bármilyen módon történő előállítása hatással van a 

környezetre. 

 Csoportos gyűjtőmunka a hazai erőműhálózatról és jellemzőiről (milyen energiaforrással 

működnek, mikor épültek, mekkora a teljesítményük, stb.). 

 Magyarország elektromosenergia-fogyasztása főbb komponenseinek megismerése, az 

elektromos energia megtakarításának lehetőségei. 
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Tartalom: 

 Mágnesek, mágneses kölcsönhatás. 

 Ampère modellje a mágneses anyag szerkezetéről. 

 Földmágnesség és iránytű. 

 Az anyag elektromos tulajdonságú részecskéinek (elektron, proton és ion) létezése. Az atomok 

felépítettsége. 

 Az elektromos (elektrosztatikus kölcsönhatásra képes) állapot. Az elektromos töltés mint 

mennyiség, értelmezése. 

 Bizonyos testek többféle módon elektromos állapotba hozhatók. Az elektromos állapotú testek 

erőhatást gyakorolnak egymásra. Kétféle (negatív és pozitív) elektromos állapot létezik, a 

kétféle „töltés” közömbösíti egymás hatását. Az elektromos tulajdonságú részecskék átvihetők 

az egyik testről a másikra. 

 A feszültség fogalma és mértékegysége. 

 A töltések szétválasztása során munkát végzünk. 

 Az elektromos áramkör és részei (telep, vezetékek, ellenállás vagy fogyasztó). 

 A telepben zajló belső folyamatok: a különböző elektromos tulajdonságú részecskék 

szétválasztása a két pólusra. A két pólus közt feszültség mérhető, ami az áramforrás elektromos 

mezejének mennyiségi jellemzője. 

 Az elektromos egyenáram. 

 Az elektromos egyenáram mint töltéskiegyenlítési folyamat. 

 Az áram erőssége, az áramerősség mértékegysége (1 A). 

 Adott vezetéken átfolyó áram a vezető két vége között mérhető feszültséggel arányos. 

 A vezetéket jellemző ellenállás fogalma, mérése és kiszámítása. Az ellenállás mértékegysége (1 

Ω). 

 Ohm törvénye. 

 Az áram mágneses hatása: az elektromos áram mágneses mezőt gerjeszt. 

 Az áramjárta vezetők között mágneses kölcsönhatás lép fel, és ezen alapul az elektromotorok 

működése. 

 Az áram hőhatását meghatározó arányosságok és az azt kifejező matematikai összefüggés 

(E=U•I•t), 

 Energiakicsatolás, fogyasztók.  
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III. Optika, csillagászat  

Cél:  

 Az anyag és a kölcsönhatás fogalmának bővítése. 

  A fény tulajdonságainak megismerése.  

 A fény szerepe az élő természetben. A beszélgetések és a gyűjtőmunkák során az 

együttműködés és a kommunikáció fejlesztése.  

 A tudomány és a technika társadalmi szerepének bemutatása. A földközéppontú és a napközép-

pontú világkép jellemzőinek összehasonlítása során a modellhasználat fejlesztése. 

Követelmény: 

 Az árnyékjelenségek magyarázata a fény egyenes vonalú terjedésével.  

 Fény áthatolásának megfigyelése különböző anyagokon és az anyagok tanulmányozása 

átlátszóságuk szempontjából. 

 Jelenségek a visszaverődés és a fénytörés jelenségének vizsgálatára. 

 Periszkóp, kaleidoszkóp készítése és modellezése. 

 A sugármenet kvalitatív megrajzolása fénytörés esetén (plánparalel lemez, prizma, vizeskád). 

 Kvalitatív kapcsolat felismerése a közeg sűrűsége és a törési szögnek a beesési szöghöz 

viszonyított változása között.  

 A teljes visszaverődés jelenségének bemutatása alapján (pl. az akvárium víztükrével) a jelenség 

kvalitatív értelmezése. 

 Az optikai szál modelljének megfigyelése egy műanyag palack oldalán kifolyó vízsugár hátulról 

történő megvilágításával. 

 Kép- és tárgytávolság mérése gyűjtőlencsével, fókusztávolságának meghatározása napfényben. 

 Sugármenetrajzok bemutatása digitális táblán.  

 A tanuló környezetében található tükrök és lencsék képalkotásának kísérleti bemutatása. 

 Tükrök esetén a kép keletkezésének értelmezése egyszerű sugármeneti rajzzal. 

 Gyakorlati különbségtétel a valódi és a látszólagos kép között. 

 A fókusz kísérleti meghatározása homorú tükör és gyűjtőlencse esetén. 

 Az emberi szem mint optikai lencse működésének megértése, a jellegzetes látáshibák (távollátás, 

rövidlátás) és a korrekció módja (szemüveg, kontaktlencse). 

 A fehér fény felbontása színekre prizma segítségével; a fehér fény összetettségének felismerése. 

 Tanulói kísérlettel a színkeverés bemutatása forgó színkoronggal. 

 A tárgyak színének egyszerű magyarázata. 



 

 540 

 Az elsődleges és másodlagos fényforrások megkülönböztetése, gyakorlati felismerésük. 

 Fénykibocsátást eredményező fizikai (villámlás, fémek izzása), kémiai és biokémiai (égés, 

szentjánosbogár, korhadó fa stb.) jelenségek gyűjtése. 

 Hagyományos és új mesterséges fényforrások sajátságainak összegyűjtése, a fényforrások és az 

energiatakarékosság kapcsolatának vizsgálata (izzólámpa, fénycső, kompaktlámpa, LED-

lámpa). 

 Az új és elhasznált izzólámpa összehasonlítása. 

 Összehasonlító leírás a mesterséges fényforrások fajtáiról, színéről és az okozott hőérzet 

összehasonlítása. 

 A fényforrások használata egészségügyi vonatkozásainak megismerése.  

 A fényforrások használata környezeti hatásainak megismerése. 

 A fényszennyezés fogalmának megismerése. 

 A csillagos égbolt megfigyelése szabad szemmel (távcsővel) és számítógépes planetáriumbeli 

programok futtatásával. 

 Az objektumok csoportosítása aszerint, hogy elsődleges (a csillagok, köztük a Nap) vagy 

másodlagos fényforrások (a bolygók és a holdak csak visszaverik a Nap fényét). A csillagok és 

a bolygók megkülönböztetése képüknek kis távcsőbeli viselkedése alapján. 

 A fázisok és fogyatkozások értelmezése modellkísérletekkel. 

 A Naprendszer szerkezetének megismerése; a Nap egy a sok csillag közül. 

 A csillagos égbolt mozgásainak geocentrikus és heliocentrikus értelmezése. 

 Ismeretek szerzése arról, hogy a Naprendszerről, a bolygókról és holdjaikról, valamint az (álló-) 

csillagokról alkotott kép miként alakult az emberiség történetében. 

 Differenciált csoportmunka alapján Ptolemaiosz, Kopernikusz, Galilei, Kepler munkásságának 

megismerése. 

 A különböző sugárzások hatásairól a köznapi és a médiából származó ismeretek 

összegyűjtésével a látható fénytartomány kibővítése elektromágneses spektrummá, kiegészítése 

a szintén közismert rádió- és mikrohullámokkal, majd a röntgensugárzással. 

 Annak felismerése, hogy a fény hatására zajlanak le a növények életműködéséhez 

nélkülözhetetlen kémiai reakciók. 

 Az infravörös és az UV sugárzás, a röntgensugárzás élettani hatásainak, veszélyeinek, 

gyakorlati alkalmazásainak megismerése a technikában és a gyógyászatban. 
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Tartalom: 

 A fény egyenes vonalú terjedése.  

 A fényvisszaverődés és a fénytörés: a fény az új közeg határán visszaverődik és/vagy megtörik; 

a leírásuknál használt fizikai mennyiségek (beesési szög, visszaverődési szög, törési szög 

rajzolása). 

 Teljes visszaverődés. 

 Hétköznapi optikai eszközök képalkotása. Valódi és látszólagos kép. 

 Síktükör, homorú és domború tükör, szóró- és gyűjtőlencse. Fókusz. 

 A szem képalkotása. 

 Rövidlátás, távollátás, színtévesztés. 

 A fehér fény színeire bontása. Színkeverés, kiegészítő színek. 

 A tárgyak színe: a természetes fény különböző színkomponenseit a tárgyak különböző 

mértékben nyelik el és verik vissza, ebből adódik a tárgy színe. 

 Elsődleges és másodlagos fényforrások. 

 Fénykibocsátó folyamatok a természetben. 

 Mesterséges fényforrások.  

 Fényszennyezés. 

 Az égbolt természetes fényforrásai: a Nap, Hold, bolygók, csillagok, csillaghalmazok, ködök 

stb. 

 A Naprendszer szerkezete.  

 A Nap, a Naprendszer bolygóinak és azok holdjainak jellegzetességei. Megismerésük 

módszerei. 

 Geocentrikus és heliocentrikus világkép. 

 A tudományos kutatás modelleken át a természettörvényekhez vezető útja mint folyamat. 

 A napfény és más fényforrások (elektromágneses) spektruma: 

 rádióhullámok, mikrohullámok, infravörös sugárzás, látható fény, UV sugárzás, 

röntgensugárzás.  

 A Nap fénye és hősugárzása biztosítja a Földön az élet feltételeit.  

 A napozás szabályai. 

 Példák az infravörös és az UV sugárzás, a röntgensugárzás élettani hatásaira, veszélyeire, 

gyakorlati alkalmazásaira a technikában és a gyógyászatban. 
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A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

 A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre. 

 Eredményeiről tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására törekvő, 

ábrákkal, irodalmi hivatkozásokkal stb. alátámasztott prezentációt. 

 Ismerje fel, hogy a természettudományos tények megismételhető megfigyelésekből, célszerűen 

tervezett kísérletekből nyert bizonyítékokon alapulnak. 

 Váljon igényévé az önálló ismeretszerzés. 

 Legalább egy tudományos elmélet esetén kövesse végig, hogy a társadalmi és történelmi háttér 

hogyan befolyásolta annak kialakulását és fejlődését. 

 Használja fel ismereteit saját egészségének védelmére. 

 Legyen képes a mások által kifejtett véleményeket megérteni, értékelni, azokkal szemben 

kulturáltan vitatkozni. 

 A kísérletek elemzése során alakuljon ki kritikus szemléletmódja, egészséges szkepticizmusa. 

Tudja, hogy ismeretei és használati készségei meglévő szintjén további tanulással túl tud lépni.  

 Ítélje meg, hogy különböző esetekben milyen módon alkalmazható a tudomány és a technika, 

értékelje azok előnyeit és hátrányait az egyén, a közösség és a környezet szempontjából. 

Törekedjék a természet- és környezetvédelmi problémák enyhítésére. 

 Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos 

ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére. 

 Legyen képes ábrák, adatsorok elemzéséből tanári irányítás alapján egyszerűbb összefüggések 

felismerésére. Megfigyelései során használjon modelleket. 

 Legyen képes egyszerű arányossági kapcsolatokat matematikai és grafikus formában is 

lejegyezni. Az eredmények elemzése után vonjon le konklúziókat. 

 Ismerje fel a fény szerepének elsőrendű fontosságát az emberi tudás gyarapításában, ismerje a 

fényjelenségeken alapuló kutatóeszközöket, a fény alapvető tulajdonságait.. 

 Képes legyen a sebességfogalmat különböző kontextusokban is alkalmazni. 

 Tudja, hogy a testek közötti kölcsönhatás során a sebességük és a tömegük egyaránt fontos, és 

ezt konkrét példákon el tudja mondani. 

 Értse meg, hogy egy adott testet érő gravitációs vonzást a Föld (vagy más égitest) gravitációs 

mezője okozza. 

 A tanuló tudja, hogy az energiával kapcsolatos köznapi szóhasználat egy rövidített kifejezési 

forma, amelynek megvan a szakmailag pontosabb változata is.  
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 Magyarázataiban legyen képes az energiaátalakulások elemzésére, a hőmennyiséghez való 

kapcsolódásuk megvilágítására. Tudja használni az energiafajták elnevezését. Ismerje fel a 

hőmennyiség cseréjének és a hőmérséklet kiegyenlítésének kapcsolatát. 

 Fel tudjon sorolni többféle energiaforrást, ismerje alkalmazásuk környezeti hatásait. Tanúsítson 

környezettudatos magatartást, takarékoskodjon az energiával. 

 A tanuló minél több energiaátalakítási lehetőséget ismerjen meg, és képes legyen azokat 

azonosítani. Tudja értelmezni a megújuló és a nem megújuló energiafajták közötti különbséget. 

 A tanuló képes legyen arra, hogy az egyes energiaátalakítási lehetőségek előnyeit, hátrányait és 

alkalmazásuk kockázatait elemezze, tényeket és adatokat gyűjtsön, vita során az érveket és az 

ellenérveket csoportosítsa, és azokat a vita során felhasználja. 

 Képes legyen a sebesség, gyorsulás, tömeg, sűrűség, az erő, a nyomás fogalmának 

értelmezésére és kiszámítására egyszerű esetekben. 

 Tudja, hogy nem csak a szilárd testek fejtenek ki nyomást. 

 Tudja magyarázni a gázok nyomását a részecskeképpel. 

 Tudja, hogy az áramlások oka a nyomáskülönbség. 

 Tudja, hogy a hang miként keletkezik, és hogy a részecskék sűrűségének változásával terjed a 

közegben. 

 Tudja, hogy a hang terjedési sebessége gázokban a legkisebb, és szilárd anyagokban a 

legnagyobb. 

 Ismerje az elektromossággal kapcsolatos biztonsági szabályokat, az elektromos áramkör részeit, 

képes legyen egyszerű egyenáramú áramkörök összeállítására, és azokban az áramerősség 

mérésére. 

 Tudja, hogy az áramforrások mezőjének kvantitatív jellemzője a feszültség. 

 Tudja, hogy az elektromos fogyasztón energiaváltozás és átalakulás jön létre.  

 A tanuló képes legyen az erőművek alapvető szerkezét bemutatni. 

 Tudja, hogy az elektromos mező bármilyen módon történő előállítása terheli a környezetet. 

A fejlesztés várt eredményei a 8. évfolyam végén 

 A tanuló rendelkezzen elemi ismeretekkel az elektromosságtan témakörében, legyen tisztába az 

alapvető balesetmegelőzési szabályokkal. 

 Legyenek ismeretei az egyszerű áramkörök kapcsolási elemeiről 
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 Ismerje a hálózati elektromos energiahálózat működésének alapjait, legyen képes a 

környezetében található fogyasztók energiafelhasználását megbecsülni, ismerje és tudja 

értelmezni, ellenőrizni a közüzemi energiaszámlákon feltüntetett adatokat. 

 A tanuló magyarázataiban legyen képes az energiaátalakulások elemzésére, a hőmennyiséghez 

kapcsolódásuk megvilágítására. Tudja használni az energiafajták elnevezését. Ismerje fel a 

hőmennyiség cseréjének és a hőmérséklet kiegyenlítésének kapcsolatát. 

 Fel tudjon sorolni többféle energiaforrást, ismerje alkalmazásuk környezeti hatásait. Tanúsítson 

környezettudatos magatartást, takarékoskodjon az energiával. 

 A tanuló minél több energiaátalakítási lehetőséget ismerjen meg, és képes legyen azokat 

azonosítani. Tudja értelmezni a megújuló és a nem megújuló energiafajták közötti különbséget. 

 A tanuló képes legyen arra, hogy az egyes energiaátalakítási lehetőségek előnyeit, hátrányait és 

alkalmazásuk kockázatait elemezze, tényeket és adatokat gyűjtsön, vita során az érveket és az 

ellenérveket csoportosítsa és azokat a vita során felhasználja. 

 Képes legyen a nyomás fogalmának értelmezésére és kiszámítására egyszerű esetekben az erő 

és a felület hányadosaként. 

 Tudja, hogy nem csak a szilárd testek fejtenek ki nyomást. 

 Tudja magyarázni a gázok nyomását a részecskeképpel. 

 Tudja, hogy az áramlások oka a nyomáskülönbség. 

 Tudja, hogy a hang miként keletkezik, és hogy a részecskék sűrűségének változásával terjed a 

közegben. 

 Tudja, hogy a hang terjedési sebessége gázokban a legkisebb és szilárd anyagokban a 

legnagyobb. 

 Ismerje az áramkör részeit, képes legyen egyszerű áramkörök összeállítására, és azokban az 

áramerősség mérésére. 

 Tudja, hogy az áramforrások kvantitatív jellemzője a feszültség. 

 Tudja, hogy az elektromos fogyasztó elektromos energiát használ fel, alakít át. 

 A tanuló képes legyen az erőművek alapvető szerkezét bemutatni. 

 Tudja, hogy az elektromos energia bármilyen módon történő előállítása terheli a környezetet. 

Ellenőrzés, értékelés 

Elveit és mikéntjét az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően. 
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1. Alapelvek, célok  

Az “Ember és természet” műveltségi területen folyó nevelés-oktatás során a tanulók lehetőséget és 

hathatós segítséget kapnak ahhoz, hogy korszerű természettudományos műveltséget, világképet, 

gondolkodás- és szemléletmódot építsenek fel magukban.  

Megismerkedhetnek az anyagok tulajdonságaival, a természeti környezet változásaival, kölcsön-

hatásaival, a jelenségekkel, törvényszerűségekkel. Több más műveltségi területtel együttműködve 

tekinthetik át az embernek, az általa létrehozott társadalomnak, valamint az őt körülvevő termé-

szetnek a kölcsönhatásait.  

A műveltségi területen zajló nevelés-oktatás a fenntartható fejlődés és az elvárható biztonság 

igényeinek megfelelően formálja a tanulók gondolkodásmódját, természethez való viszonyát. A 

környezettudatos, a természet kincseit védő, óvó magatartás a Föld iránt érzett felelősség 

kialakításához járul hozzá. A műveltségi terület arra hívja fel a tanulók figyelmét, hogy az ember 

része a természetnek, annak rendszereivel megbonthatatlan egységet alkot, társadalmi és egyéni 

cselekvései a természet folyamatainak részét képezik. Ez az összefonódás mutat rá az ember, az 

emberiség és az egyének sajátos felelősségére is.  

A műveltségi terület keretei között a természeti és technikai problémák társadalmi viszonyokat is 

figyelembe vevő megoldására nevelhetjük a tanulókat, aktív, viszonyaikat változtatni képes, kriti-

kus, kreatív emberekké formálva őket.  

Az “Ember és természet” műveltségi terület keretében zajló nevelő-oktató munka feladata, célja 

sokrétű: 

 a diszciplináktól független, általános természettudományos fogalmak, eljárások és szemlélet-

módok formálása;  

 készségek, képességek alakítása, a személyiségjegyek pozitív formálása; 

 a tudomány, a tudományos kutatás, mint társadalmi tevékenység bemutatása;  

 a fizikai, kémiai és az életre vonatkozó tudásrendszerek alakítása;  

 a tudományok egymásra épülését biztosító külső és belső feltételek kiemelése, a tudásrend-

szerek összehangolása;  

 a tudomány és technika, valamint a társadalom fejlődésének kapcsolatát érintő meggyőződések 

formálása;  

 a tanulók rendszerben, kölcsönhatásban, kapcsolatokban történő gondolkodásának erősítése; 

 az életben nélkülözhetetlen s elsősorban a természettudományokban begyakorolható megis-

merési, tanulási, értelmezési technikák és módszerek azonosítása, fejlesztése (pl. megfigyelés, 

kísérletezés, mérés, következtetés, összehasonlítás);  

 a természettudományok szerepének megismertetése a társadalmi folyamatokban, a személyes 

sorsok alakulásában, nevelés arra, hogy az így szerzett tudás felelős cselekvésben nyilvánuljon 

meg;  

 a tudomány természetére, történetére és a kiemelkedő alkotók munkásságára vonatkozó is-

meretek alakítása (a magyar vonatkozások és ezek európai kapcsolatainak kiemelésével).  

A műveltségi területen folyó nevelés-oktatás a természeti folyamatok, összefüggések, s az ember 

ezekkel való kapcsolatának tényleges megértésére épül. Az értelmes tanulás feltétele, hogy a 

tanulók a megismeréssel kapcsolatos beállítódásait a tudás önálló, tevékeny formálásának 

lehetőségébe és fontosságába vetett meggyőződés határozza meg. Maga a megismerési, tanulási 
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folyamat a tanulók aktív, értelmező tevékenysége, a tapasztalatoknak a már meglévő elképzelések 

keretei között történő feldolgozása, az eredmények önálló, kritikus értékelése és alkalmazása. Az 

értelmes tanulás során létrejövő tudásrendszernek alkalmasnak kell lennie környezetünk 

jelenségeinek előrejelzésére, magyarázatára, s alkalmazhatónak kell bizonyulnia a mindennapi 

tevékenységek során.  

Az iskolázás 1–6. évfolyamában zajló természettudományos nevelés a természeti világ elemi 

megismerésének lehetőségét biztosítja a 6–12 évesek számára. A tanulók elsajátíthatják a tudomá-

nyos megismerés legelemibb eljárásait, a megismerési folyamatokkal kapcsolatos általános tudás-

rendszereket és műveleteket, mint amilyen:  

 az előzetes elképzelések formába öntése, a hipotézisalkotás, a megfigyelések és a kísérletek 

tervezése;  

 a mindennapokból ismert mennyiségek elemi szintű értelmezése, tudatos használata, mérése; 

 a tapasztalatok szóban, írásban való nyelvileg helyes megfogalmazása, rajzban, grafikonon 

történő rögzítése, a problémamegoldás elemi műveletei; 

 az ismeretszerzés, tájékozódás már kisiskolás korban elérhető és gyakorolható módszerei.  

A biológiai és egészségtani műveltségtartalmak tanulmányozásával a tanulók megismerik az élet 

sajátságait, az élő és élettelen természet szoros kapcsolatát, az élővilág egységét, fejlődését és 

rendszerszerű működését, az élőlények állandóságát és változékonyságát. Ezek az ismeretek a 

természet szeretetére, meggyőződésből fakadó, tudatos, aktív környezetvédelemre nevelhetnek. Az 

e területen megszerzett műveltség fontos eszköze lehet annak a törekvésnek, melynek hatására a 

tanulók tudatosan törekednek az egészséges életmóddal kapcsolatos szabályok betartására. 

2. Fejlesztési feladatok  

Tájékozódás a tudomány – technika - társadalom kölcsönhatásáról, a természettudományról, a 

tudomány és a tudományos megismerés természetéről. 

 A tudomány szerepének bemutatása, értelmezése a technikai és társadalmi folyamatokban.  

 A természet egységére vonatkozó elképzelések formálása az egységet kifejező, átfogó 

tudásrendszerek, az általános fogalmak, az univerzális törvények segítségével.  

 A tudomány elhelyezése a megismerési folyamatban, amelyben a világról tudományos és nem 

tudományos modellek sokaságát alkotjuk meg. A tudományos fejlődés elméleti 

irányítottságának érzékeltetése, láttatása sok-sok példán keresztül az empíria ellenőrző, a tudás 

adaptivitását lemérő, valamint a rejtett elképzelések megfogalmazását, felszínre hozását segítő 

szerepének felismerése.  

 Nagyobb, összefüggő tudománytörténeti folyamatok megismerése, elemzése.  

 Szerepük tanulmányozása az emberiség fejlődése szempontjából.  

 A technika társadalmi alkalmazásával összefüggő jelenségek, folyamatok vizsgálata a termé-

szettudományos tudás alkalmazása szempontjából.  

Természettudományos megismerés  

 A tudományos megismerés iránti határozott igény kialakítása.  
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 A tudományos ismeretek alkalmazása egyre tudatosabban a folyamatok magyarázata és eredmé-

nyeinek előrejelzése során.  

 Önálló vizsgálódás, a megfigyelések önálló rögzítése. Adott olvasnivalóból meghatározott 

szempontok szerinti információk kigyűjtése.  

 A megfigyelés, a kísérlet és a mérés eszközként történő alkalmazása a tudományos elképzelések 

formálása, a modellekkel végzett munka és a problémamegoldás során.  

 Kísérletek, megfigyelések, mérések önálló vagy csoportmunkában történő tervezése, kivite-

lezése és értékelése.  

 Önálló forráshasználat. A számítógépes, illetve a multimédiás eszközök használata.  

 Az ismert területeken az előzetes tudást használó osztályozás, rendszerezés. A megfigyelések, 

mérések, kísérletek során nyert adatok áttekinthető rendszerezése, a vizsgálódások eredmé-

nyeinek pontos megfogalmazása.  

 A vizsgálatok, kísérletek során nyert adatok ábrázolása különféle diagramokon, grafikonokon, 

illetve a kész diagramok, grafikonok adatainak leolvasása, értelmezése.  

 A művelődési anyaggal kapcsolatos egyszerűbb vázlatrajzok, sematikus ábrák, kapcsolási raj-

zok készítése és a kész ábrák, rajzok értelmezése.  

Tájékozódás az élő és élettelen természetről  

 Az anyagok, testek, folyamatok, ezek tulajdonságai s a rájuk jellemző mennyiségek összekap-

csolása.  

 Az anyagmegmaradás törvényének alkalmazása a természeti folyamatok elemzése során.  

 Az anyagok szervetlen és szerves osztályokra bontása.  

 Az élő szervezetek energia-átalakító folyamatainak átfogó jellemzése.  

 Az erő és az energia fogalmának megkülönböztetése.  

 Az energia megmaradásának megbeszélése a vizsgált konkrét esetekben.  

 A természeti és technikai folyamatok elemzése az energia átalakulásának fogalmával.  

 Az ember által megvalósított energiaátalakítási folyamatok környezeti hatásainak elemzése, 

alternatív energiaátalakítási módok megismerése.  

 A biológiai információ jelentőségének felismerése példák segítségével.  

 A világ időbeli változásaival való ismerkedés (kozmikus folyamatok, a Föld története, evolúciós 

folyamatok időbelisége).  

 Az ökológiai rendszerek vizsgálata.  

 Az egyensúly jelentőségének felismerése a rendszerállapot megőrzésében.  

 Egyensúlyra vezethető fizikai, biológiai és kémiai folyamatok bemutatása.  

 Az élő szervezetekben lejátszódó szabályozási folyamatok elemzése.  

 Az életjelenségek mélyebb alapjainak, az élő szervezetekben zajló folyamatoknak a megisme-

rése, ezzel az életfogalom jobb megalapozása.  

 A növényeknek és a fotoszintézisnek földi életfolyamatokban játszott kritikus szerepének 

megismerése, elemzése.  

 Ismerkedés az evolúciós gondolattal, s annak kapcsolódásával az élővilág rendszerezéséhez.  

 A lamarcki fejlődéstani elveknek megfelelő naiv elképzelések visszaszorulása.  
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 Az öröklődés, valamint az evolúciós folyamatok értelmezésében a teologikus értelmezések 

visszaszorulása, az ezekkel kapcsolatos elképzelések feldolgozása, kritikája.  

 A szerveződési szintek közötti funkcionális kapcsolatok felismerése, ezek elemzése, az így 

szerzett tudással önálló ismeretszerzés a témában.  

 Az élővilág összes országainak megismerése. A hierarchikus rendszerezés elveinek használata a 

fajokkal és csoportjaikkal kapcsolatos tanulási folyamatokban, problémamegoldások során.  

 A rendszerezés alapjaival, fő szempontjaival kapcsolatos kérdések felvetése.  

 A víz, az ásványi sók, a szén-dioxid, az oxigén és a fény szerepének megértése a növényi 

életműködésekben, a megfelelő folyamatok elemzése.  

 A szexualitás szerepének elemzése az evolúció folyamatában.  

 Az emberi szervezetet veszélyeztető anyagok szervezetre gyakorolt hatásainak megismerése.  

 Az alkohol, a drogok, a gyógyszerek, a dohányzás egészségkárosító hatásainak megismerése.  

 Az öröklődés és egészség közti kapcsolat felismerése, öröklött kockázatok, betegségek létének 

tudatosulása, e tudás alkalmazása a jövőkép formálásában.  

 Törekvés a fenntartható fejlődés biztosításával kapcsolatos problémák enyhítésére, megoldására, 

ehhez az összes természettudományi tárgyban megszerzett ismeret, képesség felhasználása.  

 Az anyag- és energiatakarékos szemlélet kialakítása a hétköznapi életben, az iskolai lét során.  

 

3. A 7–8. Évfolyamos biológia kerettanterv jellemzői 

A biológiatanítás céljai, feladatai  

Az általános iskolai biológiatanítás célja, hogy a tanulók tájékozottak legyenek a földi élővilág 

sokféleségéről, valamint az emberek és biológiai környezetük közötti kapcsolatrendszerről. Ezek 

tudatosításával növelje az élővilágban meglévő változatosság fennmaradásának és az emberek 

egészséges életének esélyeit. A diákok ismerjék saját testük felépítésének és működésének alapjait, 

az egészséges életmód szabályait, és képesek legyenek egészséges életvezetésre. A biológia taní-

tásának – a többi tantárggyal együtt – célja, hogy kialakítsa az új ismeretek önálló megszerzésének 

képességét.  

A fenti célokból a következő feladatok adódnak a biológiát tanító pedagógusoknak:  

Az általános iskolában olyan természetszemléletet és biológiai tudatot alakítson ki, melyben a 

biológiai sokféleség alapvető fontosságú. Mutasson rá az élőlények és az életközösségek válto-

zatosságára, az ökológiai rendszerek dinamikus jellegére. Rendezze a hazai és a távoli tájak meg-

ismert élőlényeit a tudományos rendszer főbb kategóriáiba. Mutassa be az emberi szervezet fel-

építésének és működésének lényeges sajátosságait, biztosítsa az életmóddal kapcsolatos helyes 

alternatívák kiválasztásához szükséges tájékozottságot és segítse elő az emberek közötti, valamint 

az emberek és környezetük közötti együttélési szabályok megértését. Tudatosítsa, hogy Földünk 

globális problémáinak megoldása, a biológiai ismeretek segítségével, minden ember közös feladata.  

Tanulói megfigyelések, vizsgálatok és tanulókísérletek szervezésével, vizsgálati eljárások gya-

koroltatásával, ismeretterjesztő művek közös feldolgozásával alakítsa ki az önálló ismeretszerzés 

képességét és igényét.  
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A tananyag feldolgozása során a mindennapi élethez, a gyakorlathoz kapcsolódva tegye nyil-

vánvalóvá, hogy az elsajátítandó tudás nem elsősorban önmagáért szükséges, hanem azért, hogy 

megértsék, és ennek alapján tudják befolyásolni a környező világ jelenségeit.  

Segítse elő csoportos tevékenységekkel az együttműködésre vonatkozó készségek kialakítását, és az 

iskola működésének egészébe integrálódva könnyítse meg a szocializációt, a társadalmi 

környezetbe történő beilleszkedést. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

4. 7. évfolyam 

I. Az élőlények változatossága I. 

Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben                        13 óra  

II. Az élőlények változatossága II. 

Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz                                15 óra 

III. Az élőlények változatossága III. 

Az élővilág alkalmazkodása a hideghez és a világtenger övezet        13 óra 

IV. Rendszer az élővilág sokféleségében                                           12 óra                  

. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az élőlények változatossága I. 

Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 

Az éghajlat elemei, talaj (humusz), éghajlati övezetek, a környezeti 

tényezők hatása az élőlényekre, táplálkozási lánc, a víz körforgása a 

természetben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése az élővilág és a környezet 

kapcsolatának, az életközösségek szerkezetének, időbeni változásának 

elemzése során.   

Az életközösségek belső kapcsolatainak megértése a fajok közötti 

kölcsönhatások típusain keresztül. 

Az életközösségek veszélyeztetettségének felismerése, a lokális 

környezetszennyezés globális következményeinek feltárása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Hogyan határozzák meg az 

élettelen környezetei tényezők az 

élőket, az élők az élőket, az 

élettelen az élőket, az élettelen az 

élettelent? 

Miért elképzelhetetlen az ÉLET a 

Földön víz nélkül?  

Szobanövényeink egy része 

trópusi eredetű. Milyen ápolási 

igényben nyilvánul ez meg (pl. 

orchideák, broméliák, kaktuszok, 

filodendron)?  

Milyen következményekkel jár az 

erdők kiirtása?  

Példák a növények környezethez 

való alkalmazkodására 

(szárazságtűrő, fénykedvelő, 

árnyéktűrő). 

Példák a víz fontosságára. 

A magas hőmérséklet mellett a 

csapadék mennyiségéhez, illetve 

eloszlásához való alkalmazkodási 

stratégiák (testfelépítés, életmód, 

élőhely és viselkedés) bemutatása 

néhány jellegzetes forró éghajlati 

növény és állat példáján 

keresztül. 

Az élővilággal kapcsolatos térbeli 

és időbeli mintázatok 

magyarázata a forró éghajlati öv 

Földrajz: A Föld gömb 

alakja és a földrajzi 

övezetesség, a forró 

éghajlati öv. 

Tájékozódás térképen. 

Matematika: 

modellezés; 

összefüggések 

megjelenítése.  

Kémia: a víz 

szerkezete és 

jellegzetes 

tulajdonságai. 
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Milyen forrásból tudjuk C-

vitamin szükségletünket 

kielégíteni a téli hónapokban?  

Ismeretek: 

A környezeti tényezők (fény, 

hőmérséklet, levegő, víz, talaj) 

hatása a növényzet kialakulására. 

A víz szerepe a földi élet 

szempontjából (testalkotó, élettér, 

oldószer).  

Példák az élőlényeknek a magas 

hőmérséklethez való 

alkalmazkodásra.  

Az életközösségek vízszintes és 

függőleges rendeződése mint a 

környezeti feltételek optimális 

kihasználásának eredménye. 

A forró éghajlati öv jellegzetes 

biomjainak jellemzése (területi 

elhelyezkedés, kialakulásuk okai, 

főbb növény- és állattani 

jellemzői). 

Fajok közötti jellegzetes 

kölcsönhatások (együttélés, 

versengés, élősködés, 

táplálkozási kapcsolat) a trópusi 

éghajlati öv életközösségeiben. 

A biológiai óra.  

Az élőhelyek pusztulásának, azon 

belül az elsivatagosodásnak az 

okai és következményei.  

biomjaiban. 

A kedvezőtlen környezet és a 

túlélési stratégiákban 

megnyilvánuló alkalmazkodás  

felismerése.  

Táplálkozási lánc összeállítása a 

forró éghajlati öv biomjainak 

jellegzetes élőlényeiből. 

A trópusokról származó 

gyümölcsökkel és fűszerekkel 

kapcsolatos  fogyasztási szokások 

elemzése; kapcsolatuk a 

környezetszennyezéssel. 

Projektmunka lehetősége: a forró 

éghajlati övben megvalósuló 

emberi tevékenység (, az 

ültetvényes gazdálkodás, a 

fakitermelés, a vándorló-égető 

földművelés, a vándorló 

állattenyésztés, túllegeltetés, az 

emlősállatok túlzott vadászata, a 

gyors népességgyarapodás) 

hatása a természeti folyamatokra; 

cselekvési lehetőségek felmérése. 

Az elsivatagosodás 

megakadályozásának lehetőségei. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: A tengeren 

túli kereskedelem 

jelentősége 

(Kolumbusz Kristóf) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Környezeti tényező, életfeltétel, tűrőképesség, környezethez való 

alkalmazkodás; trópusi esőerdő, erdős és füves szavanna, trópusi sivatag, 

elsivatagosodás; versengés, együttélés, táplálkozási lánc; gerinces, hüllő, 

madár, emlős. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az élőlények változatossága II. 

Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
A környezeti tényezők hatása az élőlényekre, az éghajlat elemei és 

módosító hatásai, éghajlati övezetek, táplálkozási lánc.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Életközösségek felépítésének és belső kapcsolatrendszerének 

megismerése megfigyelések és más információforrások alapján. 

Az élőlények alkalmazkodásának bizonyítása a testfelépítés, életmód, 

élőhely és viselkedés kapcsolatának elemzésével.  

Az emberi szükségletek kielégítésének környezeti következményei, 

veszélyei feltárása során a globális problémákról való gondolkodás 

összekapcsolása a lokális, környezettudatos cselekvéssel. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Honnan „tudja” egy növény, 

hogy mikor kell virágoznia? 

Honnan „tudja” a rigó, hogy 

mikor van tavasz? 

Hogyan változik egy rét, vagy a 

park füve a nyári szárazságban, 

illetve eső után? 

A természetes növénytakaró 

változása a tengerszint feletti 

magasság, illetve az egyenlítőtől 

való távolság függvényében. 

Hogyan alakulnak ki a savas esők 

és hogyan hatnak a természetre?  

Ismeretek: 

A mérsékelt övezet és a 

magashegységek környezeti 

jellemzői.  

A mérsékelt éghajlati övezet 

biomjainak (keménylombú erdők, 

lombhullató erdőségek, füves 

puszták jellemzői) jellemzése 

(földrajzi helye, legjellemzőbb 

előfordulása, környezeti 

feltételei, térbeli szerkezete, 

jellegzetes növény- és állatfajok). 

A mérsékelt öv biomjainak 

jellegzetes növényei és állatai.  

A környezeti tényezők és az 

élővilág kapcsolatának 

bemutatása a méréskelt övi 

biomok néhány jellegzetes 

élőlényének példáján.  

A környezeti tényezők élővilágra 

tett hatásának értelmezése a 

mérsékelt övi (mediterrán, 

kontinentális, tajga, 

magashegységi övezetek, déli és 

északi lejtők) fás társulások 

összehasonlításával. 

A megismert állatok és növények 

jellemzése (testfelépítés, életmód, 

szaporodás) csoportosítása 

különböző szempontok szerint. 

Példák az állatok közötti 

kölcsönhatásokra a jellegzetes 

hazai életközösségekben.  

A lakóhely közelében jellegzetes 

természetes és mesterséges 

életközösségek összehasonlítása. 

Az ember és a természet sokféle 

kapcsolatának elemzése 

csoportmunkában:  

A természetes élőhelyek 

pusztulásának okai (pl. savas eső, 

fakitermelés, az emlősállatok 

túlzott vadászata, felszántás, 

Földrajz: Mérsékelt 

övezet, mediterrán 

éghajlat, óceáni 

éghajlat, kontinentális 

éghajlat, tajgaéghajlat, 

függőleges földrajzi 

övezetesség. 

Időjárási jelenségek, a 

földfelszín és az 

időjárás kapcsolata, 

légköri és tengeri 

áramlatok (Golf-

áramlat, 

szélrendszerek). 

Csapadékfajták. 

Vizuális kultúra: 

formakarakterek, 

formaarányok. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Szövegértés - a szöveg 

egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése; a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony 

magyarázata. 
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Fajok közötti kölcsönhatások 

néhány jellegzetes hazai 

társulásban (erdő, rét, víz-

vízpart). 

Az ember természetátalakító 

munkájaként létrejött néhány 

tipikus mesterséges 

(mezőgazdasági terület, ipari 

terület, település) életközösség a 

Kárpát-medencében.  

A környezetszennyezés jellemző 

esetei és következményei 

(levegő, víz, talajszennyezés). 

Invazív és allergén növények 

(parlagfű). 

legeltetés, turizmus) és veszélyei; 

a fenntartás lehetőségei. 

Aktuális környezetszennyezési 

probléma vizsgálata. 

Az invazív növények és állatok 

betelepítésének következményei. 

Gyógy- és allergén növények 

megismerése. Gyógynövények 

felhasználásának, az allergén 

növények ellen való védekezés 

formáinak ismerete és 

jelentőségének felismerése 

A lakókörnyezet közelében lévő 

életközösség megfigyelése: a 

levegő-, a víz- és a 

talajszennyezés forrásainak, a 

szennyező anyagok típusainak és 

konkrét példáinak megismerése, 

vizsgálata. 

Lehetséges projektmunka: helyi 

környezeti probléma felismerése, 

a védelemre vonatkozó javaslat 

kidolgozása. 

Petőfi: Az Alföld. 

 

Matematika: 

Algoritmus követése, 

értelmezése, készítése. 

Változó helyzetek 

megfigyelése; a 

változás kiemelése 

(analízis). Adatok 

gyűjtése, rendezése, 

ábrázolása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tundra, plankton, egysejtű, moszat, szivacs, csalánozó, gerinces, hal, 

madár, emlős; környezeti tényező, tűrőképesség, táplálkozási hálózat, 

fenntartható fejlődés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az élőlények változatossága III. 

Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a 

világtenger övezeteihez 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 
Éghajlati övezetek, vizek– vízpartok élővilága; környezeti tényezők, 

életfeltételek, a fajok közötti kölcsönhatások típusai 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élővilág sokféleségének, mint értéknek felismerése. 

Az életközösség anyag- és energiaáramlása és az egyensúlyi állapot 

közötti összefüggés megértése. 

A Föld globális problémáinak összegzése, a fenntarthatóságot 

támogató életvitel, illetve az egyéni és közösségi cselekvés 

megalapozása. 

A tudomány és a technika a társadalomban és a gazdaság fejlődésében 

játszott szerepének bemutatása konkrét példák alapján. 

A kutató és mérnöki munka jelentőségét felismerő és értékelő attitűd 

megalapozása.  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért élhetnek fenyők, illetve 

örökzöld növények a mediterrán 

és az északi mérsékelt éghajlaton 

is? 

Miben hasonlít a sivatagi, illetve 

a hideg égövi állatok túlélési 

stratégiája? 

Miben mások a szárazföldi és a 

vízi élőhelyek környezeti 

feltételei? 

Milyen veszélyekkel jár a globális 

fölmelegedés a sarkvidékek és az 

egész Föld élővilágára?  

 

Ismeretek: 

A hideg éghajlati övezet 

biomjainak jellemzése az extrém 

környezeti feltételekhez való 

alkalmazkodás szempontjából.  

A világtenger, mint élőhely: 

környezeti feltételei, tagolódása.  

A világtengerek jellegzetes 

élőlényei, mint a vízi környezeti 

feltételekhez való alkalmazkodás 

példái.  

Az életközösségek belső 

kapcsolatai, a fajok közötti 

kölcsönhatások konkrét típusai. 

Anyagforgalom  és 

energiaáramlás a tengeri 

életközösségekben. 

Az élőhelyek pusztulásának okai: 

a prémes állatok vadászata, a 

túlzott halászat, a bálnavadászat, 

a szennyvíz, a kőolaj, a radioaktív 

hulladék, a turizmus 

következményei. 

A Föld globális problémái: 

túlnépesedés - a világ élelmezése, 

Az extrém környezeti 

feltételekhez (magas és alacsony 

hőmérséklet, szárazság) való 

alkalmazkodás eredményeként 

kialakuló testfelépítés és életmód 

összehasonlítása a hideg és a 

trópusi övben élő élőlények 

példáin.  

Önálló kutatómunka: a 

világtengerek szennyezésével 

kapcsolatos problémák.  

A megismert élőlények 

csoportosítása különböző 

szempontok szerint.  

Táplálkozási lánc és 

táplálékpiramis összeállítása a 

tengeri élőlényekből. 

Példák a fajok közötti 

kölcsönhatásokra a tengeri 

életközösségekben. 

Kutatómunka: nemzetközi 

törekvések a környezetszennyezés 

megakadályozására, illetve a 

környezeti terhelés csökkentésére. 

Az ember természeti 

folyamatokban játszott 

szerepének kritikus vizsgálata 

példák alapján. 

Az életközösségek, a bioszféra 

stabil állapotait megzavaró 

hatások és a lehetséges 

következmények azonosítása. 

A környezeti kár, az ipari és 

természeti, időjárási katasztrófák 

okainak elemzése, elkerülésük 

lehetőségeinek bemutatása. 

Az energiaátalakító folyamatok 

környezeti hatásának elemzése, 

alternatív energiaátalakítási 

módok összehasonlítása. 

Az energiatakarékos magatartás 

Földrajz: hideg 

övezet, sarkköri öv, 

sarkvidéki öv. 

Matematika: 

táblázatok, rajzos 

modellek, diagramok, 

grafikonok leolvasása, 

megértése. 

 

Fizika: Az energia-

megmaradás elvének 

alkalmazása.  

Az energiatermelés 

módjai, kockázatai.  

A Nap 

energiatermelése. 

Időjárási jelenségek, a 

földfelszín és az 

időjárás kapcsolata. 

Csapadékfajták. 

Természeti 

katasztrófák. Viharok, 

árvizek, földrengések, 

cunamik. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés - a szöveg 

egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése; 

szövegben elszórt, 

explicite 

megfogalmazott 

információk 

azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése. 
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fogyasztási szokások – anyag- és 

energiaválság, 

környezetszennyezés – a 

környezet leromlása. 

Konkrét példák a biológiának és 

az orvostudománynak a 

mezőgazdaságra, az 

élelmiszeriparra, a népesedésre 

gyakorolt hatására. 

A fenntarthatóság fogalma, az 

egyéni és közösségi cselekvés 

lehetőségei a fenntarthatóság 

érdekében. 

Az éghajlat hatása az épített 

környezetre (pl. hőszigetelés). 

módszereinek és ezek 

fontosságának megismerése 

önálló forráskeresés és 

feldolgozás alapján. 

Az ismeretszerzés eredményeinek 

bemutatása, mások 

eredményeinek értelmezése, 

egyéni vélemények 

megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Keménylombú erdő, lombhullató erdő, füves puszta, tajga, nyitvatermő, 

zárvatermő, gerinces, hüllő, madár, emlős; táplálkozási hálózat, 

táplálkozási piramis. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszer az élővilág sokféleségében 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 

A főbb növény- és állatcsoportok tulajdonságai. 

A környezethez való alkalmazkodás formái; a testfelépítés, életmód, 

élőhely és viselkedés kapcsolata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élővilág rendszerezésében érvényesülő szempontok értelmezése. 

A hierarchikus rendszerezés elvének alkalmazása. 

A tudományos modellek változásának felismerése. 

A tudományos módszerek és a nem tudományos elképzelések 

megkülönböztetése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mire jó a dolgok (könyvek, 

zenék, ruhák, gyűjtemények) 

csoportosítása és rendszerezése a 

hétköznapi életben?  

Milyen szempontok szerint lehet 

csoportosítani az élőlényeket? 

Miért nem igaz, hogy az ember a 

majomtól származik?  

A rendszerezés és a csoportosítás 

közti különbség megértése. 

Irányított adatgyűjtés, majd vita a 

darwinizmussal és az evolúcióval 

kapcsolatos hitekről és 

tévhitekről.  

Főbb rendszertani kategóriák 

(ország, törzs, osztály, faj) 

megnevezése, a közöttük lévő 

kapcsolat ábrázolása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Egy 

hétköznapi kifejezés 

(rendszerezés) alkalmi 

jelentésének 

felismerése; a szöveg 

egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése. Kulturált 

könyvtárhasználat. 
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Ismeretek: 

Az élőlények csoportosításának 

lehetőségei. 

A tudományos rendszerezés 

alapelvei a leszármazás elve, és 

néhány jellegzetes bizonyítéka. 

Az élővilág törzsfejlődésének 

időskálája. 

 

Baktériumok, egyszerű 

eukarióták, gombák, növények és 

állatok 

általános jellemzői.  

A növények és állatok országa 

jellegzetes törzseinek általános 

jellemzői.  

A földtörténeti, az evolúciós és a 

történelmi idő viszonyának 

bemutatása, az egyes változások 

egymáshoz való viszonyának 

érzékelése. 

A hazai életközösségek 

jellegzetes fajainak rendszertani 

besorolása (ország, törzs). 

A főbb rendszertani csoportok 

jellemzőinek felismerése 1-1 

tipikus képviselőjének példáján.  

Egy magyar múzeumban, nemzeti 

parkban, természettudományi 

gyűjteményben stb. tett látogatás 

során látott, korábban ismeretlen 

fajok elhelyezése – a testfelépítés 

jellegzetességei alapján - a fő 

rendszertani kategóriákban. 

Matematika: 

Halmazok 

eszközjellegű 

használata. 

Fogalmak egymáshoz 

való viszonya: alá- és 

fölérendeltségi 

viszony; 

mellérendeltség. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és 

algoritmusok. 

Földrajz: a 

természetföldrajzi 

folyamatok és a 

történelmi események 

időnagyságrendi és 

időtartambeli 

különbségei. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: tájékozódás 

a térben és időben.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Rendszerezés, rendszertani kategória; ország, törzs, osztály. 

 

Követelmények  

 Földrajzi ismereteiket alkalmazva tudják a trópusi esőerdőkre ható éghajlati tényezőket (hőmér-

séklet, csapadék, páratartalom stb.). 

 Ismerjék az esőerdők talajának fő jellemzőit. 

 Tudják az esőerdők elhelyezkedését a Földön. 

 Szerezzenek ismereteket az esőerdők növényei közül az óriásfák, a liánok, a fán lakó növények 

sajátos szervezeti felépítéséről. 

 Legyenek képesek következtetéseket levonni a környezeti tényezők hatása és az esőerdők szin-

tezettsége közötti kapcsolatból. 

 Tudják az esőerdő szintezettségét, értsék meg a fény jelentőségét és a fényért való küzdelmet. 

Tudjanak különbséget tenni a fán lakó növények és a liánok között. 
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 Ismereteiket alkalmazva tudják a fő különbségeket a hazai lombhullató erdők és a trópusi eső-

erdők között. 

 A dél-amerikai esőerdők állatai közül ismerjék meg a kolibrik, a papagájok, a madárpókok, a 

bőgőmajmok, a jaguár és az anakonda testfelépítését, életmódját, szaporodását. 

 Értsék meg az összefüggéseket a papagájok és a kolibrik csőre, sajátos mozgása és a 

táplálkozása között. 

 Tudjanak azonosságokat és különbségeket tenni a hazai életközösségekben megismert koronás 

keresztespók és a madárpók testfelépítése, élőhelye, táplálkozása között. 

 Értsék meg az összefüggést az esőerdők kínálta táplálékbőség és az állatok fajgazdagsága 

között. Tudják, hogy a bőgőmajmok csapatokban élnek és táplálkoznak, míg a jaguár magányos 

vadász. 

 Korábban megszerzett ismereteik alapján tudjanak azonosságokat és különbségeket keresni a 

macskafélék és a hüllők testfelépítésére. 

 Tudjanak táplálkozási láncot készíteni az esőerdők élőlényeiből. Értsék meg a csúcsragadozók 

szerepét az életközösségben.  

 Ismeretterjesztő irodalom és egyéb elektronikus információhordozók felhasználásával 

szerezzenek önállóan is ismereteket az esőerdők élőlényeiről. 

 Ismerjék meg az esőerdők pusztulásának okait, tudják, hogy az esőerdőkkel borított területek 

csökkenése az egész földi életet veszélyezteti. 

 Földrajzi ismereteiket alkalmazva tudják a szavanna éghajlat jellemzőit, ismerjék meg a fás és 

füves szavannák elhelyezkedését a Földön. 

 Értsék meg, hogy a környezeti tényezők változása (csapadék) okozza a monszunerdők, szavan-

nák kialakulását. 

 Tudják összehasonlítani a szavannák és az esőerdők környezeti feltételeit. 

 A hazai füves területek témakörben tanultakból kiindulva ismerjék meg a szavannák fűféléinek 

jellegzetességeit, a környezeti feltételekhez való alkalmazkodás formáit. 

 Tudják az afrikai szavannákon élő akáciák, majomkenyérfák és az ausztráliai szavannákon élő 

eukaliptuszok szervezeti felépítését, a környezetükhöz való alkalmazkodás sajátos formáit. 

 Ismerjék meg a szavannák állatai közül a csimpánzok, antilopok, zebrák, kenguruk, oroszlánok, 

hiénák, krokodilok testfelépítését, életmódját, szaporodását. 

 Tudjanak példákat mondani a környezethez való alkalmazkodás különböző formáira. 

 Korábban megszerzett ismereteikre támaszkodva tudjanak azonosságokat és különbségeket ke-

resni a testfelépítés és életmód közötti kapcsolatra. 
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 Ismerjék meg a patás állatok alkotta csordák viselkedését, a vonulásuk okait. 

 Korábbi ismereteiket (párosujjú patás, növényevő, kérődző, macskaféle, kutyaféle, hüllő) tudják 

alkalmazni az új állatfajok megismerésében. 

 Tudjanak táplálkozási láncokat készíteni a szavannák életközösségéből. 

 Ismerjék meg a szavannák pusztulásának okait, az elsivatagosodás és a legeltető állattenyésztés 

közötti összefüggést. 

 Földrajzi ismereteikre támaszkodva tudják a szubtrópusi sivatagok elhelyezkedését a Földön. 

 Ismerjék a sivatagok jellemző környezeti feltételeit (csapadék, hőmérsékleti adatok, szél). 

 Ismerjék az amerikai sivatagokban őshonos kaktuszok sajátos alkalmazkodását a környezeti 

feltételekhez (tövisekké módosult levél, vízraktározó szár, mély gyökérzet). 

 A sivatagok állatai közül szerezzenek tapasztalatokat a teve, a sivatagi róka, a szamárnyúl, a 

törpe pufogó vipera sajátos alkalmazkodásához a környezeti feltételekhez. 

 A korábban megszerzett ismereteiket tudják alkalmazni a sivatagok állatainak megismerésére. 

 Ismerjék meg a mediterrán területek földrajzi elhelyezkedését és a környezeti feltételek jellem-

zőit (csapadék, hőmérséklet, évszakok jellemző időjárása). 

 Tudják, hogy a nyári nyugalmi állapot az élőlények környezethez való alkalmazkodásának 

egyik formája. 

 Tudjanak azonosságokat és különbségeket keresni a lombhullató erdők, a trópusi esőerdők és a 

mediterrán keménylombú erdők között. 

 Ismerjék meg a mediterrán tájak néhány jellemző állatának testfelépítését, életmódját, szapo-

rodását (muflon, görög teknős, közönséges kaméleon). 

 Ismeretterjesztő irodalom felhasználásával is szerezzenek ismereteket a mediterrán területek 

pusztulásának okairól, az erdőirtások következményeiről. 

 Ismerjék meg a forró övezet és a mediterrán tájak termesztett növényei közül a gazdaságilag 

fontosakat: kakaó, kávé, tea, cukornád, gyapot, banán, datolya, citrom, narancs, földimogyoró. 

 Tudják a termesztett növények legfontosabb szervezeti sajátosságait, a termések (illetve a fel-

használásra kerülő növényi részek) kialakulásának folyamatát, a termesztés alapismereteit. 

 A hazai tájak életénél tanult erdők ismereteinek felhasználásával tudják a mérsékelt éghajlati 

övezet lomberdőinek jellegzetes erdőtípusait, azok kialakulásának környezeti feltételeit. 

 Tudják, hogy az erdők kialakulásának legfontosabb környezeti feltétele az éves csapadék 

mennyisége. 

 A lombhullató fák közül ismerjék a tölgy, a bükk legfontosabb szervezeti sajátosságait. 



 

 560 

 Ismerjék a gyakori cserjék (kökény, mogyoró, vadrózsa) és az aljnövényzet néhány lágyszárú 

növényének (hóvirág, gyöngyvirág, medvehagyma, ibolya) szervezeti sajátosságait. 

 Szerezzenek tapasztalatokat arról, hogy a téli nyugalmi állapotot a kedvezőtlen környezeti felté-

telek okozzák. 

 Ismerjék a lombhullató erdők gyakori állatainak (szarvas, őz, vaddisznó, barnamedve, róka, 

farkas, vadmacska, néhány énekesmadár és rovar) a testfelépítését, életmódját, szaporodását. 

 Tudjanak táplálkozási láncokat készíteni a mérsékelt éghajlati övezet lombhullató erdőinek 

élőlényeiből. 

 Tudják, mely emberi tevékenységek okozzák az erdővel borított területek csökkenését. 

 Szerezzenek tapasztalatokat a környezetszennyezés káros hatásairól az erdők életére. 

 Ismerjék meg a mérsékelt éghajlati övezetben termesztett szántóföldi növények szervezeti 

felépítését, a feldolgozásra kerülő növényi részek kialakulásának folyamatát. 

 Tudják a termesztett szántóföldi növények (búza, kukorica, napraforgó) legfontosabb környezeti 

igényeit. 

 Tudják a mérsékelt éghajlati övezetben kialakult füves puszták földrajzi elhelyezkedését. 

 Ismerjék a füves puszták kialakulásának környezeti feltételeit. 

 Értsék meg az összefüggést a környezeti tényezők változása és a füves puszták kialakulása 

között. 

 Tudjanak azonosságokat és különbségeket keresni a füves szavannák és a mérsékelt éghajlati 

övezet füves pusztáinak környezeti feltételei között. 

 Ismerjék az észak-amerikai prérik, a dél-amerikai pampák és az eurázsiai sztyeppék legjellem-

zőbb állatainak (bölény, puma, láma, nandu, tatárantilop) testfelépítését, életmódját, 

szaporodását. 

 Legyenek képesek az állatokról korábban megszerzett ismereteiket a füves puszták állataira al-

kalmazni (patás, növényevő, kérődző, tülkös szarvú, háziasítás, fészekhagyó, ragadozó, 

macskaféle). 

 Tudják, mely emberi beavatkozások veszélyeztetik a füves puszták életközösségét. 

 Földrajzi ismereteikre támaszkodva tudják a tajga éghajlatát, a hőmérséklet, csapadék jellemző 

értékeit. 

 Ismerjék a tajgaerdők övezetes elhelyezkedését a Földön. 

 A tajgaerdők szintezettségének megismerése alapján tudjanak azonosságokat és különbségeket 

keresni, összehasonlításokat végezni a korábban megismert erdőféleségekkel (esőerdők, 

keménylombú erdők, mérsékelt övezeti lombhullató erdők). 
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 Tudják, a tajga fenyőerdőit mely fafajok alkotják (lucfenyő, vörösfenyő), ismerjék meg azok 

legfontosabb tulajdonságait (magasság, levél, virágzat, toboz). 

 A korábban megszerzett és az új ismereteik alapján tudják a nyitvatermők és a zárvatermők 

közötti fő különbségeket. 

 A tajga állatai közül ismerjék meg a siketfajd, a hiúz és a farkas testfelépítését, életmódját, sza-

porodását. 

 Korábban megszerzett ismereteiket legyenek képesek az újonnan megismert fajokra alkalmazni 

(kapirgáló láb, macskaféle, kutyaféle, falkában történő vadászat, magányos vadász, ragadozó, 

tépőfog). 

 Tudjanak táplálkozási láncot készíteni a tajga élőlényeiből. 

 Ismerjék meg a tajga élőlényeit, mint életközösséget. 

 Ismerjék meg a tundra kialakulásának környezeti feltételeit, tudják a tundra földrajzi elhelyez-

kedését. 

 Szerezzenek tapasztalatokat a tundra növényzetének (zuzmók, mohák, évelő fűfélék, törpefák és 

cserjék) alkalmazkodásáról a környezeti feltételekhez. 

 Ismerjék meg a tundra jellegzetes állatai közül a rénszarvas, a sarki csér, a különböző lúdfajok 

sajátos életét, és alkalmazkodását a hosszú télhez és a rövid nyári időszakhoz.  

 Ismeretterjesztő irodalom felhasználásával szerezzenek önállóan is ismereteket a tundra egyéb 

állatairól (sarki róka, lemming, hóbagoly stb.).  

 Ismerjék meg a magashegységek jellemző környezeti tényezőit, a hőmérséklet változását.  

 Tudják a növények övezetes elhelyezkedésének környezeti okait.  

 Legyenek képesek a korábban megszerzett ismereteiket (lombhullató erdők, tűlevelű erdők, 

tundranövényzet stb.) a magashegységek növényzeti öveire alkalmazni.  

 Korábbi ismereteiket alkalmazva szerezzenek tapasztalatokat a barnamedve és a zerge 

testfelépítéséről, életmódjáról, szaporodásáról, a környezethez való alkalmazkodásáról.  

 Ismerjék a sarkvidéki fagyos területek környezeti feltételeit.  

 Tudják, hogy a sarkvidékeken csak az állandó testhőmérsékletű madarak és az emlősállatok ké-

pesek megélni.  

 Ismerjék meg a jegesmedve, az elefántfóka és a császárpingvin testfelépítésének, táplálkozásá-

nak, szaporodásának sajátos alkalmazkodását a környezeti feltételekhez.  

 Tudjanak példákat mondani a környezethez való alkalmazkodás formáira (zsíros bunda, vastag 

zsírréteg, úszókká módosult végtagok).  
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 Ismerjék meg a tengerek, óceánok sajátos környezeti feltételeit. Tudják a fény, a hőmérséklet, a 

tengervíz nyomásának változásait.  

 Korábbi ismereteiket is felhasználva tudják a planktonok faji összetételét, a telepes barnamo-

szatok fő jellemzőit. Tudják, hogy a tengerek életközössége a növényi és állati planktonokra 

épül.  

 Ismerjék a partközeli tengerek és a nyílt tengerek eltérő környezeti feltételeit.  

 A gerinctelen állatok közül ismerjék meg a medúzák és a szivacsok testfelépítését, táplál-

kozását.  

 A tengerek gerinces állatai közül tudják a cápák, heringek, szardíniák testfelépítését, táplál-

kozását. Tudják, hogy a cápák váza porcos felépítésű.  

 Ismerjék meg a kékbálna szervezeti sajátosságait (szilák, úszókká módosult végtagok, farki 

úszólemez), táplálkozását, szaporodását.  

 Korábbi ismereteik alapján tudjanak táplálkozási láncokat készíteni a tengerek élőlényeiből.  

 Ismerjék meg a tengerek élővilágát veszélyeztető környezeti hatásokat, a szennyezések formáit 

és következményeit. Tudják, hogy a Föld oxigénkészletének nagy részét a tengerekben élő 

növények biztosítják. 

 Tudják, hogy az élővilág mai arculatát több millió éves fejlődés során érte el.  

 Értsék meg, hogy az élővilág fejlődésében döntő volt az alkalmazkodás a változó környezeti 

feltételekhez.  

 Ismerjék meg az élettelen környezeti tényezőket, meglévő ismereteik birtokában értsék meg a 

talaj, a víz, a fény, a levegő és a hőmérséklet jelentőségét az élőlények életében.  

 Értsék meg a tűrőképesség fogalmát.  

 Tudják, hogy a környezeti tényezők változásaihoz az élőlények csak tűrőképességük határain 

belül képesek alkalmazkodni.  

 Meglévő ismereteik birtokában tudjanak példákat mondani fénykedvelő, árnyékkedvelő, tág és 

szűk hőtűrő képességű élőlényekre.  

 Tudják a bioszféra fogalmát és annak kiterjedését a Földön.  

 Korábbi ismereteik birtokában legyenek képesek meghatározni az életközösség fogalmát.  

 Tapasztalataik birtokában tudjanak példákat mondani az életközösségek önszabályozó műkö-

désére.  

 Ismerjék meg a termelő, fogyasztó, lebontó szervezetek működését és jelentőségét.  

 A korábban megismert életközösségekben tanultak alapján tudjanak példákat mondani a külön-

böző életközösségek termelő, fogyasztó, lebontó szervezeteire.  
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 Tudják, hogy a mesterséges életközösségekben az ember szabályozza az élőlények életét, az ön-

szabályozás nem érvényesül.  

 Különböző ismert táplálkozási láncok alapján értsék meg, hogy az életközösségekben az anyag-

forgalom egyirányú, a termelő szervezetektől halad a csúcsragadozókig.  

 Értsék meg a lebontó szervezet (gombák, baktériumok) jelentőségét az anyagforgalomban.  

 Tudjanak a megismert életközösségekből táplálkozási piramisokat készíteni.  

 Tapasztalataik alapján használják helyesen a biomassza fogalmát.  

 Szerezzenek ismereteket arról, hogy a természetes életközösségekben az anyagforgalom zavar-

talan, a mesterséges életközösségekben az anyagforgalmat az ember szabályozza.  

 Történelmi tanulmányaikat felhasználva értsék meg, hogy az ember milyen mértékben alakította 

át saját céljainak megfelelően a környezetét.  

 Szerezzenek ismereteket arról, hogy az ember környezet-átalakító tevékenysége az élőhelyek 

megszüntetésével és az élőlények pusztulásával járt.  

 Tudjanak példákat mondani a Föld nagy életközösségeinek károsítására, a pusztulás mértékére 

(esőerdővel borított területek csökkenése, elsivatagosodás, lombhullató erdők, füves puszták 

területcsökkenése, tengerek szennyezése stb.).  

 Tapasztalataik alapján mondjanak példákat a mezőgazdasági tevékenység okozta károkra.  

 Ismerjék, mely emberi tevékenységek szennyezik a talajt, a vizet és a levegőt.  

 Tudják a szennyezések következményeit, káros hatásait a bioszférára és az ember egészségére.  

 Ismerjék az üvegházhatás, az ózonpajzs elvékonyodásának és a füstköd kialakulásának körül-

ményeit.  

 Szerezzenek tapasztalatokat a lakóhelyük környezeti állapotáról, a leggyakoribb szennyező for-

rásokról és a szennyezések megszüntetésének lehetőségeiről.  

 Legyenek képesek tanári irányítással néhány környezetvédelmi vizsgálat, mérés, megfigyelés 

elvégzésére. 

 Tudják, hogy a tudományos rendszerezés alapegysége a faj.  

 Értsék meg, hogy egy fajba tartoznak azok az élőlények, melyek közös származásúak, külső-

belső testfelépítésükben megegyeznek, egymással szaporodnak és szaporodásra képes utódaik 

vannak.  

 Korábbi ismereteik alapján értsék meg, hogy a rokon fajokat osztályokba, a közös származású 

osztályokat törzsekbe soroljuk.  
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 Ismerjék meg a baktériumok alakját, méretét, a különböző baktériumok működését. Legyenek 

képesek a baktériumokat működésük szerint csoportosítani (betegségokozók, lebontók, 

erjesztők, nitrogéngyűjtők).  

 A sejtmagvas egysejtűek közül ismerjék meg a zöld szemesostoros moszat, az amőba, a papucs-

állatka sejtjének felépítését és alapvető működésüket.  

 Értsék meg a sejtmag nélküli és a sejtmagvas egysejtűek jelentőségét az életközösségekben, 

tudják, hogy a kedvezőtlen környezeti hatásokat hogyan vészelik át.  

 Tudják, hogy a gombáknak több törzsük van.  

 Ismerjék meg a többsejtű gombák felépítését, tudják, hogy valamennyi összetett anyagokkal 

táplálkozik.  

 Értsék meg a különböző gombafajok működését, tudjanak példákat mondani az együtt élő, le-

bontó, rothasztó működésekre. Tudják, hogy egyes gombákból fontos gyógyszerek készülnek.  

 Ismerjék a tanult kalapos gombák teleptestének felépítését és szaporodását.  

 Tudják a növények közös tulajdonságait és a fotoszintézis lényegét.  

 Ismerjenek példákat a növények összetett anyag képzésére (cukor, keményítő, olaj, fehérje).  

 A korábban megismert életközösségek táplálkozási láncai alapján következtessenek a növények 

jelentőségére az állatok életében.  

 Ismerjék meg, hogy a moszatoknak több törzse van.  

 Tudjanak példákat mondani a telepeket alkotó moszatokra, ismerjék a telepképződés alapjait.  

 Értsék meg a moszatok jelentőségét a bioszférában.  

 Tudják, hogy a zuzmótelepekben moszatok és gombák élnek együtt. Ismerjék a zuzmók 

szaporodását, jelentőségüket az életközösségekben.  

 Egyszerűbb vizsgálatok alapján értsék meg, hogy a mohák is telepes növények. Ábraelemzések 

alapján tudják a mohák szaporodásának és fejlődésének fő szakaszait.  

 Tudjanak példákat mondani a mohák jelentőségére az életközösségekben.  

 A korábban tanult erdei pajzsika és mocsári zsurló vizsgálatával ismerjék meg a harasztok kö-

zös tulajdonságait.  

 Tudják, hogy a harasztoknak valódi gyökerük, száruk, levelük van.  

 Ismerjék a harasztok szaporodását és fejlődését (spóra, előtelep, ivarszervek, ivarsejtek, megter-

mékenyítés, új növény).  

 A korábban tanult fenyőfélék közös tulajdonságai alapján értsék meg a nyitvatermők törzsének 

fő jellemzőit. Tudják, hogy a szaporodásuk magvakkal történik.  
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 Egyszikű és kétszikű növények vizsgálata alapján értsék meg a zárvatermő növénytörzs jellem-

zőit.  

 Tudják az egyszikű és kétszikű osztályok fő tulajdonságait.  

 Legyenek képesek a korábban tanult virágos növényeket a megfelelő törzsbe és osztályba beso-

rolni.  

 Tudják, hogy a szivacsok, csalánozók és gyűrűsférgek törzseinek legjellemzőbb tulajdonságait.  

 Képek, ábrák elemzésével legyenek képesek az egyes törzsekbe tartozó állatok főbb tulajdonsá-

gainak a felsorolására.  

 Tudják, hogy a felvett táplálék lebontása a szivacsoknál, csalánozóknál az űrbélben történik.  

 Értsék meg a kétnyílású bélcsatorna jelentőségét az állatok táplálkozásában és a táplálék meg-

emésztésében.  

 A korábbi ismereteik alapján tudják a puhatestűek törzsének jellemző tulajdonságait.  

 Tudjanak azonosságokat és különbségeket mondani a csigák és kagylók osztályába tartozó 

élőlények tulajdonságai közül (pl. hasláb, meszes héj alakja, táplálkozás, légzés, élőhely).  

 A megismert állatok alapján tudják az ízeltlábúak törzsébe tartozó állatok közös tulajdonságait. 

Értsék meg a különálló izmokkal történő mozgás jelentőségét.  

 Tudják a rákok, rovarok, pókszabásúak osztályában tartozó fajok közös tulajdonságait.  

 Ismerjék az egyes osztályokba tartozó gyakori fajokat, azok testfelépítését, szaporodását és a 

légzését.  

 Tudjanak példákat mondani az egyes osztályokba tartozó fajok táplálkozására, az életközös-

ségekben betöltött szerepükre.  

 Tudják a gerincesek törzsének főbb jellemzőit.  

 A korábban tanultak alapján ismerjék fel a halak, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök osztá-

lyainak egyedi tulajdonságait.  

 Tudják az egyes osztályokba tartozó élőlények kültakaróját, mozgását, légzését, életmódját 

(táplálkozását), szaporodását és testhőmérsékletét.  

 Ismerjenek példákat az egyes osztályokba tartozó fajok sajátos alkalmazkodására a környezeti 

feltételekhez.  

 Legyenek képesek a korábban tanult növény és állatfajokat a főbb rendszertani csoportokba be-

sorolni. 
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A továbbhaladás feltételei  

 Tudják a megismert életközösségek jellemző élőlényeinek nevét, életmódját, szaporodását, a 

környezethez való alkalmazkodás formáit.  

 Legyenek képesek a megismert életközösségek élőlényeiből táplálkozási láncokat készíteni.  

 Tudjanak a megismert élőlények és élőhelyek között azonosságokat és különbségeket keresni, 

összehasonlításokat végezni.  

 Ismerjenek példákat a testfelépítés és az életmód közötti kapcsolatokra.  

 Tudjanak következtetéseket levonni az egyes élőlények testfelépítéséből az élőlények 

környezetére.  

 Megszerzett ismereteik alapján értsék meg, hogy az életközösségek védelme az egész földi 

élővilág számára fontos.  

 Tudjanak példákat mondani a bioszféra veszélyeztetettségére és a környezetszennyezések káros 

következményeire.  

 Legyenek képesek a tanult élőlényeket hasonló tulajdonságaik alapján csoportosítani, a főbb 

rendszertani kategóriákba besorolni.  

 Tudjanak önálló megfigyelésekkel, vizsgálatokkal tapasztalatokat szerezni és azokat értelmezni. 



 

 

5. 8. Évfolyam 

I. Részekból egész                                                      11 óra 

II. Szépség ,erő ,egészség                                             10 óra 

III. A szervezet anyag –és energiaforgalma                    13 óra 

IV. A belső környezet állandóságának biztosítása         11 óra 

V. A fogamzástól az elmúlásig                                      10 óra 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Részekből egész 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 
A növények és az állatok testfelépítése; táplálkozási lánc; szaporodási 

típusok a növény- és az állatvilágban.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése rendszer és környezete kapcsolatának 

elemzésén keresztül. 

A rész és egész viszonyának felismerése az élő egységes egész és a 

benne összehangoltan működő szerveződési szintek összefüggésében. 

A növényi és az állati sejt hasonlóságainak megállapításával a természet 

egységére vonatkozó elképzelések formálása. 

Az ember természetben elfoglalt helye a természetben megjelenő 

méretek és nagyságrendek érzékeltetésével. 

A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolása a 

növényi sejt és növényi szervek működésének példáján. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Hogyan tudunk különbséget tenni 

élő és élettelen, növény és állat 

között?  

Miben egyezik, és miben 

különbözik a madarak tojása, a 

halak ikrája és a mohák spórája? 

Minek a megfigyelésére 

használunk távcsövet, tükröt, 

nagyítót, mikroszkópot?  

Mi a magyarázata annak, hogy a 

táplálkozási láncok általában zöld 

növénnyel kezdődnek? 

Ismeretek: 

Az élő szervezet mint nyitott 

rendszer. 

Az élővilág méretskálája: a 

szerveződési szintek 

nagyságrendjének 

összehasonlítása.  

A rendszer és a környezet 

fogalmának értelmezése az egyed, 

és az egyed alatti szerveződési 

szinteken. 

 

A rendszerek egymásba 

ágyazottságának értelmezése az 

egyeden belüli biológiai 

szerveződési szintek példáján. 

Növényi és állati sejt 

megfigyelése, összehasonlításuk. 

A felépítés és a működés 

összefüggései a növényi és az 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés - a szöveg 

egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése; a 

szövegben 

megfogalmazott 

feltételeket teljesítő 

példák azonosítása. 

Matematika: 

Fogalmak egymáshoz 

való viszonya: alá- és 

fölérendeltségi 

viszony; 

mellérendeltség 

értelmezése. 
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A rendszer és a környezet 

fogalma, kapcsolata, biológiai 

értelmezése. 

A biológiai szerveződés egyeden 

belüli szintjei, a szintek közötti 

kapcsolatok. 

Testszerveződés a növény- és 

állatvilágban.  

Az eukarióta sejt fénymikrosz-

kópos szerkezete, a fő sejtalkotók 

(sejthártya, sejtplazma, sejtmag) 

szerepe a sejt életfolyamataiban.  

A fény-, illetve az elektronmik-

roszkóp felfedezése, jelentősége a 

természettudományos 

megismerésben. 

A sejtosztódás fő típusai, és 

szerepük az egyed, illetve a faj 

fennmaradása szempontjából.  

A növényi és az állati szövetek fő 

típusai, jellemzésük.  

A növények táplálkozásának és 

légzésének kapcsolata; jelentő-

sége a földi élet szempontjából.  

Az élőlényeket/sejteket felépítő 

anyagok (víz, ásványi anyagok, 

szénhidrátok, zsírok és olajok, 

fehérjék, vitaminok) és szerepük 

az életműködések 

megvalósulásában. 

A szaporodás mint a faj 

fennmaradását biztosító 

életjelenség. Fő típusai.  

állati sejt példáján.  

Kutatómunka a mikroszkópok 

felfedezésével és működésével 

kapcsolatban. 

Növényi és állati sejtek 

megfigyelése fénymikroszkópban. 

A sejtosztódási típusok 

összehasonlítása az 

információátadás szempontjából. 

Néhány jellegzetes növényi és 

állati szövettípus vizsgálata; a 

struktúra és a funkció közötti 

kapcsolat jellemzése a megfigyelt 

szerkezet alapján.  

A struktúra-funkció 

kapcsolatának elemzése zöld levél 

szöveti szerkezetének vizsgálata 

alapján.  

Az ivaros és ivartalan szaporodási 

módok összehasonlítása konkrét 

példák alapján. 

Néhány jellegzetes állati és 

növényi szövet megfigyelése 

fénymikroszkópban. Vázlatrajz 

készítése. 

A sejt anyagainak vizsgálata. A 

balesetmentes kísérletezés 

szabályainak betartása. 

Tárgyak, jelenségek, 

összességek 

összehasonlítása 

mennyiségi 

tulajdonságaik (méret) 

szerint; becslés, 

nagyságrendek. 

 

Fizika: lencsék, 

tükrök, mikroszkóp. 

 

Kémia: a víz 

szerkezete és 

tulajdonságai, oldatok, 

szerves anyagok. 

 

Informatika: adatok 

gyűjtése az internetről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerveződési szint, sejt, szövet; sejtalkotó, táplálkozás, anyagszállítás, 

légzés, ivaros és ivartalan szaporodás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szépség, erő, egészség 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
A kültakaró és a mozgás szerveinek legfontosabb jellemzői; 

a hám-, a kötő- és támasztó-, valamint az izomszövetek szerkezete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egészséges életvitel szokásrendszerének kialakítása érdekében a 

rendszeres testmozgás és a bőrápolás iránti igény felkeltése. 

Az egészséget veszélyeztető tényezők azonosítása, az ismeretek és 

tapasztalatok felhasználása a veszély időbeni érzékelése és elhárítása 

érdekében. 

A fogyatékkal élő emberekkel tanúsított elfogadó, segítő, megértő 

magatartás erősítése. 

A reális énkép és az önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Milyen szerepe van a bőrnek és 

függelékeinek (haj, köröm) a 

vonzó megjelenésben?  

Mikor és miért izzadunk?  

Házi kozmetikumok használata, 

illetve hogyan válasszunk 

kozmetikai szereket? 

Milyen kapcsolat van az ember 

mozgása és fizikai munkavégzése 

között?  

Ismeretek: 

Az emberi test síkjai, 

szimmetriája, formavilága, 

esztétikuma. 

A bőr felépítése és funkciói.  

A bőr szerepe a külső testkép 

kialakításában: a bőr kamaszkori 

változásainak okai, 

következményei.  

A bőr- és szépségápolás.  

A bőr védelme; bőrsérülések és 

ellátásuk.  

Bőrbetegségek (bőrallergia, 

fejtetvesség, rühatka, 

gombásodás).  

 

A kétoldali szimmetria 

felismerése, példák 

szimmetrikusan és 

aszimmetrikusan elhelyezkedő 

szervekre. 

A bőr szöveti szerkezetének és 

működésének összefüggése.  

Példák a szerkezeti változás – 

működésváltozás összefüggésére. 

A pattanás, a zsíros és a száraz 

bőr, a töredezett haj és köröm 

összefüggése a bőr működésével. 

Öngyógyítás és az orvosi ellátás 

szükségességének felismerése.  

Elsősegélynyújtás bőrsérülések 

esetén.  

Környezetkímélő tisztálkodási és 

tisztítószerek megismerése, 

kipróbálása. 

Az emberi csontváz fő részei, a 

legfontosabb csontok felismerése. 

Példák gyűjtése a jellegzetes 

csontkapcsolatokra.  

Elsősegélynyújtás gyakorlása 

mozgássérülések esetén. 

A mozgássérült és 

mozgáskorlátozott emberek 

segítése.  

Informatika: adatok 

gyűjtése az internetről. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony 

felismerése. 

 

Matematika: 

Modellezés; 

összefüggések 

megjelenítése. 

Szimmetria, tükrözés. 

 

Kémia: az oldatok 

kémhatása. 

 

Fizika: erő, 

forgatónyomaték; 

mechanikai egyensúly. 

 

Testnevelés és sport: a 

bemelegítés szerepe a 

balesetek 

megelőzésében. 
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A mozgásszervrendszer aktív és 

passzív szervei. Az ember 

mozgásának fizikai jellemzése 

(erő, munkavégzés).  

A csontok kapcsolódása.  Az 

ízület szerkezete. A porcok 

szerepe a mozgásban. 

Mozgássérülések (ficam, 

rándulás, törés) ellátása, 

mozgásszervi betegségek 

(csipőficam, gerincferdülés, 

lúdtalp) és megelőzésük.  

A mozgás, az életmód és az 

energia-szükséglet összefüggései. 

Sportoló és nem sportoló 

osztálytársak napi-és 

hetirendejének összehasonlítása, 

elemzése a mozgás (edzés), 

pihenés, tanulás egyensúlya a test 

napi energiaigénye 

szempontjából. 

Önálló gyűjtőmunka: sportolók, 

edzők, gyógytornászok, ortopéd 

orvosok stb. élményei, 

tapasztalatai a mozgás és a testi-

lelki egészség kapcsolatáról.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kültakaró, mozgás-szervrendszer, ízület.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szervezet anyag- és energiaforgalma 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 

A sejt felépítése, sejtszintű életfolyamatok, a tápcsatorna szakaszai és 

fő működéseik, a táplálékok tápanyagtartalma. A légző szervrendszer 

részei és működéseik; a keringés szervei és szerepük a szervezet 

működésében.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolásával a 

rendszerfogalom mélyítése. 

A saját és mások egészségének megőrzése iránti felelős magatartás 

erősítése. 

Az egészséges táplálkozás jellegzetességeire építve a tudatos 

fogyasztói szokások megalapozása, erősítése. 

Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének tudatosítása, illetve 

baleset esetén a tudatosan cselekvő magatartás megalapozása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért van szüksége 

szervezetünknek különböző 

tápanyagokra (fehérjékre, 

szénhidrátokra és zsírokra)? 

Miben különbözik a be- és a 

kilélegzett levegő összetétele, és 

mi a különbség magyarázata?  

A táplálékok csoportosítása 

jellegzetes tápanyagtartalmuk 

alapján. 

A fő tápanyagtípusok útjának 

bemutatása az étkezéstől a 

sejtekig.  

Lehetséges projektmunka:  

 Felvilágosító kampány 

összeállítása az egészséges 

Matematika: Adatok, 

rendezése, ábrázolása.  

Matematikai modellek 

(pl. függvények, 

táblázatok, rajzos 

modellek, diagramok, 

grafikonok) 

értelmezése, 

használata. 
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Hogyan jutnak tápanyaghoz és 

oxigénhez a szervezetünk 

belsejében található sejtek?  

Mitől függ, hogy mennyi 

folyadékot kell elfogyasztanunk 

egy nap? 

 

Ismeretek: 

Az élőlényeket felépítő szervetlen 

és szerves anyagok (víz, ásványi 

anyagok, szénhidrátok, zsírok és 

olajok, fehérjék, vitaminok) 

szerepe. 

A tápcsatorna részei és szerepük a 

tápanyagok emésztésében és 

felszívódásában.  

Az egészséges táplálkozás 

jellemzői (minőségi és 

mennyiségi éhezés, 

alapanyagcsere, testtömeg-index, 

normál testsúly).  

A vér és alkotóinak szerepe az 

anyagszállításban.  

A légzési szervrendszer részei és 

működésük. Hangképzés és 

hangadás. 

A keringési rendszer felépítése és 

működése. 

A táplálkozás és a légzés szerepe 

szervezet energiaellátásában.  

A vér szerepe a szervezet 

védelmében és belső 

állandóságának fenntartásában. 

Immunitás, vércsoportok. A 

védőoltások jelentősége. 

A kiválasztásban résztvevő 

szervek felépítése és működése.  

A vízháztartás és a belső 

környezet állandósága. A só- és 

vízháztartás összefüggése. 

Vérzéstípusok - 

vérzéscsillapítások.  

Légzőszervi elváltozások, 

betegségek megelőzése.  

táplálkozás megvalósítására; a 

testsúllyal kapcsolatos problémák 

veszélyeinek megismerésére. 

Az egészséges étkezési szokások 

népszerűsítése. 

A táplálkozásnak és a mozgásnak 

a keringésre gyakorolt hatása, az 

elhízás következményei. 

Számítások végzése a témakörben 

(pl.: testtömeg-index, 

kalóriaszükséglet) 

A szívműködést kísérő 

elektromos változások (EKG) 

gyógyászati jelentőségének 

megértése; a szívmegállás, 

szívinfarktus tüneteinek 

felismerése. 

A pulzusszám, a vércukorszint, a 

testhőmérséklet és a vérnyomás 

fizikai terhelés hatására történő 

változásának megfigyelése és 

magyarázata.   

A vér- és vizeletvizsgálat 

jelentősége, a laboratóriumi 

vizsgálat legfontosabb adatainak 

értelmezése. 

Vénás és artériás vérzés 

felismerése, fedő- és nyomókötés 

készítése. 

Önálló kutatómunka: milyen 

feltételekkel köthet életbiztosítást 

egy egészséges ember, illetve aki 

dohányzik, túlsúlyos, magas a 

vérnyomása, alkoholista vagy 

drogfüggő?  

Adatgyűjtés arról, hogy milyen 

hatással van a dohányzás a 

keringési és a légzési 

szervrendszerre, illetve a magzat 

fejlődésére. 

Az interneten található 

betegségtünetek értelmezése és 

értékelése. 

Vita a rendszeres egészségügyi és 

 

 

Informatika: adatok 

gyűjtése az internetről, 

prezentáció készítése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a szöveg 

egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése; a 

szövegben alkalmazott 

speciális jelrendszerek 

működésének 

magyarázata 

(táblázat). 

Kémia:a legfontosabb 

tápanyagok (zsírok, 

fehérjék, 

szénhidrátok)kémiai 

felépítése 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: betegjogok. 
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A szív és az érrendszeri beteg-

ségek tünetei és következményei.  

Az alapvető életfolyamatok 

(légzés, pulzusszám, vérnyomás, 

testhőmérséklet és vércukorszint) 

szabályozásának fontossága a 

belső környezet állandóságának 

fenntartásában. 

A rendszeres szűrővizsgálat, 

önvizsgálat szerepe a betegségek 

megelőzésében.  

Betegjogok: az orvosi ellátáshoz 

való jog; háziorvosi és szakorvosi 

ellátás.  

szűrővizsgálatok, az önvizsgálat, 

a védőoltások, valamint az 

egészséges életmód betegség-

megelőző jelentőségéről. 

Az eredményes gyógyulás és az 

időben történő orvoshoz fordulás  

ok-okozati összefüggésének 

bemutatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tápanyag, anyagcsere, alapanyagcsere, emésztés, vér, vércsoport, 

véralvadás, immunitás, szűrlet, vizelet, só- és vízháztartás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A belső környezet állandóságának biztosítása 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

A sejt felépítése, külső- és belső környezet, egyensúlyi állapot, 

környezethez való alkalmazkodás, az érzékszervek specializálódása adott 

inger felfogására. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szervezet és a környezet kölcsönös egymásra hatásának megértése.  

A környezeti jelzések kódolásának és dekódolásának értelmezése az 

érzékelés folyamatában. 

Az alkohol és a kábítószerek káros élettani hatásának ismeretében 

tudatos, elutasító attitűd alakítása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mi történik, ha valamelyik 

érzékszervünk nem, vagy nem 

megfelelően működik?  

Meddig tudjuk visszatartani a 

lélegzetünket, tudjuk-e 

szabályozni a szívverésünket? 

Mit jelent a szemüveg 

dioptriája?  

Miben hasonlít és miben 

különbözik az EKG és az EEG? 

 

Az érzékeléssel kapcsolatos 

megfigyelések, vizsgálódások 

végzése, a tapasztalatok rögzítése, 

következtetések levonása. 

Az érzékszervi fogyatékkal élő 

emberek elfogadása, segítésük 

kulturált módjainak bemutatása.. 

Adatgyűjtés a leggyakoribb 

szembetegségekről és korrekciós 

lehetőségeikről. 

Annak megértése, hogy az érzékelés 

az érzékszervek és az idegrendszer 

együttműködéseként jön létre. 

Fizika: A hang 

keletkezése, 

hangforrások, a hallás 

fizikai alapjai.  

Hangerősség, decibel. 

Zajszennyezés. 

A fény. A szem és a 

látás fizikai alapjai. 

Látáshibák és 

javításuk. 
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Ismeretek: 

A környezeti jelzések 

érzékelésének biológiai 

jelentősége. 

A hallás és egyensúlyozás, a 

látás, a tapintás, az ízlelés és a 

szaglás érzékszervei. 

Az idegrendszer felépítése; a 

központi és a környéki 

idegrendszer főbb részei, az 

egyes részek Az idegsejt 

felépítése és működése. 

A feltétlen és a feltételes reflex. 

A feltételes reflex, mint a 

tanulás alapja. 

Az alapvető életfolyamatok 

(légzés, pulzusszám, 

vérnyomás, testhőmérséklet és 

vércukorszint) szabályozásának 

működési alapelve. 

Az alkohol egészségkárosító 

hatásai. 

A lágy és kemény drogok 

legismertebb fajtái, hatásuk az 

ember idegrendszerére, 

szervezetére, személyiségére. 

A megelőzés módjai.  

Az EEG működésének alapja és 

elemi szintű értelmezése. 

Az idegsejt különleges felépítése és 

működése közötti összefüggés 

megértése. 

Példák arra, hogy a tanulás 

lényegében a környezethez való 

alkalmazkodás. 

Az egyensúlyi állapot és a 

rendszerek stabilitása közötti 

összefüggés felismerése, 

alkalmazása konkrét példákon.  

A személyes felelősség 

tudatosulása, a szülő, a család, a 

környezet szerepének bemutatása a 

függőségek megelőzésében. 

A kockázatos, veszélyes 

élethelyzetek megoldási 

lehetőségeinek bemutatása. 

Matematika: Változó 

helyzetek 

megfigyelése; a 

változás kiemelése 

(analízis). 

Modellek megértése, 

használata. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Szövegértés - a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony 

magyarázata; egy 

hétköznapi probléma 

megoldása a szöveg 

tartalmi elemeinek 

felhasználásával. 

 

Informatika: 

szövegszerkesztés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A fogamzástól az elmúlásig 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Sejtosztódás, szaporodási típusok a növény-és állatvilágban, a nemi 

érés jelei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Felkészítés a felelősségteljes párkapcsolatra alapozott örömteli nemi 

életre és a tudatos családtervezésre. 

Az életszakaszok főbb testi, lelki és magatartásbeli jellemzőinek 

megismerésével azoknak a viselkedési formáknak az erősítése, melyek 

biztosítják a korosztályok közötti harmonikus együttélést. 

Az önismeret fejlesztésével hozzájárulás önmaguk 

kibontakoztatásához, mások megértéséhez, elfogadásához, a 

boldogságra való képesség kialakításához.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Receptor, érzékszerv, reflex, reflexkör, feltétlen és feltételes reflex, 

központi és környéki idegrendszer. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mi a szexualitás szerepe az ember 

életében? 

Mely környezeti és életmódbeli 

hatások okozhatnak meddőséget? 

 

Ismeretek: 

A férfi és a nő szaporodási 

szervrendszerének felépítése és 

működése.  

Elsődleges és másodlagos nemi 

jellegek. 

A nemi hormonok és a pubertás. 

Az ivarsejtek termelődése, 

felépítése és biológiai funkciója.  

A menstruációs ciklus.  

Az önkielégítés.  

A fogamzásgátlás módjai, 

következményei. 

Az abortusz egészségi, erkölcsi és 

társadalmi kérdései.  

A nemi úton terjedő betegségek 

kórokozói, tünetei, 

következményei és megelőzésük. 

A fogamzás feltételei, a méhen 

belüli élet mennyiségi és 

minőségi változásai, a 

szülés/születés főbb mozzanatai. 

 

A méhen kívüli élet főbb 

szakaszainak időtartama, az 

egyed testi és szellemi 

fejlődésének jellemzői. 

A serdülőkor érzelmi, szociális és 

pszichológiai jellemzői.  

A személyiség összetevői, értelmi 

képességek, érzelmi adottságok. 

Leány és női, fiú és férfi szerepek 

a családban, a társadalomban. 

A családi és az egyéni (rokoni, 

Az örökítő anyagot megváltoztató 

környezeti hatások megismerése, 

azok lehetséges 

következményeinek megértése, 

felkészülés a veszélyforrások 

elkerülésére. 

Másodlagos nemi jellegek 

gyűjtése, magyarázat keresése a 

különbségek okaira.  

Biológiai nem és nemi identitás 

megkülönböztetése. 

A petesejt és a hím ivarsejt 

termelődésének összehasonlítása. 

A nemek pszichológiai 

jellemzőinek értelmezése. 

A biológiai és társadalmi érettség 

különbözőségeinek megértése. 

Érvelés a tudatos családtervezés, 

az egymás iránti 

felelősségvállalásra épülő 

örömteli szexuális élet mellett. 

Hiedelmek, téves ismeretek 

tisztázására alapozva a megelőzés 

lehetséges módjainak 

tudatosítása. 

Mikortól tekinthető a magzat 

embernek/élőlénynek? – Érvelés 

a tudatos gyermekvárás mellett. 

A születés utáni egyedfejlődési 

szakaszok legjellemzőbb testi és 

lelki megnyilvánulásainak 

összehasonlítása, különös 

tekintettel az ember életkora és 

viselkedése közötti 

összefüggésre. 

Példák a családi és iskolai 

agresszió okaira, lehetséges 

kezelésére, megoldására. 

Szerepjáték (önzetlenség, 

alkalmazkodás, áldozatvállalás, 

konfliktuskezelés, probléma-

Informatika: 

szaktárgyi 

oktatóprogram 

használata. 

 

Fizika: ultrahangos 

vizsgálatok az orvosi 

diagnosztikában.  

 

Matematika: 

ciklusonként átélt idő 

és lineáris időfogalom; 

időtartam, időpont. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés - a szöveg 

egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése; a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony 

felismerése; a 

bibliográfiai rendszer 

mibenléte és 

alkalmazása; a 

szövegben 

megfogalmazott 

feltételeket teljesítő 

példák azonosítása. 
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iskolatársi, baráti, szerelmi) 

kapcsolatok jelentősége, szerepük 

a személyiség fejlődésében. 

A viselkedési normák és 

szabályok szerepe a társadalmi 

együttélésben. 

feloldás). 

Az adott életkor pszichológiai 

jellemzőinek értelmezése kortárs-

segítők és szakemberek 

segítségével. 

Szerepjáték, illetve kortárs 

irodalmi alkotások bemutatása a 

szerelemnek az egymás iránti 

szeretet, tisztelet és 

felelősségvállalás 

kiteljesedéseként történő 

értelmezéséről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ivarsejt, nemi hormon, elsődleges, másodlagos nemi jelleg, nemi szerv, 

nemi identitás, szexualitás, abortusz, fogamzásgátlás, tudatos 

családtervezés. 
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Követelmények 

 Tudják, hogy szervezetünk legkisebb működési egysége a sejt. 

 Ismerjék a szövetek, szervek, szervrendszerek fogalmát, tudják, hogy a szervrendszerek 

összehangoltan működve a szervezetet alkotják. 

 Tudják az emberi szervezet legfontosabb tápanyagainak nevét. 

 Ismerjék a nukleinsavak a fehérjék, a zsírok, cukrok, szénhidrátok, az ásványi anyagok a 

vitaminok és a víz jelentőségét az egészséges táplálkozásban. 

 Tudják, hogy melyik élelmiszerünk, ételünk milyen tápanyagokat, vitaminokat tartalmaz. 

 Egyszerűbb vizsgálatokkal szerezzenek tapasztalatokat a különböző tápanyagok kimutatására. 

 Ismerjék a sejt általános felépítését, a legfontosabb sejtszervecskék működését. 

 Tudják, hogy az örökítő anyag a sejtmagban helyezkedik el, a különböző tulajdonságok 

kialakulásáért a gének felelősek. 

 Ismeretterjesztő irodalom felhasználásával szerezzenek tapasztalatokat a génműködéséről, az 

örökítő anyag károsodásának okairól. 

 Tudják a szövetek fogalmát, a hámszövet, kötőszövet, támasztószövet, izomszövet, idegszövet 

főbb tulajdonságait, az egyes szövetféleségek elhelyezkedését az ember szervezetében. 

 Szerezzenek tapasztalatokat a tanult szövetféleségek rajzról, mikroszkópi metszetekről történő 

felismerésében. 

 Tudjanak a legfontosabb szövetféleségeinkről egyszerű vázlatrajzokat készíteni. 

 Ismerjék meg az ember bőrének felépítését, tudják a részeinek a nevét.  

 Tudják, hogy a bőrünk bizonyos védelmet biztosít a mechanikai, vegyi, fény- és hőártalmak 

ellen.  

 Ismerjék meg a testápolás főbb tudnivalóit, a bőr egészségmegőrzésének szabályait.  

 Tudják a mozgásszervrendszer legfontosabb csontjainak a nevét, a csontok kapcsolódásának 

formáit (varrat, izület, összenövés).  

 Ismerjék meg a vázizmok felépítését, a hajlító és a feszítő izmok működését.  

 Tudják, hogy az izmok mozgásához energia szükséges. Az energia a tápanyagok elégetésével 

keletkezik.  

 Ismerjék meg a csontvázrendszer egészséges fejlődéséhez szükséges táplálkozás 

követelményeit.  

 Értsék meg a rendszeres mozgás jelentőségét a csontváz és az izomzat egészséges 

működésében. 
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 Ismerjék a mozgásszegény életmód káros hatásait. 

 Ismerjék az ember táplálkozási szervrendszerének főbb szakaszait: szájüreg, garat, nyelőcső, 

gyomor, vékonybél, vastagbél, végbél, végbélnyílás.  

 Tudják az ember fogtípusainak nevét, a fogak szerkezetét.  

 Ismerjék meg az emésztőmirigyeket és az emésztőnedveket. Tudják, hogy a különböző táp-

anyagok az emésztőrendszer mely szakaszain bomlanak le, és hol szívódnak fel.  

 Ismerjék a fogápolás szabályait.  

 Szerezzenek ismereteket az emésztőszervek betegségeiről (fekély, székrekedés, hasmenés, 

vakbélgyulladás, gyomorrontás, bélférgesség) és a megelőzés formáiról.  

 Tudják az ember légzőszervrendszerét alkotó szervek nevét (orrüreg, garat, gége, légcső, 

hörgők, hörgőcskék, léghólyagok) és a szervek működését.  

 Ismerjék a gége szerepét a hangadásban.  

 Tudják, hogy a gázcsere a léghólyagok felületén keresztül történik.  

 Értsék meg a rekeszizom működését a kilégzés és a belégzés során.  

 Ismerjék meg a leggyakoribb légzőszervi betegségeket (nátha, hurut, az orr- és arcüreg gyulla-

dása, köhögés, asztma, tüdőrák), tudják a betegségek megelőzésének lehetőségeit.  

 Tudják, hogy a vér folyékony kötőszövet, melynek fontos alkotórészei a vérnedv, a vörös-

vérsejtek, a fehérvérsejtek, a vérlemezkék.  

 Ismerjék meg az egyes alkotórészek működését.  

 Tudják az emberi szív felépítését és működését, értsék meg a vérkeringés lényegét, a kis- és a 

nagyvérkör szakaszait.  

 Tudják, hogy a vér alkotórészei mely anyagok szállításában vesznek részt.  

 Ismerjék meg a vér és a vérkeringés betegségeit, tudják a betegségmegelőzés formáit. Tudják az 

egyes értípusok nevét, az egészséges vérnyomás értékeit. Tudják a kiválasztó szervrendszer 

szerveinek a nevét és az egyes szervek működését. Szerezzenek ismereteket a kiválasztó 

szervek betegségeiről és a megelőzés formáiról. Tudják rajzban is kifejezni az anyagcserében 

résztvevő szerveket, szervrendszereket.  

 Értsék meg, hogy az anyagcsere részfolyamatai (táplálkozás, légzés, keringés, emésztés, 

kiválasztás, anyagszállítás) egymással szoros kapcsolatban vannak. 

 Értsék meg, hogy a szabályozás biztosítja a szervezet belső környezetének állandóságát.  

 Tudják, hogy a külső környezet változásaihoz való alkalmazkodást is a szabályozás biztosítja.  

 Ismerjék az agyvelő, a gerincvelő felépítését és működésének alapjelenségeit.  

 Tudják az ember érzékszerveinek nevét, felépítését, működését.  
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 Ismerjék, hogy a látás, hallás, szaglás, tapintás és a bőrérzékelés szervei mely ingereket fogják 

fel, hol történik az inger átadása, és hol vannak az érzékszervek központjai.  

 Tudják az érzékszervek egészségmegőrzésének főbb szabályait.  

 Ismerjék az idegrendszer felépítését, fő részeit.  

 Tudják rajzban is kifejezni az idegsejteket.  

 Szerezzenek tapasztalatokat a feltételes és feltétlen reflexek működéséről, tudják, hol vannak a 

kétféle reflex központjai.  

 Tudják, hogy az agykéreg az akaratlagos működések központja.  

 Ismerjék a környéki idegrendszer elhelyezkedését, tudják a működésének alapjelenségeit.  

 Fizikai és kémiai ismereteikre támaszkodva tudják értelmezni az idegsejtek ingerületvezetését.  

 Ismerjék az idegrendszer egészségmegőrzésének főbb szabályait, az élvezeti és a kábítószerek 

káros hatásait.  

 Ismerjék a belső elválasztású mirigyek közül az agyalapi mirigy, a pajzsmirigy, a hasnyálmirigy 

szigetek és a mellékvese elhelyezkedését.  

 Tudják a belső elválasztású mirigyek által termelt hormonok nevét és a hormonok hatásait.  

 Tudjanak hormonális működés zavaraira utaló betegségeket. 

 Ismerjék meg a férfi és a nő nemi szerveinek felépítését, a szervrendszer egyes szerveinek mű-

ködését.  

 Tudják, hogy a petesejt a petefészekben, a hímivarsejt a herékben képződik. 

 Ismerjék a zigóta kialakulását és a beágyazódását. 

 Értsék meg, hogy az ivarmirigyek működését az agyalapi mirigy hormonjai szabályozzák. 

 Ismerjék a nemi hormonok termelődésének helyét és hatásait.  

 Tudják a méh részeinek nevét, az egyes szervek szerepét a fejlődő magzat táplálásában, vé-

delmében.  

 Ismerjék a magzati fejlődés legfontosabb változásait.  

 Tudják az ember életkori szakaszainak nevét (újszülöttkor, csecsemőkor, kisgyermekkor, óvo-

dáskor, kölyökkor, serdülőkor, ifjúkor, felnőttkor, időskor), az egyes szakaszokra jellemző testi-

lelki változásokat.  

 Szerezzenek ismereteket a szaporodással kapcsolatos egészségtani tudnivalókról.  
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A továbbhaladás feltételei  

 Ismerjék az ember testét felépítő szervrendszerek és szervek nevét, azok főbb működéseit.  

 Tudják az egyes szervrendszerek egészséges működésének feltételeit, az egészségmegőrzés 

alapvető szabályait.  

 Tudják, hogy egészséges életmóddal, helyes táplálkozással, környezetük tisztaságával sok be-

tegség megelőzhető.  

 Ismerjék az ember életkori szakaszait és azok főbb testi és lelki változásait.  

 Tudják, hogy az ivarszervek fejlődése nem azonos ütemben történik a többi szervrendszerével.  

 Értsék meg, hogy az egyes emberek egyedfejlődése nem azonos ütemben történik, az azonos 

életkorúak között jelentős eltérések lehetnek.  

 Legyenek toleránsak a fogyatékos emberekkel szemben.  

 Tudjanak néhány egyszerű élettani vizsgálatot elvégezni és azok eredményeit helyesen 

értelmezni.  

 Legyenek képesek az ismeretterjesztő irodalmat és az elektronikus eszközök információit 

önállóan is felhasználni, a megszerzett információkat értékelni. 
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Az ellenőrzés, értékelés, osztályozás alapelvei a biológia tanításában  

Az ellenőrzés, értékelés során visszajelzést keresünk arról, hogy a tanulók milyen szinten sa-

játították el a tananyagot, hogyan teljesítették a kerettantervben részletesen kifejtett követelménye-

ket.  

Az ellenőrzés módszereinek alkalmazásakor törekedjünk arra, hogy azok legyenek változatosak és 

terjedjenek ki a tanulók valamennyi tanórai (esetenként tanórán kívüli) tevékenységeire. Mindez 

történhet a tanulók munkájának folyamatos megfigyelésével, szóbeli ellenőrzéssel (feleltetéssel), 

írásbeli ellenőrzéssel.  

Az ellenőrzést kövesse mindig az értékelés, mely akkor objektív, ha a kerettantervben és a helyi 

tantervben pontosan kidolgozott és részletezett követelményeket viszonyítjuk a tanuló szóbeli vagy 

írásbeli teljesítményéhez.  

A tanulók munkájának értékelése történhet szóban, írásban, vagy kifejezhetjük a követelményekhez 

való viszonyítást érdemjegyek formájában is. A követelmények 90 %-os teljesítése már ötös 

osztályzatnak felel meg.  

A rendszeres ellenőrzés, értékelés kellően motiválhatja a tanulókat arra, hogy teljesítményüket a 

kitűzött követelményekhez (tanítási-tanulási célokhoz) közelítsék. A biológia tantárgy tanítása 

során fontos feladat az önellenőrzés, önértékelés képességének kialakítása is, amely a személyiség-

fejlesztés sajátos eszköze. 
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Kémia 

7-8.osztály 

 

 

 

 

ÓRATERV 

 

 

 

 

 

 

 Heti óraszám Éves óraszám 

7. osztály 1,5 óra    55 óra 

8. osztály 1,5 óra    55 óra 

Óraszám összesen:     110 óra 
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1. Célok és feladatok 

A kémia önállóságát a műveltségi területen belül leginkább az indokolja, hogy a kémia lényegét 

képviselő törvényekre nem tart igényt egyik társtudomány sem. A kémiai átalakulás 

kvantummechanikai háttere az elektronok legszokatlanabb tulajdonságain alapul, melyek nem 

jelennek meg a közoktatás szintjén. Nem igaz, hogy a kémia klasszikus törvényei, fogalmai – mint 

az állandó és a többszörös súlyviszonyok törvénye, a vegyülő gázok térfogati törvénye, vegyérték – 

elavultak, ellenben célszerű a „modern” kémia szemléletében ezeket újrafogalmazni (a klasszikus és 

a modern kémia szintézise). 

A kémia ma már önmagában is „sokoldalúvá”, többszörösen interdiszciplinárissá vált. Hiszen az 

anyagszerkezeti háttér, továbbá az (elektronszerkezeti) átalakulást megelőző és kísérő jelenségek 

valójában a fizikához tartoznak (elektromos, elektromágneses kölcsönhatás, atomszerkezet, a 

reakciókat kísérő energiaváltozás, az energia átalakításának lehetőségei). A kémiai ismeretek egyik 

legfontosabb alkalmazási területe pedig a molekuláris biológia (szervezetünket felépítő anyagok 

minősége, szerkezete, tulajdonságai, funkciói, és az élettani folyamatok kémiai háttere). A kémia 

ma már éppúgy alapjául szolgál a biológiának – sőt, a neurobiológián keresztül a lélektannak –, 

mint a fizika a kémiának. A Föld őstörténete és szerkezete, a légkör összetétele, az anyagok – 

ásványok, ásványkincsek, energiahordozók – előfordulása, a globálissá váló környezetszennyezés, a 

klímaváltozás kapcsolatot teremt a földrajzzal. Az anyagok előállítása, felhasználása a technológia 

és a technika világán keresztül kapcsolódik az ipar, a gazdaság fejlődési üteméhez és az okozott 

környezeti ártalmakhoz. 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megszerezzék a természettudományos világkép 

kialakulásához szükséges kémiai alapokat; valamint hogy olyan képességekre tegyenek szert, 

amellyel önállóan új ismeretekhez juthatnak. A tudományos megismerés iránti igényük kialakulását 

segíti az elméletek fejlődésének bemutatása. Életvezetési, tudománytörténeti szempontból is fontos 

a híres magyar tudósok életének, munkásságának megismerése. 

A kémiatanítás feladata, hogy a tanulók megismerjék a környezetvédelmi problémákat és 

Magyarország szerepét, lehetőségeit a hazai és a nemzetközi környezetvédelemben. Tudatosítsák, 

hogy a kémiatudomány eredményei segítik a Földünk globális problémáinak megoldását. Alakuljon 

ki a tanulókban az anyag- és energiatakarékos szemléletet a hétköznapi életben. Az oktatás feladata 

az anyagok részecsketermészetének, az átalakulások energetikai viszonyainak, valamint a kémiai 

jelrendszernek a megismerése, az anyagismeret kiterjesztése. Szükséges a korábban tanult ismeretek 

alkalmazásszintű begyakorlása, elsajátítása, valamint a tanult ismeretek felfedezése és alkalmazása 

a mindennapokban. 

A kémia legtöbb kulcsfogalmának értelmezése komoly mértékű elvonatkoztatási képességet 

igényel, ezért ezeket csak az általános iskolai korosztály utolsó évfolyamaiban tanítjuk. Az alsóbb 

évfolyamokon a diákok már megismerkedtek az anyagok összetételének néhány aspektusával, 

továbbá ismereteket szereztek arról, hogy az anyagokat részecskék építik fel, de az utóbbi témában 

ennél mélyebb részletek (pl. atom, molekula fogalma) még nem kerültek napirendre. A 

természetismeret tantárgy keretei közt megtudták, hogy a szerves anyagok – energiatartalmuk révén 

– meghatározó szerepet játszanak az élőlények és az életközösségek működésében, de e 

kulcsfogalom pontosabb megismerésére is csak a 8. osztályban kerül sor. A korábbi évfolyamok 

iskolai tanulmányai során utalás sincs a molekula, a kémiai reakció és a kémiai kötés 

kulcsfogalmaira. Ezekkel a kifejezésekkel és tartalmukkal a 7. osztályos tanulók ismerkednek meg. 
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Mivel azonban a környező világ megismeréséhez és megértéséhez nélkülözhetetlenek, nagyon 

figyelmesen kell gondoskodni róla, hogy tartalmuk rendszeres alkalmazás, gyakorlás révén, továbbá 

más fogalmakkal való kapcsolatrendszerük felismerése és használata útján a diákok tudásában 

szilárdan rögzüljön. 

2. Követelmények 

A tanuló tudja a tanult ismereteket felfedezni a mindennapokban. Legyen képes a környezetvédelmi 

problémák, a kémia és a vegyipar szerepének tárgyilagos megítélésére. A megismerés folyamán 

domináljon az előzetes ismeretek feltárása, felülbírálása, az alkalmazható tudás kialakítása. A 

módszerek változatos alkalmazásának a célja az, hogy az ismeretek aktív tudássá váljanak. Az 

ismeretanyaghoz hasonlóan a követelmény is differenciált, „testre szabott”: a minimális ismeret 

nem bizonyos számú fogalmak, törvények halmazát jelenti, hanem a differenciált tudásszint mellett 

is a rendszerezett tudás (tudásrendszer, világkép) kialakítását, kialakulását. 

Tájékozódás a tudomány, a technika és a társadalom kölcsönhatásairól, a természettudományról, 

a tudomány és a tudományos megismerés természetéről 

A tanuló tudja összekapcsolni a tudományos eredményeket az adott társadalmi kérdésekkel. 

Ismerje meg a természet egységét kifejező, átfogó tudásrendszereket, általános fogalmakat és 

törvényeket. 

Tudja elhelyezni a tudományt a megismerési folyamatban. Legyen ismerete a világról alkotott 

tudományos és nem tudományos modellekről, és lássa a tudományos fejlődést, a tudományos 

vizsgálódások hatékonyságát, fontosságát. 

Ismerje meg a természettudomány néhány jeles képviselőjének életét és munkásságát. 

Természettudományos megismerés 

Alakuljon ki benne a tudományos ismeretszerzés iránti igény. Tudjon önállóan és csoportmunkában 

megfigyeléseket, méréseket, vizsgálatokat, kísérleteket tervezni és végezni. Ismerje és 

balesetmentesen tudja használni a mérésekhez, kísérletekhez szükséges eszközöket. 

Tudja önállóan és csoportmunkában használni tantárgyi ismeretszerzésre a számítógépet, illetve 

multimédiás eszközöket. Legyen képes adott olvasnivalóból meghatározott szempontok szerint 

információkat kigyűjteni. 

Kapcsolódjon be a kísérletek eredményeinek elemzésébe. A megfigyelések, tapasztalatok által 

megszerzett ismereteket tudja szóban vagy írásban nyelvtanilag helyesen megfogalmazni, 

vázlatrajzban, ábrán, grafikonon, táblázatban rögzíteni. Legyen képes a különféle módon 

megszerzett ismereteit egymással összehasonlítani, csoportosítani, rendszerezni, elemezni. Legyen 

képes az előzetes elképzelések, az előrejelzések és a mért értékek közötti eltérések felismerésére, 

ismeretei alapján esetleg magyarázatára is. 
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Tájékozódás az élő és élettelen természetről 

Anyag 

A részecskeszemlélet továbbfejlesztése.  

A kémiai alapfogalmak (elem, vegyület) atomszerkezeti hátterének megismerése. 

A szerkezet és tulajdonság között fennálló ok-okozati (logikai) kapcsolat felfedezése. 

A vegyülési arányok atomszerkezeti értelmezése, meghatározása. 

A kémiai változás lényegének felfedezése, a reakciók anyagszerkezeti hátterének megértése.  

Energia 

Ismerje a természet energiaátalakító folyamatainak kémiai hátterét. Ismerje fel a kémiai reakció 

során felszabaduló energia különböző típusait. 

Információ 

Ismerje meg, hogy a molekulákban az atomok sorrendje információt hordozhat. 

Tér 

Használja a különböző mérőeszközöket. Ismerje a kémiai részecskék és a makroszkópos részecskék 

méretviszonyát. 

Idő és a mozgás 

Ismerjen meg lassú és gyors kémiai reakciókat, a reakciósebesség befolyásolásának néhány módját. 

Rendszer 

Ismerje meg a periódusos rendszer felépítését és lényegét. Tudja az anyagokat és a kémiai 

reakciókat ismert és új szempontok szerint csoportosítani. 

3. Kiemelt fejlesztési feladatok, kompetenciák 

Ismeretszerzési, -feldolgozási és alkalmazási képességek 

Alakítsuk ki diákjainkban az ismeretszerzés iránti határozott igényt. A tanulók szerezzenek 

gyakorlatot a kísérletezéshez szükséges anyagok és eszközök szakszerű, balesetmentes 

használatában, a minden apró mozzanatra kiterjedő észlelésben. Ismerjék és alkalmazzák a 

kémiabiztonságról szóló törvény előírásait. Méréseik és egyszerű számítási feladataik során 

gyakorolják a tanult mértékegységek használatát, tudják alkalmazni azok törtrészeit és 

többszöröseit. 

A molekulák térbeli viszonyainak vizsgálatához használjanak a diákok modelleket. A modellek 

segítségével értelmezzék a molekulák összetételét. 

Gyakorlottságot kell szerezniük a tanulóknak az információkutatásban, a lényegkiemelésben, a 

válogatásban, a tömörítésben és a rendszerezésben. Legyenek képesek a diákok megadott 

szempontok szerint használni lexikonokat, képlet- és táblázatgyűjteményeket, valamint multimédiás 

oktatási anyagokat. Rendszeres feladatokkal és önálló munkájuk elismerésével szoktassuk hozzá a 

diákokat az ismeretterjesztő irodalom, a tudományos sajtó, a lexikonok, a kézikönyvek, az iskolai és 

a lakóhelyi könyv- és médiatár, a sugárzott és a digitális média használatához. Gyakorlatot kell 

szerezniük a tanulóknak a feléjük áradó információözönből a tudományosan is elfogadható 

információk kiszűrésében, a média kritikus kezelésében. 
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A megfigyeléssel, méréssel, jegyzeteléssel összegyűjtött információkat a tanulók koruknak 

megfelelő szinten hasonlítsák össze, csoportosítsák, sorolják be a megfelelő csoportokba. 

Találkozzanak a rendszerezés lépéseivel, lássanak példát arra, hogy egy halmaz csoportképzés után 

hogy alakítható rendszerré. 

A tanulók gyakorolják a vonalas felosztások, táblázatok, diagramok, grafikonok, ábrák, rajzok 

értelmezését, használatát, hogy ebben gyakorlatot szerezve maguk is képesek legyenek 

információkat megjeleníteni. A verbális és a képi információk átalakítása egymásba komoly 

nehézséget jelent a diákok számára. A felsőbb évfolyamokon akkor lehet hatékonyan fejleszteni ezt 

a fontos képességet, ha az alapvető ábrázolási módok alkalmazásában gyakorlatot szereztek a 

tanulók az általános iskola évei alatt. 

A vizsgálatokkal, mérésekkel és információkutatással szerzett adatokat, ismereteket a tanár 

segítségével elemezzék a diákok: értelmezzék a jelenségeket, állapítsanak meg összefüggéseket, 

vonjanak le következtetéseket, általánosítsanak, tegyenek önálló megállapításokat. A legjobbak, az 

egyszerű reprodukción túllépve legyenek képesek a számukra érdekes természeti jelenségek és 

folyamatok, technikai alkalmazások mozzanatainak értelmezésére, magyarázatára.  

A fenti teljesítmények feltételezik a diákok jártasságát az írott és beszélt szaknyelv pontos, helyes, 

szabatos használatában. A tanulóknak a szövegfeldolgozás és a szövegalkotás terén is képesnek kell 

lenniük tudásuk, kérdéseik, problémáik, véleményük kifejtésére. Eközben alkalmazzák az 

anyanyelv, mint tantárgy tanulása során kialakult képességeiket. 

Környezettudatos nevelés 

A környezeti problémák az elmúlt évtizedekben tudatosultak a közgondolkodásban. A diákoknak 

ismerniük kell az ismereteikhez kapcsolódó globális és a közvetlen környezetükben megjelenő helyi 

környezeti problémák okait, következményeit. Értsék, hogy mindannyian használjuk, terheljük, 

szennyezzük környezetünket életünk során, tehát annak állapota saját életvitelünktől is függ. A 

helyzet elemzésében és a lehetséges megoldási módok keresésében támaszkodjanak a különböző 

természettudományi tárgyakban tanult ismereteikre. Ismerjék fel mindennapi életükben a környezeti 

problémákat, és közösen, tanárok és szülők segítségével keressenek megoldást az egyszerűbb 

gondokra. 

Családjukban, iskolájukban, tágabb környezetükben szerzett személyes tapasztalataik és 

tanulmányaik nyomán diákjainknak érteniük kell, hogy az egészség és a környezet épsége semmivel 

sem pótolható érték az egyén és a kisebb-nagyobb közösségek számára. Ismerniük kell azokat a 

környezeti tényezőket, életmódunk azon összetevőit, amelyek veszélyeztetik ezeket az értékeket. 

Tájékozottság az anyag felépítéséről, szerkezetéről, az anyag és az energia kapcsolatáról 

Az anyag szerkezetéről kialakult kép alapvető mindannyiunk világképében. Az anyag 

részecsketermészetéről rendelkezzenek a tanulók a koruknak, elvonatkoztatási készségüknek 

megfelelő ismeretekkel. Vizsgálataik és tanulmányaik eredményeként a tanulók ismerjék meg a 

környezetükben előforduló fontosabb szervetlen anyagok részecskeszintű szerkezetét (atom és 

molekulafogalom kialakítása), a szerkezetből következő és egyéb fontos tulajdonságait, esetleges 

veszélyeit és biztonságos, szakszerű használatukat. Szerezzenek gyakorlatot az anyagmegmaradás 

törvényének alkalmazásában, a kémiai reakciókkal összefüggő energiaváltozások jelentőségének 

felismerésében. Fejlesszük anyag és energiatakarékos szemléletüket. 
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Testi, lelki egészség 

A természeti környezet védelemre szorul. Az ember a környezet szerves része. A rendszer és a 

környezet elválasztása, a határok viszonylagosságának megértése. Megfordítható és egyensúlyra 

vezető kémiai folyamatok ismerete. Környezetünk anyagai közül az elfogyasztott tápanyagokkal 

kerülünk a legközvetlenebb, hosszú ideig tartó kapcsolatba. A diákok nyerjenek áttekintést a 

tápanyagok szerepéről, értékéről, a táplálkozás egészségmegőrző szerepéről és az egészséges 

étkezési szokásokról. Legyenek tisztában az élő és élettelenvilágot összekötő alapvető 

folyamatokkal (fotoszintézis, légzés). 

Az egészségkárosító anyagok közül a nikotin és a könnyen elérhető, tudatállapotot befolyásoló 

anyagok, gyógyszerek jelentenek közvetlen veszélyt erre a korosztályra. A dohányzás 

nagymértékben terjed a 13-14 éves korosztályban, ezért a nikotin káros hatásainak bemutatása 

nagyon fontos feladata a kémiatanításnak. Olyan formát kell találnunk a dohányzás veszélyeinek, 

hosszú távú személyes és társadalmi következményeinek bemutatására, hogy ennek hatására a 

gyerekek elhatározzák magukban, hogy nem szoknak rá a cigarettázásra. A diákoknak ismerniük 

kell az őket veszélyeztető anyagok hatásait, el kell utasítaniuk ezek fogyasztását. 

Tájékozódás a térben.  A tér és a természeti jelenségek 

A részecskékről tanult ismeretek szintjén alakuljon ki a diákoknak elképzelése az atomon belüli 

méretarányokról, valamint a kémiai részecskék és a közvetlenül érzékelhető méretű testek 

méretének nagyságrendi eltéréséről. Legyenek képesek egyszerű mérőeszközök használatára. 

Tájékozottság a természettudományos megismerésről, a természettudomány fejlődéséről 

Általános iskolai tanulmányaik végén a diákok tudják, hogy a sokszínű anyagi világ egységes a 

felépítő részecskék tekintetében. Megértik, hogy a természet egységes rendszer, melyet csupán az 

emberi megismerés vizsgál különböző szempontok és módszerek, tudományágak alapján. 

Tudatában kell lenniük annak, hogy a tudományos megismerés kanyargós utakat bejárva fejlődik. A 

felhalmozott tudás az egész emberiség közös eredménye, melyben testet ölt a letűnt generációk 

minden tapasztalata, az életüket a tudományos problémák megoldásának szentelő tudósok munkája, 

tehetsége. Ismerjék a kémiai ismereteikhez kapcsolódó legnevesebb hazai és külföldi kutatókat. 

Legyenek képesek a nagyobb összefüggő tudománytörténeti folyamatok értelmezésére. Tudják a 

diákok, hogy a technika eredményei mögött a természet törvényeinek tervszerű és alkotó jellegű 

alkalmazása áll. Legyenek tájékozottak a tudomány – technika – társadalom kölcsönhatásának, a 

tudomány szerepének, valamint a természettudományos megismerés természetének kérdéseiben.  
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4. 7. évfolyam 

Órakeret felosztása: 

I. A kémia a láthatatlan részecskék világa   8 óra 

II. Levegőt, vizet!                                            10 óra 

III. Feloldom, kioldom, átoldom, megoldom   10 óra 

IV. Kutakodás az energiával kapcsolatban      9 óra 

V. Segít a kémia                                                11 óra 

VI. Évezredes kutatás az atom nyomában       8 óra 

 

A hetedik osztályban a tanulók elsősorban a körülöttük lévő anyagokkal, mint például levegő, víz, 

táplálékok vagy oldatok találkoznak, azok viselkedését, összetevőit kutatják. Ebben a folyamatban 

az életkornak megfelelő megközelítés esetén egyre inkább képesek lesznek egyszerű eszközökkel 

egyénileg vagy csoportosan kísérleteket végezni, azokat digitális formában is rögzíteni, a 

tapasztaltakat elemezni, „okosan” kérdezni. A felmerülő kérdések, problémák megoldása kapcsán 

használják a modellalkotást mint ismeretszerzési módszert (különösen a részecskemodellt). 

Elindulnak az önállóság útján mind a gyakorlati manuális tennivalók véghezvitelében, mind az 

elméleti ismeretek sokirányú megszerzésében. Elsajátítják az együttdolgozás alaplépéseit és 

képesek egymástól is tanulni. Számos gyakorlati példán keresztül (konyhai tennivalók, 

tisztítószerek, étkezés, diéták) veszik észre a kémia fontos szerepét. Megszerzett elméleti és 

gyakorlati tudásukat (például egészséggel és környezettudatos életmóddal kapcsolatos ismeretek) 

egyre több szituációban alkalmazhatják, illetve terjeszthetik szűkebb-tágabb környezetükben. A 

fogalmak tartalma a két év során folyamatosan gazdagodik: egyes jelenségek, reakciók, a napi 

életben fokozott veszélyt jelentő anyagok több kontextusban is előkerülnek. 

Az ismeretek aktív megszerzési módjainak változatossága, a kísérleti tapasztalatszerzés, az 

együttgondolkodás, kutakodás szellemi és érzelmi élménye bizonyítottan elősegíti az absztrakciós 

készség fejlődését. Így az általános iskola záró szakaszában nemcsak megértik, hanem sokan 

igénylik is, hogy némi ismeretet kapjanak az anyagi világunkat felépítő apró részecskék (atomok, 

ionok, molekulák) belső szerkezetéről, a köztük lévő kölcsönhatásokról. Emiatt a periódusos 

rendszer (főcsoportok) logikus használata, a kémiai kötések létrejöttének (a Bohr-modell alapján 

történő) magyarázata, illetve a már megszerzett tudásuk alapján az élő szervezetek, 

makromolekulák működése utáni kutakodás sokuknak akár kihívásnak, szellemi kalandnak is 

felfogható. 

A ciklus során találkoznak a legfontosabb fémes és nemfémes elemekkel, vegyületekkel, 

oldatokkal, műveletekkel, kémiai reakciókkal, azok típusaival. Mindezeket képesek lehetnek 

rendszerszinten látni és a kémiai tudásukat a mindennapokban kamatoztatni. Más 

megfogalmazásban: betekintést nyernek az általános, szervetlen és szerves kémiába alapfokon. 

Mindeközben állandóan szembesülnek azzal, hogy az élő és az élettelen világ ugyanazokból az 

atomokból épül fel, a szerkezet mindig meghatározza a tulajdonságokat, hogy a legkülönbözőbb 

folyamatokban mindig érvényesül a tömeg, az energia és az elektromos töltés megmaradásának 

törvénye és ezeket a folyamatokat többnyire az energiaminimumra való törekvés irányítja. 



 

 588 

A tanulók az életkorukhoz és a 21. századhoz alkalmazkodó módszerek alkalmazásával nemcsak 

bizonyos fokú kémiatudásra, anyagismeretre és szemléletre tesznek szert, hanem megőrizhetik 

nyitottságukat, érdeklődésüket az ilyen témák iránt. A kíváncsiság pedig hajtóerő újabb ismeretek 

megszerzésére. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A kémia, a láthatatlan részecskék világa 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Halmazállapotok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Állandóság és változás területhez kapcsolódóan az elvégzett kísérletek 

pontos, részletes érzékszervi megfigyelése, rögzítése és elemzése. A 

jóslás hiábavalóságának belátása. A kísérletek során megismert 

jelenségek, folyamatok szaknyelvi megnevezése, a tudományos kísérlet 

és a megfigyelés megkülönböztetése. Modellben történő gondolkodás, a 

modell és valóság értő megkülönböztetése, a részecskemodell 

alkalmazása. Felépítés és működés kapcsolata szempontjából a 

szerkezet és tulajdonság közötti összefüggés alapszintű megértése, a 

fizikai és kémiai változások megkülönböztetése. Tudomány, technika, 

kultúra témakörében a kultúr- és tudománytörténeti kérdések iránti 

érdeklődés felkeltése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

„Mágia? Kémia!” Változatos 

folyamatok, egyszerű, de 

meglepő, a gondolkozást elindító 

kísérletek. Például színtelen 

folyadékokból színes csapadék 

keletkezése; színtelen folyadékok 

összeöntéskor különböző színűek 

lesznek ugyanazon indikátor 

mellett; az egyik anyag a vízzel 

való találkozásakor bugyborékol, 

a másik nem; az egyik fehér 

anyag vízben történő oldáskor 

fűt, a másik hűt; feketés anyag, 

amelyik színesen gőzölög. 

Ismeretek: 

Megfigyelés, kísérlet, kísérleti 

eszközök, szublimáció, csapadék, 

fázisok, kémhatás (tapasztalati 

szint). 

Egyszerű kísérletek elvégzéséhez 

szükséges kísérleti eszközök 

megismerése, tudatos, 

felelősségteljes alkalmazása. 

Pontos, részletes megfigyelés 

elsajátítása. 

A kémiai és a fizikai folyamatok 

közötti különbség belátása.  

A folyamatok leírásához új 

jelrendszer szükségességének 

felismerése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: azonos 

alakú szavak; címadás; 

szólásmondások; 

idézetek; szabatos 

nyelvhasználat. 

 

Földrajz: csapadékok.  
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért alkímia: van-e kapcsolat a 

kémia és az alkímia között? 

 

Ismeretek: 

Tudománytörténeti érdekességek 

az alkímiáról, a kémia szó 

eredetéről, történetéről. 

Célzott ismeretszerzés a 

világhálón. Annak felfedezése, 

hogy a „kémiát” tapasztalati 

szinten már az őskortól 

használták. Az alkimisták 

érdemeinek felismerése az 

anyagismeret fejlődésében. 

Prezentációkészítés lehetősége. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

őskor: „kohók”; ókor: 

festékek; középkor: 

alkímia stb. 

 

Vizuális kultúra: 

festékek. 

Informatika: 

internethasználat, 

multimédiás 

megjelenítési 

lehetőségek. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért nevezzük az anyagi 

halmazokat halmaznak? Minek a 

halmazáról van szó? 

Miért veszélyesebb egy mérgező 

gáz, mint egy mérgező folyadék?  

Miért oldódik a kakaó 

gyorsabban a meleg tejben, mint 

a hidegben? Az „alakváltozás 

művésze”, a folyadék. 

Miért hajlítható a fémdrót és 

miért kemény a gyémánt? 

Létezhet-e a rendben 

rendetlenség? Ásványok, 

kristályok. 

Mit csinál az üvegfúvó? 

Miért lágyul a műanyag? 

Amorf anyagok (üveg, gumi, 

műanyagok). 

Miért igyunk kánikulában 

langyos teát?  

Halmazállapot-változások a 

környezetünkben. Kísérlet: jégből 

gőz, hőmérsékletmérés a 

folyamat során. 

 

 

 

 

Az egyedi és általános 

tulajdonság közötti különbség 

megértése.  

Játékok, modellek kitalálása, 

illetve számítógépes animációk a 

részecskemodell szemléltetésére. 

Az anyag részecsketermészetének 

megértése, a halmaz 

tulajdonságainak és a részecskék 

viselkedésének összekapcsolása 

konkrét példákban. 

Nagyságrendek belátása 

(méretek, sokaság). 

Kísérletek elemzése révén a 

modell módosítása: a párolgás, 

oldódás, diffúzió kapcsolatának 

megértése a részecskemodellel. 

Törekvés a mikro- és makroszint 

megkülönböztetésére. 

Kristályok megfigyelése 

nagyítóval.  

Kristálymodellek megfigyelése. 

Irányított adat- és képgyűjtés a 

világhálón. 

A részecskék helyzetváltoztató 

mozgása szerepének belátása. 

A vonzás mellett a részecskék 

közötti taszító erők felfedezése. 

Anyagvizsgálatok. 

 

Matematika: 

halmazok. 

 

Fizika: Gázok és 

folyadékok 

tulajdonságai. Merev 

testek, erők; 

rugalmasság. 

Halmazállapot-

változások 

energiaviszonyai, 

olvadáshő, párolgáshő, 

fajhő, forráspont; 

kinetikus modell; 

hőmérséklet; helyzeti 

és kölcsönhatási 

energia, 

energiamegmaradás. 

Biológia-egészségtan; 

földrajz: 

Diffúzió, anyagáramlás 

a szervezetben, 

anyagszállító 

rendszerek. 

Vizek élővilága, a víz 

mint közeg és mint az 

élő szervezeteket 

felépítő anyag; 

Biomok, társulások. 
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Ismeretek: 

Gázok általános tulajdonságai: 

válogatás nélküli keveredés, 

kiterjedés, összenyomhatóság. 

Folyadékok általános 

tulajdonságai: 

összenyomhatatlanság, párolgás, 

keveredés, diffúzió. 

Kristályos szilárd anyagok 

általános tulajdonságai: 

alaktartás, keménység, a felület 

szabályossága. 

Molekuláris és nem molekuláris 

amorf szilárd anyagok szerkezete 

és tulajdonságai, példákon. 

Halmazállapot-változások nevei, 

energiaviszonyok.  

A nem molekuláris kristályos és 

amorf anyagok szerkezetének 

különbségéből adódó 

tulajdonságbeli különbségek 

belátása. 

Érdekességek gyűjtése az 

„ősüveggel” kapcsolatban. 

Mérés alapján grafikonkészítés, 

elemzés, „jó” kérdés feltevése 

(problémameglátás) 

A halmazállapot-változások 

magyarázata a részecskemodellel. 

Az energiaváltozások 

felismerése.  

A párolgás jelentősége, 

szerepe az élő és 

élettelen világban; a 

víz körforgása. 

 

Matematika: 

síkidomok, síklapokkal 

határolt mértani testek. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: az üveg és a 

műanyag. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Csak a halmazuk állapota 

változott, ha két színtelen gáz 

találkozásakor szilárd anyag 

képződik? 

Kísérletek a Fizika és Kémia 

Birodalom határán: szilárd NH4Cl 

keletkezése NH3 és HCl gázból. 

Ismeretek: 

Fizikai, kémiai változás. 

Kiindulási anyagok és a 

végtermék vizsgálata. A modellek 

korlátainak megértése. Annak 

belátása, hogy a kémia 

„birodalmában” a részecskék 

belső szerkezetének ismeretére is 

szükség lesz. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modell, változás, fázis, anyagszerkezet.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Levegőt! Vizet! 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Halmazállapotok és részecskemodelljük, kémiai változás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Meghatározott célok szerint információk keresése, rendszerezése, 

értelmezése. Környezet és fenntarthatóság területén kapcsolatkeresés a 

már megszerzett ismeretek és az új jelenségek között. Tudatos, cselekvő 

felelős viselkedés megalapozása a helyi szintű környezeti kérdésekben 

(víz- és levegőszennyezés); fogékonyság kialakítása a globális szintű 

problémák iránt. Az anyag, energia, információ viszonylatában az elem, 

keverék, vegyület megkülönböztetése. Az ember megismerése és 

egészsége tudásterülethez kapcsolódóan az egyes lég- és vízszennyező 

vegyületek élettani hatásainak tudatosítása. Tudomány, technika, 

kultúra témakörben a tudomány szerepének, lehetőségeinek 

megismerése konkrét példákban. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Ami láthatatlan, az 

megismerhetetlen? 

Az oxigén felfedezésének 

története. 

Miért „éleny”? Lehetne-e az 

oxigén „halony”? 

Volt-e valaha tiszta a levegő? 

Kísérlet: CO2 kimutatása, vizes 

oldatának kémhatása. 

Milyen eső esett az ősemberre? 

Honnan kerülhettek, kerülhetnek 

szennyező anyagok a levegőbe? 

Mit tesz a tudós, ha a fejében 

káosz van? 

Miért és hogyan változik az ipari 

civilizáció nélküli természetes 

levegő összetétele az időjárás 

vagy a földrajzi hely 

függvényében, vulkánok 

közelében, vagy akár tanítási óra 

végén az osztályteremben? 

 

 

 

Információgyűjtés a levegőről, 

betekintés a tudományos 

megismerés folyamatába.  

Különböző anyagok égésének 

vizsgálata a levegő 

(oxigénadagolás) függvényében. 

Félbevágott alma megfigyelése. 

Szóegyenletek értelmezése és 

felírása adott folyamatokra. 

A térfogatszázalék alkalmazása a 

levegő összetételével 

kapcsolatban. A szerkezet és 

stabilitás kapcsolatának 

értelmezése a nitrogén példáján. 

Kísérletek alapján a szén-dioxid 

fizikai és kémiai tulajdonságának 

megfigyelése, a jelenségek leírása 

szóegyenlettel.  

Információgyűjtés és -

rendszerezés.  

Természetes és mesterséges 

(antropogén) szennyezés 

megkülönböztetése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

nyelvújítás. 

 

Fizika: nyomás. 

 

Biológia-egészségtan: 

Légzés és anyagcsere; 

a levegő 

összetételének 

változása. A légzés. A 

hemoglobin szerepe a 

légzési gázok 

szállításában. A 

légzőszervek 

betegségei. 

Földrajz: a levegő 

mint gázkeverék és 

összetételének 

változása a földtörténet 

során. 

 

Informatika: 

táblázatkezelő 

program használata. 
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Ismeretek: 

Az oxigén legfontosabb 

tulajdonságai: reakcióképessége, 

az oxigén szerepe az élővilágban, 

fotoszintézis. 

Szóegyenlet. 

Az oxigén túladagolás veszélyei, 

következményei. 

A természetes levegő összetétele, 

összetevők aránya, 

térfogatszázalék. 

A nitrogén szerepe, stabilitása. 

CO2, SO2, NOX gázok 

keletkezése. 

Rendszerezés: elem, keverék és 

vegyület.  

Matematika: 

halmazok. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

SOS: mi történt, történik a 

levegővel? Honnan, és milyen 

szennyező anyagok kerülnek ma 

a levegőbe?  

Miért sárgulnak, száradnak le 

falevelek már nyáron?  

Mitől van meleg egy 

fóliasátorban vagy egy 

üvegházban? Hol léphet fel 

üvegházhatás? 

Miben különbözik a füst, a köd és 

a szmog? Télen vagy nyáron 

veszélyesebb-e a szmog? Miért 

van szmogriadó? Az ózonpajzs 

egy jó metafora vagy valóság? 

Egészséges-e az ózondús levegő? 

Lehet-e szagtalan levegő is 

veszélyes? 

Ismeretek: 

Fosszilis energiaforrások és 

szennyező anyagaik.  

Modellkísérlet. A savas eső 

okozói és hatása az élővilágra és 

az épített környezetre. 

Az üvegházhatás okozói, 

következmények. 

Kipufogócsőből vett kenet 

érzékszervi vizsgálata, 

következtetések megfogalmazása. 

Adatok, grafikonok keresése, 

összehasonlítása (például 

Budapest és Bécs 2000, 2010 

légszennyezési adatai). 

Kísérletek értelmezése: kén-

dioxid hatása lomblevelekre; SO2, 

NO2 és ezen gázok vizes 

oldatának vizsgálata 

(cseppreakciók); savas eső 

összetevőinek saverősség 

vizsgálata indikátorral, ezen 

savak hatása tojáshéjra. A 

vizsgálatok alapján 

következtetések megfogalmazása. 

A modellkísérletek értelmezése.  

A levegőbe került savak 

egymáshoz viszonyított 

mennyiségének és 

saverősségüknek az 

összehasonlítása, ok-okozati 

viszonyok keresése. 

Az üvegházhatás leírása. 

Modellkészítés az üvegházhatás 

bemutatására. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: ipari 

forradalom. 

 

Földrajz; fizika: Savas 

eső. Üvegházhatás. 

Szmog. 

Biológia-egészségtan: 

környezet- és 

természetvédelem, 

ökoszisztémák. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: metafora. 

 

Informatika: mérési 

adatok feldolgozása, 

kiértékelése 

számítógéppel 

(táblázatkezelő 

programmal). 
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A szmog kialakulásának feltételei 

és hatásuk. 

Ózondús levegő okozta 

veszélyek. Szmogriadó. 

CO, CO2: veszélyük és biológiai 

hatásuk megkülönböztetése, a 

prevenció fontossága. 

Nemzetközi törekvések a levegő 

tisztaságának védelmére (pl. 

ENSZ-határozatok). 

A levegőszennyezés 

csökkentésének módjai, reális 

lehetőségei.  

A téli és nyári szmogjelenségek 

értelmezése, összehasonlítása. Az 

egyéni felelősség kérdésének 

értelmezése. 

Tévképzetek eloszlatása az 

ózonnal kapcsolatban. 

Kísérletelemzés: CO2 hatása égő 

gyertyára. A térfogatszázalék 

alkalmazása a szén-dioxid-

szennyezés és -mérgezés 

példáján.  

Részecskemodell alkalmazása. 

 

Rendszerezés, táblázat készítése a 

levegőt szennyező anyagokról 

(honnan kerülnek a levegőbe, 

milyen hatást fejtenek ki, milyen 

egészségkárosító hatásuk van). 

Példák alapján (pl. 

éghajlatváltozás) annak belátása, 

hogy a tudomány nem lezárt és 

ugyanarra a jelenségre többféle 

elmélet, hipotézis is létezik; a 

tudomány megoldási javaslatokat 

találhat, de ezek 

megvalósításához politikai 

akaratra, széles körű összefogásra 

is szükség van. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Tiszta-e a tiszta víz? 

SOS: mi történt, történik a vízzel?  

Hogyan lesz a szennyezett vízből 

újra ivóvíz? Miért klórozzák a 

vizet? Lehet-e mással is 

fertőtleníteni?  

Ásványvíz vagy csapvíz? Jók-e a 

háztartási víztisztító készülékek?  

Ismeretek: 

A kémiai, illetve a napi élet 

szempontjából tiszta víz 

összetétele. Magyar geológusok 

sikere: vízkutató munkája. Ivóvíz 

kiváltása a házban, ház körül. 

Szempontkeresés a különböző 

vízfajták csoportosításához. 

Érvelés a víztakarékosság 

fontosságáról. Környezeti és 

gazdaságossági szempontok 

figyelembevétele (vita 

lehetősége). 

Közeli természetes víz 

érzékszervi vizsgálata. 

Információgyűjtés 

olajkatasztrófákról, a tiszai 

cianid-, illetve a japán 

higanyszennyeződésről. 

Szempontkeresés, rendszerezés, 

táblázatkészítés a vízszennyező 

anyagokkal kapcsolatban. 

Biológia-egészségtan: 

A víz mint 

létfontosságú anyag az 

élő szervezetek 

számára; az élőlények 

alkalmazkodása a víz 

bőségéhez és 

hiányához. 

A víz mint élettér, a 

szervezet ásványisó-, 

nyom- és mikroelem 

szükséglete; 

eutrofizáció. A víz 

szerepe az élőlények 

evolúciójában. 
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Víztakarékossági praktikák 

otthon. 

A legfontosabb háztartási, ipari, 

mezőgazdasági vízszennyező 

anyagok, közvetlen és közvetett 

káros hatásai: eutrofizáció, 

savasodás, nehézfémek, nitrátok, 

nitritek oldatai. 

Mechanikai, kémiai, biológiai 

víztisztítás. Fertőtlenítés klórral, 

ózonnal.  

Az ásványvíz, illetve 

széndioxidban túlzottan dúsított 

ital fogyasztásának kártékony 

hatásai. Flakonok, szállítás, 

környezeti tényezők. 

Házi víztisztító berendezések 

alkalmazási területei, 

hiányosságok. 

Modellkísérlet tervezése, 

bemutatása víztisztításra. 

A klór erős színtelenítő hatásának 

vizsgálata cseppreakcióval, 

következtetések megfogalmazása. 

Címkék alapján italok 

összehasonlítása. 

A termék életciklusának 

értelmezése az ásványvizek, 

illetve üdítők példáján. 

Vegyük, vagy ne vegyük? – vita. 

Földrajz: a Föld 

vízkészlete, 

ivóvízproblémák, 

magyar helyzet. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

Vízfelhasználás a 

háztartásban. 

Víztisztítás, vízszűrés. 

 

Informatika: adatok 

feldolgozása, 

kiértékelése 

(táblázatkezelő 

programmal). 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: napi 

hírek, 

dokumentumfilmek. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mit rejt a víz? Milyenek a víz 

részecskéi? A víz alkotóelemeire 

bontása. 

 

Ismeretek: 

Vízbontás, a bomlás 

energiaszükséglete, 

H2 és O2 kimutatása. 

Egyesülés, bomlás. 

Oxidáció, redukció alapszintű 

értelmezése. 

H2 előállítása savakból is, 

tulajdonságai, veszélyei. A 

hidrogén mint üzemanyag 

veszélyessége, a hidrogén 

elterjedtsége, kötött állapota. 

Kémiai reakciók, leírásuk, 

szimbólumok. 

Vegyjel, képlet, egyenlet. 

Makro- és mikroállapot 

szintjeinek megkülönböztetése. 

Kísérleti tapasztalatok (O2, H2) 

elemzése és értelmezése. A H2O 

mint a hidrogén oxidja. 

Jelentős mai magyar találmányok 

keresése a hidrogén-előállítással 

kapcsolatban; a H cube 

világsikere, a siker okai. A 

vegyész foglalkozás kihívásainak, 

lehetőségeinek, örömeinek 

megismerése. 

Kémiai jelrendszer alkalmazása 

és használatának tudatosodása. 

Vizuális kultúra: 

szimbólumok, logók, 

piktogramok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elem, keverék, vegyület, kémiai egyenlet, egyesülés, bomlás, oxidáció, 

redukció, endoterm, exoterm folyamat. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Feloldom, kioldom, átoldom, megoldom 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Halmazállapotok és részecskemodelljük, exoterm, endoterm 

folyamatok, kísérletelemzés, összehangolt tevékenység csoportban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az állandósággal, változásokkal kapcsolatban az egyirányú, 

megfordítható, egyensúlyra vezető folyamatok pontos megfigyelése, 

elemzése. A részecskemodell alkalmazása oldódási folyamatokra, a 

dinamikus egyensúly és az oldódási egyensúly megértésére. 

Tudomány, technika, kultúra témakörben megismerkedés egy 

kortárs magyar vegyész világhírű innovációjával. A kémia tudásán 

alapuló kritikus magatartás formálása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Oldódik vagy olvad a kockacukor 

a kávéban?  

Hűt vagy fűt az oldódás? 

 

Ismeretek: 

Az oldat mint speciális keverék, 

az oldatok alkotórészei.  

Diffúzió, ozmózis. 

Exoterm, endoterm oldódás 

energiaviszonyai, az oldáshő 

előjele. 

Jellegzetes tévképzet felismerése. 

Kísérletek elemzése (szódavíz 

készítése hideg és meleg vízből; 

kristály készítése oldatból), a 

hasonlóságok és különbségek 

meglátása. Az oldódás 

folyamatának megfigyelése 

különböző halmazállapotú oldott 

anyagokkal. Az ozmózis 

vizsgálata. A részecskemodell 

értő alkalmazása a kísérleti 

tapasztalatok magyarázatára. 

Diffúzió, ozmózis értelmezése 

makro- és mikroszinten. Az 

oldódás hőmérsékletfüggésének 

vizsgálata és elemzése.  

Exoterm, endoterm oldódás 

vizsgálata, energiadiagramok 

értelmezése. 

A kémiai rendszer és 

környezetének 

megkülönböztetése. 

Fizika: olvadás. 

 

Biológia-egészségtan: 

ozmózis, szervezet, 

talaj anyagszállító 

folyamatai. 

 

Földrajz: hidrotermális 

ércképződés. 

 

Fizika: hőtani 

folyamatok. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Miért tesznek különböző színű 

kupakot az ásványvizes 

palackokra? 

 

Kísérletelemzés: kevés „dús” 

ásványvíz (egy csepp sav-bázis 

indikátor melletti) gyenge 

melegítése, hűtése zárt 

rendszerben. 

 

Biológia-egészségtan: 

egyensúlyi állapotok 

fenntartása élő 

szervezetekben; a vizek 

élővilága. 

Ökoszisztémák 
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Miért nem látni a buborékokat a 

bontatlan ásványvizes flakonban? 

Miért ad néha csattanó hangot 

egy lezárt, félig telt ásványvizes 

palack? 

Miért jelennek meg a vízben 

azonnal buborékok, ha melegíteni 

kezdjük? Mit jelent a halak 

számára a vizek hőszennyezése? 

 

Ismeretek: 

Telített, túltelített oldatok, 

oldódási egyensúly és 

befolyásolása. 

Gázok oldódása. 

Annak belátása, hogy a környezet 

meghatározott módon 

befolyásolja az egyensúlyban 

lévő folyamatok irányát. A Le 

Chatelier-elv alkalmazása 

egyszerű hétköznapi jelenségek 

értelmezésére. 

Információgyűjtés: a Duna 

hőmérséklete Paks felett és az 

erőmű hűtővizének folyóba 

érkezésénél, az adatok 

összehasonlítása más típusú 

erőművek hőszennyezésével. 

 

Fizika: állapotjelzők. 

Gázok nyomása, 

erőművek. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Miből mennyit ihat meg az ember 

kínos vagy súlyos 

következmények nélkül? 

 

Ismeretek: 

Tömeg- és térfogatszázalék. 

A háztartásban használt 

vegyszerek biztonságos 

tárolásának szabályai. 

Információgyűjtés az egyes 

szeszes italokból a vérbe kerülő 

alkohol mennyiségéről és 

következményeiről. 

Élelmiszerek, táplálék-

kiegészítők címkéjén lévő adatok 

értelmezése. 

Egyszerű számítások sziruppal, 

salátalével, szeszes italokkal, 

permetlével kapcsolatban. 

Matematika: 

Mértékegység-átváltás, 

százalékszámítás, 

arányosság, 

egyismeretlenes 

egyenlet. 

 

Biológia-egészségtan: 

alkohol élettani hatásai, 

mérgezések, a máj 

szerepe. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Miért visel maszkot, aki a 

parkettát lakkozza?  

Ismeretek: 

Oldódás különböző 

oldószerekben, az átoldódás. 

Nevezetes nem vizes oldószerek, 

a velük való bánásmód, veszélyt 

jelező piktogramok. 

Oldás, átoldás értelmezése a 

részecskemodellel. 

Nem vizes oldatok megismerése: 

a fazékban vagy az autóban.  

A kőolaj és a benzin mint 

szénhidrogének oldatának 

értelmezése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

tisztítószerek a 

háztartásban. 

 

Biológia-egészségtan: 

teratogén, mutagén és 

karcinogén hatások. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Visszafelé az úton: 

hogyan válaszhatók szét az 

oldatok komponenseikre? 

 

 

A szétválasztási műveletek 

magyarázata a részecskemodell 

alkalmazásával. Annak belátása, 

hogy mikor melyik szétválasztási 

módszert alkalmazzák és miért – 

a gazdaságossági kérdések 

figyelembevétele. 

Biológia-egészségtan: 

adszorpció és allergia 

kapcsolata. 

 

Földrajz: Kaszpi-tó, 

Holt-tenger. 
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Ismeretek: 

bepárlás, lepárlás, kristályosítás, 

kondenzáció, adszorpció, és ezek 

néhány gyakorlati alkalmazása a 

háztartásban, az iparban. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hogy változik a tea színe, ha 

citromot vagy ecetet csepegtetnek 

bele? 

Érdemes-e lúgosító folyadékokat 

inni? 

 

Ismeretek: 

Kémhatás, néhány természetes és 

laboratóriumi indikátor, savasság, 

lúgosság és mértékük, pH-

értékek, a közömbösítés 

folyamata, kémiai semlegesség. 

Néhány nevezetes lúg és sav, 

savmaradék, só neve, képlete, 

fontosabb felhasználásuk és 

reakcióegyenletek. 

A csapvíz kémhatása. 

A lúgosító folyadékok 

összetétele, hatásmechanizmusa. 

Kémhatásvizsgálatok otthon is 

(növényi indikátorokkal, 

szappan, sampon, mosó- és 

tisztítószerek oldatában), a 

megfigyelések értelmezése.  

Információgyűjtés: bőr és 

különböző testnedvek pH-ja, 

kapcsolat keresése a szervek 

(közegek) működésével. A 

kémiai és a bőrsemlegesség 

megkülönböztetése; a mosakodás 

és a pH kapcsolatának feltárása. 

Ismeretek rendszerezése a sav-

bázis folyamatokkal 

kapcsolatban. A kémiai jelek 

megértése és tudatos 

alkalmazása. 

Oksági összefüggések 

megismerése. 

Csapvíz kémhatásának vizsgálata 

és az eredmények magyarázata. 

Kémiatudáson alapuló kritika a 

média információival, 

reklámokkal, illetve a 

tévképzetekkel szemben. 

Biológia-egészségtan: 

kémhatást jelző 

növények (antociánt 

tartalmazó fajok), 

kémhatás az emberi 

szervezetben.  

A mozgás, a 

táplálkozás szerepe az 

elsavasodás 

szempontjából 

 

Földrajz: szikes, 

savanyú talajok. 

 

Testnevelés és sport: az 

izomláz és a savasodás. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a 

reklámok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Oldás, oldat, dinamikus egyensúly, kémhatás.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kutakodás az energiával kapcsolatban 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Energia-mértékegységek, exoterm folyamatok 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudomány, technika, kultúra területén tudósaink világszerte 

alkalmazott módszereinek elismerése (Eötvös Loránd, Oláh György). 

Az ember szervezete és egészsége szempontjából analógiák meglátása 

a cukor gyors, illetve a szervezetben végbemenő lassú égése között. 

Rendszerben történő gondolkodás alapján az aktuálisan helyes tűzoltási 

lehetőségek kiválasztása. A tűzveszélyes anyagokkal való bánásmód; a 

helyes tűzoltás megismertetése. A Nap kiemelkedő szerepének 
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megértése a földi életben. A környezet és fenntarthatóság területén a 

környezetterhelő folyamatok felismerése, a prevenció fontosságának 

meglátása és a fosszilis energiaforrások kimerülésének és 

következményeinek megértése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

„Valami nagy-nagy tüzet kéne 

rakni…”, de mivel és hogyan? 

Mit, mivel, miért azzal oltanak? 

 

Ismeretek: 

Az égés, feltételei, fajtái. 

Magnéziumszalag, széntartalmú 

anyagok égése. 

Az égés oxidáció és exoterm 

folyamat. 

Tűzoltás, tűzvédelem, tűzoltó 

készülék használata. 

Felelősségteljes kísérletezés, 

balesetvédelmi szabályok 

betartása. 

Benzin, éter, szerves hígítók 

égetése oltási kísérletekkel 

(homok, víz), a következmények 

elemzése. 

Ismerkedés a tűzoltó készülék 

használatával, gyakorlati jártasság 

szerzése a tűzoltásban. 

Erdőtüzek, lakástüzek lehetősége, 

elkerülésének módjai; 

esettanulmányok gyűjtése és 

elemzése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tűzvédelem, 

tűzoltás. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért „nyertek” a 

szénhidrogének? 

Miért alattomos gáz a szén-

monoxid? Miért okoz minden 

télen több halálos balesetet? 

 

Ismeretek: 

Fűtőérték. 

A kőolaj mint keverék, nevezetes 

komponensei, az alkotórészeire 

való szétválasztás alapja. 

Eötvös Loránd és a kőolajkutatás, 

Oláh György munkájának 

jelentősége. 

Tökéletlen égés, a biztonságos 

fűtés feltételei. Az 

energiaminimum elve mint a 

folyamatok irányát meghatározó 

tényező. 

 

A szénhidrogének széles körű 

felhasználása okainak keresése, 

környezeti következményének 

megértése. Egyéni cselekvési 

lehetőségek meglátása, globális 

kötelességek a 

környezetkíméléssel 

kapcsolatban. 

Kimagasló magyar tudományos 

eredmények megismerése, 

elismerése. 

Az energiaminimum elérése és a 

szén-monoxid megkötés közti 

kapcsolat megértése. 

A szén-monoxid-mérgezés 

mechanizmusának alapvető 

megértése, a halál reális 

lehetőségének felismerése, 

felelősségteljes viselkedés 

megalapozása, megfelelő 

prevenció szükségének 

megértése. 

 

Földrajz: fosszilis 

energiaforrások, 

keletkezésük és 

lelőhelyeik, 

kitermelés, 

Magyarország 

helyzete. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a fosszilis 

energiahordozó-

készletek kimerülése 

és a gazdasági, 

politikai feszültségek. 

 

Fizika: fűtőérték, 

mértékegységei; a 

torziós inga és Eötvös 

Loránd. 
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A szén-monoxid okozta tragédiák 

megelőzésének lehetőségei. 

Univerzális természeti 

törvények jelentése, a 

termodinamika II. 

főtétele. 

Biológia-egészségtan: 

légzés. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Ha környezetkímélőbbek az 

alternatív energiaforrások, miért 

nem használjuk azokat nagyobb 

mértékben? Milyen lehetőségei 

vannak pl. az iskolának alternatív 

energiaforrások használatára? 

 

Ismeretek: 

Alternatív energiaforrások.  

Adatgyűjtés az egyes alternatív 

energiaforrások elterjedtségével 

kapcsolatban, csoportosításuk, 

előnyeik, hátrányaik 

összehasonlítása. 

Földrajz: 

energiaforrások. 

 

Fizika: energiafajták, 

átalakítások. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért esznek inkább szőlőcukrot, 

csokoládét (és nem például 

szalonnát) vizsga előtt? 

Hogyan hatnak az élő szervezetek 

energiaforrásai? 

Miért kell az éghetetlen hamu a 

cukor gyors égéséhez? 

Mikor, miért kezdi „égetni” a 

fehérjéit egy ember? Mi ennek a 

következménye? 

 

Ismeretek: 

Cukrok, keményítő, zsírok, olajok 

gyors égése, az égéstermékek 

kimutatása. Összetételük 

(C,H,O), energiatartalmuk 

különbözőségének okai. 

Energiamegmaradás. 

Katalizátor, enzimek szerepe.  

A gyors, egylépéses és a 

szervezetben lezajló lassú 

többlépéses égés 

összehasonlítása, a kiindulási 

anyagok és végtermékek, illetve a 

felszabaduló energia 

szempontjából. 

Kockacukor melegítésének, nem 

égésének, illetve a hamus 

kockacukor égésének, 

égéstermékeinek vizsgálata, 

kimutatása. A hamu szerepének 

vizsgálata a folyamatban. A 

jelenség magyarázata. 

Kilélegzett levegő CO2 és H2O 

tartalmának kimutatása. Analógia 

meglátása a cukor szervezetben 

történő lebontása és gyors égése 

között (azonos kiindulási és 

végtermékek). A Hess-tétel 

megsejtése. Hipotézis és 

bizonyítás megkülönböztetése. 

Biológia-egészségtan: 

a szőlőcukor szerepe a 

szervezet 

energiaháztartásában, 

tápanyagok, 

mennyiségi éhezés; 

enzimek az élő 

szervezetben; fehérjék 

funkciói az élő 

szervezetekben, 

mennyiségi és 

minőségi éhezése, 

enzimek és hormonok 

szerepe az 

anyagcserében, a 

sejtanyagcsere; 

anorexia, alultápláltság 

és veszélyei. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Milyen messziről jön a napfény, 

és mi köze van a táplálékunkhoz?  

A nagyság és kicsinység érzelmi 

átélése. 

Annak megértése, hogy közvetve 

a Nap energiája van a 

Matematika: 

nagyságrendek, normál 

alak, mértékegységek. 
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Ismeretek: 

Méretek a Naptól a 

vízmolekuláig, mértékegységek, 

nagyságrendek. 

A Nap kiemelt szerepe a Föld 

bolygó és a földi élőlények 

életében. 

A fotoszintézis mint endoterm 

folyamat, a szőlőcukor lebomlása 

mint exoterm folyamat. 

Energiamérleg, egyenlet. 

A fosszilis energiahordozók és a 

Nap kapcsolata. 

táplálékban. A növények és a 

napfény energiájának szerepe a 

fotoszintézis folyamatában. 

Adatgyűjtés, grafikonelemzés: az 

erdőterületek nagyságának 

változásáról. Következtetések 

levonása.  

Fizika: csillagászat, 

gravitáció. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: Egyiptom 

napkultusza, Ehnaton 

Naphimnusza. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: versek, 

szólásmondások a 

Napról. 

 

Biológia-egészségtan: 

fotószintézis, 

asszimiláció-

disszimiláció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Égés, katalizátor, enzim, tudományos kutatás, hipotézis, tudományos 

bizonyítás, fotoszintézis. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Segít a kémia 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

Az anyagok részecskemodellje, oldatok, adszorpció, vegyülettípusok, 

kémiai reakciók fajtái, egyenletek, kémhatás, kísérletek végrehajtása, 

önálló munka egyénileg vagy csoportban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megszerzett ismeretek összekapcsolása, alkalmazása a napi életben 

tapasztalt jelenségekkel. Példák alapján a tudomány változásának 

bemutatása. Az ember megismerése és egészsége vonatkozásában a 

vitaminok, ásványi anyagok szerepének, túladagolásuk veszélyeinek 

beláttatása, reális tájékozódás az adalékanyagok (E-számok terén), 

Szent-Györgyi Albert munkásságának jelentősége. Homogén, heterogén, 

kolloid rendszerek felismerése. A környezet és fenntarthatóság 

kontextusában egyéni cselekvési lehetőségek megmutatása (pl. 

kémiatudatos környezetkímélő tevékenységek a háztartásban).  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Mit jelent kémikus szemmel: 

„Úgy szeretlek, mint a sót”? 

Miért túl sós sok felvágott? Miért 

tesznek sót a vérző ujjra? Miért 

sózzák télen az utakat? 

 

Ismeretek: 

Konyhasó, tengeri só, illetve 

„olvasztó”, fiziológiás sóoldat. 

Só a kémiában. A NaCl. 

Olvadáspont-csökkentő hatás és 

hőmérsékleti korlátai, növényeket 

károsító hatás, korrózió 

elősegítése, higroszkópia 

jelensége és élettani szerepe. 

A só létfontosságú szerepének 

alapfokú megértése. 

Információgyűjtés a túlzott 

sófogyasztással kapcsolatban. 

Tapasztalatok gyűjtése a 

nedvszívó hatásról. Tengeri só 

összetételének elemzése, a 

tömegszázalék alkalmazása. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: sóvámok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: népmesék. 

 

Fizika: olvadáspont. 

 

Földrajz: sóbányák 

Európában. 

 

Biológia-egészségtan: a 

só szerepe, ozmózis, 

testfolyadékok 

ionegyensúlya, 

kiválasztás. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Mikor, hogyan, mivel 

tartósították az élelmiszereket? 

Miért gyakoribb a tartósítószer-

hozzáadás, mint a pasztörizálás? 

 

 

 

Házi és bolti lekvár 

összetételének, állagának, 

színének, ízének vizsgálata, árak 

közötti különbség magyarázata. 

A dunsztolás szerepe, 

természetes és mesterséges 

ételfestékek. A vízbe helyezett 

aszalt szilva vizsgálata, a jelenség 

okai és magyarázata. 

Biológia-egészségtan: 

egészséges táplálkozás, 

ozmózis. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

táplálkozás. 
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Ismeretek: 

Ősi és mai tartósító eljárások, az 

eljárások célja, lényege (sózás, 

aszalás, dunsztolás, mélyhűtés). 

Tartósítószerek szerepe, E-

számok (adalékanyagok) 

jelentése. 

Kakaópor és liofilizált kakaó 

vizsgálata, kóstolás: 

magyarázatok keresése. 

Kutakodás az adalékanyagok (E-

számok) körül, tévképzetek 

oldása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Tabletta vagy lágy 

zselatinkapszula? 

Miben hasonlít a vér a tejhez? 

Miért nem lehet a száraz bőrt 

vízzel hidratálni, miért 

előnyösebb a hidrogél? 

 

Ismeretek: 

Kolloidok fajtái, jelentőségük az 

élő szervezetekben. 

Ismerkedés a konyhai kolloid 

rendszerekkel (emulziók, 

szuszpenziók, gélek, összetett 

kolloidok). Burgonya 

mosóvizének tanulmányozása. 

Kísérletek a homogén és 

heterogén rendszerek határán; 

kakaó- és pudingkészítés, a 

tapasztalatok értelmezése. 

A testváladékok, illetve a vér 

példáján annak megértése, hogy 

az élő szervezetekben miért 

elterjedtek a kolloid rendszerek. 

Biológia-egészségtan: 

kolloid rendszerek; a 

bőr egészsége. 

 

Matematika: 

mértékegységek. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Miért tesznek a salátára egy kis 

olajat? 

Mérgező vagy egészséges-e 

vasszögeket tenni az almába? 

Oltja-e az esővíz, a desztillált víz 

a szomjat? 

 

Ismeretek: 

Vitaminok szerepe, vízben és 

zsírban való oldódás, elbomlás, a 

vitaminok hiánya, betegségek, 

túladagolás veszélye. 

Szent-Györgyi Albert. 

A táplálék-kiegészítők és 

szerepük, túladagolásuk 

veszélyei. 

Egyszerű vizsgálódások a C-

vitamin bomlásával kapcsolatban. 

Főzési, tárolási módszerek 

gyűjtése a gyümölcs 

vitamintartalmának megőrzésére. 

Friss, illetve különbözőképpen 

tartósított, valamint hazai és 

messziről szállított gyümölcsök 

vitamintartalmának 

összehasonlítása, következtetések 

levonása.  

Ismeretszerzés a tudomány 

állásfoglalásának változásáról (pl. 

egyes vitaminok szerepével, 

kívánatos dózisaival 

kapcsolatban). A desztillált víz 

fogyasztásával kapcsolatos 

problémák. 

Táplálék-kiegészítők címkéinek 

elemzése, a rajta lévő jelölések 

értelmezése. Néhány fémion 

(oldott állapotban lévő fém) 

fontos, illetve mérgező 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

táplálkozás. 

 

Informatika: 

multimédiás 

megjelenítés. 

 

Biológia-egészségtan: 

Ásványi anyagok, 

vitaminok a 

szervezetben. Minőségi 

éhezés, 

hiánybetegségek; 

Skorbut. Szent-

Györgyi Albert; 

Vízháztartás, ásványi 

sók szerepe. 
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szerepének felismerése 

rézionokkal történő 

fehérjekicsapási reakció 

vizsgálata kapcsán. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Megromlott a mosópor, hogy 

nem mos? Mi köze a 

sulykolásnak a mosáshoz? Van-e 

ideális mosószer? Hogyan lehet 

„kemény” a víz? Milyen 

vegyszert használjunk a 

vízkőoldáshoz?  

 

Ismeretek: 

A hab, a hőmérséklet és a 

mozgatás, dörzsölés, valamint a 

víz keménységének szerepe a 

folyamatban. 

Kemény víz, lágy víz, 

vízkőképzés okai, 

következményei, veszélyei, 

háztartási, ipari vízlágyítási 

eljárások. 

Vízkő anyaga, kalcium-karbonát 

oldása ecetben, sósavban: 

egyenletek. 

Önálló ismeretszerzés a mosás 

történetével kapcsolatban. 

Szappan és mosópor 

mosóhatásának összehasonlítása. 

A mosás folyamatának 

részecskeszintű értelmezése. 

A kemény víz viselkedésének 

tanulmányozása forraláskor, a 

tapasztalat indoklása a 

részecskemodellel. Habzási 

vizsgálatok jobb minőségű 

mosóporral és a kereskedelemben 

kapható vízlágyítóval vagy 

vízlágyító nélkül, az eredmények 

elemzése. Szempontkeresés 

mosóporválasztáshoz, tudatos 

vásárlási szokások erősítése. 

Vízkő, fém hővezetésének 

összehasonlítása, 

energiatakarékosság 

figyelembevétele. 

Mosóporreklámok elemzése 

kémiai szempontból. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: mosás, 

mosakodás, tisztítás 

szerepe, módjai. 

 

Hon- és népismeret: 

sulykolófa. 

 

Biológia-egészségtan: a 

személyes higiéné 

szerepe. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a 

reklámok 

pszichológiája. 

 

Földrajz: 

barlangok - cseppkövek 

keletkezése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Valóban égetik-e a meszet? Miért 

készítenek mészkőből 

mészkövet? 

 

Ismeretek: 

Bomlás hő hatására, egyenletek, 

körfolyamat. 

Energiamegmaradás, Hess-tétel. 

A mészégetés folyamatában az 

égést és hőbomlást szenvedő 

anyagok azonosítása. 

Körfolyamat értelmezése a 

mészégetés, mészoltás, az oltott 

mész megkötésének példáján; 

egyenletek írása. Az energia 

megmaradásának felismerése a 

folyamat során. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szavak, 

szólások eredete. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: építkezés. 

 

Hon- és népismeret: 

mészégető boksa. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért a zsírba teszik a borsot, a 

paprikát, miért sötétebb színű a 

húsleves tetején úszó zsírcsepp? 

Miért olvad hamarabb a sajt 

Önálló ismeretszerzés: konyhai 

praktikák és magyarázatuk 

kémiai ismeretekkel. 

Értelmezésük a 

részecskemodellel. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: konyhai 

műveletek. 

 

Fizika: forráspont 

nyomásfüggése.  
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reszelve, miért omlósabb a rántott 

hús, miért tesznek a 

palacsintatésztába szódavizet, 

sört vagy szódabikarbonát, az 

elsózott levesbe krumplit? 

Miért daraboljuk a hozzávalókat, 

mire jó a kuktafazék, a 

cserépedény? Miért hűtenek, 

melegítenek ételkészítés során? 

 

Ismeretek: 

Kioldás, termikus bomlás, 

reakciósebesség függése a 

hőmérséklettől, a felület 

nagyságától, a nyomástól. 

A szódabikarbóna nem 

gyógyszer, csak tünetenyhítő! 

 

Biológia-egészségtan: 

a gyomorsav szerepe, 

emésztés, 

emésztőnedvek, 

felszívódás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kolloid rendszer, vízkeménység, vízlágyítás, termikus bomlás.  

                                                                 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Évezredes kutatás az atom nyomában 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Vegyület, elem, atom, vegyjel, képlet, egyenletírás, kémhatás, exoterm 

reakció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudomány, technika, kultúra vonatkozásában a tudomány, a tudósok 

tisztelete, oksági összefüggések felismerése, megértése. A tanuló 

hitének erősítése abban, hogy önmaga is képes problémákat, 

ellentmondásokat észrevenni és megérteni. Annak belátása, hogy 

alapkutatások nélkülözhetetlenek a technika, az orvostudomány 

fejlődéséhez. Hevesy György korszakalkotó módszere kapcsán a magyar 

tudósok eredményeinek megmutatása. A rendszer szempontjából a 

valóság és a modell megkülönböztetése. Lényeglátás, rendszerezés, 

szaknyelv használata. Anyag, energia, információ terén a periódusos 

rendszer elektronszerkezeti értelmezése, kapcsolata a kémiai 

tulajdonságokkal, használata. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mengyelejev jós volt, vagy oka 

van a rendszerének? 

 

Periodicitás meglátása a 

természetben és a 

művészetekben. 

 

 

Földrajz: évszakok 

változása. 

 

Ének, zene: refrének, 

ritmusok. 
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Ismeretek:  

Mengyelejev periódusos 

rendszere, a főcsoportok neve, 

főbb hasonlóságok a főcsoporton 

belül. 

Mengyelejev „jóslása” az üres 

helyekre. 

Nátrium és kálium, illetve 

magnézium és kalcium 

viselkedése vízzel: a kísérletek 

eredményeinek összehasonlítása, 

a tulajdonságok összekapcsolása 

a periódusos rendszerbeli hellyel. 

Mengyelejev módszerének 

megértése: tájékozódás a 

periódusos rendszerben, a fémes 

és nemfémes elemek arányának 

felismerése, néhány ismertebb 

elem (vas, réz, ezüst, arany) 

helyének azonosítása. 

Jóslás és tudományos 

következtetés 

megkülönböztetése. 

Tudománytörténeti kutakodások 

és a tapasztalati tudás elismerése.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: görög 

filozófusok, középkor 

– alkímia, 

felvilágosodás. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mi van az atomban, és hogyan 

van benne? Ha végül aranyat nem 

csináltak, akkor feleslegesen 

dolgoztak az alkimisták? 

Miért izo- és miért -tóp? 

 

Ismeretek: 

Rövid tudománytörténet (pl. az 

alkimisták széleskörű tapasztalati 

tudása, Demokritosz és Dalton 

atomelképzelése közötti 

különbség, a felvilágosodás 

hatása, a tudományos 

megközelítés és rendszerezés 

igénye). Az elektron felfedezése, 

Rutherford kísérlete, modellje. 

Bohr munkássága, modellje. 

Az atommag és mérete, 

nukleonok, nukleáris 

kölcsönhatás jellemzői. 

Rendszám, tömegszám, izotópok, 

relatív atomtömeg, 

anyagmennyiség, mol, Avogadro-

szám, jelölések. 

Annak megértése, hogy egy-egy 

modellben mi a tapasztalatokból 

leszűrt tény, és mi a modellalkotó 

elképzelése, valamint hogy 

mikor, miért módosítanak, 

váltanak modellt. 

Lángfestési kísérletek és 

értelmezésük.  

Elektromos és nukleáris 

kölcsönhatás/erő nagyságának 

összehasonlítása. Törekvés 

pontos fogalmazásra. 

Egyszerűbb kísérlet részletes 

elemzése, reakcióegyenlet 

értelmezése több szinten, 

egyszerű sztöchiometriai 

számítások végzése. 

Fizika: Proton, 

neutron, atommag, 

elektron, 

atommodellek. 

Elektromos 

kölcsönhatás, nukleáris 

kölcsönhatás. Izotópok, 

használatuk az iparban. 

 

Matematika: 

hatványok, normál 

alak, egyismeretlenes 

egyenlet. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: idegen 

szavaink eredete. 
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Nehézvíz, nevezetesebb izotópok 

és felhasználásuk. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért „nemes” a neon és 

„közlegény” az oxigén?  

Elemek vagy atomok periódusos 

rendszere? 

 

Ismeretek: 

Elektronhéjak száma, feltöltődése 

az első három periódusban. 

Atomok vegyértékhéjának és a 

periódusos rendszernek az 

összefüggése. 

A nemesgázok stabilitásának 

összefüggése az energiaminimum 

elvével és 

elektronszerkezetükkel. 

Avogadro törvénye. 

A Bohr-modell alkalmazása: 

néhány atom 

elektronszerkezetének 

értelmezése. A Mengyelejev-féle 

elemek periódusos rendszere és a 

Bohr-féle atommodell közötti 

kapcsolat felismerése. 

Érdekességek, gyakorlati 

felhasználások gyűjtése a 

nemesgázokról. 

Egyszerű számítások gázok 

térfogatával. 

Fizika: atomfizika, 

gáztörvények. 

 

Informatika: 

multimédiás 

megjelenítés. 

 

Matematika: 

arányosság, hatványok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Periódus, rendszám, tömegszám, izotóp, elektronszerkezet, vegyértékhéj, 

anyagmennyiség, mol. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Kémiai stabilitás, korrózió, fémek aktivitási sora, elektrolízis. 

A továbbhaladás feltételei 

 A tanuló sorolja fel az atomot felépítő elemi részecskéket, tudja, hogy a protonok és az 

elektronok száma azonos a semleges atomban.  

 Alkalmazza a periódusos rendszerben való elhelyezkedés és az atom protonszáma közti 

összefüggést.  

 Nevezze meg a tanult atomokat, ionokat, molekulákat és tudja felírni kémiai jelüket.  

 Használja a molekulamodellt a tanult molekulák bemutatására. Ismerje fel a tanult anyagokat 

tulajdonságaik alapján.  

 Az elvégzett tanulókísérleteket szóbeli utasítás vagy leírás alapján szakszerűen mutassa be.  

 Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, 

ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat.  

 Legyen képes a tanult anyagok összetétel szerinti csoportosítására. Ismerje az égés 

folyamatának lényegét, mindennapi jelentőségét, feltételeit, veszélyeit, a helyes 

magatartásformát tűz esetén.  



 

 

 Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz.  

 Legyen képes egyszerű tudományos népszerűsítő irodalmi részlet értelmezésére, lényegének 

elmondására. 

  

 

  



 

 

5. 8. évfolyam 

Órakeret felosztása: 

I. „Egyedül nem megy”                                                               14 óra 

II. Kevesen vagyunk , de sokat tudunk- a nem fémes elemek   14 óra 

III. Változatok négy elemre az élet molekulái                             16 óra 

IV. Aranykor ,vaskor ,bronzkor –a fémek nyomában                9 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
„Egyedül nem megy” 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
Vegyjelek, tájékozódás a periódusos rendszerben, vegyértékhéj 

elektronszerkezete, oxidáció ismerete alapszinten. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Anyag és kölcsönhatás terén ismerkedés a kémiai kötésekkel. A 

szerkezet és tulajdonság kapcsolatának meglátása a különböző 

vegyülettípusoknál. Kísérletek megfigyelése, logikus következtetések 

levonása a tapasztalatok alapján. Az állandóság és változás 

vonatkozásában a reakciótípusok értelmezése, az energiamegmaradás 

felismerése a kémiai folyamatokban. A környezet és fenntarthatóság 

területén helyes, tudatos bánásmód kialakítása a környezetre, 

egészségre veszélyes anyagokkal. 

Problémák, jelenségek 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért nincs NaCl2 K2OH? 

Magnézium égése. 

Miért nem szabad nedves kézzel a 

villanykapcsolóhoz nyúlni? 

Ismeretek: 

Energiaminimumra való törekvés, 

I., II., III.–VI., VII. főcsoport 

ionjai. 

Az oxidáció, redukció 

fogalmának kiterjesztése 

(elektron felvétel-leadás). 

Töltésmegmaradás törvénye. 

Ionok vonzása, elsődleges kötés, 

ionkötés. Ionvegyületek.  

Ionvegyületek csoportja: 

jellegzetes fém-oxidok, -

Kísérlet elemzése, vegyértékhéj 

változása, egyenlet értelmezése. 

Részecske és sokaság, azaz a 

mikro- és makroszint 

megkülönböztetése.  

Az energiaminimumra való 

törekvés belátása konkrét példák 

alapján. 

Nyomozás a lúgos kémhatásért 

felelős ion után, NaCl és NaOH 

oldatainak kémhatásvizsgálata 

segítségével. 

Képletek önálló felírása a 

töltésmegmaradás törvénye 

alapján, a megismert ionokkal; 

sók, oxidok, hidroxidok 

megkülönböztetése. 

Az ionok töltésváltozásának 

Fizika: Elektrosztatika. 

Elektromos 

töltésmegmaradás. 

Áramvezetés feltételei, 

ellenállás. 

 

Informatika: 

táblázatkezelő 

program. 

 

Biológia-egészségtan: 

növényvédő szerek, 

műtrágyák 

szerepe és a növények 

táplálékigénye. 



 

 

hidroxidok és sók; a lúgos 

kémhatásért felelős ion a 

hidroxidion, összetett ionok és 

savmaradékok képlete, a sók mint 

ionvegyületek.  

Néhány átmeneti fém-ion 

többféle formában létezik.  

Néhány nevezetes só mint 

ionvegyület, például CuSO4, 

KNO3, és felhasználásuk. 

Ionsokaság, ionkristályrács és 

olvadékának, oldatának 

áramvezetése, az áramvezetés 

feltételei. 

felismerése, a Bohr-modell 

határainak megértése. 

Információszerzés, tapasztalatban 

is a réz-szulfáttal, kálium-nitráttal 

kapcsolatban. 

Érvek keresése a műtrágyák, 

növényvédő szerek mellett és 

ellen, alternatív megoldások 

gyűjtése. 

Áramvezetési vizsgálatok, első- 

és másodfajú vezetők 

összehasonlítása a tapasztalatok 

alapján. 

Fizikai tulajdonság és szerkezet 

kapcsolatának felismerése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért lett a fekete grafit felszíne 

vörösesbarna?  

 

Ismeretek: 

Az elektrolízis mint térben 

elválasztott redoxi folyamat. 

Elektrolízis: elektromos energia 

átalakulása kémiai energiává. 

CuCl2-oldat áramvezetésének 

vizsgálata, az elektrolízis 

„felfedezése”, 

elektródfolyamatok megértése. 

Felhasználási lehetőségek 

keresése (például autóalkatrészek 

krómozása), a folyamat elemzése. 

Fizika: elektrolízis. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért I2 és nem I3? 

„Párosan szép az élet”: a kovalens 

kötés. 

Ismeretek: 

A kovalens kötés kialakulása, 

molekulaszerkezeti értelmezése. 

Példák különböző elem- és 

vegyületmolekulákban kialakuló 

kovalens kötésekre.  

Szerkezeti képletek savak, 

nemfémes-oxidok, 

hidrogénvegyületek példáján. 

Az energiaminimum-elv 

szerepének felismerése a 

kovalens kötés kialakulásában 

konkrét példák alapján. 

Egyszerű sztöchiometriai 

számítási feladatok elvégzése. 

Makettek, modellek kitalálása, 

elkészítése, illetve keresése a 

világhálón a szemléltetésre. 

Szerkezeti képletek felírása és 

értelmezése. 

Rendszerezés, példák keresése, 

bemutatkozó „névjegyek” 

készítése. 

Matematika: 

egyismeretlenes 

egyenlet, 

arányosságok. 

 

Fizika: elektromos 

töltés, elektrosztatika. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Kémiai vagy fizikai változás-e a 

savak vízben történő oldódása? 

HCl- és NaCl-oldat 

áramvezetésének vizsgálata 

alapján következtetés az oldat 

ionjaira. 

Fizika: áramvezetés. 



 

 

Melyik ion felelős a savas 

kémhatásért? 

Ismeretek: 

Az oxóniunion a savas 

kémhatásért felelős ion. Savak 

disszociációja vízben, egyenletek, 

H- és oxóniumion. 

A víz amfoter jellege. 

A nemfémes oxidok, a belőlük 

képződött savak és maradék 

ionjaik. Erős és gyenge sav 

mindennapi és kémiai 

értelmezése. Bánásmód a 

háztartásban található savakkal. 

A víz amfoter jellege és pH-ja 

közti kapcsolat felismerése. 

Rendszerezés a nemfémes 

oxidok, a belőlük képződött savak 

és savmaradék ionjaik körében. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért kemény a jég, miért 

puhább, szublimál a jód? Miért 

nem vezeti a kén az áramot? 

Milyen lehet a szilárd WC-

illatosító molekulájának 

polaritása? 

Mi a magyarázata a jód 

szublimációjának és a víz 

kiugróan magas forráspontjának? 

Ismeretek: 

Molekulák közötti másodlagos 

kötések alapszinten (apoláris 

elemmolekulák, illetve 

szénhidrogén-molekulák között 

gyenge, poláris molekulák között 

erősebb, vízmolekula erős 

polaritásának kiemelése). 

Molekularács és jellemzői: 

keménység, olvadáspont, 

áramvezetés. 

A jég kristályszerkezete és 

következményei, szárazjég. 

Logikai kapcsolat meglátása a 

halmazt alkotó molekulák közötti 

másodlagos kötések és a 

halmazok tulajdonságai között. 

Szerkezet és tulajdonság közötti 

kapcsolat megértése (pl. jég, 

szárazjég példáján). 

Fizika: felületi 

feszültség. forráspont, 

hőkapacitás. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért nincs a fémeknek 

molekulájuk? Közös elektronok 

hada, a fémes kötés. 

A fémes kötés összehasonlítása 

az ionos, illetve a kovalens 

kötéssel. A nem molekuláris 

rácsok tulajdonságainak 

hasonlósága. 

Fizika: fémek mint 

vezetők. 

Földrajz: 

terméselemek mint 

ércásványok. 



 

 

Ismeretek: 

A fémkristályrács szerkezete, 

áram- és hővezetése, 

megmunkálhatóságának okai. 

Oksági összefüggések 

felismerése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért kemény a gyémánt, és puha 

a grafit, ha mindkettő szénből 

van? „Homokszem” került a 

rendszerbe: az atomrács. 

 

Ismeretek: 

Kvarc, homok, gyémánt, grafit 

szerkezete, ebből adódó 

tulajdonságaik és felhasználásuk. 

A fullerén és az allotrópia 

jelensége (kötelező megnevezés 

nélkül). 

Jellegzetes ásványok, drága- és 

féldrágakövek és az összetételük 

megismerése. 

Szerkezet-tulajdonság kapcsolat 

megértése, ezek alapján 

felhasználási lehetőségek 

magyarázata. Információgyűjtés a 

gyémánt és a grafit ipari 

felhasználási lehetőségeiről. 

Földrajz: a 

drágakövek és 

féldrágakövek mint 

ásványok. 

 

Fizika: áramvezetés. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mekkora lehet egy chip? 

A nanotechnológiáé a jövő? Mire 

használható a fullerén? 

Létezhetnek-e gyógyszerek, 

amelyek egyenesen az adott 

sejtbe jutnak? 

 

Ismeretek: 

Néhány, a kémiával kapcsolatos 

technikai fejlesztés és 

felhasználásuk (például az 

informatikában vagy az 

orvostudományban). 

A félfémek növekvő 

jelentőségének belátása konkrét 

példák alapján a technikai 

civilizációnkban. Érdekességek 

keresése a médiában, a 

világhálón. Tudományos 

ismeretterjesztő szövegek 

értelmezése. Adott innovációk 

összehasonlítása hatékonyság, 

energiafelhasználás 

szempontjából a régi 

eszközökkel, eljárásokkal. 

Fizika: félvezetők, az 

áram hőhatása.  

 

Informatika: 

merevlemez, 

processzor. 

 

Biológia-egészségtan: 

gyógyszerek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kötés, ionvegyület, molekula, polárosság, összegképlet, szerkezeti képlet, 

ion, ionvezetés, elektronos vezetés, oxidáció, redukció, elektrolízis. 

 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kevesen vagyunk, de sokat tudunk – a nem fémes 

elemek 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
Periódusos rendszer és kapcsolata az atomok elektronszerkezetével, 

kovalens kötés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Lényeglátás fejlesztése, logikus, áttekinthető jegyzetkészítésre való 

törekvés kialakítása, analógiák meglátása, csoportosítás, 

asszociációs képesség fejlesztése. Az önálló tanulás képességének 

fejlesztése (már megismert anyagrészek összekapcsolása az új 

ismeretekkel, önálló ismeretszerzés, önértékelés, világháló 

használata, grafikonelemzés). Nagy tudósaink életpályájának 

megismerése révén a hazához való kötődés erősítése (Semmelweis, 

Irinyi). A felépítés és működés kapcsolata tudásterülethez 

kapcsolódóan a nemfémes elemek vegyületeinek tulajdonságai és 

felhasználásuk közötti összefüggés meglátása. Az állandóság és 

változás vonatkozásában az Arrhenius-elmélet alkalmazása, 

megfordítható folyamatok mélyebb értelmezése, jártasság a kémiai 

egyenlet rendezésében. A természet erői iránti tisztelet erősítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért nem kaptak a nemfémek 

önálló nevet, mint a fémek? 

Ismeretek: 

Nemfémes elemek száma, helyük 

a periódusos rendszerben, 

jellemző elsődleges kötésük. 

  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miben különbözik az ásványi 

szén, az elemi szén, a faszén és az 

aktív szén?  

Miért kell szén a gázálarcba? 

Ismeretek: 

Szén keletkezése, ásványi szén, 

elemi szén, a fa száraz lepárlása, 

mesterséges szenek.  

Az adszorpció mint 

megfordítható folyamat, 

alkalmazási területei. 

Pontos megfigyelések a fa száraz 

lepárlása kapcsán. Adszorpciós 

kísérlet tapasztalatának 

összevetése az aktív szén 

felhasználási lehetőségeivel 

(például háztartásban, 

kéményekben, gázálarcban). 

Földrajz: fosszilis 

energiaforrások. 

 

Biológia-egészségtan: 

allergia. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Egyenletek írása.  

A természet erői iránti tisztelet. A 

Földrajz: fosszilis 

energiaforrások, 



 

 

Mitől sújt a lég? A birka nemcsak 

béget? 

Ismeretek: 

A metán mint a földgáz 

alkotórésze. Tökéletes és 

tökéletlen égése, sújtólég és 

üvegház-gáz. 

természettudományos ismeretek 

jelentőségének belátása a 

védekezésben. 

hazánk földgáz-

lelőhelyei. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Fekete 

gyémántok. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Mit árulhatnak a bögrecsárdában? 

Mi a véralkohol? 

Ismeretek: 

A metanol mint oldószer és 

veszélyei, hasonlósága az 

etanollal.  

Az etanol tulajdonságai és 

felhasználása közötti kapcsolat 

felismerése. Az alkoholfogyasztás 

következményei. Az 

alkoholszenvedély és a 

szenvedélybetegségek, az alkohol 

hatásai. Az etanol mint 

fertőtlenítő- és oldószer. 

Bor, sör, pálinka mint kémiai 

rendszerek.  

Alkoholos erjedés, ecet. 

Kémiai alapon való megértése 

annak, hogy a 

metanolfogyasztással járó 

tragédiát csak megelőzni lehet. 

Esettanulmányok, statisztikák 

elemzése, egészségügyi 

következmények és a 

bűnügyekkel való kapcsolat 

megértése. A hétköznapi 

elnevezések és a szaknyelvi 

elnevezések különbségéből adódó 

félreértések felismerése. 

A felelősségérzet erősítése 

magunkért és másokért. 

Erjedés, égés kapcsolatának 

felismerése. 

Az erjedés megfigyelése az 

ecetkészítés folyamatán keresztül. 

Biológia-egészségtan: 

etanol élettani hatásai, 

erjedés, mérgek. 

 

Földrajz: 

Magyarország 

nevezetes borvidékei. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: bordalok. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért „majdnem nemes” gáz a 

nitrogén? 

Miért lehetséges, hogy a NO2 

egyszer a bomlást, máskor az 

egyesülést segíti?  

 

Ismeretek: 

Nitrogén-molekula szerkezete, 

halmazsajátságai, anaerob 

baktériumok. 

Nitrogén-oxidok keletkezése, 

előfordulása és egészségkárosító 

hatásai, katalizáló szerepe az alsó 

és felső légköri ózonnal 

kapcsolatban. 

Az elektronszerkezet és a 

stabilitás közötti oksági 

összefüggés felismerése. 

Annak felismerése, hogy a 

körülmények is befolyásolják egy 

adott anyag viselkedését. 

Biológia-egészségtan: 

pillangós nővények és 

nitrogénkötő 

baktériumok 

szimbiózisa, 

keszonbetegség, 

nitrogén-körforgalom. 

 

Földrajz: Föld légköre, 

szmog. 



 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Honnan tudjuk, hogy egy tárgy 

aranyból vagy rézből készült-e? 

Mi a karát? 

 

Ismeretek: 

Salétromsav, reakciói fémekkel, 

választóvíz, karát. 

A salétromsav sói, műtrágyák. 

Kísérletelemzés: pénzérme, 

jegygyűrű vizsgálata 

cseppreakciókkal és összefüggés 

keresése a salétromsav kémiai 

tulajdonságai és felhasználása 

között. 

A műtrágya-túladagolás 

következményeinek 

felismerésével a felelősségteljes 

felhasználás megalapozása. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: alkímia, az 

inka kultúra, 

aranyásók, az arany 

szerepe. 

Hon-és népismeret: 

arany műkincsek. 

Vizuális kultúra: 

aranyművesség, 

műkincsek aranyból. 

Biológia-egészségtan: 

műtrágyák, nitrátos 

ivóvíz. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mi a kék betegség és kire nézve 

halálos? 

 

Ismeretek:  

Nitrátok, nitritek, kapcsolat a 

füstöléssel és a húsfélék 

tartósításával. 

A vízben való előfordulás okai, 

alattomossága, veszélyei, a 

megelőzés fontossága. 

A nitrites, nitrátos víz 

veszélyessége okainak megértés 

(egyszerű módszerekkel nem 

felismerhető, a nitrit- és 

nitráttartalma forralással nem 

kiűzhető, erre a háztartási 

víztisztítók sem képesek. Nitrit és 

nitráttartalom feltüntetése 

címkéken, a veszélyesség 

felmérése, értelmezése. Tudatos 

vásárlásra törekvés. 

Biológia-egészségtan: 

vérképző szervek, a 

vörösvértest 

oxigénszállító szerepe, 

a külső és belső légzés 

kapcsolata. 

 

Földrajz: a közműolló. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Mitől támad fel a tetszhalott? 

Hogyan kerülhet repülősó a 

süteményekbe? 

Ismeretek: 

Ammóniagáz tulajdonságai, vizes 

oldatának kémhatása, 

felhasználása. Az ammónium-

klorid tulajdonságai. 

Ammóniagáz és vizes oldata mint 

egyensúlyi rendszer értelmezése. 

Ammónium-klorid só vizes oldata 

kémhatásának vizsgálata. 

Biológia-egészségtan: 

egyensúlyok a 

szervezetben és az 

ökoszisztémákban. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Mi köze a gyufának 

Magyarországhoz?  Kell-e foszfor 

egy háborúhoz?  

 

Önálló ismeretszerzés, 

rendszerezés. 

Alapfokú megértése annak, hogy 

az élő és élettelen világot 

ugyanazok az atomok építik fel, 

ugyanazok a törvények irányítják. 

Magyar nyelv és 

irodalom: mitológia. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 1848–1849. 



 

 

Ismeretek: 

A gyufa története, Irinyi János 

szerepe. 

Foszfor. Foszforsav mint gyenge 

sav, üdítőitalok. 

A foszfor mint a haditechnikai 

anyagok összetevője (méreg és 

robbanóanyag) 

 

Információgyűjtés foszfort 

tartalmazó haditechnikai 

eszközökről.  

 

Biológia-egészségtan: 

ATP, nukleotidok, 

nukleinsavak, 

molekuláris genetika, a 

csontok egészsége és a 

táplálkozás. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Az oxigén mint egyik 

leggyakoribb 

elemünk - előfordulása földben, 

vízben, levegőben. 

Hárman párban: hogyan 

kapcsolódhat össze három 

oxigénatom? 

Hogyan és miért kerül a 

mosóporba ózon? 

 

Ismeretek: 

Előfordulás kötött és kötetlen 

állapotban, élő szervezetekben, 

fémes, nem fémes oxidokban, 

savakban, bázisokban, sókban. 

Nemfémes elemek és nemfémes 

oxidok kapcsolata, oxidos 

ásványok. 

A nemfémes oxid és víz 

reakciójával sav keletkezik 

(vízben oldódó fém-oxid oldata 

lúgos kémhatású). 

Az ózon szerkezete, színe, szaga, 

stabilitása és szerepe az alsó és a 

felső légkörben. 

A napsugárzás elleni védelem 

fontossága. 

Adatok keresése és értelmezése a 

szabad és kötött állapotban lévő 

oxigén mennyiségéről. 

Egyenletek felírása. 

Rendszerben gondolkodás, 

általánosítás képessége. 

Kutakodás az ózon 

felhasználásával kapcsolatban.  

Grafikonelemzés: az ózonréteg 

változása hazánk felett, hatások, 

teendők értelmezése. 

Földrajz: kőzetek, a 

Föld burkai és 

összetétele, oxidos 

ásványok, 

levegőszennyezés. 

 

Biológia-egészségtan: 

a bőr és a barnulás, az 

ózon hatása a 

légzőszervekre. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Megromlott ez az ásványvíz, 

hogy záptojásszaga van? 

 

 

Kénhidrogén-tartalmú 

gyógyvizek keresése, 

információkeresés a parádi 

ásványvíz hatásáról. A tojás 

zápulásának értelmezése. 

Földrajz: hévizek, 

gyógyvizek 

Magyarországon, 

szulfidos ásványok, 

utóvulkáni működések. 



 

 

Ismeretek: 

Elemi kén, kénhidrogén, egyes 

fehérjék bomlásterméke.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért égetnek kenet a 

boroshordókban? Miért oxidál, ha 

redukál a kén-dioxid? 

Ismeretek: 

A kén-dioxid mint redukáló- és 

oxidálószer; savas esőt okozó 

gáz. A kénessav. 

Kísérletek elemzésén keresztül 

annak felismerése, hogy a 

reakciópartner is befolyásolja egy 

vegyület tulajdonságait. 

A zuzmók és a SO2 koncentráció 

kapcsolata.  

Biológia-egészségtan: 

biomonitoring, 

zuzmótérkép. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Mikor beszélünk vitriolos 

humorról? 

Ismeretek: 

Kénsav szerkezeti képlete, 

nedvszívó és roncsoló 

tulajdonsága, fontosabb 

felhasználási területei.  

Nevezetes sói és felhasználásuk: 

rézszulfát, kristályvíz, gipsz. 

A kénsav kémiai tulajdonságai és 

felhasználása közötti kapcsolat 

magyarázata. 

Kristályvíz kimutatása és 

értelmezése. 

Önálló információkeresés a gipsz 

felhasználásával kapcsolatban. 

Forráskutatás és elemzés a 

kénvegyületek harci 

felhasználásával kapcsolatban  

Magyar nyelv és 

irodalom: idegen 

eredetű szavaink. 

 

Biológia-egészségtan: 

növényvédő szerek. 

 

Vizuális kultúra: 

gipszminták. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Mire lehet jó egy görög szótár? 

Miért nem önthetők össze 

különböző tisztítószerek?  

Ismeretek: 

Klór fertőtlenítő hatása, kapcsolat 

a papírgyártással, a klórgáz 

veszélyei és harci gázként való 

alkalmazása, sósav és hypo 

reakciójának következményei. 

Semmelweis Ignác munkássága 

és a klórmész. Uszodai balesetek, 

veszélyt jelző piktogramok. 

Kloridion kimutatása csapvízből. 

A klór fertőtlenítő és oxidáló 

hatása közötti kapcsolat 

felismerése. 

Semmelweis kapcsán annak 

belátása, hogy az „új” 

elfogadtatása sokszor mekkora 

nehézségekbe ütközik. 

Veszélyjelek, piktogramok és 

uszodai balesetekről szóló 

híradások értelmezése és a 

megelőzés lehetőségeinek 

keresése. Felelősségteljes 

vegyszerhasználat, veszélyt jelző 

piktogramok megismerése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: halogén 

csoport tagjainak neve. 

 

Biológia-egészségtan: 

Fertőtlenítés, sterilitás. 

Légzőszervek. 

Semmelweis Ignác, az 

anyák megmentője; a 

gyermekágyi láz. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a klór mint 

harci gáz alkalmazása.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért „füstölög” a tömény sósav? 

Mi a kapcsolat, a kősó és a sósav 

között?  

Sósav reakciójának vizsgálata 

fémekkel, vízkővel, mészkővel. 

A sósav oldódásának 

magyarázata részecskemodellel. 

A sósav reakcióinak értelmezése, 

Földrajz: 

kőzetvizsgálat. 



 

 

Ismeretek: 

A sósav molekulaszerkezete, 

polaritása, vízben való oldódása, 

disszociáció, jelentősebb 

felhasználás az iparban. 

egyenletek felírása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért kősó a neve? Miért 

egészséges a levegő a tenger 

közelében vagy sóbányákban? 

Ismeretek: 

A NaCl fontosabb felhasználási 

területei a háztartásban, 

egészségügyben, iparban. 

Annak belátása adatok alapján, 

hogy a sóhiány és a túlzott 

sóbevitel is problémákat okoz. 

Információgyűjtés a sóterápiáról. 

Biológia-egészségtan: 

légzőszervek, 

idegrendszer, 

kiválasztás és 

sóháztartás, a 

vérnyomással 

kapcsolatos 

problémák. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Mi köze a pajzsmirigynek a 

jódhoz? Milyen formában van a 

jód a jódozott konyhasóban? 

Ismeretek: 

Radioaktív sugárzás és 

jódtabletták, jód kimutatása. 

A jódtabletták indok nélküli 

beszedése – a veszélyek belátása. 

Biológia-egészségtan: 

a pajzsmirigy 

működése. 

 

Fizika: radioaktív 

sugárzások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elem, vegyület, oxid, sav, képlet, egyenlet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Változatok négy elemre, az élet molekulái 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Elsődleges kötés, egyszeres és többszörös kovalens kötés, tipikus 

poláris kötések, másodlagos kötés molekulák között, amorf 

szerkezet, energiaminimum elve, kolloidok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudomány, technika, kultúra tudásterülethez kapcsolódóan a 

tudományos megközelítési mód, pl. a rendszerben történő 

gondolkozás hasznosságának belátása. Érdeklődés felkeltése a 

tudománytörténet iránt. Annak meglátása, hogy a kémiai, biokémiai 

eredmények hatással vannak az orvostudományra Az anyag, energia, 

információ területén annak felismerése, hogy az élet makromolekulái 

változatos tulajdonságaikat elsősorban térszerkezetükben hordozzák. 

Tapasztalatszerzés arról, hogy kevés, de biztos tudással, az 

alapelveket következetesen alkalmazva, képesek vagyunk új 

ismeretek szerzésére. Érzelmi átélése annak, hogy a természet 

csupán néhány fajta atomból milyen változatos struktúrákat tud 

létrehozni, megteremtve ezzel az élet lehetőségét. Önálló 

ismeretszerzés, kísérletezés, kiigazodás a kémiai modelleken, 



 

 

térlátás fejlesztése. A környezet és fenntarthatóság területén reális 

gondolkozás a műanyagokkal kapcsolatban, szelektív 

hulladékgyűjtés fontosságának belátása. Az ember szervezete és 

működése területén a szerves kémiai ismeretek, gondolkozásmód 

alapján egészségtudatos magatartás kialakítása a táplálkozással 

kapcsolatban, drogokkal szembeni elutasító magatartás erősítése. 

Tudatos vásárlói szemlélet erősítése. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Mit lehet építeni három 

különböző színű legóból? És 

három különböző atomból? Csak 

a szőlőben van szőlőcukor? 

Diétás receptek. 

Ismeretek: 

Szőlőcukor és gyümölcscukor 

összetételének azonossága, 

gyűrűs modelljeik.  

Modellek vizsgálata, konstitúciós 

izomer felfedezése és 

molekulamodellek 

összehasonlítása, különbségek 

meglátása. Annak meglátása, 

hogy a más szerkezet más kémiai 

tulajdonságokat eredményez. 

Matematika: 

kombinatorika, 

permutációk. 

 

Biológia-egészségtan: 

cukrok szerepe és 

lebontása, 

szénhidrátok; 

cukorbetegség; 

enzimek. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Tejben, répában, nádban: 

kettőscukrok. Milyen cukrot és 

mennyit együnk? Miért áldott a 

méz? Miért szőlő- és nem 

kockacukrot esznek a sportolók? 

Ismeretek: 

A tejcukor és a répacukor 

szerkezete, előfordulása, 

tulajdonságai. Tejcukor-

érzékenység, enzimek szerepe. 

A kétféle kettős cukor gyűrűs 

modelljének vizsgálata, 

hasonlóságok, különbözőségek 

észrevétele és kísérleti 

ellenőrzése. 

Lekvárok, édességek címkéinek 

elemzése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a méz mint 

metafora, édességek 

mint metaforák, 

hasonlatok 

édességekkel. 

 

Biológia-egészségtan: a 

helyes táplálkozás. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Mit lehet építeni még sok, három 

különböző színű legóval? 

Mekkora egy éléskamra, és 

mekkora helyen tartalékol az élő 

szervezet?  

Ismeretek: 

A keményítőtartalmú 

élelmiszerek. A 

keményítőmolekula szerkezete, 

mérete, gyűrűs modellje. 

Felismerés szintjén: 

spirálszerkezet, alapegységek, 

külső és belső felületén lévő 

molekularészletek, polaritásbeli 

különbségek, és következményei, 

Keményítő keresése, kimutatása 

az élelmiszerekben, 

levesporokban, kész szószokban. 

A molekulán belüli másodlagos 

kötések kialakulása és az 

energiaminimum közötti 

kapcsolat megértése.  

A keményítő lebontó hatásának 

érzékelése a szájban. 

 

A tapasztalatok összekapcsolása 

a vásárlói szemlélettel. 

Biológia-egészségtan: 

tartaléktápanyagok, 

enzimek, emésztés. 
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óriásmolekulán belüli 

másodlagos kötések, kolloidális 

oldódás. 

A keményítő enzimes lebontása 

cukorra, amilázenzim.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Mit lehet építeni még sok, három 

különböző színű legóval? Miért 

nem oldódik esőben a fűszál? 

Miért kell rostdúsan táplálkozni? 

Vegyünk-e külön élelmi 

rostokat? 

Ismeretek: 

Cellulóz molekula mérete gyűrűs 

virtuális modellje alapján, a 

molekularészletek között 

kialakuló másodlagos kötések 

szerepe. 

Cellulóz rostok modellje: a 

cellulózmolekulák közötti 

másodlagos kötések mint a 

nagyfokú kémiai stabilitás okai 

Ábraelemzés alapján az 

alapegységek, térszerkezet, 

molekulán belüli másodlagos 

kötések szerepének felismerése, 

az energiaminimum elvének 

alkalmazása 

Ábraelemzés: a szerkezet és 

vízoldhatatlanság, 

molekulastabilitás kapcsolatának 

felismerése. 

Napi menü összeállítása, törekvés 

tudatos vásárlásra. 

Biológia-egészségtan: 

Növények, 

vázanyagok. 

Táplálkozás, 

cellulózbontás 

 

Fizika: 

hajszálcsövesség. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

„Ne vágj ki minden fát!” 

Miért drága a papír? Mikor írtál 

utoljára levelet, és mikor e-mailt? 

Ismeretek: 

Fa és papírgyártás közötti 

kapcsolat. 

A cellulózrostok, a cellulóz 

óriásmolekula kémiai stabilitása 

és a kisebb egységekre „törés” 

energiaszükséglete közti 

kapcsolat. 

Papírfehérítéshez használt 

néhány vegyszer. 

Papírgyártás miatti 

környezetszennyezés néhány oka. 

Papírgyártás sematikus 

folyamatábrájának elemzése, a 

felhasznált ismert vegyszerek 

illetve energiaszükséglet 

szempontjából. A 

környezetszennyezés 

problémájának értelmezése. 

Papírtakarékosság, újrapapír 

használatának megfontolása.  

Becslés: felesleges papírhasználat 

mennyisége tanulóra és osztályra 

vonatkoztatva. Papírt kiváltó 

lehetőségek gyűjtése. 

Biológia-egészségtan: 

fotoszintézis. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Gondolatok 

a könyvtárban. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: papír 

kultúrtörténete, 

könyvnyomtatás. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Mit lehet még építeni sok három, 

 

Összegképlet alapján 

analógiakeresés a szénhidrogének 

 

Biológia-egészségtan: 

táplálkozás, enzimek. 
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különböző színű legóval? Miért 

hizlal a zsír? Szalonna égetése, 

égéstermékei kimutatása. 

Ismeretek: 

A disznózsír fő alkotórészének 

összegképlete alapján polaritása, 

vízben való oldhatatlansága, 

energiatartalma, lebontási 

nehézségek. 

tulajdonságaival. 

Annak megértése, hogy a sejt 

vizes közegében, az óriás 

apoláris molekula lebontásához, 

az „energia kinyeréshez” sok 

enzim szükséges. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Miért együnk halakat, mire jó az 

„omega 3, 6”? Tengeri halas 

receptek. 

 

Ismeretek: 

Zsírok, olajok szerkezete, 

halmazállapota közötti 

különbség, telítetlen kötések 

szerepe. 

Túlhevített olaj, zsír veszélyei. 

Olajok, zsírok kísérleti 

megkülönböztetése.  

Tapasztalat értelmezés 

konstitúciós képleteik vizsgálata 

alapján. 

Biológia-egészségtan: 

szív- és érrendszer 

egészsége, táplálkozás. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Csak a tojásfehérje a fehérje? 

Nitrogén kimutatása szerves 

anyagokban. 

Milyen a hajunk?  

 

 

Ismeretek: 

Aminosavakat felépítő atomok, 

C, H, O, N (S). 

20 féle aminosav, sorrend, 

gyakorlatilag végtelen variáció 

szemléletes érzékeltetése.  

 

A keratin modellje alapján 

másodlagos kötésekkel 

megerősített térszerkezetéből 

adódó stabilitása, a vázfehérjék 

és funkcióik. 

Vázfehérjék: haj oldódásának 

vizsgálata ecetben, kénsavban. 

Molekulán belüli, másodlagos 

kötések felismerése egy fehérje 

virtuális modelljén. 

Elismerés és rácsodálkozás 

érzése: annak megértése az 

energiaminimum elvén, hogy 

egyetlen aminosav felcserélése is 

már más térszerkezetet, 

tulajdonságot hoz létre. 

Keratin virtuális modelljének 

vizsgálata molekulán belüli 

másodlagos kötések, térbeli 

rendezettség szempontjából. 

Energiaminimum és térszerkezet 

kialakulásának kapcsolata. 

A hajsütés, hajfestés értelmezése 

a haj szerkezetének ismeretében. 

Magyar nyelv és 

irodalom: versek, 

amelyek a természet 

nagyszerűségéről 

szólnak. 

 

Biológia-egészségtan: 

fehérjék. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Kísérletek elemzése alapján 

egyes anyagok egészségkárosító 

Biológia-egészségtan: 

enzimek. 
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Miért veszélyesek az égési 

sérülések, miért nem szabad a 

bordói lét sörös üvegben tartani? 

Fehérje kicsapási reakciók. 

Ismeretek: 

Fehérjék térszerkezetének 

sérülékenysége (és annak oka) és 

érzékenysége hőre, egyes 

nehézfémionokra. 

hatásának értelmezése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Milyen a jó titok? Miért nem 

célszerű a laptopot a fiúknak 

ölben tartani, miért veszélyesek a 

gyakori röntgensugárzások, és 

miért ne tegyük a mobilt zsebre? 

Mitől szerves, mitől szervetlen a 

kémia? 

Ismeretek: 

DNS. 

Modell alapján: 

másodlagos kötések meglátása, 

szerepe, külső felületek 

azonossága, vízoldékonyság oka, 

belül a „létrafokok” 

különbözősége. 

A térszerkezet és tulajdonság 

kapcsolata, a DNS funkciója, 

sérülékenysége hőre, esetlegesen 

gyengébb elektromágneses 

sugárzásokra is. 

A szén kiemelt szerepe az élő 

szervezetek molekuláiban. 

Szerves, szervetlen kémia 

hagyomány szerinti elnevezése és 

mai jelentése. 

Az élő és élettelen világot 

ugyanazok az atomok építik fel, 

ugyanazon törvények irányítják. 

Koncentrációképesség, 

mechanikus vagy digitálisan 

kivetített modellen történő 

tájékozódás. A modell alapján 

annak belátása, hogy a kettős 

spirál külső felülete azonos és 

poláris. 

Annak felismerése, hogy a kód a 

molekulán belül, hármas 

csoportok meghatározott 

sorrendjének alapján fejthető 

meg, a másodlagos kötések 

fontos szerepe, Watson, Crick és 

más kutatók elismerése. 

Annak megértése, hogy a szerves 

és szervetlen kémia atomjai, a 

köztük levő kölcsönhatások 

jellege, az „életüket” irányító 

törvények azonosak.  

Biológia-egészségtan: 

öröklődés alapjai, 

géntechnológia. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Miért ne?! „Szenvedély, 

nagyhatalmú láng”. Mit jelent 

Kémiai ismereteik alapján annak 

megértése, hogy a nikotin, az 

alkohol, az LSD, a heroin 

molekulái és a szervezet 

Biológia-egészségtan: 

sejtek kommunikációja, 

idegrendszer, 

szenvedélybetegségek. 
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általában a szenvedély, van-e 

hatalma? 

Vennél-e egy fél pohár kakaót 

egy piszkos kezű ismeretlentől? 

Lehet valaki a drogokra 

allergiás? Ad-e a díler 

termékleírást? Hatékonyan 

segíthet-e az orvos, ha nem tudja, 

mi okozza a tüneteket? 

Ismeretek: 

Pszichoaktiv szerek 

elterjedésének okai, hatásuk, a 

leszokás nehézségeinek kémiai 

okai. 

Egy gyógyszer útjának nyomon 

követése és fontosabb lépései, az 

ötlettől a patikáig. 

molekulái közötti 

kölcsönhatásokat, reakciókat, 

nem a tudat, hanem a megismert 

természeti törvények irányítják. 

Esettanulmányok elemzése. 

A gyógyszerek tervezésének, 

gyártásának, ellenőrzésének, 

összetételének, mellékhatásának 

ismereteinek összehasonlítása a 

diszkóban vett pirulával. 

 

Vizuális kultúra: 

szenvedélybetegek 

alkotásai, filmek a 

témakörben. 

 

Erkölcstan: felelősség 

önmagunkért, 

másokért. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Építkezés két atomból? 

Csak a környezetszennyezés 

miatt, kellene lemondani a 

fosszilis energiaforrásokról? 

Kerülendők vagy 

nélkülözhetetlenek-e a 

műanyagok? Valóban 

környezetvédő a zöld jelzésű PE-

zacskó? 

Miért ne égessük a 

műanyagokat?  

Ismeretek: 

Műanyagok, változatossága, 

elterjedtségének okai és 

környezetszennyezése és 

lebomlásuk. 

 

Jelölések, és magyarázatuk 

PE, PP, PS, 

„környezetbarátságra”, 

vonatkozó jelzések. 

Az adalékanyagok 

környezetszennyező hatása. 

PE- zacskó apró darabkájának 

égetése, érzékszervi 

kísérletelemzés adalékanyagok 

létének „felfedezésére”. A 

műanyagok 

nélkülözhetetlenségének, 

előállításuk, hulladékuk 

környezetszennyező voltának 

tudatosulása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: műanyagok. 

 

Földrajz: fenntartható 

fejlődés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

életmódváltozás, 

technológiai fejlődés. 

Problémák, jelenségek, Pamut- és poliészter-zoknik Fizika: 
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gyakorlati alkalmazások: 

Minden rossz póló jó 

felmosórongynak? 

Ismeretek: 

Fontosabb CHO, CHON tartalmú 

műanyagok 

(poliamidok, poliészterek) 

Mikrohullámú sütőben használt 

műanyagok, veszélyek. 

Természetes alapú műanyagok. 

nedvszívó hatásának vizsgálata, 

következtetések. 

hajszálcsövesség. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miből készül a polár pulóver és a 

kerti műanyag szék vagy a 

szatyor? 

Ismeretek: 

Újrahasznosítás, életciklus. 

Szelektív gyűjtés fontossága. 

Életciklus-elemzés. Törekvés a 

műanyagok ésszerű használatára, 

kiváltására a napi életben. 

Környezetkímélő magatartás 

tudatosodása. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Csak a plasztikai sebészet 

használ szilikont? Milyen 

festékkel védik a műemlékeket, 

hol használják a 

szilíciumtartalmú műanyagokat 

az orvostudományban? 

Ismeretek: 

A szilíciumtartalmú műanyagok 

széles körű felhasználása. 

Kapcsolat keresése konkrét 

példán a gyakorlati alkalmazás és 

az adott műanyag fizikai, kémiai 

tulajdonságai között. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Ami természetes, az mindig jó? 

Ki az urát nem szereti… 

Ismeretek: 

Az azbeszt előnye és 

veszélyessége.  

Példák természetes mérgekre és 

életmentő szintetikus 

gyógyszerekre. 

Tévképzetek oldása a természetes 

és mesterséges anyagokkal 

kapcsolatban. 

Annak megértése, hogy ha nem 

szintetikus úton gyártanának 

egyes gyógyszereket, akkor 

előállításuk miatt egész fajokat 

irtanának ki (például taxol 

rákterápiás szer - kanadai 

ősfenyő. illetve tiszafa kérgében). 

Magyar nyelv és 

irodalom: mérgek, 

altatók irodalmi 

művekben (Rómeó és 

Júlia, Hamlet, Bánk 

bán); „Az ember ezt, ha 

egyszer ellesi, 

vegykonyhájában 

szintén megteszi.” 

 

Biológia-egészségtan: 

mérges gombák, 

kígyómérgek. 
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Ének-zene: a mérgezés, 

illetve altatószer mint 

operatéma.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Óriásmolekulán belüli másodlagos kötés, térszerkezet, fehérje, telítetlen 

kötés, megelőzés, életciklus, újrahasznosítás, természetes és mesterséges 

anyag. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Aranykor, vaskor, bronzkor – a fémek nyomában 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Fémkristály szerkezete, áramvezetés, oxidáció, redukció, 

elektrolízis savak, egyenletírás, megmaradási törvények, E 

minimumra való törekvés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fémek, ötvözetek, mint rendszerek. 

Állandóság és változás tudásterülethez kapcsolódóan a 

körfolyamatok és az energiamegmaradás kapcsolata. Felépítés és 

működés kapcsolata szempontjából a fémek szerkezete és 

tulajdonságai, felhasználása közötti összefüggés meglátása. A 

tudomány, technika, kultúra területén a természettudományos 

látásmód alkalmazása új probléma esetén, nyitottság, érdeklődés a 

kémiával összefüggésbe hozható jelenségek, kultúrtörténet iránt, a 

jóslás és a tudományos következtetés megkülönböztetése. A 

fenntarthatóság témájában fokozott figyelem a környezetre, a 

környezeti rendszerek állapotának megőrzésére. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Miért éppen az aranyat akarták az 

alkimisták előállítani? Miért 

aranyos vagy, és nem „vasas”? 

Mitől „nemes” egy fém? 

Stabil állapotban van-e az ércben 

lévő fém? Energetikai 

szempontból milyen folyamat a 

fémek előállítása? 

Miért szükségszerű a korrózió 

folyamata? 

Hogyan, mivel és miért úgy: 

kerítésfestési praktikák. 

Mit tegyünk, ha az autón 

megjelenik egy apró rozsdafolt? 

 

Tudomány- és kultúrtörténeti 

érdekességek. 

Ok-okozati összefüggések 

keresése. 

Természettudományos látásmód, 

ismeret alkalmazása új probléma 

esetén. 

Folyamatábraelemzések, 

alaplépések megértése a 

vasgyártás és a timföld 

elektrolízise példáján. 

Rozsda pikkelyes szerkezetének 

megfigyelése, következmények. 

Kísérlet: alumínium fém 

vízbontása. Alumínium tárgy 

felületének megfigyelése, savval 

szembeni viselkedésének 

Magyar nyelv és 

irodalom: az Aranykor, 

az eposzokban versek, 

mesék, szólások az 

arannyal kapcsolatban. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: vaskor, 

bronzkor, aranybányák 

a történelmi 

Magyarországon, és 

szerepük az 

évszázadok során, 

alkimisták. 

 

Földrajz: Nemesfémek 
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Miért használ alumíniumot a 

repülőgépipar, és miért veszélyes 

az alumíniumlábas?  

 

Ismeretek: 

Elemi és kötött állapotú fémek. 

Az ásvány (mint elem vagy 

vegyület) és érc, illetve kőzet 

(mint keverék) kapcsolata. 

Fémek érceiből való 

előállításának lényege: endoterm 

folyamat, redukció. A redukció 

különböző megvalósítási formái, 

néhány példán keresztül. 

Korrózió mint oxidáció, és mint 

exoterm folyamat. 

Rozsda, rozsdátlanítás, 

korrózióvédelem otthon. 

Alumínium felületi oxidrétegének 

tömör szerkezete, Al2O3 oldódása 

étkezési savakban, alumínium 

fém oldódása vízben. 

vizsgálata.  előfordulása, 

termésfémek. 

Bauxitlelőhelyek 

Magyarországon. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

korrózióvédelem. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Miért nem használnak mindenütt 

rozsdamentes ötvözeteket? 

 

Ismeretek: 

Néhány nevezetes ötvözet: acél, 

bronz, sárgaréz, szövetbarát 

ötvözetek. 

Kristályszerkezeti előnyök, 

felhasználási területek. 

Gazdaságossági kérdések 

figyelembevétele a felhasználás 

magyarázatában. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Melyik fém miben oldódik, és 

miben nem?  

Miért ne együnk rézedényből, és 

miért húznak arany szálat az 

öregedő filmsztárok bőre alá? 

Ismeretek: 

Fémek aktivitási sora, 

felhasználhatóság  

A kísérleti eredmények 

meghatározott szempontok 

szerinti csoportosítása, 

egyenletek írása.  

Jóslás és a tudományos 

következtetés közötti különbség 

felismerése. A kísérleti ellenőrzés 

szerepe. 

Cseppreakciók fémek oldásával. 

Réz- (ezüst-, króm-) „bevonat” 
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„Jóslás” és ellenőrzés az 

aktivitási sor alapján. 

Rézreve oka, oldódása étkezési 

savakban. 

 készítése, a folyamat 

értelmezése.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Tényleg kalcium van a tejben? 

Kalciumra van szüksége a 

csontoknak, vagy a fém ionjaira? 

Mivel foglalkozhat a 

bioszervetlen kémia? Miért 

hirdetik a „szerves vas”-at?  

Ismeretek: 

Néhány nevezetes fémion szerepe 

az élő szervezetekben. 

Kalcium fém vízben történő 

oldása cseppreakcióval. 

Anyaggyűjtés a nyomelemekkel 

kapcsolatban, az információk 

értelmezése. 

Biológia-egészségtan: 

klorofill, hemoglobin 

szerepe. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Mitől színesek a drágakövek és 

az üvegek? 

Ismeretek: 

A színt okozó ionok helye a 

periódusos rendszerben 

alapszintű magyarázattal; 

fényelnyelés és nem stabil 

vegyértékhéj-szerkezet 

kapcsolata. 

Az üveg tulajdonságai, előnyök, 

hátrányok, különböző üvegfajták. 

Képek és adatok gyűjtése arról, 

hogy melyik ion milyen színt 

okoz. A kabalakövek, az 

asztrológia és a tudomány 

kapcsolatának értelmezése. 

Érdekességek keresése az 

üveggel kapcsolatban, 

prezentáció-, poszterkészítési 

lehetőség. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: üveg. 

 

Vizuális kultúra: 

üvegablakok a gótikus 

templomokban, a 

magyar szecesszió. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mi köze a galvanizálásnak a 

galvánelemhez és Galvanihoz? 

Hogyan lehet bearanyozni egy 

ezüsttárgyat? 

Vész esetén hogyan lehet 

feltölteni a telefont, világítani a 

zseblámpával? 

Ismeretek: 

Galvanizálás, elektrolízis 

Elektromos energia kémiai 

energiává alakulása. 

Elektrolízis, galvánelem 

egymáshoz való viszonya. 

Kísérletelemzés: 

elektrolízis, elektród 

folyamatainak értelmezése, a 

feszültségforrás szerepe a 

folyamatban. 

Galvánelem készítése, 

működtetése (például alma, 

paradicsom, citrom, 

vas, rézszög). 

Réz-klorid elektrolízise után a 

folyamat miatt keletkező 

galvánelem észlelése, ellentétes 

polaritása. 

Fizika: feszültség, 

áramerősség, 

elektrolízis, 

galvánelem, 

energiamegmaradás. 

 

Biológia-egészségtan: 

sejtek ingerlékenysége. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Hogy kerül fém, fémion a 

levegőbe? 

 

Ismeretek: 

Fémporok eredete a levegőben, 

biológiai hatásai. A stroncium 

helye a periódusos rendszerben, 

csontba történő beépülésének 

kémiai okai és következményei. 

Információgyűjtés fémporokkal 

kapcsolatban, veszélyek 

értelmezése. 

Csernobil levegőszennyezettségi 

adatainak értelmezése. 

A periódusos rendszer értő 

használata. 

Biológia-egészségtan: 

légzés, csontok 

 

Fizika: radioaktivitás. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Fémek, elemi vagy kötött 

állapotban itt-ott, mindenütt: 

gombelemtől a talajig, 

természetes vizektől az ércekig, 

ékszerekig, közlekedésig, 

élőrendszerekig… 

Miért „metal” a zene? 

 

Ismeretek:  

Fémek természetes előfordulása. 

Kémiai ismeretek összegzése, 

felhasználása önálló vagy 

csoportos munka elkészítésére. 

Magyar nyelv és 

irodalom: érvelő 

beszéd, retorika. 

 

Informatika: 

multimédiás bemutató. 

 

Vizuális kultúra: 

plakát, videokészítés. 

 

Ének-zene: (heavy) 

metal zene. 

 

Idegen nyelvek: 

poszter, plakát. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Kémiai stabilitás, korrózió, fémek aktivitási sora, elektrolízis. 

A továbbhaladás feltételei 

 Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz.  

 Leírás alapján mutassa be a tanulókísérleteket, ezek során használja szakszerűen a laboratóriumi 

eszközöket.  

 Alkalmazza a kémiai biztonságról szóló törvénynek az elvégzett kísérlet anyagaira vonatkozó 

előírásait.  

 Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, 

ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat. Érzékszervvel 

megfigyelhető tulajdonságaik alapján azonosítsa a köznapi életben is fontos szervetlen 

anyagokat.  
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 Használati utasítás alapján szakszerűen dolgozzon a háztartási vegyszerekkel, a mindennapi 

életben használt oldatokkal.  

 Sorolja fel a természetes vizek összetevőit. Ismerje fel az egészségét, a környezet épségét 

veszélyeztető jelenségeket, problémákat saját környezetében.  

 Sorolja fel a levegő és a természetes vizek szennyezéseit.  

 Legyen képes egyszerű tudományos leírás önálló értelmezésére, felhasználására. 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

Természettudományos gondolkozás (lényeglátás, problémaérzékenység, 

szempontkeresés, csoportosítás, rendszerbe foglalás igénye és képessége, 

asszociációs képesség, absztrakciós képesség, oksági összefüggések 

keresésének igénye, meglátása, belátása). Tudás, tudomány 

eredményeinek, tudósok munkásságának, magyar találmányok elismerése.  

A modellalkotás mint tudományos megismerési módszer használata, 

korlátainak felismerése. Egyszerűbb kémiai kísérletek felelősségteljes 

elvégzése, azok elemzése, összevetése előző tapasztalatokkal, 

ismeretekkel. Fizikai változások ismerete, megkülönböztetése a kémiai 

változásoktól (halmazállapot-változás, oldódás, szűrés, desztilláció, 

adszorpció). Eligazodás a periódusos rendszerben. Egyszerűbb számítások 

végzése az anyagmennyiség és kémiai egyenletek alapján. 

Alapszintű ismerete néhány, az életben fontos fémnek, nemfémes 

elemnek és legfontosabb vegyületeiknek, felhasználásuknak, biológiai 

hatásuknak. Ismerete az élet makromolekuláinak, és azok legfontosabb 

funkcióinak. Jellegzetes kémiai változások ismerete, és ezek 

meghatározott szempontok szerinti csoportosítása. Annak a tudása, hogy 

az élő és az élettelen világ ugyanazokból az atomokból épül fel, és a 

szerkezet meghatározza a tulajdonságokat, hogy a legkülönbözőbb 

folyamatokban mindig érvényesül a tömeg-, energia- és az elektromos 

töltésmegmaradás törvénye, és ezeket a folyamatokat (általában) az 

energiaminimumra való törekvés irányítja. 

 

  



 

 630 

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 

A kerettantervek végén olvashatók a továbbhaladás feltételeit. Azokat az ismereteket és 

tevékenységeket gyűjtöttük össze, amelyeket a leggyengébb tanulókkal célszerű gyakoroltatni. Akik 

valamilyen oknál fogva tanulási nehézségekkel küzdenek, azok tanításában ezek elsajátítására 

helyezzük a hangsúlyt, hogy a későbbi tanulmányok folytatásához megkapják a legszükségesebb 

alaptudást, de ne frusztráljuk jobban őket, mint amennyire ez elkerülhetetlen. A legalapvetőbb 

ismeretek mellett manuális tevékenységeket és a mindennapi élethez leginkább kötődő tudnivalókat 

tartalmaz ez a fejezet. 

A diák csak valamilyen tevékenységen keresztül adhat számot tudásáról. Az írásbeli és szóbeli 

számonkérések hagyományos formái mellett a kémiaórákon előforduló egyéb tevékenységek is 

kínálják az értékelés lehetőségét. A diákok például megtanulják, hogy mitől jó és mitől kevésbé jó 

egy előadás, egy kísérletbemutatás, egy modellhez kapcsolódó magyarázat stb. Az értékelés 

szempontjai így mindenki számára ismertek. Figyelembe kell venni egy érdemjegy kialakításakor a 

diák gyakorlottságát az adott tevékenységben, a teljesítmény mögött húzódó munkamennyiséget, az 

eredetiséget, az önállóságot, és a formai szempontokat is. Az érdemjegy motiváló szerepét sem 

szabad szem elől téveszteni. Megfelelő mennyiségű gyakorlás után a minőséget kell értékelnünk az 

egyes tevékenységek végzésében. 
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Földrajz 

7-8. osztály 

 

 

 

 

ÓRATERV 

 

 

 

 

 

 

 Heti óraszám Éves óraszám 

7. osztály 1,5 óra    55 óra 

8. osztály 1,5 óra    55 óra 

Óraszám összesen:     110 óra 
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1. Kiemelt fejlesztési feladatok 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: 

Hon- és népismeret  – A szülőföld földrajzi környezetének megismerése.  

Európai azonosságtudat – Az egyetemes emberi civilizáció térbeli kiterjedésének megismerése. 

Egyetemes kultúra – Különböző népek kultúrájának, szokásainak, vallásainak megismerése, 

tiszteletének elfogadása. 

Gazdasági nevelés  

A gazdasági világ összefüggéseinek megismerése, az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás 

megismerése, a bányászat, a termelő- és feldolgozóipar kölcsönhatása a környezeti és társadalmi 

adottságokkal, a világkereskedelemi kapcsolatok és a földrajzi helyzetből adódó gazdasági előnyök 

felismerése, a nemzetközi együttműködések megismerése, különösen az európai integráció 

tekintetében. 

Fenntarthatóságra, környezettudatosságra nevelés 

A globális világ természeti problémái, környezetkárosító emberi tevékenységek földrajzi 

vonatkozásainak megismerése. 

A tanulás tanítása 

Tanulási módszerek megismertetése, gyakoroltatása, térképhasználat, tájékozódás a földrajzi 

környezetben. 

Pályaorientáció (Felkészülés a felnőtt lét szerepeire) 

Ismeretek a munka világáról, termelési folyamatok, technológiák megismerése.  

2. Célok és feladatok  

A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-

gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, továbbá a környezetben való tájékozódást, 

eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel. Vizsgálódásának középpontjában a 

természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, azok kölcsönhatásai, illetve 

napjaink gazdasági, környezeti eseményei állnak. A földrajz tantárgy a természet- és 

társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos földtudományágat képvisel a 

közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a talajtani és a planetológiai tudást. 

Tantárgyi előzménye az alsó tagozatos környezetismeret, illetve 5–6. évfolyamon a 

természetismeret, így annak követelményrendszerére épül, amelynek teljesítését feltételezi. 

A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, helyi, 

regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld egységes, de 

állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, és ez 

megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. Az oknyomozó tudásszerzés elvéből 
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kiindulva a tananyag feldolgozása során a tanulók minden tényt, jelenséget és folyamatot 

elsődlegesen térbeli, emellett időbeli változásában, fejlődésében ismernek meg, megláttatva azok 

okait és lehetséges következményeit is. Így fokozatosan kialakulhat felelős magatartásuk a szűkebb 

és a tágabb természeti, illetve társadalmi környezet iránt. A helyi és a regionális gazdasági, 

társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével és a globális folyamatok érzékelésével lehetővé 

válik, hogy a tanulók megismerjék az emberiség egész bolygónkra kiterjedő tevékenységét, 

valamint az ebből fakadó, szintén világméretű természeti, társadalmi és környezeti problémákat. 

A tartalmak feldolgozása a szűkebb és a tágabb környezet földrajzi jellemzőire épül. Elsődleges 

célja a térbeli intelligencia fejlesztése. Kiemelt része a haza és környezete földrajzi-környezeti 

jellemzőinek megismertetése, amelynek során megalapozódik a hazához és a magyarsághoz való 

kötődés. Az Európai Unió, valamint a távoli országok természeti és társadalmi-gazdasági 

sajátosságainak bemutatásával hozzájárul az eltérő kultúrák megismerése iránti igény, a nyitott és 

befogadó magatartás, illetve szemlélet kialakulásához. Mindezt úgy valósítja meg, hogy közben 

elősegíti a természeti és a kulturális értékek iránti tisztelet, illetve a következő nemzedékek számára 

történő megőrzésük iránti igény kialakulását. Ezzel hozzájárul a felelős és tudatos környezeti 

magatartás, a jövő generáció érdekeit is szem előtt tartó gondolkodás fejlődéséhez. A hazáról, a 

földrészünkről és a távoli földrészekről való tudásszerzés mellett nagymértékben segíti a tanulók 

képességeinek fejlődését. A más anyanyelvű országok és kultúrák megismerése elősegítheti a 

tanulókban az adott célnyelven történő kommunikáció igényének kialakulását, ez pedig 

megkönnyítheti az idegen nyelvi kommunikáció fejlődését. A különféle szóbeli és írásbeli 

ismeretközvetítő, illetve értékelési módszerek alkalmazásával segíti az anyanyelvi kommunikáció 

fejlődését. 

A természeti és a környezeti folyamatokban megfigyelhető kölcsönhatások feltárásával a 

földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet és gondolkodásmód kialakulásához. 

Folytatja az 5–6. évfolyamon megkezdett integrált tudásszerzést és az egységes természettudományi 

szemlélet alakítását. Az állandóság és a változás látszólagos ellentmondásosságát, a rendszerek 

törvényszerűségeit, a struktúra és a funkció összefüggéseit, az anyag, az energia, az információ 

különböző formáit regionális megjelenésükben vizsgálja. A természeti jellemzőkhöz mindig 

hozzákapcsolja azok társadalmi-gazdasági felhasználását, illetve egymáshoz illeszti a társadalmi 

élet és a gazdaság elemeit is, ezáltal megveti a társadalomtudományi szemlélet alapjait is. 

Szüntelenül változó és globalizálódó világunk természeti, környezeti és társadalmi-gazdasági 

folyamatainak megismeréséhez és megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és 

információszerzés, valamint a nyitott gondolkodás. Ezért a tartalmi elemek elsajátítása 

elképzelhetetlen a tanulók egyre önállóbbá váló információkezelő tevékenysége nélkül. Így a 

tanítási-tanulási folyamatban nagy hangsúlyt kap az információszerzés és az információfeldolgozás 

képességének fejlesztése, különös tekintettel a tapasztalati és a digitális világ nyújtotta lehetőségek 

felhasználására. Mivel a földrajz tantárgy feladatának tekinti a tanulók megismertetését a helyi, a 

regionális és a globális környezetükkel, a valóság pedig gyorsan változik, ezért a tanulók 

kénytelenek állandóan önállóan frissíteni ismereteiket. A távoli tájak megismerésében nagy szerepet 

kapnak a mediatizált kommunikációs eszközök (nyomtatott sajtó, televízió, internet) által szerzett 

információk. A földrajz tantárgynak tehát célkitűzése, hogy ösztönözze a médiumok által 

közvetített világ kritikus elemzését, értelmezését, megértesse a tanulókkal, hogy a világ itteni 

ábrázolása nem azonos a valósággal, az eseményeknek és a jelenségeknek az alkotók által 

konstruált változatát láthatják.  
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A tanítási-tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény felébresztése, valamint 

az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása. Hazánk és a világ társadalom-földrajzi 

jellemzőinek bemutatásával a tantárgy elősegíti a szociális és állampolgári kompetenciák fejlődését. 

Napjaink társadalmi-gazdasági folyamatainak megismertetése nagymértékben hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanulók a gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes 

állampolgárrá válhassanak. A tantárgy komplex ismeretanyaga révén segíti a tanulók 

pályaválasztását, eligazodását a munka világában, illetve felkészíti őket a szakirányú középfokú 

tanulmányokra. Hozzájárul ahhoz, hogy az általános iskolából kilépő diákok képesek legyenek 

felelős döntéshozatalra az állampolgári szerepek gyakorlása során.  

A földrajztanulás során a tanulók megszerzik a szemléleti térképolvasás képességét, és jártasságot 

szereznek az okfejtő térképolvasásban (különféle méretarányú és ábrázolásmódú térképeken). A 

dokumentum topográfiai és kulcsfogalmi listája csak az adott témában újonnan megjelenő és azokat 

a fogalmakat tartalmazza, amelyek a kerettanterv tartalmi és szemléleti újdonságainak pontosítása 

érdekében szükségesek, a korábbi életkori szakaszban vagy a megelőző témák során 

feldolgozottakat tudottnak feltételezi.  

 

3. Általános fejlesztési követelmények  

– Ismerjék fel a kontinenseken és a hazánkban jellemző földi képződmények, a főbb természet- és 

társadalom-földrajzi, környezeti jelenségek, folyamatok összefüggéseit!  

– Lássák be, mekkora szerepe van az egyénnek és az egyes társadalmi közösségeknek a környezet 

értékeinek, harmóniájának megóvásában és továbbadásában!  

– Ismerjék fel a személyes cselekvés lehetőségeit.  

– Legyenek tisztában azzal, hogy az emberek származásuk, kultúrájuk, értékrendjük alapján 

különböznek egymástól, de emberi mivoltában mindenki egyenrangú!  

– Alakuljon ki a tanulókban a földrajzi-környezeti tudás folyamatos gyarapítására irányuló igény!  

– Rendelkezzenek a természettudományos kulcskompetenciákkal kapcsolatos alapkészségekkel!  

– Az életkori sajátosságoknak megfelelően legyenek birtokában a földrajzi környezetben és a 

gyakorlati életben való eligazodás képességének!  

4. Ismeretszerzés, tanulás  

– Tudjanak eligazodni, válogatni tanári segítséggel a különböző információs anyagokban és ezek 

gyűjteményeiben (pl. a világhálón, a könyvtárban, kiállításon és múzeumban)!  

– Tudjanak kiválasztani tanári irányítással a földrajzi-környezeti tartalmú, különböző céloknak 

megfelelő, közvetett információhordozókat (térképek, ismeretterjesztő és szépirodalmi könyvek, 

albumok, folyóiratok, egyszerű statisztikai kiadványok, lexikonok, szóbeli források, ábrák, 

képek, CD-ROM, tömegkommunikációs források, internet stb.)!  
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– Képesek legyenek megfigyeléseket, méréseket végezni, vizsgálódni, tanári irányítással csoport-

munkában és önállóan!  

– Ismerjék a legegyszerűbb eszközök, mérőműszerek gyakorlati alkalmazását, balesetmentes 

használatát! 

– Tudjanak értelmezni és feldolgozni a műveltségterület tartalmaihoz kapcsolódó információkat 

egyéni és csoportmunkában tanári irányítással (lényeg kiemelése szövegből, összehasonlítások, 

információk csoportosítása és rendszerezése; adatok, egyszerű adatsorok, diagramok és más 

ábrák elemzése, összehasonlítása; tények, szöveges információk ábrázolása különböző módon – 

pl. térképvázlaton, rajzon, diagramon, maketten – ; egyszerű vázlat készítése információk 

alapján önállóan; következtetések levonása a készen kapott és a számítással nyert adatokból, 

tényekből; gyűjtemény, tabló összeállítása szaktudományos szempontok alapján – pl. kőzetek, 

termények, termékek, képek; a környezetben lejátszódó események, folyamatok, helyzetek 

bemutatása helyzetgyakorlatokban). 

– Tudják értelmezni a hírekben hallott földrajzi-környezeti tartalmú információkat! 

– Az életkoruknak megfelelően ismerjék a szakkifejezéseket, és megfelelően tudják használni 

azokat! 

– Tudjanak leírásokat, beszámolókat készíteni megfigyelésekről, ismeretekről szóban és írásban a 

megfelelő segédeszközök használatával, tanári irányítással! 

– Legyenek aktív résztvevői a projektmódszerrel történő ismeretszerzésnek és alkalmazásnak! 

– Legyen igényük a hétköznapi életben felhasználható földrajzi-környezeti tudás elsajátítására.

Tájékozottság a földrajzi térben 

– Tudjanak tájékozódni az egyes kontinenseken! 

– Tudjanak keresztmetszetről és tömbszelvényről szerzett információkat azonosítani a térképi 

információkkal! 

– Legyenek birtokában a mechanikus térképolvasásnak, tanári irányítással képesek legyenek a 

logikai térképolvasásra is (különféle méretarányú és ábrázolású térképen)! 

– Tudják a földrajzi fokhálózat használatát! 

– Tudjanak mérni különböző méretarányú térképeken! 

– Ismerjék meg a fontosabb földrajzi-környezeti jelenségek, folyamatok, erőforrások, valamint 

környezeti problémák térbeli elhelyezkedését! 

– Ismerjék fel és nevezzék meg a térképen, földgömbön a földrajzi térben való eligazodáshoz 

nélkülözhetetlen topográfiai fogalmakat! 
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Tájékozottság az időben  

– Igazodjanak el a földtörténet időegységeiben! 

– Tudatosuljon a tanulókban a természetföldrajzi folyamatok és a történelmi események 

időnagyságrendi és időtartambeli különbsége! 

– Ismerjék fel a környezetben lezajló folyamatok időrendiségét, a periodikus jelenségeket! 

– Tudják időrendbe állítani a kontinenseken megismert földrajzi-környezeti eseményeket, 

jelenségeket, folyamatokat! 

Tájékozottság a környezet anyagaiban 

– Tudják rendszerezni az élő és élettelen anyagokat, valamint ismerjék fel a természeti és 

társadalmi életben, gazdaságban betöltött jelentőségüket! 

– Ismerjék fel a leggyakrabban előforduló ásványokat és kőzeteket, valamint nyersanyagokat, 

energiahordozókat, talajtípusokat!  

– Lássák be, hogy a földi nyersanyagok és energiahordozók készletei végesek, ez ösztönözze a 

tanulókat az energiatakarékos magatartás kialakítására! 

– Ismerjék a leggyakoribb környezetkárosító anyagokat és a legjelentősebb környezetvédő 

intézkedéseket! 

Tájékozottság a környezet kölcsönhatásaiban  

– Tudják értelmezni az egyes tájak, országok, földrészek természeti és társadalmi jellemzőit, és 

azok összefüggéseit! 

– Ismerjék fel példákon keresztül, hogy az egyes népek természeti és gazdasági körülményei, 

hagyományai hogyan befolyásolhatják gazdasági fejlődésüket, gondolkodásmódjukat! 

– Ismerjék fel a földrajzi térben zajló kölcsönhatásokat! 

– Ismerjék fel a természeti környezet közvetlen és közvetett hatásait a történelmi eseményekben 

és a jelen társadalmi-gazdasági folyamataiban hazai és külföldi példák alapján! 

– Ismerjék fel és tudják egyszerűen értelmezni a gazdasági élet jelenségeiben, folyamataiban 

megnyilvánuló kölcsönhatásokat! 

– Vegyék észre a természeti és társadalmi folyamatok hatásainak és kölcsönhatásainak 

eredményeképpen létrejövő környezeti változásokat! 

– Ismerjék fel az emberi tevékenységek által okozott környezetkárosító folyamatokat. 

Tájékozottság hazai földrajzi-környezeti kérdésekben 
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– Ismerjék meg részletesen Magyarországot, a hazai tájak természeti és társadalmi-gazdasági 

értékeit, a hazához való kötődés megerősítése érdekében! 

– Különböző források felhasználásával ismerjék meg a magyarság, Magyarország és a magyar 

gazdaság helyét, kapcsolatrendszerét a Kárpát-medencében, Közép-Európában, földrészünkön 

és a világban! 

– Aktualitások alapján ismerjék fel a hazai társadalmi-gazdasági élet földrajzi jellegzetességeit! 

– Ismerjék meg a magyarországi védett természeti, kulturális, néprajzi, gazdaságtörténeti 

értékeket! 

– Ismerjék fel környezetünk problémáit, azok hazai és regionális kapcsolatait! 

– Ismerjék meg a magyar utazók, tudósok, szakemberek szerepét a Föld felfedezésében és 

megismerésében! 

Tájékozottság regionális és globális földrajzi-környezeti kérdésekben 

– Ismerjék fel a földrajzi övezetesség megnyilvánulását a természeti adottságokban a 

kontinensekről vett példákban! 

– Mutassák be a természetföldrajzi adottságok gazdaságra gyakorolt hatását kontinensrészek, 

tájak és országok példáján! 

– Ismerjék meg Európa és országai földrajzi jellemzőit, különös tekintettel a Magyarországgal 

szomszédos országokra és az Európai Unió tagállamaira! 

– Ismerjék fel a földrészek, azok nagytájai, a tipikus tájak és az országok regionális sajátosságait, 

valamint hasonlóságait és különbségeit! 

– Tudják, hogy napjainkban a társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok egy része 

világméretekben zajlik! 

– Legyenek tisztában azzal, hogy az egyes országok eltérő mértékben járulnak hozzá a földrajzi 

környezetet pusztító folyamatokhoz! 

– Ismerjék a természet- és a környezetvédelem alapvető céljait, közös és sajátos feladatait! 

– Tudatosuljon a tanulókban, hogy a környezet védelméért mindannyian személyesen is felelősek 

vagyunk! 

– Legyenek tisztában a legfontosabb környezeti veszélyekkel, legyen képük a társadalomra háruló 

felelősségről a természetes és egészséges környezet megőrzésében, regionális példák alapján! 
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5. Ellenőrzés, értékelés 

Alapelvek:  

– Az ellenőrzés és értékelés fogja át a tanuló valamennyi tanórai és a tantárggyal kapcsolatos 

tanórán kívüli tevékenységét. 

– Mind az ellenőrzés, mind pedig az értékelés módszertanilag legyen változatos. 

– Az ellenőrzést mindig kövesse a konkrét teljesítmény, a topográfiai tájékozottság és a 

tantárgyhoz való viszony körültekintő és változatos számszerű vagy szöveges értékelése. 

– Törekedjünk a sokoldalú, differenciált osztályozásra (szóbeli, írásbeli számonkérés, órai munka 

stb.), mert csak így teljes ellenőrzési-értékelési rendszerünk. 

Az ellenőrzés módjai: 

– folyamatos megfigyeléssel (milyen a tanulók érdeklődése, aktivitása, figyelme, ismeretszerző 

képessége, ismeretalkalmazása, stb.) 

– szóbeli feleltetéssel (mely elsőbbséget élvez), törekedni kell arra, hogy a tanulók ismereteiket, 

tapasztalataikat, megfigyeléseik lényegét összefüggően el tudják mondani, 

– írásbeli ellenőrzéssel, azaz feladatlapokkal, mérőlapokkal, vázlatrajzok készíttetésével és to-

pográfiai tájékozottság mérésével, 

– a belépő tevékenységformák között megjelölt gyakorlati feladatok, önálló kutatómunka (ábra-

elemzés, kiselőadás, sajtófigyelés…) végzésével. 
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6. 7. Évfolyam 

Évi óraszám: 55 óra/év – 1,5 óra/hét 

Témakör 

A témakörre 

javasolt órák 

száma 

A szilárd Föld anyagai és folyamatai 8 

A földrajzi övezetesség alapjai 7 

Gazdasági alapismeretek 5 

Afrika és Amerika földrajza 14 

Ázsia földrajza 10 

Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza 4 

Rendszerezés, összefoglalás, témazárás 6 

Földrajzi összefüggések. A földrajz tanulása. 1 

Összesen: 55 

 

Témakörök, tartalmak 

A szilárd Föld anyagai és folyamatai 

– Előzetes tudás 

Szemléleti kép a Föld belső gömbhéjairól. Megfigyelések és vizsgálódások alapján szerzett 

tapasztalatok a szűk környezetben található szilárd anyagokról. A belső és külső erők, hatásaik 

felismerése, modellezése. A talajképződés lényege hazai talajtípusok vizsgálata alapján. Emberi 

és természetföldrajzi időléptékek, időtartamok érzékelése. Konkrét, lakóhelyhez közeli példák 

ismerete környezetalakító tevékenységre, természeti értékek védelmére. 

– Nevelési-fejlesztési célok 

A térszemlélet fejlesztése az ember által tapasztalható méretek (pl. hegyek) és a Föld 

méretviszonyainak összehasonlítása révén. 

Az időfogalom, az időbeli tájékozódás fejlesztése az ember által tapasztalható időtartamok és a 

földtörténeti időegységek arányainak érzékeltetésével. 

A felfedeztető tanulási stratégia alkalmazása (megfigyelések, vizsgálódások, mérések megadott 

szempont alapján tanári irányítással), a balesetmentes és biztonságos eszközhasználat 

gyakoroltatása, a tapasztalatrögzítés önállóságának fokozatos növelése.  

Az oksági gondolkodás erősítése, mélyítése több ok együttes hatására bekövetkező jelenségek 

vizsgálata során. 

A szükségletek kielégítése és a fenntarthatóság közötti egyensúly lehetőségének bemutatása, a 

környezettudatos gondolkodás, a fenntarthatóság iránti elkötelezettség megalapozása. 

A természet mint megbecsülendő és védendő érték beláttatása a talaj példáján. 

– Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Környezetünk anyagainak vizsgálata 

Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges anyagok (pl. beton, tégla) 

összehasonlítása egyéni és csoportos vizsgálódással.  

A legfontosabb bio- és ércásványok, kőzetalkotó ásványok, drágakövek, magmás, üledékes és 

átalakult kőzetek (vas- és rézérc, bauxit, agyag, márvány) tulajdonságainak megfigyelése, 

mérése, vizsgálata; csoportosításuk. 

A talaj anyagainak és szerkezetének megismerése különböző talajtípusok vizsgálata, 

összehasonlítása során. A talajkeletkezési folyamat és a talaj tulajdonságainak összekapcsolása. 

A földtani képződmények védelmének megismerése környékbeli példákon közvetlen 

tapasztalatszerzéssel. 

A folyamatosan változó bolygó és környezet 

A földövek és méreteik, a kőzetöv és a kőzetlemezek felépítésének megismerése. A földtani és a 

természetföldrajzi kontinensfogalom összekapcsolása. 

Geológiai (belső) erők megnyilvánulásainak megértése a kőzetlemezek mozgásának és 

következményeinek összekapcsolásával (hegyláncok felgyűrődése, gyűrődés; mélytengeri árkok 

és óceáni hátságok keletkezése; vulkánosság és földrengés; emelkedés és süllyedés, vetődés, 

rögösödés; magmás, átalakult kőzetek keletkezése). 

A földrajzi (külső) erők felismerése folyamatokban (aprózódás és mállás; lepusztulás és 

felhalmozódás, feltöltődés; üledékképződés, üledékes kőzetek keletkezése). A geológiai erők és 

a földrajzi erők harcának értelmezése. 

A kontinensek területét gyarapító és fogyasztó folyamatok megkülönböztetése. A szárazföldek 

és a tengerek mindenkori földgömbi helyzete természetföldrajzi és környezeti 

következményeinek felismerése a mai földrészek kialakulásához vezető állapotok példái alapján 

Tájékozódás a földtörténeti időben 

Tájékozódás a geológiai mozgások, változások időskáláján egyes események időpontjának, 

folyamatok időtartamának elhelyezésével, idővonalzó készítésével. 

– Kapcsolódási pontok 

Kémia: Szerves és szervetlen anyag, keverék, szilárd anyag, egyes ásványok és kőzetek 

összetétele. Halmazállapotok. 

Biológia-egészségtan: élő anyag. 

Matematika: Képzeleti mozgatás, szétvágások. Időegységek, időtartammérés, számok a 

számegyenesen.  

Fizika: úszás, sűrűség, erőhatások, szilárd testek fizikai változása. 

– Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Kőzetöv; ásvány, kőzet, érc; magmás, üledékes és átalakult kőzet; ősmaradvány; építőanyag, 

nyersanyag, energiahordozó anyag. Geológiai (belső) és földrajzi (külső) erő. Óceáni és 

kontinentális lemez, magma, vulkán, láva, földrengés. Szilárdhulladék-lerakó, földtani 

természetvédelem. Geológiai idő, földtörténeti időegységek. 

A földrajzi övezetesség alapjai 

– Előzetes tudás 

Időjárási elemek, jelenségek. A besugárzás és a felmelegedés, a víz körforgása és 

halmazállapot-változásai, a felhő- és csapadékképződés jelenségek felismerése. Példák hozatala 
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az időjárási elemek térbeli és időbeli változásaira, az éghajlat-módosító tényezők 

megnyilvánulására. A nedves és a száraz kontinentális éghajlat jellemzése, társadalmi-gazdasági 

hatásainak felismerése hazai példákon. A Föld gömb alakjának és az éghajlati övezetek 

kialakulásának összekapcsolása. 

– Nevelési-fejlesztési célok 

A modellszemlélet alapozása a földrajzi övezetességi rendszer elemeinek példáival a regionális 

földrajzi tanulmányok előtt. A földrajzi és az éghajlati övezetesség különbségének megértetése. 

A földrajzi övezetesség elemeinek összeillesztése különböző típusú összefüggéseket mutató 

ábrák (diagramok, modellek, magyarázó ábrák) elemzése során.  

A kutatásos stratégia alkalmazása (természeti adottságok értékelése a társadalom szempontjából, 

társadalmi-gazdasági hatásaik, környezeti következményeik meglátása példákban).  

Az övezetek, övek bemutatási szempontjainak és a tipikus tájak jellemzési algoritmusának 

megismertetése.  

Szociális nevelés a környezet és az életmód kapcsolatának felfedezésével.  

Családi életre nevelés a más kultúrákban jellemző családi életmódok bemutatásával. 

– Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Éghajlati alapismeretek 

Az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító tényezők érvényesülésének felismerése, 

magyarázata; az éghajlat övezetességét kialakító tényezők értelmezése; éghajlati diagram 

olvasása. 

A forró övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása 

Esőerdővidék (a felszálló légáramlás következménye, jellemzői, erdőirtás és termőföld-erózió); 

szavannavidék (az évszakos esőzés következményei, legelőváltó gazdálkodás, az 

elsivatagosodás folyamata); sivatag (a leszálló légáramlás uralma, jellemzői, napenergia-

készlet).  

A mérsékelt övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok értelmezése 

A mediterrán táj és a mediterrán gazdálkodás jellemzése; a természetföldrajzi jellemzők a 

földrészek belseje felé való változásának felismerése a valódi mérsékelt övben, a füves területek 

és a vegyes szántóföldi gazdálkodás összefüggéseinek bemutatása; a tajgavidék és az 

erdőgazdálkodás jellemzése. 

A hideg övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása 

A megvilágítás évszakos különbsége következményének felismerése a szélsőséges természeti 

viszonyokban.  

A függőleges földrajzi övezetesség 

A természetföldrajzi adottságok függőleges változásának és a hegység éghajlat- és vízválasztó 

szerepének felismerése; a magashegységi táj jellemzése; a vízenergia-hasznosítás modellszerű 

értelmezése; helyes magatartás lavinaveszélykor. 

– Kapcsolódási pontok 

Fizika: fény, hullám, hőmérséklet, halmazállapot, csapadék 

Matematika: modellek és diagramok megértése, adatleolvasás. 

Biológia-egészségtan: életfeltételek, életközösségek, biomok, ökológiai kapcsolatrendszerek.  

Informatika: adatgyűjtés az internetről, időjárási térképek, előrejelző rendszerek. 

– Kulcsfogalmak/ fogalmak 
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Vízszintes és függőleges földrajzi övezetesség, földrajzi övezet és öv. Szélrendszer (passzát, 

nyugatias, sarki); éghajlat (egyenlítői, szavanna-, forró övezeti sivatagi, mediterrán, óceáni, 

tajga); éghajlat- és vízválasztó hegység; vízjárás. Sivatagi váztalaj, szürke erdei talaj. 

Elsivatagosodás, hóhatár, gleccser. Vízenergia, napenergia.  

Tipikus táj (esőerdő-, szavanna- és tajgavidék, sivatag, mediterrán és magashegységi táj).  

Gazdálkodás (erdő-, vegyes szántóföldi és legelőváltó gazdálkodás). 

Gazdasági alapismeretek 

– Előzetes tudás 

A gazdaság természeti feltételeinek, a gazdasági ágazatok tevékenységeinek felismerése 

példákban. A családi bevétel és kiadás példáinak ismerete. 

– Tantárgyi fejlesztési célok 

Közgazdasági szemlélet alapozása az üzletekben vásárolható termékeket előállító gazdasági 

ágazatok tevékenysége közötti szoros kapcsolat és az egyes termékek árát befolyásoló sokféle 

tényező felismertetésével.  

A kreatív gondolkodás fejlesztése a piac működési alapelvének, a kereslet és a kínálat 

szerepének köznapi gyakorlati példákon keresztül történő megértetése során. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés, a felelős gazdálkodás megalapozása a családi gazdaság 

működésének helyzetgyakorlatokban való bemutatásával. 

– Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A gazdaság értelmezése 

A gazdasági ágazatok feladatának, szerepének megismerése egy ország életében; a szolgáltatás 

és a mindennapi élet kapcsolatának meglátása (lakóhelyen és a világhálón igénybe vehető 

szolgáltatások); az országok és a gazdasági fejlettség alapadatainak megismerése. 

Pénzügyi alapismeretek 

Egy termék árát befolyásoló tényezők (ráfordítások, kereslet, kínálat) és kapcsolatuk megértése. 

A pénz és szerepe, típusai, fizetési módok megismerése.  

A piac működési alapelvének, a kiadás-bevétel rendszer megértése egyszerű köznapi példákban. 

A kölcsön veszélyeinek felismerése. A takarékosodás és a megtakarítások lényege.  

Nemzeti és közös valuták, árfolyam egyszerű értelmezése, a valutaváltás eljárásának 

megismerése helyzetgyakorlatokban. 

Nemzetközi együttműködések: A nemzetközi együttműködések szükségességének felismerése 

különböző típusú szervezetek példáin (EU, ENSZ, WHO, UNESCO, WWF, regionális és civil 

szervezetek). 

– Kapcsolódási pontok 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a gazdasági ágak történelmi kialakulása; 

nemzetközi együttműködések. 

Matematika: mennyiségek összehasonlítása, százalékszámítás, egyenes arányosság. 

Informatika: adat- és ténygyűjtés az internetről. 

– Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Gazdasági ágazat és ág, gazdasági szerkezet.  

Kereskedelem, vám. Pénz, kiadás, bevétel, kölcsön, megtakarítás. Valuta, árfolyam. 
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Afrika és Amerika földrajza 

– Előzetes tudás 

A földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete. Eligazodás a földtörténeti időben. 

A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszere, az övek főbb természeti 

adottságainak és környezeti problémáinak összefüggései. A földrajzi övek és a tipikus tájak 

földrajzi jellemzési algoritmusának használata. A földrészek és az óceánok megnevezése. 

– Nevelési-fejlesztési célok 

Átfogó kép kialakítása Afrika és Amerika természetföldrajzi jellemzőiről a Föld fejlődéséről és 

a földrajzi övezetességi rendszerről való tudás alkalmazásával.  

Térszemlélet fejlesztése az ábrázolt térben való tájékozódással. A valós térbeli viszonyok 

megismertetése térkép alapján, a szemléleti térképolvasás képességének fejlesztése.  

A kritikai gondolkodás fejlesztése a földrészek társadalmi-gazdasági jellemzői és a természeti 

adottságok, a történelmi események, a világban zajló gazdasági folyamatok elemzésével, illetve 

a földrajzi tényezők életmódot meghatározó szerepének, a gazdasági fejlettség területi 

különbségeinek, okainak, társadalmi és környezeti következményeinek megláttatásával. Az 

országjellemzés algoritmusának alkalmaztatása. 

A környezeti szemlélet fejlesztése a regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák 

világméretűvé válásának érzékeltetésével, az emberiség közös felelősségének megértetésével a 

környezet állapotában, valamint a hosszú távú természeti, környezeti folyamatok példákban való 

felismertetésével.  

Családi életre nevelés a más kultúrákban lévő életmódok megismertetésével. 

A kommunikációs képességek fejlesztése a szövegbeli speciális jelrendszerek működésének 

megfigyelésével, valamint különböző jellegű információs anyagokban való célszerű kereséssel, 

tabló-összeállítással és beszámoló-készítéssel (országcsoportok, országok bemutatása). 

– Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Afrika természetföldrajza 

Afrika domborzatának és tájainak megismerése.  

Erőforrások: a földtani szerkezet és az övezetesség következményeinek, valamint az 

ásványkincs- és energiahordozó-készletek területi és gazdasági ellentmondásosságának 

értelmezése. 

Afrika társadalomföldrajza. 

Emberfajták, népek és kultúrák találkozása. A népességrobbanás, a fiatal népesség és 

következményeinek összekapcsolása esetleírásokban (etnikai feszültségek, országok közötti és 

polgárháborúk). 

A trópusi mezőgazdaság változatos formái (talajváltó, ültetvényes, oázis- és legeltető 

gazdálkodás) és az azokhoz kötődő életmódok különbségeinek feltárása. 

Száhel, az éhezés és a szegénység földje: a természeti, társadalmi, egészségügyi 

veszélyhelyzetek (pl. menekültek, járványok, túllegeltetés), ökológiai katasztrófa okozati 

megismerése, nemzetközi segítségnyújtás szükségességének felismerése. 

Egyiptom: az ősi kultúra és a globális világ ellentmondásainak megértése. 

Amerika természetföldrajza 

A földrész szerkezeti tagolódásának, a szerkezetfejlődési múlt gazdaságot és életmódot 

meghatározó szerepének megismerése.  
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Észak-, dél- és közép-amerikai tájtípusok összehasonlító elemzése. 

A természetföldrajzi övezetesség, az É-D-i nyitottság és K-Ny-i zártság következményeinek, 

veszélyhelyzeteinek felismerése. Az aszimmetrikus vízgyűjtő terület következményeinek 

megismerése, a vízrendszer-hasznosítás modellezése. 

Amerika társadalomföldrajza 

A földrész népességföldrajzi tagolódásának megismerése; a népességkeveredésből fakadó 

társadalmi-gazdasági előnyök, hátrányok felismerése példákban.  

A népességkoncentrációk, a városodás és a városiasodás, a település-együttesek, az 

agglomerációs zóna kialakulási folyamatának értelmezése példákban. 

A farmgazdálkodás modellezése, a mezőgazdasági övezetesség átalakulásának értelmezése (pl. 

elmetérképezéssel). 

Az erőforrás-gazdálkodástól a tudásalapú társadalomig való fejlődési út értelmezése; a 

technológiai övezet jellemzése.  

Amerika országföldrajza 

Eltérő szerepű országok (világgazdasági nagyhatalom, felzárkózó erőterek, 

banánköztársaságok) földrajzi összehasonlítása.  

Amerikai Egyesült Államok mint világgazdasági vezető hatalom; Brazília mint gyorsan fejlődő 

ország. 

– Kapcsolódási pontok 

Biológia-egészségtan: A forró övezet élővilága. Városi ökoszisztéma. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Gyarmatosítás, ókori öntözéses kultúrák. 

Amerika meghódítása. Urbanizáció, technológiai fejlődés. 

Erkölcstan: lokális cselekvések és globális problémák. 

– Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Tagolatlan és tagolt partvidék; gyűrt- és röghegységrendszer, szárazföldi árokrendszer. 

Hurrikán, tornádó; vízesés, időszakos folyó, artézi kút, tóvidék, sivatagtípus.  

Emberfajta, bennszülött. Túlnépesedés, éhségövezet, menekült, járvány, túllegeltetés, ökológiai 

katasztrófa. Gyűjtögetés, talajváltó, ültetvényes és oázisgazdálkodás, vándorló és istállózó 

állattartás, monokultúra, vadfoglalás, farmgazdaság. Egyoldalú gazdaság, banánköztársaság, 

gazdasági befolyás, bérmunka, világcég, tudásalapú társadalom, világgazdasági nagyhatalom. 

Tipikus táj (ültetvény, farm, rezervátum, menekülttábor, technológiai övezet, urbanizáció, 

városövek, városövezet, agglomerációs zóna). 

– Topográfiai ismeretek 

Afrikai- és Kanadai-ősföld, Atlasz, Andok, Appalache, Sziklás-hegység, Dél- és Kelet-afrikai- 

magasföld, Brazil-felföld, Mexikói-fennsík, Amazonas- és Kongó-medence, Szahara, Szudán; 

Mississippi- és Paraná-alföld, Préri, Floridai- és Kaliforniai-félsziget; Száhel. Amerika részei. 

Vörös-tenger, Guineai- és Mexikói-öböl, Amazonas, Kongó, Mississippi, Nílus, Orinoco, 

Paraná; asszuáni Nagy-gát; Nagy-tavak, Panama-csatorna.  

Egyiptom, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Mexikó, Venezuela; Alexandria, Atlanta, 

Brazíliaváros, Chicago, Houston, Kairó, Los Angeles, New Orleans, New York, Rio de Janeiro, 

San Francisco, São Paulo, Szilícium-völgy, Washington. 

Ázsia földrajza 
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– Előzetes tudás 

A földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete. Eligazodás a földtörténeti időben. 

A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszere, az övek főbb természeti 

adottságaival és környezeti problémáinak összefüggései.  

A sivatag, a tajgavidék, a magashegység, az agglomeráció és a technológiai park tipikus tájak 

jellemzői, az országok jellemzési algoritmusának használata. 

– Nevelési-fejlesztési célok 

Oksági gondolkodás fejlesztése Ázsia természetföldrajzi jellemzőinek okaival, társadalmi-

gazdasági következményeivel és a világ gazdasági folyamataival való összefüggésekben történő 

feldolgozásával. A földrajzi tényezők életmód-meghatározó szerepének felismertetése. 

Prognosztikus szemlélet fejlesztése az ázsiai gazdasági fejlettség területi különbségeinek és 

okainak megláttatásával, a társadalmi és környezeti következményeik elképzeltetésével. 

Környezeti szemlélet fejlesztése a regionális társadalmi-gazdaság, környezeti problémák 

világméretűvé válásának példákban való érzékeltetésével, az egészséges környezet 

megőrzésében a társadalmi felelősségének bemutatásával.  

Az időbeli tájékozódás fejlesztése a rövidebb időtartamú társadalmi és környezeti folyamatok 

példákban való felismertetésével. 

A szemléleti térképolvasás fejlesztése különböző tartalmú térképeken való önállóan 

tájékozódással, az információk közötti összefüggések indoklásával. 

– Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Ázsia természetföldrajza 

A „legek” földrésze: óriástájak és szerkezeti egységek, változatos éghajlat és termőföldhiány, 

vízbőség és vízszegénység kontrasztjának, okainak megismerése. Természeti veszélyhelyzetek 

(földrengés, vulkánkitörés, cunami, tájfun) felismerése, a helyes magatartás megismerése.  

Belső-ázsiai sivatagok: kontinensbelseji zárt fekvés következményeinek megértése. 

Monszun vidék és terület: a kialakító okok összehasonlítása a forró és a mérsékelt övezetben, 

jellemzésük, az öntözéses monszungazdálkodás modellezése.  

Ázsia társadalomföldrajza 

Népek és kultúrák jellemzőinek, népességkoncentrációk kialakulási okainak és 

következményeinek megismerése. Az ősi kultúrák, a világvallások társadalmat, gazdaságot, 

környezetet befolyásoló szerepének felismerése példákban. 

Területi fejlettségi különbségek felismerése. A világ új fejlődési és gazdasági pólusa, felgyorsult 

gazdasági növekedés, technológiaátvitel-folyamat értelmezése. 

Ázsia regionális földrajza 

Eltérő szerepkörű országcsoportok: olajországok, mezőgazdasági alapanyag-termelők, 

összeszerelő-beszállítók, újonnan iparosodott országok, új gazdasági hatalmak megismerése.  

India: a hagyományos zárt társadalom és az informatikai társadalom ellentmondásai. 

Japán: a termőföld-, energia- és nyersanyagszegénység; a biotechnológián és elektronikán 

alapuló gazdasági hatalom; a természeti katasztrófahelyzetek földrajzi alapjai, életmódbeli és 

környezeti következményei. 

Kína: a világ meghatározó gazdasága; a tengerparti és a belső területek fejlettségkülönbségének 

természeti alapjai, életmódbeli és környezeti következményei. 

– Kapcsolódási pontok 
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Matematika: ok-okozati gondolkodás, modellezés. 

Fizika: légköri jelenségek fizikai törvényszerűségei, természeti katasztrófák. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: ókori jelentős ázsiai kultúrák, napjaink 

gazdasági fejlődése; a gazdasági hatalomváltás. 

Biológia-egészségtan: biotechnológiai forradalom, életfeltételek. 

– Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Vulkáni szigetív. Kontinentalitás, szélsőségesen szárazföldi terület, monszunvidék és 

monszunterület; mérsékelt övezeti sivatagi, forró és mérsékelt övezeti monszun éghajlat, tájfun, 

cunami, talajpusztulás. Népességrobbanás, világvallás, zarándokhely. Öntözéses gazdálkodás, 

zöld forradalom, technológiaátvitel, csúcstechnológia, informatikai társadalom. 

– Topográfiai ismeretek 

Eurázsia, Ázsia részei, Közel- és Távol-Kelet; Arab-félsziget, Fülöp- és Japán-szigetek, 

Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, Dekkán- és Közép-szibériai-fennsík, Dél-kínai-

hegyvidék, Himalája, Pamír, Csomolungma, Fuji, Góbi, Hindusztáni-, Kínai- és Nyugat-

szibériai-alföld, Mezopotámia, Tajvan, Takla-Makán, Tibet, Tien-san, Urál; Fekete-, Japán- és 

Kaszpi-tenger, Perzsa-öböl, Aral- és Bajkál-tó, Boszporusz, Brahmaputra, Indus, Jangce, 

Gangesz, Mekong, Ob, Sárga, Urál-folyó, Tigris.  

Dél-Korea, India, Japán, Kína, Kuvait, Szaúd-Arábia, Thaiföld, Törökország; Hongkong, 

Kalkutta, Kanton, Mumbai, Peking, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Tokió, Újdelhi. 

Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza 

– Előzetes tudás 

A szerkezetfejlődési folyamatok által létrehozott képződmények példái. Eligazodás a 

földtörténeti időben. A forró és a hideg övezet és öveik főbb természeti adottságainak, 

környezeti problémáinak ismerete. Az óceánok és a tengerek tulajdonságainak elkülönítése, a 

földrészek és az óceánok megnevezése. 

 

– Nevelési-fejlesztési célok 

Átfogó kép alkotása Ausztrália és a sarkvidékek természetföldrajzi jellemzőiről, az okok és a 

jellemzők közötti összefüggések felismertetése a Föld fejlődéséről és az övezetességi 

rendszerről való tudás alkalmazásával.  

A környezetgazdálkodási szemlélet fejlesztése a tengeri erőforrások globális folyamatokban 

betöltött szerepének felismertetésével példákban, sérülékenységének és következményeinek 

megértetésével. A modellszerű gondolkodás fejlesztése elméleti modellalkotással a térség 

problémáiról. 

Az információszerző stratégia fejlesztése a tengert ábrázoló térképeken való tájékozódással, 

információleolvasással. 

– Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Ausztrália, a kontinensnyi ország 

Elszigetelt fekvés, ellentmondásos természeti adottságok (sivatag és artézivíz-készlet, 

termékeny alföldek és hegyvidék) és következményeik ismerete. 

A sarkvidékek földrajza 
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Az Északi- és a Déli-sarkvidék összehasonlító földrajzi jellemzése; az ózonréteg-elvékonyodás 

okainak és következményeinek átlátása; a sarkvidék mint speciális élettér értelmezése; az 

Antarktika szerepének, a kutatóállomások jelentőségének megismerése.  

A világtenger földrajza 

Az óceánok és tengerek földrajzi jellemzőinek, a tengeráramlások szerepének, a világtenger 

mint erőforrás (ásványkincsek, árapály-energia, halászat) és mint veszélyforrás (szökőár) 

megismerése; a veszélyeztető folyamatok (pl. vízszennyezés, túlhalászás) egyszerű értelmezése. 

Szigetvilág az óceánban (Óceánia), a speciális fekvés gazdasági, társadalmi és környezeti 

következményeinek (hajózás, idegenforgalom stb.) megismerése. 

– Kapcsolódási pontok 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: nagy földrajzi felfedezések; hajózás.  

Kémia: ózon; sósvíz és édesvíz; vízszennyezés. 

Biológia-egészségtan: életfeltételek, a hideg övezet és a tengerek élővilága. 

Fizika: Felhajtóerő, hőszigetelés. A tengermozgások fizikai alapjai (hullámok vízfelületen). 

– Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Állandóan fagyos és tundraéghajlat, fahatár, belföldi jégtakaró, jéghegy, ózonréteg, 

korallzátony, jégsivatag. Világtenger; tengeráramlás; árapály-energia, túlhalászás, 

kutatóállomás. Őslakos, bevándorló. 

– Topográfiai ismeretek 

Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-Vízválasztó-hegység, Nyugat-ausztráliai-

ősföld, Új-Guinea, Grönland, Hawaii; Murray. Ausztrália, Új-Zéland; Melbourne, Perth, 

Sydney. Északi-sarkvidék, Déli-sarkvidék (Antarktisz). 
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7. 8. Évfolyam 

Évi óraszám: 55 óra/év – 1,5 óra/hét  

 

Témakör 
A témakörre 

javasolt órák száma 

Európa általános földrajza 5 

Észak- és Mediterrán-Európa földrajza 5 

Atlanti-Európa földrajza 6 

Kelet- és Közép-Európa földrajza 7 

A Kárpát-medencevidék földrajza 5 

Magyarország természeti és kulturális értékei 5 

Magyarország társadalomföldrajza 10 

Rendszerezés, összefoglalás, témazárás 8 

Olvasmányok, kutatómunka, házidolgozatok eredményeinek 

bemutatása (prezentáció, kiselőadás) 
3 

A földrajz tanulása (tanulásmódszertan). 1 

 55 

Témakörök, tartalmaka 

Előzetes tudás  

– Európa általános földrajz 

Szerkezetfejlődési folyamatok által létrehozott képződmények felismerése példákban. 

Eligazodás a földtörténeti időben. A földrajzi övezetesség rendszere, az övek főbb természeti 

adottságai, környezeti problémái. A szélrendszerek éghajlatot meghatározó szerepe. A 

földrészek és országcsoportok szerepe a világgazdaságban. 

– Nevelési-fejlesztési célok 

Az Európa-tudat megalapozása az integrációs folyamat céljainak megismertetésével, napjaink 

törekvéseinek érzékeltetésével. 

A tanulni tudás képességének fejlesztése az előzetes (a távoli földrészekkel kapcsolatos) tudás 

előhívásával és alkotó felhasználásával. 

Az analizáló képesség fejlesztése Európa természetföldrajzi adottságai és az azokból következő 

társadalmi-gazdasági lehetőségek, környezeti veszélyek feldolgozásával. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése az európai kulturális sokszínűség földrajzi okainak 

és a népességkeveredés következményeinek elemzése során. A közös európai kultúra, főként 

földrajzi alapjainak ismerete és a megőrzésére irányuló igény kialakítása.  

Az információszerzési képesség fejlesztése adatok, egyszerű adatsorok, diagramok 

értelmezésével, elemezésével, a földrajzi övek jellemzési szempontjainak önálló használatával. 

– Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Európa általános természetföldrajzi képe 

Szerkezetalakító folyamatok és a külső erők felszíni következményeinek, a domborzati 

adottságok következményeinek és a nagytájak mozaikjának megismerése. 

Európa változatos és szeszélyes éghajlatának, a nyitottság a többi természetföldrajzi tényezőre 

való hatásának megismerése. A természeti adottságok szerepének meglátása az európai 

társadalmi-gazdasági életben. 

Európa társadalomföldrajzi képe és folyamatai 

Európa változó társadalmi erőforrásainak, az elöregedő társadalom gazdasági 

következményeinek megismerése.  

Az európai erőtér gyengülő világgazdasági szerepének felismerése, az új válságjelenségek 

(növekvő eladósodás, munkanélküliség) értelmezése; a transzkontinentális infrastruktúra 

szerkezetének térképezése. 

Az Európai Unió földrajzi lényegének megértése; az országok és térségek változó szerepének 

felismerése az integrációs folyamatban. 

– Kapcsolódási pontok 

Fizika: erőhatások. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: A természeti adottságok és a történelmi 

események kapcsolata. Európa mint évszázadokon át a Föld legfejlettebb és vezető térsége; az 

integráció története, intézményrendszere; infrastruktúra és fejlődés. 

Biológia-egészségtan: életkor. 

– Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Kaledóniai-, variszkuszi- és alpi hegységképződés; eljegesedés. Időjárási front.  

Öregedő társadalom; indo-európai nyelvcsalád; soknemzetiségű ország; uniós polgár, 

állampolgár; letelepedési engedély, munkavállalási engedély. Gazdasági és politikai integráció; 

euró-övezet, Schengeni övezet. 

– Topográfiai ismeretek 

Európa részei; Észak-atlanti-áramlás.  

Az Európai Unió tagállamai és fővárosuk; Strasbourg, Vatikán. 

Észak- és Mediterrán-Európa földrajza 

– Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból következő társadalmi-

gazdasági lehetőségekről. A hideg mérsékelt és a meleg mérsékelt öv, a mediterrán táj és 

gazdálkodás jellemzőinek, a vándorló állattartás lényegének ismerete.  

Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése. 

– Nevelési-fejlesztési célok 

Lényegkiemelő és összehasonlító képesség fejlesztése a két kontinensrész közös és egyedi 

földrajzi-környezeti vonásainak, azok okainak és következményeinek feltárásával. 

Gyakorlatorientált szemlélet fejlesztése az ismert világ folyamatos tágulása a fejlődésben máig 

érzékelhető hatásainak, valamint a természeti és gazdasági körülmények, hagyományok 

gondolkodásmódot, életmódot befolyásoló hatásának felismertetésével. 

Az információfeldolgozás képességének fejlesztése ismeretekről való leírás készítésével 

segédeszközök használatával, tanári irányítással. 

A szociális kompetencia fejlesztése az országcsoportok környezeti problémáinak irányított 

projektmódszerrel történő feldolgozásával. 
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– Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tenger, a tagolt partvidék szerepe az észak- és dél-európai népek életében 

A tengerparti fekvés elszigetelő és a világ más részeivel összekötő szerepének, az életmódra 

gyakorolt hatásának belátása. 

Észak-Európa földrajza: az északi fekvés következményeinek megismerése; az eltérő jellegű 

természeti tájak, az adottságaikhoz igazodó munkamegosztás modellezése; országai jóléte, 

gazdagsága okainak, összetevőinek értelmezése. 

Mediterrán-Európa földrajza 

Dél-Európa természetföldrajzi jellemzése; a napfényövezet, a kikötőövezet és az üdülőövezet 

földrajzi-környezeti modelljének megalkotása.  

Az országok gazdasági életének, a szolgáltató ágazatok súlyának megismerése. 

A népességmozgások és a menekültáradat kialakulási okainak és következményeinek 

értelmezése Olaszország példáján. A környezetben lejátszódó események, folyamatok, 

helyzetek bemutatása helyzetgyakorlatokban. 

A Balkán-térség  

A térség természetföldrajzi jellemzése, a karsztvidékek modellezése; a kultúrák találkozási 

következményeinek felismerése példákban. 

– Kapcsolódási pontok 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Földrajzi fekvés szerepe a világ-gazdasági 

helyzetben; nagy földrajzi felfedezések; munkamegosztás. Gyarmatosítás következményei 

(gyarmattartók). Kultúrák ütközése. 

Informatika: bemutató készítése. 

– Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Fjord, moréna. Kikötőövezet, üdülőövezet, karsztvidék, tengeri bányászat, vízerőmű, 

földhőerőmű. Kereskedelmi flotta, bérfuvarozás, parasztgazdaság, földbérleti rendszer, 

mezőgazdasági szövetkezet, munkamegosztás, vendégmunkás, munkaerővándorlás, időszakos 

idegenforgalom. 

– Topográfiai ismeretek 

Adriai-, Balti- és Északi-tenger; Appenninek, Appennini-, Balkán-, Pireneusi (Ibériai)-, 

Skandináv-félsziget, Izland, Kréta, Szicília. Balti-ősföld, Balkán-, Dinári- és Skandináv-

hegység, Pireneusok, Dalmácia, Etna, Finn-tóvidék, Vezúv; Pó.  

Norvégia; Bergen, Helsinki, Oslo, Várna, Velence, olasz ipari háromszög. 

Atlanti-Európa földrajza 

– Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból következő társadalmi-

gazdasági lehetőségek, környezeti veszélyhelyzetek ismerete. A valódi mérsékelt öv 

természetföldrajzi jellemzői, az óceáni éghajlat. A tenger szerepe a társadalom életében. 

Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése. 

– Nevelési-fejlesztési célok 

A kritikai gondolkodás fejlesztése az öregedő társadalom, a túltermelés és a társadalom 

nagymérvű környezetátalakító tevékenysége következményeinek feltárásával (mentális 

térképkészítés). A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a termelés más kontinensekre való 
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áthelyezése következtében kialakuló válsághelyzet és az új fejlődési pályák választása 

konfliktusának elemzésével. 

A környezeti szemlélet alakítása a környezeti állapot javítására tett kezdeményezések 

bemutatásával, a regionális és a a globális szemlélet összekapcsolása.  

Földrajzi-környezeti tartalmú, különböző céloknak megfelelő, másodlagos információhordozók 

kiválasztása tanári irányítással.  

A térbeli intelligencia fejlesztése az országok népességi, gazdálkodási adatai egymáshoz való 

viszonyának, nagyságrendjének érzékeltetésével. 

– Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Atlanti-Európa földrajzi jellemzői és problémái 

A nyugati fekvés földrajzi következményeinek felismerése, Nyugat-Európa természetföldrajzi 

jellemzése.  

A fosszilis energiahordozó és ásványi nyersanyag-készletek fogyása következményeinek 

felismerése. Bányavidékek és ipari körzetek átalakulási folyamatának és a gazdasági szerkezet 

modernizációjának értelmezése. A szélenergia-hasznosítás; a környezet savanyodása, a 

vízszennyeződés okozati és prognosztikus értelmezése. 

Nyugat-Európa meghatározó országai 

Regionális földrajzi sajátosságaik megismerése összehasonlító elemzéssel.  

Egyesült Királyság (a gyarmattartó szigetország, a világ műhelye és a profilt váltó iparvidékek). 

Franciaország (az élelmiszertermelés és a könnyűipar hagyományainak, a modern ipar 

kialakulásának földrajzi összefüggései). 

– Kapcsolódási pontok 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: gyarmatosítók, ipari forradalom, 

technológiai váltás. 

Matematika: kritikai gondolkodás, nagyságrendi viszonyítás. 

– Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Multikulturalizmus. Bányavidék, átalakuló ipari körzet, szélpark, savas ülepedés és eső, a 

környezet savanyodása. 

– Topográfiai ismeretek 

Brit-szigetek, Francia-középhegység, Londoni- és Párizsi-medence, Mont Blanc, Pennine; La 

Manche, Rhône, Szajna, Temze.  

Anglia; Birmingham, Glasgow, Lyon, Manchester, Marseille; Közép-angliai-iparvidék. 

Kelet- és Közép-Európa földrajza 

– Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa és Ázsia északi része természetföldrajzi adottságairól és az azokból 

következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, környezeti veszélyhelyzetek. 

A hideg és a valódi mérsékelt öv földrajzi jellemzőinek, a kontinentalitás térbeli változásának 

ismerete. A mérsékelten szárazföldi és a szárazföldi terület természetföldrajzi jellemzői, a 

hegyvidéki függőleges övezetesség és hatásuk az életmódra. Magashegység, tajgavidék, 

bányavidék, átalakuló ipari körzet, kikötőövezet mint tipikus tájak, tájjellemzési algoritmus. 

Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése. 

– Nevelési-fejlesztési célok 
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Az oksági gondolkodás fejlesztése a nyersanyagban való gazdagság, szegénység és a függőség, 

valamint a történelmi, politikai változások és a társadalmi-gazdasági hatások felismertetésével. 

A tájfejlődés társadalmi összetevőinek, illetve a térbeli kölcsönhatások és érdekek 

érvényesülésének felismertetése (a különböző adottságú tájak átalakítása kultúrtájakká).  

A közép-európai regionális tudat megalapozása hazánk közvetlen környezetének európai 

összefüggésben való megismertetésével, a közép-európai országok és hazánk kapcsolatának 

értelmezésével. 

– Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kelet-Európa, kapocs Ázsia és Európa között 

A kontinensbelseji fekvés és a hatalmas kiterjedés természet- és társadalom-földrajzi 

következményeinek felismerése (összehasonlító tematikus térképolvasás). A termelési 

kapcsolatrendszerek (ásványi nyersanyag-, energiahordozó-kitermelés és feldolgozóipari 

ágazatok; energiagazdaság, erdőgazdálkodás és fafeldolgozás; eltérő célú mezőgazdasági 

termelés) megértése.   

Oroszország  

Az európai és ázsiai erőközpont sokszínű természeti és társadalmi alapjai, nagy területi 

fejlettségkülönbségek. 

A hegyvidéki Közép-Európa: a közép-európai magashegyvidék természetföldrajzi jellemzői 

társadalmi életet befolyásoló hatásának bizonyítása; a tej- és az erdőgazdaság, az 

idegenforgalom meghatározó szerepének igazolása. 

A medencei Közép-Európa 

A gazdasági-társadalmi élet eltérő jellegű feltételeinek feltárása a Közép-európai-sík- és 

rögvidék feltöltött alföldjein, dombvidékein, középhegységi tipikus tájain.  

A közép-európai országok összefonódó gazdasági múltjának és jelenének értelmezése. A 

vegyipari és a gépipari kapcsolatrendszerek felismerése.  

Lengyelország és Csehország összehasonlító komplex földrajzi jellemzése.  

Németország földrajza, az európai gazdaság motorjának elemzése (esetelemzés, mentális 

térképkészítés). 

– Kapcsolódási pontok 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Technológiai kapcsolatok. Szocialista 

világrend, hidegháború, Szovjetunió. Osztrák-Magyar Monarchia, világháború. 

Biológia-egészségtan: életközösségek. 

– Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Természetátalakítás, kultúrtáj. Katonai és politikai nagyhatalom, tervgazdálkodás, gazdasági 

körzet, nagyüzemi gazdálkodás, családi mezőgazdálkodás, energiagazdaság, hegyi turizmus. 

 

 

– Topográfiai ismeretek 

Alpok, Kaukázus, Lengyel- és Német-középhegység, Szudéták, Cseh-medence, Kelet-európai-

síkság, Német–Lengyel-alföld, Kaszpi-mélyföld; Ruhr-vidék, Szilézia; Boden-tó, Dnyeper, 

Don, Duna–Majna–Rajna vízi út, Visztula, Volga.  

– Oroszország, Svájc; Brno, Frankfurt, Gdańsk, Hamburg, Katowice, Köln, Krakkó, Moszkva, 

München, Plzeň, Stuttgart, Szentpétervár, Volgográd. 
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A Kárpát-medencevidék földrajza 

– Előzetes tudás 

A földszerkezetet alakító folyamatok. Éghajlatot alakító és módosító tényezők, a vízhálózat.  

Áttekintő kép Európa és benne Közép-Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból 

következő társadalmi-gazdasági lehetőségekről, környezeti veszélyhelyzetekről.  

A magas- és a középhegyvidék, a dombvidék és a feltöltött síkság tipikus tája. 

A közép-európai és a magyarországi nagytájak ismerete. 

– Nevelési-fejlesztési célok 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a medencejelleg közvetlen és közvetett földrajzi 

következményeinek, az ember életmódját meghatározó feltételeknek az összekapcsolásával, 

illetve prognosztizálással. 

A kritikai és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése stratégiai tervezéssel társadalmi, 

környezetvédelmi témájú feladatmegoldásban tanári útmutatással. 

Időszemlélet fejlesztése különböző léptékű földtani, földrajzi, környezeti folyamatok 

elemzésével (a Kárpát-medencevidék kialakulása, az ember környezet-átalakító tevékenysége).  

A szociális kompetencia fejlesztése a medencevidék népeinek, országainak együttműködésében 

rejlő lehetőségek, az együttműködés szubjektív korlátainak felismertetésével.  

A digitális kompetencia fejlesztése digitális prezentációs kiselőadás készítésével. 

– Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A Kárpát-medencevidék természetföldrajzi egysége 

A Kárpát-medence szerkezetének, domborzatának összekapcsolása a földtani fejlődési 

folyamatokkal; a medencejelleg modellezése.  

A medencejelleg következményeinek bizonyítása az éghajlatban, a vízrajzban és 

vízkészletekben, a környezeti állapotban. 

A medencevidék nagytájainak földrajzi jellegzetességei, az azokból adódó környezeti 

különbségek, veszélyhelyzetek értelmezése.  

A Kárpát-medencevidék társadalom-földrajzi egysége 

A medencejelleg társadalmi hasznosításának, a tájátalakításnak és következményeinek az ok-

okozati rendszerű megismerése, prognosztizálása.  

A Kárpát-medencei népesség összetételének értelmezése, a Magyarország határán túli néprajzi 

tájegységek és földrajzi alapú népszokásaik megismerése. 

– Kapcsolódási pontok 

Fizika: fizikai folyamatok a földkéregben. 

Magyar nyelv és irodalom: tájjal, szülőfölddel kapcsolatos irodalmi művek. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Magyar Királyság, magyar kultúra. 

Erkölcstan: nép, nemzet, nemzetiség, etnikum. 

– Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Földtani alapszerkezet, medencejelleg, szeszélyes időjárás és vízjárás, aszályveszély, 

árvízveszély, vízrendezés, vízkészlet, földcsuszamlás, kultúrpuszta, szikesedés; földhőenergia, 

biomassza. Vásárvonal, vásárváros, hídváros. Magyarság, nemzetiség, nemzeti kisebbség, 

etnikum, néprajzi csoport, néprajzi táj, nyelvsziget; székely, csángó. 

– Topográfiai ismeretek 

Kárpát-medencevidék, Kárpátok; Erdélyi-hegyvidék, Erdélyi-medence; Király-hágó, Vereckei-

hágó. Délvidék, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Székelyföld, Őrvidék, Partium. 
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A hazánkkal szomszédos országok földrajza 

– Előzetes tudás 

Áttekintő kép Közép-Európa és benne a Kárpát-medence, Kelet-Európa és a Balkán térség 

természetföldrajzi adottságairól és az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségekről. A 

magas- és középhegyvidék és a feltöltött síkság tipikus tájainak, a kárpát-medencei nagytájak 

ismerete. A magyarság kárpát-medencei múltjának, jelen helyzetének ismerete. 

– Nevelési-fejlesztési célok 

A nemzeti öntudat fejlesztése a szomszéd országok hazánkkal való múltbeli és jelenlegi 

kapcsolatának tudatosításával, a magyarsághoz kapcsolódó országrészeik földrajzi-környezeti 

jellemzőinek megismertetésével.  

Oksági gondolkodás fejlesztése az országok földrajzi jellemzőinek rendszerezésével 

(összehasonlító táblázat, mérlegelés, logikai sorok, idő- és térsorok, folyamatvázlatok, sémák 

stb.).  

A kritikai gondolkodás fejlesztése tényelemzéssel (országok földrajzi-környezeti jellemzői). 

A tanulni tudás képességének fejlesztése az előzetes (a Közép-Európával kapcsolatos) tudás 

előhívásával és alkotó felhasználásával. 

Médiatudatosságra nevelés és a digitális kompetencia fejlesztése internetalapú szolgáltatások 

célirányos használatával (pl. tények, adatok, képek, idegenforgalmi ajánlatok keresése). 

A kommunikatív és a művészi kifejezőkészség fejlesztése országbemutatás során (tanulói 

kreatív módszerek). 

– Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A Kárpát-medence magashegységi keretének országai 

Az alpi és a kárpáti országok természet- és társadalom-földrajzi jellemzőinek összehasonlítása; 

történetelmondás hazai és külföldi utazások átélt élményeiről. 

Ausztria mint a legfejlettebb gazdaságú alpi szomszéd földrajzi jellemzése. Magyar szórványok, 

Őrvidék; a hazánkkal való társadalmi-gazdasági kapcsolatok. 

Szlovénia mint a legfejlettebb délszláv térség és Szlovákia mint a fiatal kárpáti ország (a 

Felvidék) földrajzi jellemzőinek megismerése és bemutatása. 

A keleti termékeny vidékek országai 

Románia gazdag természeti erőforrásokra épülő útkereső gazdaságának bemutatása; Erdély és 

Partium földrajzi jellemzése. 

Ukrajna mint Kelet-Európa potenciális éléstára, energiaszolgáltatója földrajzi-környezeti 

kapcsolatrendszereinek feltárása; Kárpátalja földrajzi jellemzése. 

A déli hegyvidékek országai 

Horvátország és Szerbia: hasonló nyelv, eltérő vallás és kultúra (országok összehasonlító 

természet- és társadalom-földrajzi jellemzése); a Vajdaság, Délvidék magyarlakta termékeny 

tájának földrajzi jellemzése. 

– Kapcsolódási pontok 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Trianoni szerződés és következményei. 

Szovjetunió. Jugoszlávia, délszláv háború. 

– Topográfiai ismeretek 

Bécsi-medence, Duna-delta, Grazi-medence, Isztria, Magas-Tátra, Hargita; Maros, Olt, Vág. 

Horvátország, Szerbia, Ukrajna; Vajdaság; Arad, Belgrád, Brassó, Fiume, Graz, Kassa, Kijev, 
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Kolozsvár, Marosvásárhely, Munkács, Nagyvárad, Salzburg, Újvidék, Ungvár, Temesvár, 

Zágráb. 

Magyarország természeti és kulturális értékei 

– Előzetes tudás 

A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajzi jellemzői, nagytájai. Magyarország 

nagytájai és egyes középtájai, megyéi, néhány városa. A hegységek és a felszín alatti vizek 

típusai. A középhegység, a karsztvidék és a feltöltött alföld tipikus táj. 

– Nevelési-fejlesztési célok 

A térszemlélet fejlesztése Magyarország földjének a Kárpát-medencevidék egészében való 

földrajzi értelmezésével.  

Az oksági gondolkodás fejlesztése az országrészek, tájak földrajzi jellemzőinek összevetésével 

(az összehasonlító földrajzi elemzés módszerével, a jellemzők okainak és következményeinek 

összekapcsolásával). 

A szülőföld és a haza szeretetének megalapozása a mikrokörnyezet megismerésétől induló, 

egyre bővülő tudásszerzéssel; a haza- és a nemzettudat formálása. 

Környezettudatosságra nevelés a természet-, környezet- és értékvédelem alapvető céljainak, 

közös és sajátos feladatainak megismertetésével, illetve információgyűjtéssel, és az azokkal 

kapcsolatos személyes és közösségi cselekvési lehetőségek felismertetésével. 

– Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A magyarországi nagytájak 

A medencei fekvés nagytájanként eltérő következményeinek értelmezése; az alföldi, a 

dombvidéki és a középhegységi nagytájak természet- és társadalom-földrajzi jellemzése, a 

természeti adottságok felhasználásának értelmezése és a táj átalakításának modellezése. 

A magyar nemzeti kultúra: a magyarországi néprajzi csoportok és földrajzi alapú hagyományaik 

értelmezése; a magyar földrajzi felfedezők, utazók és tudósok kiemelkedő teljesítményeinek 

bemutatása tanulói kutatómunka alapján. 

Természeti, kulturális és történelmi értékvédelem, eredetvédelem  

A védettség különböző fokozatainak és jellegének összehasonlítása helyek, objektumok példáin; 

a védelem lényegének megértése, a védett helyeken engedélyezett tevékenységek megismerése; 

kulturális hungarikumok megismerése projektmunkában. 

– Kapcsolódási pontok 

Vizuális kultúra: nemzeti kultúra, néprajzi csoport, népszokások. 

Magyar nyelv és irodalom: szöveges információgyűjtés. 

Biológia-egészségtan: ökológia és természetvédelem. 

– Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Hordalékkúpsíkság, löszvidék, árterület, szikes puszta, dombvidék, hegységközi medence, 

romhegység, tanúhegy, karsztosodás. Világörökségi védettség, nemzeti park, tájvédelmi körzet, 

természetvédelmi terület, természeti emlék, történelmi emlékhely, a törvény erejénél fogva 

védett terület és érték, bioszféra-rezervátum, Ramsari terület, termék-eredetvédelem. 

– Topográfiai ismeretek 

Aggteleki-karszt, Badacsony, Balaton-felvidék, Baradla, Bükk-fennsík, Budai-, Kőszegi-, 

Soproni-, Tokaj-Eperjesi- (Zempléni-), Villányi-hegység, Cserehát, Cserhát, Gerecse, Pilis, 

Vértes, Baranyai-, Somogyi- és Tolnai-dombság, Bodrogköz, Dráva menti és Pesti-síkság, 
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Győri-, Marcal- és Tapolcai-medence, Hajdúság, Hegyalja, Jászság, Őrség; Szigetköz, Mohácsi- 

és Szentendrei-sziget, Tihanyi-félsziget; Hévízi-tó, Ipoly, Kis-Balaton, Sajó, Sió, Tisza-tó, 

Zagyva, Zala. A magyarországi világörökség helyszínek és nemzeti parkok. 

Magyarország társadalomföldrajza 

– Előzetes tudás 

A Kárpát-medence társadalomföldrajzi jellemzői. Magyarország megyéi, néhány városa. A 

gazdasági ágazatok szerepe az országok életében és kapcsolataik különböző példái. 

– Nevelési-fejlesztési célok 

Reális tudáson alapuló nemzettudat kialakítása a magyar gazdaság világgazdaságban és az 

európai gazdasági erőtérben változó helyzetének értelmezésével.  

Gazdasági nevelés a gazdasági ágazatok jellegzetességeinek, értékeinek, gondjainak 

problémaközpontú megközelítésével, gondolatvázlatok készítésével és stratégiai tervezéssel. 

A kreativitás, a kezdeményező- és vállalkozóképesség szerepének felismerése a társadalmi-

gazdasági fejlődésben regionális és hazai példákon. 

A földrajzi környezetben, a köznapi életben való eligazodás és a konfliktuskezelés 

képességének fejlesztése. Állampolgárságra nevelés a hírek földrajzi-környezeti tartalmú 

információinak értelmezésével, nézetek megfogalmazásával, kifejtésével.  

A tanulni tudás képességének fejlesztése kooperatív módszerekkel, hálózatos tanulással. 

A gyakorlati életre nevelés az internetalapú szolgáltatások (pl. adattárak, menetrendek, 

idegenforgalmi ajánlatok) használatával, a szerzett ismeretek másokkal való digitális 

megosztásával, valamint a tudatos vásárlói magatartás jellemzőinek bemutatásával. 

– Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Népesség és településhálózat 

A népességfogyás értelmezése; a népességszám-csökkenés és a társadalom öregedése okainak, 

következményeinek feltárása; népességszerkezet megismerése.  

A településfajták, a településhálózat átalakulásának értelmezése; lakókörnyezetek és 

életmódbeli jellemzők (nagyvárosi, városi, falusi települések, természeti, épített és emberi 

környezet, gazdasági, szociális eltérések). 

A régiók és Budapest földrajzi jellemzése, változó súlyuk okainak elemzése; a falusias térségek 

válsághelyzetének, felzárkózásuk lehetőségeinek megismerése.  

Magyarország gazdasági szerkezete 

Magyarország gazdasági szerkezetének elemzése; a fejlettség és az életmód kapcsolata, a 

regionális különbségek megismerése.  

A fogyasztási szokások változásának belátása, okaik feltárása és következményeik megvitatása.  

A magyar gazdaság főbb működési területei. 

Az átmenő forgalom jellemzői és infrastruktúrája; a térben és szerkezetében változó 

külgazdasági kapcsolatok.  

Az idegenforgalom szerepe a gazdaságban, elérő jellegű körzetei (okozati és prognosztikus 

bemutatás). 

Hagyományos mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, ételek; a hagyományok földrajzi alapjai. 

A magyar mezőgazdaság helye a globális gazdaságban, európai integrációban. 

A húzóágazatok (autóipar, gyógyszeripar, kommunikációs ágazat) szerepe, jövőbeli lehetőségei.  

A tudásipar feltételei és jellemzése; az ipari és infoparkok szerepe. 

– Kapcsolódási pontok 
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Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Népesedési ciklus, infrastruktúrafejlődés a 

történelmi Magyarországon. Kommunikációs és technológiai fejlődés. 

Matematika: Modellek megértése. Adatok jegyzése, ábrázolása. 

Informatika: internetalapú szolgáltatások használata. 

– Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Fogyó társadalom, településhálózat, régió, eurorégió, tranzitország, menekültstátusz, termelői 

támogatási rendszer, kistermelő, vállalkozás, fogyasztói kosár, idegenforgalmi körzet, 

gyógyturizmus, bor- és gasztronómiai turizmus, falusi turizmus, szolgáltatáskereskedelem, 

tudásipar, infopark. 

– Topográfiai ismeretek 

Magyarország megyei jogú városai. Balatonfüred, Gyöngyös, Gyula, Hajdúszoboszló, Hatvan, 

Hévíz, Kalocsa, Keszthely, Komárom, Kőszeg, Mohács, Paks, Röszke, Siófok, Százhalombatta, 

Szentendre, Szentgotthárd, Tihany, Tiszaújváros, Visegrád, Visonta, Záhony. 

Fejlesztési követelmények 

– A földrajzi-környezeti tartalmú információk értelmezése és önálló feldolgozása egyéni és 

csoportmunkában. 

– Vázlat készítése információk alapján önállóan. 

– Leírások, beszámolók készítése szóban és írásban a megfelelő segédeszközök használatával, 

önállóan. 

– Különböző jellegű adatok, aktuális információk gyűjtése Kelet- és Közép-Európáról. 

– Tanulói beszámoló készítése megadott vagy szabadon választott témában önállóan gyűjtött in-

formációk alapján. 

– Adatok, statisztikai adatsorok, grafikonok és diagramok elemzése, következtetések levonása, 

összefüggések feltárása. 

– A hírekben hallott földrajzi-környezeti tartalmú információk értelmezése. 

– A szakkifejezések körének további bővítése, és helyes használatuk gyakorlása az életkori 

sajátosságoknak megfelelően. 

– Tematikus térképek használata a természetföldrajzi adottságok megismeréséhez. 

– Összehasonlító elemzések tematikus térképekről leolvasott információk alapján (pl. az egyes 

országrészek eltérő mezőgazdaságának bemutatásánál).  

– Az egyes régiók gazdasági különbségeinek bemutatása tematikus térképek összehasonlító 

elemzésével. 

– Topográfiai gyakorlat – kontúrtérképes feladatok önálló megoldása. 

– Keresztmetszetek elemzése a tájak felszíne, illetve éghajlata, növényzete, talaja közötti össze-

függések bemutatására. 

– A természeti adottságok és a mezőgazdaság összefüggését bemutató keresztmetszetek elemzése. 
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– A Kárpát-medence időjárásának megismerése különböző típusú időjárás-jelentések segítségével, 

az adatok értelmezésével. Hazánk éghajlati jellemzőinek ábrázolása diagramokon, és 

következtetések levonása az adatokból. 

– A gazdasági élet ágazatainak, ágainak aránya, és változási tendenciáinak bemutatása statisztikai 

adatok feldolgozásával. 

– A Kárpát-medencebeli tájak eltérő földrajzi jellemzőinek bemutatása szemelvények alapján. 

– A Kárpát-medence népeinek és hagyományainak bemutatása könyvtári kutatómunka alapján. 

– A Kárpát-medence hagyományainak bemutatása tablón. 

– Információk gyűjtése a népesedési problémák kialakulásának okairól statisztikák, almanachok, 

tömegkommunikációs források felhasználásával. 

– Forráselemzés megadott témában (pl. az uniós csatlakozásról, hazánk környezeti állapotáról, a 

gazdasági ágak átalakulásáról) könyvekből, folyóiratokból és napilapokból szerzett ismeretek 

alapján. 

– Könyvtári kutatómunka hazánk és a különféle európai szervezetek kapcsolatáról. 

– Gyűjtőmunka készítése hazánk különböző tájainak földrajzi adottságaival kapcsolatos 

népszokásokról. 

– “Terméklisták” összeállítása Magyarország legfontosabb termékeiből és kiviteli cikkeiből. 

– Tabló készítése hazánk idegenforgalmi vonzerejével kapcsolatban. 

– Oktatófilmek elemzése tanári irányítással. 

– Statisztikai adatok gyűjtése hazánk gazdasági életének különböző területeiről. 

– Kutatás informatikai eszközök felhasználásával adott témában. 

– Riport (interjú) készítése az uniós csatlakozásról, a vélemények elemző értékelése tanári 

irányítással. 

– Vita tanári irányítással, előre megtervezett forgatókönyvvel az uniós csatlakozásról. A vitáról 

újságcikk írása. 

A továbbhaladás feltételei, a tanulók teljesítményének értékelése 

– Ismerjék, hogy a földrajzi fekvés és helyzet milyen hatással van a szomszéd országok 

társadalmi, gazdasági életére, fejlettségére!  

– Tudják elemezni Kelet- és Közép-Európa országainak természeti és a társadalmi-gazdasági 

jellemzőit bemutató képeket, ábrákat, adatsorokat!  

– Megadott szempontok alapján tudják bemutatni az egyes országokat!  

– Ismerjék fel a témakörben szereplő tipikus tájakat képek, leírások alapján! 

– Tudják kialakulásuk okait és legfontosabb jellemzőiket!  

– Ismerjék hazánk földrajzi fekvését, helyzetét a Kárpát-medencében és Európában!  
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– Tudják jellemezni Magyarország földrajzi környezetét természeti és társadalmi-gazdasági 

jellemzőit megadott szempontok alapján!  

– Tudják bemutatni hazánk jellemző tájtípusainak (alföldi, dombsági és középhegyvidéki tájak) 

természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőit különböző térképi információk felhasználásával!  

– Ismerjék fel a természeti adottságok jelentőségét az egyes vidékek gazdasági életében!  

– Ismerjék hazánk környezeti értékeit!  

– Tudjanak példát mondani környezetvédelmi intézkedésekre!  

– Tudják elhelyezni kontúrtérképen az egyes témákhoz kapcsolódó minimális topográfiai 

fogalmakat!  

– Tudják meghatározni ezek földrajzi fekvését, valamint tudjanak hozzá tartalmi jellemzőket 

kapcsolni!  

– Tematikus térképek leolvasása.  

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

– A tanulók átfogó és reális képzettel rendelkezzenek a Föld egészéről és annak kisebb-nagyobb 

egységeiről (a földrészekről és a világtengerről, a kontinensek karakteres nagytájairól és tipikus 

tájairól, valamint a világgazdaságban kiemelkedő jelentőségű országcsoportjairól, országairól). 

Legyen átfogó ismeretük földrészünk, azon belül a meghatározó és a hazánkkal szomszédos 

országok természet- és társadalomföldrajzi sajátosságairól, lássak azok térbeli és történelmi 

összefüggéseit, érzékeljék a földrajzi tényezők életmódot meghatározó szerepét. Birtokoljanak 

reális ismereteket a Kárpát-medencében fekvő hazánk földrajzi jellemzőiről, erőforrásairól és az 

ország gazdasági lehetőségeiről az Európai Unió keretében. Legyenek tisztában az Európai Unió 

meghatározó szerepével, jelentőségével. 

– Ismerjék fel a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüggéseket és 

törtvényszerűségeket. Legyenek képesek alapvető összefüggések, tendenciák felismerésére és 

megfogalmazására az egyes földrészekre vagy országcsoportokra, tájakra jellemző természeti 

jelenségekkel, társadalmi-gazdasági folyamatokkal kapcsolatban, ismerjék fel az egyes 

országok, országcsoportok helyét a világ társadalmi-gazdasági folyamataiban. Érzékeljék az 

egyes térségek, országok társadalmi-gazdasági adottságai jelentőségének időbeli változásait. 

Ismerjék fel a globalizáció érvényesülését regionális példákban. Ismerjék hazánk társadalmi-

gazdasági fejlődésének jellemzőit összefüggésben a természeti erőforrásokkal. Értsék, hogy a 

hazai gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok világméretű vagy regionális 

folyamatokkal függenek össze.  

– Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környezetkárosító hatását, a 

lokális problémák globális következmények elvének érvényesülését. Legyenek tisztában a 
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Földet fenyegető veszélyekkel, értsék a fenntarthatóság lényegét példák alapján, ismerjék fel, 

hogy a Föld sorsa a saját magatartásukon is múlik.  

– Rendelkezzenek a tanulók valós képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen 

kifejezhető adatok és az időbeli változások nagyságrendjéről. Tudjanak nagy vonalakban 

tájékozódni a földtörténeti időben. Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és 

gazdaságföldrajzi megfigyelések végzésére, a különböző nyomtatott és elektronikus 

információhordozókból földrajzi tartalmú információk gyűjtésére, összegzésére, a lényeges 

elemek kiemelésére. Ezek során alkalmazzák digitális ismereteiket. Legyenek képesek megadott 

szempontok alapján bemutatni földrajzi öveket, földrészeket, országokat és tipikus tájakat. 

– Legyenek képesek a tanulók a térképet információforrásként használni, szerezzék meg a logikai 

térképolvasás képességét. A topográfiai ismereteikhez tudjanak földrajzi-környezeti tartalmakat 

kapcsolni. Topográfiai tudásuk alapján a tanulók biztonsággal tájékozódjanak a köznapi életben 

a földrajzi térben, illetve a térképeken, és alkalmazzák topográfiai tudásukat más tantárgyak 

tanulása során is. 

– Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre. Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy 

későbbi életük folyamán önállóan tovább gyarapítsák földrajzi ismereteiket. 
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Művészetek 

5-8. évfolyam  

 Rajz és vizuális 

kultúra 

Ének - zene Dráma és tánc 

5. osztály 1 óra 1 óra 1 óra 

6. osztály 1 óra 1 óra 0,5 óra 

7. osztály 1 óra 1 óra  

8. osztály 1 óra 1 óra  
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1. BEVEZETÉS 

A művészetek műveltségterület tantárgybontás nélkül magában foglalja rajz- és vizuális kultúra, 

művészettörténet, médiaismeretek, ének-zene tantárgyakat, és felhasználja a dráma és tánc tantárgy 

keretében korábban megszerzett képességeket. 

 Lényeges az alábbi alapelvek előzetes hangsúlyozása: 

A tanulónak minden esetben tisztában kell lennie:  

 a kapott feladat céljával, 

 a sikeres teljesítés kritériumaival, 

 a mérhető, egyértelműen meghatározható követelményekkel. 

A tanulónak minden esetben: 

 kellő próbálkozási (tévedési) lehetőséget kell adni, 

 lehetőséget és támogatást kell adni ahhoz, hogy problémáit megfogalmazza, hogy, gondjainak 

megoldásához segítséget kérjen. 

Az alkalmazott módszereknek és tanulásszervezési módoknak lehetővé kell tenniük: 

 a személyes megnyilvánulást, 

 a próbálkozást, kísérletezést, 

 a kérdezést, segítségkérést, 

 a tanulók közötti együttműködést. 

Szokássá kell alakítani a tanulás során: 

 a tervezést, 

 a döntések indoklását, 

 a vélemény indoklását, 

 az önállóságot, 

 a kérdésföltevést. 

Teret kell adni, és értékelni kell: 

 az egyéni megoldásokra való törekvést, 

 a kritikusságot és önkritikusságot, 

 a mások segítését, a szolidaritást. 

A Művészetek műveltségterület a különböző kompetenciaterületeken átívelő, azokat összekötő 

komplex foglalkozások szervezését teszi szükségessé, ezért az egyes kompetenciák fejlesztésének 

céljai is csak együttesen értelmezhetők. 

Differenciált tanulásszervezés 

A tananyagot a tanterv a tananyagtartalom jellegének, optimális elsajátíthatóságának, és a tanulók 

életkori sajátosságainak megfelelően ciklusonként, tömbösíve tervezi. A tradicionális tantárgyi 

keretek helyére műveltségterületek kerültek, melyek eltérő hosszúságú, egymással összefüggő 

modulokból épülnek fel.  

A kerettanterv – az iskola kiterjesztett funkciójának megfelelően – kiemelt feladatként határozza 

meg a tanulási képességek, a szociabilitás, az együttműködési képességek fejlesztését. Ezért a 

kooperatív technikák alkalmazását, a horizontális tanulást, a projektoktatást a tanulási motiváció 

megteremtésének eszközeiként kezeli. Ezek a módszerek, eljárások, technikák ugyanis lehetővé 

teszik a tanulói aktivitást, a több irányú kommunikációt, a tanulók megismerésére számos 
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lehetőséget biztosítanak, segítve ezzel a személyre szabott fejlesztést. Támogatják ezen túl az olyan 

attitűdök kiépítését, mint: a segítő és kezdeményező magatartás, a felelősségtudat. 

Projekt 

Egy adott tantervi fejlesztési cél elérése érdekében, egy kijelölt témakör keretén belül, 

meghatározott időkeretben, a tanár és a tanulók közös célmeghatározásával és közös 

tevékenységével, konkrét – legtöbbször tárgyiasult – eredménnyel járó tanulás.  

A tanterv megkülönböztet: 

 Témahetet, amelyben egy adott homogén korcsoportban (osztály, tanulócsoport), egy közösen 

meghatározott cél, akár egy tantervi témakör tanulása érdekében, 3-5 egész napos 

elfoglaltsággal, tanári animációval végeznek a tanulók;  

  Komplex projektet, amely kiemelt kompetenciafejlesztési cél érdekében, meghatározott 

időkeretben tanulnak a tanulók. A komplex projekt több műveltségterület tananyagtartalmát 

ötvözi. 

A projektek kitűnő alkalmat teremtenek a csoportban végzett, kooperatív munkára, a csoportok 

önértékelésére, de lehetőséget teremtenek arra is, hogy a csoportok által létre hozott produktum 

alapján a gyerekek egymást is értékeljék. A csoportokon belül végzett egyéni munka fokozatosan az 

értékelés egyik fontos eleme lehet. 

Az értékelés 

Az értékelés nem más, mint a célok és az eredmények összevetése, az eredmények vizsgálata abból 

a szempontból, hogy céljaink szerint minek kellett volna eredményként létrejönnie.  

A művészeti tantárgyak tanulása során nyújtott tanulói teljesítményeknek több rétege van: 

 a személyes, egyéni alkotás, produktum (éneklés, furulyázás, szöveges előadás, táncolás, festés, 

műalkotás felismerése, elemzése szóbeli beszámolók, improvizálás, konkrét feladat megoldása, 

a tanultak visszaadása, stb.) 

 közös produkcióban való részvétel (közös éneklés, bábelőadás, kollektív alkotás készítése, 

iskolai kiállítás rendezése, kórusmunka)  

 közreműködés versenyeken, pályázatokon, ünnepi alkalmakon 

 az adott tantárgyi teljesítményt mérő tesztek, felmérések, ellenőrző feladatok megoldása 

 az alapműveltségi vizsgán való teljesítmény. 

A művészeti tantárgyakban a minősítés egyrészt szóban vagy írásban, másrészt az előbbire épülő, a 

szóbeli értékelést mintegy summázó érdemjegy adásával is történhet. Vonatkozhat ez az egyéni és a 

közös produkcióra, teljesítményre, eredményre egyaránt. 

A megítélés minden esetben a tanulók személyiségének, a magunk fejlesztőmunkájának, valamint a 

tanterv elvárásainak összevetésével, a fejlődés mértékének, a teljesítmény pozitívumainak 

megállapításával történik. Az értékelésben megnyilvánuló nevelői számonkérés fokozatait és 

mértékét a gyermek adottságaiból és életkorából következő eltérések, a tanulók szorgalma és a 

magunk pedagógiai teljesítményei szabják meg.  

A művészeti tantárgyakban az értékelés legfőbb viszonyítási alapja mindenkor a tanulónak 

önmagához mért, a nevelő által toleranciával kezelt haladása, fejlődése. 

Önértékelés 
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Az értékelés egyik fontos értelme, hogy a tanulókat megtanítsuk saját teljesítményük körültekintő 

és elfogulatlan értékelésére. Ez csak úgy lehetséges, ha minden értékelési szituációban lehetőséget 

adunk a tanulónak, hogy munkája eredményét összevesse a célokkal, minél differenciáltabban 

feltárja a hiányosságokat és levonja a tanulságokat. Problémamegoldás, tárgyi alkotómunka vagy 

dramatikus megjelenítés esetén döntő jelentőségű lehet, hogy a tanuló milyennek látja munkájának 

eredményét, és miben látja saját erősségeit, illetve gyengeségeit. Az önértékelés azonban nem 

korlátozódhat az egyes teljesítményekre. Nagyon fontos, hogy a tanuló hosszabb időszakokon 

keresztül is figyelemmel kísérje teljesítményének alakulását, és átgondolja, milyen téren fejlődött, 

miben áll ez a fejlődés, és hol vannak hiányosságok, amelyeket le kell küzdeni. Valójában arról van 

szó, hogy sikerül-e a tanulót saját tanulási folyamatainak aktív részesévé tenni. 

A társak értékelése 

Minél komplexebb egy feladat, minél többféle megoldása lehet, annál érdekesebb, hogy mit szól a 

megoldásokhoz az osztály. A tanár óhatatlanul egyfajta megközelítést képvisel, a dolgokat a saját 

„szemüvegén” keresztül nézi. A többi tanuló érdekes új szempontokat tehet hozzá az értékeléshez. 

A tanulók jobban ismerik társaikat, mint a pedagógusok, mert több időt töltenek együtt. 

Előrehaladásukat a képességek fejlődése terén ők is érzékelik, és sokszor tágabb kontextusba tudják 

belehelyezni, mint a tanár, aki a tanuló személyiségének mindig csak azt a szeletét látja, amely az 

órán megnyilvánul, és csoportmunka esetén a munkaközösséget alkotó csoport illetékes tagjai 

jogosultak egymás teljesítményének megítélésére. 

Természetesen végső szót a tanár dolga kimondani, az értékelés, esetenként az osztályozás 

felelőssége természetesen csak a tanáré. Ha azonban az értékelés már nem korlátozódik az 

osztályozásra, ha a formatív funkció, a visszajelzés jelentősége megnő, akkor már differenciáltabb 

választ adhatunk. 

A produktumok gyűjtése (portfólió) 

A feladat megoldása csak az értékeléssel fejeződik be. Ekkor a tanulók visszajelzést kaptak arról, 

hogy munkájuk mennyire volt eredményes, mennyire szolgálta fejlődésüket, és mit kellett volna, 

illetve kellene másként, jobban csinálni. Bármennyire következetesen is alkalmazzuk azonban ezt 

az elvet, az értékelés néha óhatatlanul elmarad, ráadásul a szóbeli értékelés könnyen elfelejtődik, és 

a félév végére már csak a naplóba beírt osztályzatok képezhetik az összefoglaló értékelés alapját. 

Ennek a problémának a kezelésére szolgál a tanulói produktumok következetes gyűjtése. A 

folyamatosan gyarapodó dosszié (portfólió) az egyes tanulók év közben végzett tevékenységének 

dokumentációja. Belekerül minden írásos munka, rajz, múzeumlátogatás során kitöltött feladatlap, 

az önálló gyűjtőmunka eredményei stb. Fő funkciója, hogy kézzelfoghatóan mutassa a tanulási 

folyamat eredményét. A füzet vezetése csak az egyik, és nem is a legfontosabb tanulói feladat. A 

füzet értékelése esetleg módosíthatja, árnyalhatja az osztályzatok nyomán kialakult szummatív 

értékelést. A portfolió funkciója ezzel szemben az, hogy az egész tevékenység tükre legyen. 
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Rajz és vizuális kultúra 
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2. Megjegyzés 

A Rajz és vizuális kultúra elnevezésű tantárgy a vizuális nevelésre specializált tantárgy. Ebből a 

jellegzetességéből fakadóan szerves egységet alkotnak benne a köznapi és a művészeti 

kultúratartalmak, a tantárgyi pedagógiai munka egyaránt jelent oktatómunkát és esztétikai 

nevelőmunkát. 

Az éves óraszámok elosztásában a folyamatosan ismétlődő találkozási alkalmakat fontosnak tartjuk. 

Indokolja ezt, hogy a tantárgyban folyó nevelő-oktató munka a tanulók gyakorlati tevékenységein 

és ezzel együtt folyamatos szemlélet-alakító pedagógiai munkán alapszik 

NAT követelmények 

A Rajz és vizuális kultúra elnevezésû tantárgy tanterve a NAT Mûvészetek mûveltségi területének 

Vizuális kultúra, mûveltségi részterülete minden követelményét feldolgozza. 

3. FEJLESZTÉSI TERÜLETEK 

Az erkölcsi nevelés 

A vizuális kultúra tantárgy lehetővé teszi, hogy az alapvető célok közül megvalósuljon a tanulók 

erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt 

felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, az önálló gondolkodás előkészítése. 

Felkészít az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra. Lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert 

körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, 

megvitatására. Megalapozza és fejleszti az olyan nélkülözhetetlen készségeket, mint a 

kötelességtudat, a munka megbecsülése, az együttérzés, a tisztelet és a tisztesség, a türelem, az 

elfogadás. Segíti az olyan beállítódások kialakítását, mint az önfegyelem, a képzelőtehetség, az 

intellektuális érdeklődés felkeltése, ami a sikeres tanulás feltétele, és hatással van későbbi életükre 

is. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanulók megismerik nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles 

magyar történelmi személyiségek, művészek munkásságát. Gyakorolják azokat az egyéni és 

közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és 

népei megismerését, megbecsülését. Fejlődik bennük a hazaszeretet érzése, és méltó helyére kerül 

Európa kultúráján belül a magyar kultúra, ami erősíti magyarságtudatukat. Ismereteket szereznek az 

egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Az önismeret fejlődését segítik a munka közben megszerzett tapasztalatok és ismeretek, lehetővé 

teszik szellemi fejlődést, a készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak 

kifejezésre jutását, érzelmeinek hiteles kifejezésrejuttatását, az empátia fejlődését, és a kölcsönös 

elfogadást. 

A családi életre nevelés 



 

 667 

Erkölcsi érzékük alakítására komoly befolyással lehet a harmonikus családi minták, a családi 

közösségek bemutatása. 

A testi és lelki egészségre nevelés 

A művészet aktív művelése, értő befogadása vagy csak egyszerű csodálata segít az egészséges lelki 

állapot örömteli megéléséhez, ezzel az egyik legjobb módszere a stresszkezelésnek, mert 

lehetőséget nyújt a lelki egyensúly megóvására. 

Pályaorientáció 

A vizuális kultúra olyan tevékenységek kipróbálását teszi lehetővé, amely egyszerre igényli, hogy 

képességeiket kipróbálják, elmélyüljenek egyes, érdeklődésüknek megfelelő tevékenységben 

egyedül és csoportmunkában egyaránt. 

Médiatudatosságra nevelés 

A vizuális kultúra lényeges eleme a médiaismeret, így lehetőségük van a hagyományos és új médiumok 

nyelvrendszerének megismerésére, értelmezésére, ennek során kialakulhat a kritikai beállítódás, a médiumoktól is 

befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésének képessége, tudatos alakítása. Megismerkedhetnek 

a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a 

valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek 

és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 

A tanulás tanítása 

Különösen sok lehetőségük van a megfigyelés módszerének, a könyvtári és egyéb 

információforrások felkutatásának gyakorlására, és a máshol is jól alkalmazható vizuális emlékezet 

fejlesztésére.  

4. Kompetenciák 

Az iskolai nevelés-oktatás alapvető célja a kulcskompetenciák fejlesztése. Az Európai Unióban 

kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek alapját alkotó képességeket és 

attitűdöket értjük, amelyek birtokában az Unió polgárai egyrészt gyorsan alkalmazkodhatnak a 

modern világ felgyorsult változásaihoz, másrészt a változások irányát és tartalmát cselekvően 

befolyásolhatják. A tudásalapú társadalomban felértékelődik az egyén tanulási képessége, mert az 

emberi cselekvőképesség az élethosszig tartó tanulás folyamatában formálódik. Mindegyik 

kompetencia részét képezik a következő fejlesztési területek: kritikus gondolkodás, kreativitás, 

kezdeményezőképesség, problémamegoldás, együttműködés, kockázatértékelés, döntéshozatal, 

érzelmek kezelése, a kapcsolati kultúra, a társas tolerancia.  

A rajz és vizuális kultúra foglalkozások a kulcskompetenciák közül az alábbiak elsajátítására 

nyújtanak lehetőséget: Anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai 

kompetencia, természettudományos és technikai kompetencia, digitális kompetencia, hatékony, 

önálló tanulás, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói 

kompetencia, és kiemelten: 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség 
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Szükséges ismeretek: helyi, nemzeti, európai, egyetemes kulturális örökség, és a világban elfoglalt 

helyünk tudatosítása. A főbb művészeti alkotások értő és beleérző ismerete. Európa kulturális és 

nyelvi sokféleégének megőrzésére irányuló igénynek, a közízlés fejlődésének, és az esztétikum 

mindennapokban betöltött szerepének a megértése. 

Képességek: Művészi önkifejezés, kreativitás, műalkotások elemzése, saját nézőpont összevetése 

mások véleményével. A nyitottság, fogékonyság, érdeklődés, és az önkifejezés, a kulturális 

alkotómunka révén önismeretünk és emberi viszonyaink gazdagodása. A kulturális és a gazdasági 

tevékenységek közötti összefüggések, lehetőségek felismerése. 

Attitűd: A művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság, érdeklődés, fogékonyság és az esztétikai 

érzék fejlesztésére való hajlandóság. 

5. Általános célok 

A vizuális alkotó és befogadó-megismerő képességek folyamatos és fokozatos fejlesztése és ezzel 

együtt olyan alapműveltség biztosítása, amely: 

– a vizuális kultúra széleskörű értelmezésén alapszik, 

– az általános vizuális képességek, a vizuális művészeti ismeretek gyarapodásából következik  

– a mai életünkre vonatkozóan korszerű 

– élethelyzetekben hasznosítható és az ember érzéki világát gazdagító, így általános vizuális 

kulturáltságot jelent. 

6. Általános követelmények 

Tantárgyi szinten a követelmények általános megfogalmazásúak, ezen belül számos attitûd-jellegû 

követelményt is tartalmaznak. A tantárgy teljes és részletes követelményrendszerét az évfolyamokra 

vonatkozó követelmények együttese jelenti, ezen a szinten az  objektív jellegû,  mérhetõ 

követelmények dominálnak. 

Élmények, érzelmek, hangulatok, gondolatok, emlékek és elképzelések személyes hangú 

kifejezésének képessége a vizuális nyelv kifejező-szándéknak megfelelő megválasztásával, 

változatos síkbeli, térbeli technikákkal (anyanyelvi kommunikáció, esztétikai-művészeti tudatosság 

és kifejezőképesség). 

Képzőművészeti, ipar- és népművészeti, építészeti alkotások, művészeti ágak, műfajok, technikák 

és tematikák ismerete különböző korokból és kultúrákból; művészettörténeti korok és különböző 

stílusok jellemzőinek ismerete (természettudományos kompetencia, matematikai kompetencia). 

A műbefogadás, műelemzés és megítélés képessége, a műalkotások sokfélesége iránti nyitott 

magatartás; a vizuális művészetek, valamint általában a vizuális esztétikum és korunk vizuális 

esztétikai megnyilvánulásai iránti érzékenység (esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség). 

Különböző célú vizuális közlések, információk létrehozásának képessége, ábrázolási képességek az 

ábrázolási szabályok, a közlő szándéknak megfelelő technikák és vizuális nyelv alkalmazásával 

(anyanyelvi kommunikáció, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség). 

Látványok, vizuális jelenségek, az ember mai életére jellemző vizuális és mozgóképi információk 

értelmezésének képessége (anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, digitális 
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kompetencia, hatékony, önálló tanulás, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, 

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség). 

Ábrázolási konvenciók, tömegkommunikációs rendszerek és változataik jellemzőinek ismerete 

(matematikai kompetencia, anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, esztétikai-művészeti 

tudatosság és kifejezőképesség). 

A tárgytervezés és tárgyalkotás képességei, modell- és makett készítési alapképességek, a funkció, a 

használói igény szerinti gondolkodás; a szép megformálás és a műves kivitelezés igénye 

(természettudományos kompetencia, matematikai kompetencia, anyanyelvi kommunikáció, digitális 

kompetencia, önálló tanulás, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, idegen nyelvi 

kommunikáció, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség). 

A tárgy- és környezetkultúra különböző területeinek ismerete, a tárgyak és a környezet 

megítélésének képessége a rendeltetés-forma-szerkezet-anyag-technika-díszítés-esztétikum és az 

életmód összefüggés-rendszerében. (anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, 

természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, önálló tanulás, kezdeményezőképesség és 

vállalkozói kompetencia, szociális és állampolgári kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség). 

7. Tartalom 

A tantárgy tartalma három egységre tagolódik. Ezek a következők: 

– Kifejezés, képzőművészet 

– Vizuális kommunikáció 

– Tárgy- és környezetkultúra 

Ezek az elemek tovább már nem tagolódnak, az alábbiakban tagoltan közölt tanítási szaktartalmak 

az évfolyam szint "tartalom" rovatában - általában - vegyes megfogalmazású mondatokban jelennek 

meg. 

A K i f e j e z é s, k é p z õ m û v é s z e t szerkezeti egységében találhatók a következő szakterületi 

anyagok: 

 a tanulók olyan alkotómunkája, amelyet az élmény, hangulati és érzésvilág, a személyes 

elgondolás és a kifejezés szabadsága vezérel (esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség), 

 a képzőművészeti alkotások (különböző korokból és kultúrákból vett festmények, grafikák és 

szobrok, a tárgykollázs, a performance és egyéb, nem hagyományos vizuális művészeti terület; 

tehát összességében az ún. autonóm művészeti alkotások) elemzése, esetenként az elemzési 

jelleg és módszer megfogalmazásával (anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi 

kommunikáció, matematikai kompetencia, természettudományos kompetencia, digitális 

kompetencia, hatékony önálló tanulás, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, 

szociális és állampolgári kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség), 

 szórványosan vizuális nyelvi ismeretek és technikai ismeretek (matematikai kompetencia, 

természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, hatékony önálló tanulás, esztétikai-

művészeti tudatosság és kifejezőképesség), 

 fokozatosan elosztott, az évfolyamok előrehaladtával kissé növekvő képzőművészeti ismeretek 

(anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség), 
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 szórványosan művészettörténeti vonatkozások, 7. évfolyamtól konkrét művészettörténeti 

ismeretek (anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, esztétikai-művészeti 

tudatosság és kifejezőképesség), 

A V i z u á l i s k o m m u n i k á c i ó szerkezeti egységében jelennek meg a következő szakterületi 

anyagok: 

 a tanulók ábrázoló munkája (modell - látvány és műalkotás - tanulmányozó ábrázolása a 

vizuális nyelvi minőségek és viszonylatok tanulása céljából, szerkezeti és folyamat-

értelmezések magyarázó rajzokban, ábrákban, ábrázolási konvenciók tanulása, vizuális jelek és 

egyéb információk alkotása, értelmező szándékú modell- és makettkészítés) (anyanyelvi 

kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, természettudományos 

kompetencia, digitális kompetencia, hatékony önálló tanulás, esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség), 

 a látvány értelmező célú elemzése és az előzőekben felsorolt közlésfajták elemzése, értelmezése 

(anyanyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, természettudományos kompetencia, 

digitális kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség), 

 vizuális nyelvi, ábrázolási és ábrázoló-technikai ismertek (természettudományos kompetencia, 

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség). 

A T á r g y -  é s  k ö r n y e z e t k u l t ú r a szerkezeti egységében jelennek meg a következő 

szakterületi anyagok: 

 használati tárgyak (használható és makett értékű) és dísztárgyak készítése, építészeti makettek 

(természettudományos kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség), 

 tárgyak, építmények, épített környezetek, díszítmények tervezése (rajz és modell) (anyanyelvi 

kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, természettudományos 

kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség), 

 tárgyak, építmények, épített környezetek, díszítmények elemzése a funkció-anyag/technika-

forma-szín-esztétikum összefüggés-rendszerében vagy ezek közül valamely összefüggés szerint 

(anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, természettudományos kompetencia, 

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség), 

 tárgy- és környezetkultúra, valamint vizuális nyelvi és tárgyalkotó-technikai ismeretek 

(természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség). 

8. Értékelés 

A tantárgy értékelése osztályzattal történik. Az osztályzatok megállapításánál az alábbi elveket 

tartjuk fontosnak: 

 a mérhető követelmények teljesítési színvonala az osztályozás alapja, 

 osztályzattal nem minősíthetők (illetve csak 5-ös osztályzattal jutalmazhatók) a személyes 

alkotások, vagyis azok, amelyekben a tanuló személyes énjét jeleníti meg (élmény, hangulat, 

érzés, érzelem, stb. kifejezése), 

 az érdemjegyet mindig pozitív irányban befolyásolja a tanítvány képességeiben és tudásában 

bekövetkezett jelentős fejlődés, 

 az érdemjegyet pozitív irányban befolyásolja az eredeti, sajátos, egyedi megoldás. 
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9. 5. évfolyam 

Évi óraszám: 37 óra 

Megjegyzés 

Az 5. évfolyam tanulóinak gondolkodása nem tér el meghatározóan a 4. évfolyamosok jellemzőitől. 

Kissé hangsúlyosabbá válik a műelemzés területe. 

A megismerésre szánt műalkotások listáját a szaktanár állítja össze. A művek száma mintegy 10-15 

legyen (ezen kívül természetesen még számos műalkotást használunk fel részelemzésekhez és 

szemléltetésekhez a tanév során).  

Cél 

A vizuális nyelv kifejező és ábrázoló szándék szerinti használatának erősítése, tudatosítása, a 

vizuális közlés- és kommunikáció-változatok szélesedő skálájával történő ismerkedés. 

Önállóság kialakítása a mű-, látvány-, és tárgyelemzésben, a véleményformálásban és az 

alkotásban. A művészeti ismeretek bővítése és válogatottan különböző korokból, kultúrákból és 

kontinensekről származó műalkotásokkal a művészettörténeti tanulmányok előkészítése. 

Fejlesztési követelmények 

Megismerő-, befogadóképesség  

(Közvetlen tapasztalás útján szerzett élményekfeldolgozása; Ismeretszerzés, tanulás, térbeli 

tájékozódás; Kommunikációs képességek): 

 érzékelhető tulajdonságok alapján az azonosságok és különbözőségek felismerése, 

 egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése szabadkézi rajzban, 

 ismert útvonalak rajzának elkészítése, 

 időbeli folyamatok, változások megfigyelése, ábrázolása, 

 ismerkedés műalkotásokkal, elemző beszélgetés műalkotásokról, 

 tárgyakkal, jelenségekkel, műalkotásokkal kapcsolatos információk gyűjtése, 

 a közvetlen környezetben található tárgyakon a forma és a rendeltetés kapcsolatának 

felismerése, 

 önálló kérdések megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban, 

 képek, látványok, események leírása, 

 ismerkedés egyszerű tárgykészítő technikákkal, 

 a legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 

 képi utasítások követése, 

 a sík- és térbeli kifejezés, közlés vizuális nyelvi elemek (vonal, sík, forma, szín) korosztályi 

szintű használata különböző célú kompozíciókban. 

Kreativitás 

(Alkotóképesség; Problémamegoldó képesség): 

– gyakorlati feladatok előkészítése, megoldása, tervvázlatok készítése, egyszerű tárgy létrehozása, 

– felületek dekoratív kialakítása, egyszerű eszközök használata, gazdaságos anyaghasználat. 
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Önismeret, önértékelés, önszabályozás: (FORMÁTUMVÁLTOZÁS) 

 saját képességek számbavétele, saját és mások munkájának összehasonlítása, 

 páros munkák. 

Témakörök, tartalmak 

Kifejezés, képzőművészet: 

Kötelező: 

 élmények, fantáziaképek síkbeli megjelenítése, 

 népköltészeti alkotások, versek, mesék, történetek vizuális feldolgozása, 

 ecset-, ceruza-, filctoll-rajzok, 

 akvarell-, tempera-, krétafestmények, 

 műelemzések a különböző képzőművészeti ágak (festészet, grafika, szobrászat) főbb vizuális 

jellemzőinek vizsgálatával, különböző korokból és kontinensekről származó jellegzetes 

példákon keresztül (pl. barlangrajzok; ókori egyiptomi és görög, amerikai prekolumbián, 

valamint 16-17. és 20. századi szobrok; középkori ikonok, 16-18. századi arcképek és 

oltárképek, 17. és 19. századi tájképek, avantgárd és neoavantgárd festmények, 16-17. és 20. 

századi grafikai lapok), 

 történetek megjelenítése képen, képsorozaton (pl.: antik mitológia, bibliai, stb.) 

 a népművészet jeltartalmú elemeinek jelentésvizsgálata. 

Nem kötelező: 

 élmények, fantáziaképek térbeli megjelenítése, 

 hurkapálcika rajzok, 

 vegyes technikájú megoldások, 

 sokszorosító grafikai eljárás: papírmetszet, 

 mintázás agyagból. 

Vizuális kommunikáció: 

Kötelező: 

 természeti és mesterséges formák (emberek, növények, állatok, tárgyak - köztük mértani 

alapformák) és jelenségek ábrázoló tanulmányozása, 

 vonallal, tónusos megoldásban és színnel, 

 jellemző forma (karakter), 

 felépítés, kapcsolódás, arány, 

 mozgás, a forma változása, 

 a lokálszín, színárnyalatok kikeverése, derítés, tompítás 

 felület, faktúra, 

 különböző nézőpontok, 

 újságokból gyűjtött fotók, betűk, képekből plakát készítése, 

 rögzített vizuális közlések (írás, műalkotás, tárgy, magyarázó rajz, fotó, plakát), 

információtartalmának elemzése.  

 tárgyak felépítését, tagoltságát magyarázó, elemző rajzok, tér- és tömegviszonyokat értelmező 

makettek készítése, 

 geometrikus térmodellek készítése papírból hálózatrajz, szerkesztőrajz alapján, 

 3 képsíkos vetületi ábrázolás az elkészített geometrikus formákról, 
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Nem kötelező: 

 elképzelt tárgy magyarázó-értelmező megrajzolása elől-, felül- oldalnézetben, 

 rajzos üzenet, képregény készítése szövegírással, 

 újságokból gyűjtött fotók, betűk, képek jellemzőinek megbeszélése, 

 közvetlen vizuális közlések (gesztus, jelbeszéd) információtartalmának elemzése. 

Tárgy- és környezetkultúra: 

Kötelező: 

 tárgytervezés rajzban, tárgykészítés (pl. használati tárgyak) szabadon választott technikával, 

 fazekastárgyak (kerámiaműhelyek alkotásai, népi fazekasság) elemzése;  

 fonott és szövött tárgyak elemzése. 

Nem kötelező: 

 talált tárgyak elemzése: mi volt? mi lehet belőle? 

 régi tárgyak elemzése: kié volt? milyen korban? mire használta? 

 szalagos és lapokból formált edények építése, faktúraképzés, 

 egyszerű tárgykészítés fonással és szövéssel. 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben végezzük, 

az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott:  

Megalitikus építészet (pl. Stonehenge), őskori mágikus ábrázolás (pl. altamirai barlangrajz), ókori 

egyiptomi és mezopotámiai sírtípusok és templom (pl. Kheopsz piramisa, Zikkurat – Úr, karnaki 

Ámon-templom), faragott mészkőszobor az ókori Egyiptomból (pl. Írnok szobor, Nofretete 

fejszobra), halotti kultusz tárgyai (pl. Tutenchamon arany halotti maszkja), az ókori Egyiptom 

ábrázolását bemutató falfestmény vagy dombormű (pl. Fáraó vadászaton – thébai falfestmény), az 

ókori görög és római templom (pl. athéni Akropolisz: Parthenon, Erektheion; Pantheon), ókori 

színház, amfiteátrum (pl. Colosseum), görög és római emberábrázolás (pl. delphoi kocsihajtó, 

Szamothrakéi Niké, Laokoón-csoport, római portré szobor). 

Ajánlott módszerek 

 bemutatás, illusztráció (dia, könyv, képek, poszter, modell), 

 megfigyelés, saját élményű felfedezés (gyűjtés /kövek, termések/, gyűjtőmunka /képek, 

cikkek/), 

 önálló munka (konzultációs lehetőséggel). 

A továbbhaladás feltételei 

 képes személyes élmények, érzelmek, hangulatok kifejezésére, 

 fokozódó tudatossággal és érzékenységgel használ vizuális minőségeket kifejező és ábrázoló 

alkotásaiban, 

 ismeri a vizuális művészetek legfontosabb ágainak (festészet, szobrászat, grafika) alapvető 

vizuális jellemzőit, használja ezeket az elnevezéseket, 

 ismer néhány képzőművészeti témát, a tematikai sajátosságokat be tudja építeni az elemzésekbe, 

 felismer és meg tud nevezni néhány képzőművészeti, nép- és iparművészeti, valamint építészeti 

alkotást, 

 alapismeretekkel rendelkezik az alkotás létrehozása, a tárgytervezés és kivitelezés folyamatáról, 

 jártas a látványok (tárgy, tárgycsoport, jelenség) ábrázoló tanulmányozásában, 
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 képes a megismert anyagok, eszközök, technikák önálló használatára, 

 ismeri az információközlés legfontosabb formáit és jellegzetességeiket, felismer néhány 

közlésfajtát, maga is meg tudja fogalmazni képben közléseit, magyarázatait, 

 tárgyalkotó munkájában a kitartás, pontosság, igényesség jellemzi, 

 képes az életmód és a tárgyforma kapcsolatának meglátására, a tárgyelemzésekben való 

részvételre. 

Értékelés 

 A folyamatos szöveges értékelések mellett osztályozást alkalmazzuk. 

 A tanuló érdemjegyének megállapítása a mérhető követelmények teljesítésének színvonala, és a 

diák önmagához mért gondos, pontos munkavégzésre irányuló, igényességre törekvő, látható 

szándéka alapján történik. 

 Osztályzattal nem minősíthetők (illetve csak 5-ös osztályzattal) azok a személyes alkotások, 

amelyekben a tanuló személyes énjét (élmény, hangulat, érzelem stb.) jeleníti meg. 

 Az osztályzatokat pozitív irányba befolyásolja a tanuló mérhető fejlődése, az alkotások 

eredetisége, sajátos egyedi megoldása. 

Ajánlott irodalom 

 Fekete Ilona – Radák Juca – Rákos Katalin: Műelemző 1. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) 

 László Enikő: Rajz I. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) 

 Környeiné Gere Zsuzsa – Reegnné Kuntler Teréz: Tér-forma-szín (Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest) 

 Horváth Lászlóné: Őskor és ókor művészete 

 /Barangolás a művészettörténetben 5. o./ (Pauz Kiadó, Celldömölk) 

 Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban – A kezdetektől napjainkig 

 (Veritas, Győr) 

 Szabó Attila: Művészettörténet képekben – A kezdetektől napjainkig 

 (Veritas, Győr) 

 Herendi Miklós: Művészettörténet I. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) 

 László János: Az őskor és az ókor művészete /Az építészet, szobrászat, festészet kincsei – 

Művészettörténet 5. (Mozaik Kiadó, Szeged) 

 Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa 5. Osztály (Apáczai Kiadó, Celldömölk) 

 Imreh Zoltánné: Korok és stílusok – Műalkotások elemzése 1. Kötet (Comenius Kiadó, Pomáz) 

 Imreh Zoltánné: Korok és divatok – Az öltözködés története 1. Kötet (Comenius Kiadó, Pomáz) 

 Tarján Gábor: Mindennapi hagyomány 

 A képzőművészet iskolája (Képzőművészeti Zsebkönyvtár, Budapest) 

 Kleineisel János: A forma hatalma (Móra Könyvkiadó, Budapest) 

 Zolnay Vilmos: A művészetek eredete (Magvető Kiadó, Budapest) 

Feltételek 

 Elsötétíthető terem, vízcsap mosdóval, tárolószekrény és/vagy polcok. 

 Iskolai beszerzésű tanítási eszközök (tanári és tanulói használatra): 
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 Projektor, számítógép, DVD-lejátszó, digitális tananyag (műalkotások reprodukciói, 

festmények, grafikák, szobrok, népművészeti és iparművészeti tárgyak, épületek) vetítőállvány 

és vászon, elosztó-hosszabbító, 

 A/3-as rajztábla az osztálylétszámnak megfelelően, 

 néhány (nagyobb) olló, barkácsszerszámok, 

 kartonpapírok és drapériák különböző színekben, 

 kb. 10 db fél íves műszaki rajzlap (egy osztály számára), 

 plasztilin 

 néhány kg könnyen hajlítható vastagabb drót, 

Ajánlott:  

Video lejátszó, természeti és művészeti filmek videokazettákon, fénymásológép,  

A tanulók egyéni felszerelése: 

 kb. 30 db A/4-es félfamentes rajzlap, 10 db A/3-as félfamentes rajzlap, 10 db A/4-as mûszaki 

rajzlap, rajzlapgyûjtõ, 

 grafitceruza (faborítású, 2B-4B puhaságú ), krétakészlet, színes filctollak, 

 12 színû vízfestékkészlet, legalább 1 vékonyabb és 1 vastagabb ecset, 

 temperakészlet vagy legalább a főszínek, valamint fehér és fekete, 

 vonalzók, 

 olló, folyékony ragasztó és ragasztószalag, 

 színespapírkészlet, 

 textilmaradék, fonalmaradékok. 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 
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10. 6. Évfolyam 

Évi óraszám: 37 óra 

Megjegyzés 

Életkori sajátosságainál fogva a 12 éves korú gyermek elmélyültebb, pontosabb megfigyelésekre 

képes. Az előző évekhez viszonyítva a szubjektív területekkel szemben az objektív közlés nagyobb 

súlyú és kissé hangsúlyosabb az elméleti ismeretszerzés.  

A megismerésre szánt műalkotások listáját a szaktanár állítja össze. A művek száma mintegy 15-2O 

legyen, ezen kívül természetesen még számos műalkotást használunk fel részelemzésekhez és 

szemléltetésekhez a tanév során. 

Cél 

A 6. évfolyamra az 5. évfolyamon megfogalmazott célok érvényesek. 

Fejlesztési követelmények 

Megismerő-, befogadóképesség  

(Közvetlen tapasztalás útján szerzett élményekfeldolgozása; Ismeretszerzés, tanulás, térbeli 

tájékozódás; Kommunikációs képességek): 

 jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján, a célirányos figyelem fejlesztése céljából, 

 egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése szabadkézi rajzban, 

 mozgásélmények megjelenítése, különböző mozgások vizuális rögzítése, síkbeli, térbeli 

megjelenítése, 

 különböző festő technikák kipróbálása, 

 ismerkedés műalkotásokkal, elemző beszélgetés műalkotásokról, 

 tárgyakkal, jelenségekkel, műalkotásokkal kapcsolatos információk gyűjtése, 

 a közvetlen környezetben található tárgyakon a forma és rendeltetés kapcsolatának elemzése, 

 önálló kérdések megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban, 

 rajzos és írásos válasz szóbeli vagy írásbeli kérdésekre, 

 képek, látványok, események leírása, leírás alapján kép készítése, 

 ismerkedés egyszerű kifejező és tárgykészítő technikákkal, 

 legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó használata, 

 képi utasítások létrehozása, 

 a sík- és térbeli kifejezés, közlés vizuális nyelvi elemek (vonal, sík, forma, szín) korosztályi 

szintű használata különböző célú kompozíciókban. 

Kreativitás 

(Alkotóképesség; Problémamegoldó képesség): 

 egyszerű tárgy létrehozása, 

 reflektálás irodalmi, zenei, filmes élményekre saját kifejező szándékú alkotásokban, 

 tárgytervezői feladatoknál „természeti” előképek alkalmazása, 

 gyakorlati feladatokban saját elképzelések megvalósítása, fokozottan önálló előkészítés, 

megoldás, 
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 rögtönzött eszköz készítése, 

 gazdaságos anyaghasználat. 

Önismeret, önértékelés, önszabályozás: (Formátumváltozás) 

 személyes preferenciák tudatosítása, saját képességek számbavétele, 

 páros és kiscsoportos munkák. 

Témakörök, tartalmak 

Kifejezés, képzőművészet: 

 személyes és művészeti (népművészet, képzőművészet, színház, tánc, zene, irodalom) élmények 

feldolgozása képi, plasztikai kompozíciókban (pl. népballadák, a magyar és a világirodalom 

klasszikusai, mondák, legendák, klasszikus és rockzene), 

 homogén és vegyes rajz- és festőtechnikák, 

 monotípia, papírmetszet, 

 mintázás-térformálás, papírplasztika, 

 képsorok egyszerű animációval, 

 különböző korokból származó műalkotások elemzése; az elemzések során a művészeti műfajok 

(szobrászat: körplasztika, dombormű; festészet: táblakép- és falfestészet; sokszorosító grafika: 

mély- és magasnyomás) és technikák (szobrászat: faragás, mintázás, öntés; táblakép: tempera- 

és olajfestés; falfestészet: freskó, mozaik; mélynyomás: rézkarc; magasnyomás: fametszet, 

linómetszet) jellemzőinek vizsgálata, 

 a vizuális nyelv alapelemei, a használt technika/anyag és a komponálási mód kifejező hatásán 

alapuló alkotómunka, a kifejező hatás megfigyelése az elemzett művekben. 

Vizuális kommunikáció: 

 kompozíciós gyakorlatok látványok ábrázolásával, 

 tárgyak felépítését, tagoltságát magyarázó, elemző rajzok, tér- és tömegviszonyokat értelmező 

makettek készítése forma- és színredukcióval, 

 axonometria 

 fejlődést, változást, működést, folyamatot magyarázó, szemléltető ábrák készítése, 

 geometrikus térmodellek készítése papírból hálózatrajz, szerkesztőrajz alapján, 

 3 képsíkos vetületi ábrázolás az elkészített geometrikus formákról, 

 térformálás - térábrázolás: összetettebb makettek készítése papír- és textilplasztikában, 

természetes anyagok használatával; alaprajz és térképkészítés (pl. történelmi mondák, legendák, 

olvasmányok alapján helyszínek, épületek - jurta, vár, templom; népi építészet vagy helyi 

műemlék feldolgozása), 

 a sokszorosított információ (könyv, reprodukció, plakát, képes folyóirat, film) jellemzőinek 

elemzése, a kép és szövegfolt arányára figyelve újság, könyvcímlap tervezése, 

 a képi közlések szabályainak, konvencióinak tanulmányozása közismert jelekben, 

szimbólumokban, 

 jelképek, nemzeti ereklyék (pl. címer, zászló, szakrális tárgyak), 

 jel- és üzenettartalma, 

 a közösségi élet jelei - informáló jelek a mindennapi életben, 

 vizuális jelek gyűjteményének készítése; jeltervezés és kivitelezés. 

Tárgy- és környezetkultúra: 
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 a tervezési folyamat alapjainak megismerése valódi szükségletként jelentkező vagy elképzelt 

(esetleg fantasztikus) tárgy létrehozásával, 

 a hiányhelyzet felismerése, 

 ötletek a hiány pótlására, 

 tervezés az anyagok, eszközök megválasztásával, 

 kivitelezés (pl. egy használati tárgy - iskolai felszerelés, személyes tárgy - elkészítése; játék 

vagy báb készítése), 

 a viaszírásos batiktechnika munkafázisai, tárgykészítés-díszítés (pl. terítő, párna, trikó), 

 a tágabb környezet rendeltetésének, formáinak elemzése, kritikája, 

 különböző funkciójú épített terek osztásai, mozgáslehetőségek a terekben, térérzetek, 

 életterek, az otthon berendezése és tárgyai, 

 egy választott tárgy történeti változásai. 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben végezzük, 

az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott:  

Korakeresztémy és bizánci templom (pl. Santa Sabina, Hagia Sophia), népvándorlás kori tárgy (pl. 

nagyszentmiklósi kincs, honfoglaláskori öltözet), románkori és gótikus templom, székesegyház (pl. 

pisai dóm, jáki bencés apátsági templom, amiens-i székesegyház, nyírbátori református templom), 

Magyar Szent Korona és koronázási palást, épületdíszítő és oltárszobrok a középkorból (pl. V. 

Stoss), gótikus freskó és oltárkép (pl. Giotto, M.S. Mester), gótikus üvegablak (pl. chartres-i 

katedrális üvegablakai), reneszánsz és barokk palota és kastély (pl. Palazzo Farnese, chambordi 

kastély, versailles-i palota, fertődi Eszterházy-kastély), a reneszánsz és barokk mesterei (pl. 

Michelangelo B., Leonardo da Vinci, Raffaello S., A. Dürer, P. Bruegel, P. P. Rubens, Rembrandt, 

D. Velazquez, Vermeer van Delf). 

Ajánlott módszerek 

 bemutatás, illusztráció (dia, könyv, képek, poszter, modell), 

 megfigyelés, saját élményű felfedezés (gyűjtés /kövek, termések/, gyűjtőmunka /képek, 

cikkek/), 

 önálló munka (konzultációs lehetőséggel). 

A továbbhaladás feltételei 

 jártas a vizuális minőségek és a kompozíciós megoldások felismerésében és alkalmazásában, 

 ismeri különböző anyagok viselkedésének törvényszerűségeit, képes a kifejezőeszközök 

megválasztásával, alkalmazásával a gondolatok közlésének erősítésére, 

 jártas néhány egyénileg választott technika használatában, a kézművesség egyik ágában; képes a 

technikai kivitelezés minőségének megítélésére, 

 felismer és meg tud nevezni néhány képzőművészeti, nép- és iparművészeti, valamint építészeti 

alkotást, 

 ismer néhány festészeti, szobrászati és grafikai műfajt és technikát, a műfaji-technikai 

sajátosságokat meg tudja fogalmazni az elemzések során, 

 képes a látvány (tárgy, tárgycsoport, jelenség) tanulmányozására, elemzésére, egyszerű 

magyarázó ábrák készítésére és elemzésére, 
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 jártas a látványtól való elvonatkoztatásban, a forma- és színredukció megoldásaiban, a téri 

modellkészítésben, 

 alapismeretekkel rendelkezik a szerkesztőrajz közlésformájáról, különböző közlésfajták 

jellemzőiről, jártas a szerkesztőrajz készítésében, 

 ismeri a vizuális információközlés legelterjedtebb módjait, alapvető jellemzőiket; képes a betű 

és kép együttes alkalmazására, 

 ismeri a legfontosabb képi jeleket, a nemzeti ereklyéket, 

 ismeri a tárgytervezés és -készítés folyamatának legfontosabb lépéseit, szempontjait, 

 képes az életmód, a lakás berendezése és a használati tárgyak közötti összefüggések 

felismerésére, 

 tájékozott lakóhelye, megyéje népi kismesterségeiről, 

 igényli a kulturált környezetet. 

Értékelés 

 A folyamatos szöveges értékelések mellett osztályozást alkalmazzuk. 

 A tanuló érdemjegyének megállapítása a mérhető követelmények teljesítésének színvonala, és a 

diák önmagához mért gondos, pontos munkavégzésre irányuló, igényességre törekvő, látható 

szándéka alapján történik. 

 Osztályzattal nem minősíthetők (illetve csak 5-ös osztályzattal) azok a személyes alkotások, 

amelyekben a tanuló személyes énjét (élmény, hangulat, érzelem stb.) jeleníti meg. 

 Az osztályzatokat pozitív irányba befolyásolja a tanuló mérhető fejlődése, az alkotások 

eredetisége, sajátos egyedi megoldása. 

Ajánlott irodalom 

 Fekete Ilona – Radák Juca – Rákos Katalin: Műelemző 2. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) 

 László Enikő: Rajz I. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) 

 Környeiné Gere Zsuzsa – Reegnné Kuntler Teréz: Tér-forma-szín (Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest) 

 Horváth Lászlóné: Az V-XVIII. Század művészete 

/Barangolás a művészettörténetben 6. o./ (Pauz Kiadó, Celldömölk) 

 Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban – A kezdetektől napjainkig (Veritas, Győr) 

 Szabó Attila: Művészettörténet képekben – A kezdetektől napjainkig (Veritas, Győr) 

 Herendi Miklós: Művészettörténet I. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) 

 László János: A középkor művészete /Az építészet, szobrászat, festészet kincsei 

Művészettörténet 6./ (Mozaik Kiadó, Szeged) 

 Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa 6. Osztály (Apáczai Kiadó, Celldömölk) 

 Imreh Zoltánné: Korok és stílusok – Műalkotások elemzése 2. Kötet (Comenius Kiadó, Pomáz) 

 Imreh Zoltánné: Korok és divatok – Az öltözködés története 1. Kötet (Comenius Kiadó, Pomáz) 

 Tarján Gábor: Mindennapi hagyomány 

 A képzőművészet iskolája (Képzőművészeti Zsebkönyvtár, Budapest) 

 Zolnay Vilmos: A művészetek eredete (Magvető Kiadó, Budapest) 

Feltételek 
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 Elsötétíthető terem, vízcsap mosdóval, tárolószekrény és/vagy polcok. 

 Iskolai beszerzésű tanítási eszközök (tanári és tanulói használatra): 

 Projektor, számítógép, DVD-lejátszó, digitális tananyag (műalkotások reprodukciói, 

festmények, grafikák, szobrok, népművészeti és iparművészeti tárgyak, épületek) vetítőállvány 

és vászon, elosztó-hosszabbító, 

 Min. 2 db rezsó, 2 db vasaló, 

 A/3-as rajztábla az osztálylétszámnak megfelelően, 

 festőpaletták, keverőtálak az osztálylétszámnak megfelelően, 

 szövőkeretek és/vagy szalagszövő az osztálylétszámnak megfelelően, 

 néhány (nagyobb) olló, barkácsszerszámok, 

 kartonpapírok és drapériák különböző színekben, 

 kb. 10 db fél íves műszaki rajzlap (egy osztály számára), 

 kb. 10 tasak, különböző színű ruhafesték, nagyméretű festéklé tároló és öblítő edények, 

 min. 6 db viaszolvasztó edény, írókák az osztálylétszámnak megfelelően, különböző méretű 

vakkeretek, 

 2-3 kg agyag / tanuló, 

 plasztilin 

 néhány kg könnyen hajlítható vastagabb drót, 

 írásvetítő fólia és táblatollkészlet. 

Ajánlott:  

Videolejátszó, természeti és művészeti filmek videokazettákon, DVD-lemezen, fénymásológép,  

A tanulók egyéni felszerelése: 

 kb. 30 db A/4-es félfamentes rajzlap, 10 db A/3-as félfamentes rajzlap, 10 db A/4-as mûszaki 

rajzlap, rajzlapgyûjtõ, 

 grafitceruza (faborítású, 2B-4B puhaságú ), krétakészlet, színes filctollak, 

 12 színû vízfestékkészlet, legalább 1 vékonyabb és 1 vastagabb ecset, 

 temperakészlet vagy legalább az alapszínek, valamint fehér és fekete, 

 1 üveg tustinta, rajzpálcika, 

 vonalzók, 

 olló, folyékony ragasztó és ragasztószalag, 

 színespapírkészlet, 

 textilmaradék, fonalmaradékok. 
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Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

A minimum követelmények teljesítése 
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11. 7. évfolyam 

Évi óraszám: 37 óra 

Megjegyzés 

A 7. évfolyamon elkezdődnek a művészettörténeti tanulmányok. 

A megismerésre szánt műalkotások listáját a szaktanár állítja össze. A művek száma mintegy 15-2O 

legyen (ezen kívül természetesen még számos műalkotást használunk fel részelemzésekhez és 

szemléltetésekhez a tanév során).  

Cél 

 A vizuális kultúra oktatása során az ismeretszerzés és tevékenységek együttesével a vizuális 

gondolkodás és az érzelmi tartalmak fejlesztése. 

 A természeti és emberalkotta világ kapcsolatainak felismerése a valóság látvány- és 

élményanyagának vizuális feldolgozásával, a kifejező- és a közlőnyelv használatával. 

 Ismerkedés a tömegtájékoztatás fajtáival, lehetőségeivel; a tömegkommunikációs rendszerekben 

megjelenő üzenetek információértékének, hatásmechanizmusának objektív értékelése. 

Fejlesztési követelmények 

Megismerő-, befogadóképesség  

(Közvetlen tapasztalás útján szerzett élményekfeldolgozása; Ismeretszerzés, tanulás, térbeli 

tájékozódás; Kommunikációs képességek): 

 látványok, jelenségek kapcsán célirányos megfigyelés szempontjainak önálló kiválasztása, 

 tájékozódás térkép segítségével, 

 formák helyes arányviszonyainak elemzése, megítélése, 

 mozgások megfigyelése, megjelenítése, 

 a kifejezés, közlés különböző rajzi technikáinak használata, 

 kézműves technikák munkafolyamatainak kipróbálása, 

 ábra alapján téri helyzet rekonstruálása, 

 tárgyak, jelenségek megadott szempontok alapján történő rajzos felmérése, elemzése, 

értelmezése, 

 szabadkézi rajzvázlatok készítése, 

 időbeni folyamatok képi tagolása, értelmezhető megjelenítése, 

 műelemzés a formai jegyek alapján, a művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek vizsgálata, 

 látványok, képek jellemzése, elemzése rajzban, szóban és írásban, 

 a vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

Kreativitás 

(Alkotóképesség; Problémamegoldó képesség): 

 gondolatok, érzelmek, hangulatok kifejezése a művészet képi, plasztikai műfajaiból tanult 

kifejezőeszközök, módszerek, technikák alkalmazásával, 

 adott probléma kapcsán önálló kérdések megfogalmazása, 

 a felmerülő első elképzelések, ötletek alapján vázlatok készítése.  
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Önismeret, önértékelés, önszabályozás: 

 saját és mások alkotásának értékelése, saját értékek számbavétele, 

 együttműködés csoportban. 

Témakörök, tartalmak 

Kifejezés, képzőművészet: 

 látványok hangulati-érzelmi átírásai festői és grafikai eljárásokkal, 

 hangulatok, érzelmek, érzések és érzetek kifejezése meghatározott témákban (pl. csend, álom, 

nyugalom, dinamizmus, feszültség, dráma, hiány, súlyos, lebegő), 

 toll 

 fotómontázs, sokszorosító grafika, 

 technikai kísérletek (pl. színes fényekkel, tárgyapplikációkkal), 

 a színharmóniák és kontrasztok hatásai, 

 a különböző művészeti ágak közötti kapcsolatok elemzése: az érzelmek és hangulatok 

kifejezésében fellelhető közös vonások, 

 művészettörténeti ismeretek: az ősi társadalmak és az ókori keleti kultúrák művészete, a zsidó 

vallás és a biblia művészettörténeti vonatkozásai, az ókori görög és római művészet, a kora-

középkor művészete, a barokktól a historizmus koráig 

 speciális technikák megismerése az adott korszakokhoz kapcsolódóan, 

 az előző években megismert műalkotások korba helyezése; különböző korokból származó 

műalkotások összehasonlító elemzése a korra utaló különbségek megkeresésével. 

Vizuális kommunikáció: 

 látványok ábrázolása fény-árnyék hatásokkal, 

 téri helyzeteket, összefüggéseket megfogalmazó rajzok, modellek készítése látvány és 

műalkotás után, valamint elképzelés alapján (belső és külső tér, téri kapcsolatok, szerkezet, 

áthidalás-fedés), 

 ábrázolási konvenciók vizsgálata, a jellegzetességek megbeszélése különböző korokból és 

kultúrákból származó műalkotásokban: jellemző formák, a legjellemzőbb nézet választása, a téri 

hatás, 

 összetettebb formák (természeti formák, mértani formák, építészeti elemek) felépítésének, 

szerkezetének értelmezése tengellyel, metszősíkkal, származtatással, 

 tömegkommunikáció legfontosabb formáinak (könyv, sajtótermékek, plakát, film, video, tévé, 

rádió) elemzése a jellegzetességek feltárásával, 

 szöveg és kép együttes alkalmazása különböző karakterű közlő alkotásokban (pl. szórólap, 

plakát, iskolai újság, stb. készítése adott vagy választott témához); festéssel-rajzolással, 

montázzsal, fénymásolás alkalmazásával, gyűjtött, rajzolt, kiegészített, szerkesztett 

betűk/szövegek felhasználásával.   

Média és mozgóképkultúra 

– a mozgókép kialakulása (A megmozduló kép) 

Tárgy- és környezetkultúra: 

 összetett rendszer alkotása; makettkészítés építészeti egységek, terek kapcsolásával és/vagy 

színpadi látványtervezéssel, 

 az adott művészettörténeti korok építészeti és tárgykultúrája, 
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 tárgymakettek készítése: 

 egy használati tárgyfajta időbeni formaváltozásai,  

 egy emberi léptékű funkcionáló tárgy; a fa, fém, gipsz, textil anyagok közüli választással. 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben végezzük, 

az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: 

19. század építészetének megjelenései (pl. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Steindl Imre: 

Országház), romantika, realizmus és impresszionizmus, posztimpresszionizmus festői (pl. F. Goya, 

Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, E. Manet, C. Monet, V. van Gogh, P. Gauguin). 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet 

legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly kerüljön a magyar 

művészet- és építészettörténetben megtalálható leglényegesebb példákra is. A fentebb ajánlott 

műveken és alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok és művek is 

felhasználhatók. Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem kronologikus, hanem 

tematikus megközelítésben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban művészettörténeti, hanem 

nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti példákat mutatunk be. 

Ajánlott módszerek 

 bemutatás, illusztráció (dia, könyv, képek, poszter, modell) 

 megfigyelés, saját élményű felfedezés (gyűjtés /kövek, termések/, gyűjtőmunka /képek, cikkek/) 

 önálló munka (konzultációs lehetőséggel) 

 rövid előadás (a feladat felvezetésére, és művészettörténeti órákon) 

A továbbhaladás feltételei 

 képes egyéniségének megfelelő formai, technikai megoldásokra, alkotói módszerek 

kiválasztására, a komponálásban variációs megoldásokra, 

 ismeri a valóságábrázolás különböző módjait, a képzőművészeti alkotás, a fénykép és a film 

ábrázolásmódja közötti különbségeket, 

 ismeri a fény színmódosító szerepét, a fény-árnyékviszonyok plasztikus megjelenítését, 

 képes az érzéki csalódások felismerésére, 

 képes választott műalkotás önálló elemzésére, műalkotások értelmezésére; meg tudja állapítani 

különböző korokban és kultúrákban született műalkotások hasonlóságait és különbségeit, 

 a képző- és iparművészet, a fotó és a film területén tájékozott a műalkotás létrejöttéről, az 

alkotói folyamatról; képes alkalmazni a technikai képírás egyszerű eszközeit, 

 felismer és meg tud nevezni néhány képzőművészeti, nép- és iparművészeti, építészeti, valamint 

filmművészeti alkotást, 

 tapasztalatokkal rendelkezik a néhány ábrázolási konvenció művészeti alkalmazásáról,  

 képes a tér és a funkció, valamint a térhatás alapján megfogalmazódó érzet szerint látványok 

megítélésére, a hatáselemek alkalmazására saját tervezőmunkájában, 

 képes vázlatok, magyarázó rajzok, saját tervezésű eszközök készítésére, átgondolt munkára, 

 ismeri a felhasznált, megmunkált anyagok tulajdonságait, biztonsággal választja ki a közlési 

szándéknak megfelelő technikát. 

Értékelés 
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 A folyamatos szöveges értékelések mellett osztályozást alkalmazzuk. 

 A tanuló érdemjegyének megállapítása a mérhető követelmények teljesítésének színvonala, és a 

diák önmagához mért gondos, pontos munkavégzésre irányuló, igényességre törekvő, látható 

szándéka alapján történik. 

 Osztályzattal nem minősíthetők (illetve csak 5-ös osztályzattal) azok a személyes alkotások, 

amelyekben a tanuló személyes énjét (élmény, hangulat, érzelem stb.) jeleníti meg. 

 Az osztályzatokat pozitív irányba befolyásolja a tanuló mérhető fejlődése, az alkotások 

eredetisége, sajátos egyedi megoldása. 

Ajánlott irodalom 

 Fekete Ilona – Radák Juca – Rákos Katalin: Műelemző 3. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) 

 László Enikő: Rajz I. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) 

 Környeiné Gere Zsuzsa – Reegnné Kuntler Teréz: Tér-forma-szín (Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest) 

 Horváth Lászlóné: A XIX. Század művészete /Barangolás a művészettörténetben 7. o./ (Pauz 

Kiadó, Celldömölk) 

 Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban – A kezdetektől napjainkig (Veritas, Győr) 

 Szabó Attila: Művészettörténet képekben – A kezdetektől napjainkig (Veritas, Győr) 

 Herendi Miklós: Művészettörténet II. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) 

 László János: Az újkor művészete /Az építészet, szobrászat, festészet kincsei – 

Művészettörténet 7./ (Mozaik Kiadó, Szeged) 

 Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa 7. Osztály (Apáczai Kiadó, Celldömölk) 

 Imreh Zoltánné: Korok és stílusok – Műalkotások elemzése 2-3. Kötet (Comenius Kiadó, 

Pomáz) 

 Imreh Zoltánné: Korok és divatok – Az öltözködés története 2. Kötet (Comenius Kiadó, Pomáz) 

 Tarján Gábor: Mindennapi hagyomány 

 A képzőművészet iskolája (Képzőművészeti Zsebkönyvtár, Budapest) 

 Zolnay Vilmos: A művészetek eredete (Magvető Kiadó, Budapest) 

Feltételek 

 Elsötétíthető terem, vízcsap mosdóval, tárolószekrény és/vagy polcok. 

 Iskolai beszerzésű tanítási eszközök (tanári és tanulói használatra): 

 Projektor, számítógép, DVD-lejátszó, videolejátszó, digitális tananyag (műalkotások 

reprodukciói festmények, grafikák, szobrok, népművészeti és iparművészeti tárgyak, épületek,), 

különböző típusú televíziófilmek, műsorok DVD-lemezen, videokazettákon, 

 diavetítő, írásvetítő; vetítőállvány és vászon, elosztó-hosszabbító, 

 paravánok (kiállításrendezéshez, különböző kísérletekhez), 

 A/3-as rajztábla az osztálylétszámnak megfelelően, 

 festőpaletták, keverőtálak az osztálylétszámnak megfelelően, 

 néhány (nagyobb) olló, 

 krepp-papír, kartonpapírok és drapériák különböző színekben, 

 1-2 kg agyag / tanuló, 

 kb. 5 kg modellgipsz, gipszkeverő edény(ek), 
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 kb. 10 db fél íves műszaki rajzlap (egy osztály számára), 

 írásvetítő fólia és táblatollkészlet. 

Ajánlott: 

Természeti és képzőművészeti filmek videokazettákon, DVD-lemezen, fénymásoló,  

A tanulók egyéni felszerelése: 

 kb. 30 db A/4-es félfamentes rajzlap, 10 db A/3-as félfamentes rajzlap, 10 db A/4-as mûszaki 

rajzlap, rajzlapgyûjtõ, 

 grafitceruza (faborítású, 2B-4B puhaságú ), krétakészlet, színes filctollak, 

 12 színû vízfestékkészlet, legalább 1 vékonyabb és 1 vastagabb ecset, 

 temperakészlet vagy legalább a főszínek, valamint fehér és fekete, 

 1 üveg tustinta, rajzpálcika, 

 vonalzók, 

 olló, folyékony ragasztó és ragasztószalag, 

 színespapírkészlet, 

 textilmaradék, fonalmaradékok. 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele:  

A minimum követelmények teljesítése 
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12. 8. évfolyam 

Évi óraszám: 37 óra 

Megjegyzés 

A megismerésre szánt műalkotások listáját a szaktanár állítja össze. A művek száma mintegy 15-2O 

legyen (ezen kívül természetesen még számos műalkotást használunk fel részelemzésekhez és 

szemléltetésekhez a tanév során). Beépítendők a helyi vizuális kultúra vonatkozások is. 

Cél 

A 8. évfolyamra a 7. évfolyamon megfogalmazott célok érvényesek. 

Fejlesztési követelmények 

Megismerő-, befogadóképesség  

(Közvetlen tapasztalás útján szerzett élményekfeldolgozása; Ismeretszerzés, tanulás, térbeli 

tájékozódás; Kommunikációs képességek): 

 látványok, jelenségek kapcsán célirányos megfigyelés szempontjainak önálló kiválasztása, 

 tájékozódás ismeretlen városi környezetben, 

 látvány képi, szobrászi eszközökkel történő megjelenítése, formák helyes arányviszonyainak 

elemzése, megítélése, 

 a kifejezés, közlés különböző rajzi technikáinak használata, 

 megfigyelt és elképzelt térbeli helyzetek pontos ábrázolása, 

 tárgyak, jelenségek megadott szempontok alapján történő rajzos felmérése, elemzése, 

értelmezése, 

 szabadkézi rajzvázlatok készítése, 

 időbeni folyamatok képi tagolása, értelmezhető megjelenítése, 

 reklámok képi eszközeinek elemzése, 

 műelemzés a formai jegyek alapján, a művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek vizsgálata, 

 tanári előadás önálló jegyzetelése, 

 nem vizuális természetű információk (pl.: népesség összetétele vagy családfa) érzékletes képi 

megfogalmazása diagramokban, grafikonokon, 

 látványok, képek jellemzése, elemzése rajzban, szóban és írásban, 

 a vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

Kreativitás 

(Alkotóképesség; Problémamegoldó képesség): 

 egy tárgy más funkcióra történő átalakítása, 

 gondolatok, érzelmek, hangulatok kifejezése a művészet képi, plasztikai műfajaiból tanult 

kifejezőeszközök, módszerek, technikák alkalmazásával, 

 adott probléma kapcsán önálló kérdések megfogalmazása, 

 a felmerülő első elképzelések, ötletek alapján vázlatok készítése, megfelelő megoldás 

kiválasztása, megvalósítása, 
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 máshol látott formai, technikai megoldások adekvát alkalmazása saját, kifejező szándékú 

alkotásokban. 

Önismeret, önértékelés, önszabályozás: 

 saját és mások alkotásának értékelése, saját értékek számbavétele, önkritika, 

 együttműködés csoportban. 

Témakörök, tartalmak 

Kifejezés, képzőművészet: 

 műalkotások (festmények, szobrok, grafikák) stílusváltoztató átírásai, 

 érzelmek, hangulatok kifejezése műalkotáson és saját képalkotáson 

 történések megjelenítése, a mozgás kifejezése konkrét és elvont formák rendezésével, 

szekvenciákkal, sorozatokkal, montázzsal, a hagyományos eszközök mellett a fotó, film, video 

eljárásainak beépítésével, 

 az "előadásmód", az egyéni stílus, a korstílus formai jegyei művészeti alkotásokon, tárgyakon; 

hatások, művészeti iskolák (néhány elemzési szempont: komponálási módok, a kiemelés 

eszközei, a képi-kompozíciós mag, a figyelemvezetés módja és iránya, a letét-indulat-gesztus, 

anyagválasztás-megmunkálás), 

 jellegzetes művészeti ágak, műfajok, műtípusok, ábrázolási konvenciók és általában a művészet 

szerepe különböző korokban és kultúrákban, 

 művészettörténeti ismeretek: újkor művészete (a magyar és az egyetemes művészettörténet 

kiemelkedő alkotásai, alkotói; stílusjegyek). 

Vizuális kommunikáció: 

 téri összefüggések megmutatása magyarázó rajzban, építmények látvány utáni 

tanulmányozásával és elképzelés alapján (pl. az épületegyüttesek, az utcakép harmóniája; a táj-

éghajlat-építészet-anyagok kapcsolata; a jövőbeni város, az emberi hajlék és a természet 

kapcsolata; a szín és a tér kapcsolata, pihenőhelyek, kerttervezés),  

 térábrázolási konvenciók különböző korokban és kultúrákban, 

 ábrázolási rendszerek (Monge vetületi ábrázolás, Kavallieri axonometrikus ábrázolás, két 

iránypontos perspektíva) alapszabályai; vázlat szintű alkalmazás a tervezőmunkában, 

 performance: a tér átalakítására (pl. humanizálására, beépítésére, rendezésére) irányuló akció, 

 a tartalom, a közlési szándék és a külső megjelenés összefüggésének elemzése könyvekben, 

újságokban, plakátokon, mozgóképen 

 piktogramtervezés és mennyiségi változást megmutató ábrák készítése. 

 montázs 

Média és mozgóképkultúra 

 A média kifejezőeszközei 

 Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős természete 

 A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a mozgóképi ábrázolásban, az írott és az online 

sajtóban 

 A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi ábrázolásban 

 

Tárgy- és környezetkultúra: 
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 összetett építészeti-környezeti rendszer összefüggéseinek elemzése, 

 az életstílus, az épületek és a berendezés közötti összefüggések elemzése (a művészettörténet 

megismert korszakaiban), 

 környezetelemzés és fejlesztési terv készítése, 

 építészeti-környezeti makett konstruálása,  

 a magyar népi építészet jellegzetes változatai. 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben végezzük, 

az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: 

19–20. század fordulójának irányzatai (pl. A. Gaudi, A. Rodin, G. Klimt, Rippl-Rónai József, 

Csontváry Kosztka Tivadar), 20. századi és kortárs irányzatok példái (pl. W. Gropius, F. L. Wright, 

Le Corbusier, Makovecz Imre, H. Moore, H. Matisse, P. Picasso, M. Duchamp, M. Chagall, S. Dali, 

Kassák Lajos, J. Pollock, A. Warhol, V. Vasarely, Erdély Miklós). 

Amennyiben az adott témát nem kronologikus, hanem tematikus megközelítésben dolgozunk fel, 

vagy ha nem elsősorban művészettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, 

építészet- és tárgytörténeti példákat mutatunk be. Ezekben az esetekben a válogatás további fontos 

szempontja, hogy az adott téma függvényében a magas művészet és a populárisabb irányzatok 

egyformán szemléltessék az adott tartalmat, hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó 

művek) és időtől (pl. akár kortárs művek) független válogatás mutassa be a témát. Fontos továbbá, 

hogy a vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez 

a kortárs kultúrából, a történelmi korokból, illetve a közelmúltból származó példákat is 

felhasználhatjuk (pl. építészet alaprajzi, alátámasztási és térlefedési változásai). 

Ajánlott módszerek 

 bemutatás, illusztráció (dia, könyv, képek, poszter, modell), 

 megfigyelés, saját élményű felfedezés (gyűjtés /kövek, termések/, gyűjtőmunka /képek, 

cikkek/), 

 önálló munka (konzultációs lehetőséggel), 

 rövid előadás (a feladat felvezetésére, és művészettörténeti órákon), 

 házidolgozat. 

A továbbhaladás feltételei 

 képes önálló döntésekre egyéniségének megfelelő formai, technikai megoldások, alkotói 

módszerek kiválasztásában, 

 jártas a vizuális kultúra területén az összefüggések felismerésében, 

 alkotásaiban anyagszerű formálásra, előadásra törekszik, 

 képes műalkotások értelmezésére, felismeri a hasonlóságokat, különbségeket, az egyedi 

jegyeket; felismeri a tanult művészeti korszakok stílusjegyeit, 

 felismer és meg tud nevezni néhány képzőművészeti, nép- és iparművészeti, építészeti, valamint 

filmművészeti alkotást, 

 ismeri különböző térábrázolási konvenciók alapszabályait, egyszerű alkalmazásukat, 

 jártas a vizuális lényeg értelmezésében, valamint közlési szándékának kép és szöveg 

együttesében történő megfogalmazásában, 

 rendelkezik a tömegkommunikáció tudatos használatának alapjaival, ismeri a tömegtájékoztatás 

fajtáit, lehetőségeit, néhány jellegzetes módszerét, információértékét és veszélyeit, 
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 használható tapasztalatokkal rendelkezik az építészet különböző korokból és kultúrákból 

származó emlékeiről, szűkebb és tágabb építészeti környezetéről, felismeri az összefüggéseket, 

 képes kritikus magatartással szemlélni környezetét, s megfogalmazni önálló véleményét, 

igényét, 

 érti a stílus, az életmód, az építészeti és tárgykultúra összefüggéseit. 

Értékelés 

 A folyamatos szöveges értékelések mellett osztályozást alkalmazzuk. 

 A tanuló érdemjegyének megállapítása a mérhető követelmények teljesítésének színvonala, és a 

diák önmagához mért gondos, pontos munkavégzésre irányuló, igényességre törekvő, látható 

szándéka alapján történik. 

 Osztályzattal nem minősíthetők (illetve csak 5-ös osztályzattal) azok a személyes alkotások, 

amelyekben a tanuló személyes énjét (élmény, hangulat, érzelem stb.) jeleníti meg. 

 Az osztályzatokat pozitív irányba befolyásolja a tanuló mérhető fejlődése, az alkotások 

eredetisége, sajátos egyedi megoldása. 

Ajánlott irodalom 

 Fekete Ilona – Radák Juca – Rákos Katalin: Műelemző 4. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) 

 László Enikő: Rajz I. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) 

 Környeiné Gere Zsuzsa – Reegnné Kuntler Teréz: Tér-forma-szín (Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest) 

 Horváth Lászlóné: A XX. század művészete /Barangolás a művészettörténetben 8. o./ (Pauz 

Kiadó, Celldömölk) 

 Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban – A kezdetektől napjainkig (Veritas, Győr) 

 Szabó Attila: Művészettörténet képekben – A kezdetektől napjainkig (Veritas, Győr) 

 Herendi Miklós: Művészettörténet II. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) 

 László János: A 20. század művészete /Az építészet, szobrászat, festészet kincsei 

Művészettörténet 8./ (Mozaik Kiadó, Szeged) 

 Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa 8. Osztály (Apáczai Kiadó, Celldömölk) 

 Imreh Zoltánné: Korok és stílusok – Műalkotások elemzése 3. Kötet (Comenius Kiadó, Pomáz) 

 Imreh Zoltánné: Korok és divatok – Az öltözködés története 2. Kötet (Comenius Kiadó, Pomáz) 

 Tarján Gábor: Mindennapi hagyomány 

 A képzőművészet iskolája (Képzőművészeti Zsebkönyvtár, Budapest) 

 Zolnay Vilmos: A művészetek eredete (Magvető Kiadó, Budapest) 

 

 

Feltételek 

 Elsötétíthető terem, vízcsap mosdóval, tárolószekrény és/vagy polcok. 

 Iskolai beszerzésű tanítási eszközök (tanári és tanulói használatra): 
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 Projektor, számítógép, DVD-lejátszó, videolejátszó, digitális tananyag (műalkotások 

reprodukciói festmények, grafikák, szobrok, népművészeti és iparművészeti tárgyak, épületek,), 

különböző típusú televíziófilmek, műsorok DVD-lemezen, videokazettákon, 

 diavetítő, írásvetítő; vetítőállvány és vászon, elosztó-hosszabbító, 

 paravánok (kiállításrendezéshez, különböző kísérletekhez), 

 A/3-as rajztábla az osztálylétszámnak megfelelően, 

 festőpaletták, keverőtálak az osztálylétszámnak megfelelően, 

 néhány (nagyobb) olló, 

 krepp-papír, kartonpapírok és drapériák különböző színekben, 

 1-2 kg agyag / tanuló, 

 kb. 5 kg modellgipsz, gipszkeverő edény(ek), 

 kb. 10 db fél íves műszaki rajzlap (egy osztály számára), 

 írásvetítő fólia és táblatollkészlet. 

Ajánlott:  

Természeti és képzőművészeti filmek videokazettákon, DVD-lemezen, fénymásoló, 

A tanulók egyéni felszerelése: 

 kb. 30 db A/4-es félfamentes rajzlap, 10 db A/3-as félfamentes rajzlap, 10 db A/4-as mûszaki 

rajzlap, rajzlapgyûjtõ, 

 grafitceruza (faborítású, 2B-4B puhaságú ), krétakészlet, színes filctollak, 

 12 színû vízfestékkészlet, legalább 1 vékonyabb és 1 vastagabb ecset, 

 temperakészlet vagy legalább a főszínek, valamint fehér és fekete, 

 1 üveg tustinta, rajzpálcika, 

 vonalzók, 

 olló, folyékony ragasztó és ragasztószalag, 

 színespapírkészlet, 

 textilmaradék, fonalmaradékok. 

A továbbhaladás feltétele 

A minimum követelmények teljesítése. 
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Ének - zene 
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1. Alapelvek, célok  

Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a 

zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, 

megértéséhez és élvezetéhez. Ezeknek a céloknak az elérését segíti a kiválasztott repertoár. 

Az iskolai ének-zene tanulás várt eredménye: a zenei gyakorlat és a zenehallgatás során a tanulók 

széles körű élményeket szereznek, amely segíti őket eligazodni a körülöttük lévő sokszínű zenei 

világban. 

Az iskolai zenepedagógiai munka Kodály Zoltán alapelveire épül, az aktív éneklést és zenélést 

szorgalmazza, tradicionális népzenén és igényes műzenén alapul. A zenei hallásfejlesztés a 

relatív szolmizáció segítségével történik. A klasszikus remekművek értő befogadása fejleszti az 

érzelmi intelligenciát. 

A tanulók megismerik népzenénk és más népek zenéje, nemzeti zenei kultúránk és a klasszikus 

zene, a jazz, valamint a populáris műfajok igényes szemelvényeit. A zenepedagógiai munka a 

tanulók részben az iskolában, részben az iskolán kívül szerzett zenei tapasztalataira, zenei 

élményeire, illetve adott esetben zenei gyakorlatára épül, s ezáltal ösztönzi őket énekkarokban és 

házi zenélésben való aktív részvételre. 

Az iskolai ének-zene óra elsősorban a pozitív zenei élmények és gyakorlati tapasztalatok 

megszerzésére való. 

Az ének-zene tanítása során a fejlesztési célok nem válnak szét élesen órakeretre, 

tananyagegységekre. A megjelölt órakeretek a tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát 

jelölik. Minden órán sor kerül éneklésre, folyik a növendékek zenei generatív készségének 

fejlesztése, zenét hallgatnak. Ezt segíti a minden órán megjelenő felismerő kottaolvasás és a 

befogadói kompetenciák fejlesztése. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző 

ismeretanyagra, elért fejlesztésre építve, komplex módon jelennek meg. 

 

 Az ének-zene tanítás célja a zenei élmény nyújtása, a közös éneklés öröme, a dalok, zeneművek 

megismerése által a zene megértésére, a zene szeretetére való nevelés, az értékes zenével való 

intenzív kapcsolat kialakítása.  

 A zenei nevelés célja a muzsikáló közösség- és a zeneszerető, zeneértő közönségnevelés. Ehhez 

szükséges a zenei műveltség megalapozása, a nemzeti és egyetemes zenekultúra 

megismertetése, a művészi kifejezőkészség kibontakoztatása, az igényes zene mindennapos 

szükségletté válásának alakítása.  

 A zenei nevelés középpontjában a zenei élmény áll, mely az élet minden mozzanatát 

tartalmassá, gazdagabbá teszi.  

 Kiemelten fontos a zenei ízlés formálása, a zenei ítélőképesség fejlesztése, mert ez teszi lehető-

vé az értékes műalkotások felismerésén keresztül azok elfogadását, a kritikai képesség 

kialakítását.  

 Az előadott, énekelt és meghallgatott zeneművek nyújtotta élmények fejlesztik, tudatosítják a 

zenei esztétikai érzéket és azt a meggyőződést, hogy a zene az emberi élet alapvető értéke. A 

zenei élmények és az ismeretszerzés eredményeként a zenei tudat állandóan alakul, formálódik 

a magyartól a nemzetköziig.  
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 Az ének-zene tanítás faladata a magyar népzene, a zenei anyanyelv megismertetése, megszeret-

tetése, a zenei értékek közvetítése, a tanulók értékszemléletének hagyományőrző 

magatartásának formálása, a befogadó- és reprodukáló képesség fejlesztése.  

 Az iskolai énektanítás zenei anyaga többségében énekes zene, így a zenei nevelés a dalok szö-

vege révén jelentősen hozzájárul a történelmi, erkölcsi tudat fejlődéséhez is.  

 Az éneklés és a hangszerjáték a zenei nevelés alaptevékenységei, mivel a zene megértésére, a 

zeneművek befogadására elsősorban az válik képessé, aki valamilyen mértékben részt tud venni 

a zenei alkotótevékenységben. Az aktív muzsikálás a zenei önkifejezés lehetőségével segít 

kialakítani a zenéhez fűződő pozitív attitűdöket.  

 Az ismeretszerzés forrásai bővülnek ebben az életkori korszakaszban: az éneklés mellett megnő 

a zenehallgatásból eredő ismeretek köre, és egyre nagyobb szerepet kap az ismeretszerzésben a 

tankönyvek, szakkönyvek tanórai és önálló használata.  

 A különböző zenekultúrák sajátosságainak megismerése és elfogadása, a hazai zeneművészet 

alkotásai iránti érdeklődés fontos része a tanulók zenei világképének.  

 A zene jelrendszerének megismerése és alkalmazása a zenei olvasás-írás tevékenységeiben nem 

öncélú: a zenei tartalmak, ismeretek fejlesztik a zenei fantáziát, segítik a művek zeneértő 

befogadását.  

 A zene szeretete, a zenehallgatás szokásának kialakítása együtt jár az ízlésformálással, és előse-

gíti a tanórán kívüli zenei alkalmakba (énekkar, hangverseny-látogatás) való bekapcsolódást.  

2. Fejlesztési feladatok  

A tantárgy fejlesztési céljai a következők: 

Zenei reprodukció 

Éneklés 

 Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és az elmélyült 

zenehallgatás. Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét énekléssel és kreatív zenei 

gyakorlatokkal készítik elő, illetve sajátítják el. 

 Az énekórai műhelymunkát kórus egészíti ki, amely közösségformáló erőt képvisel. Cél, hogy a 

kóruséneklés örömét a tanulók a hétköznapok számos területén megoszthassák másokkal. (Pl. 

közös éneklés a kirándulásokon, baráti összejöveteleken, közösségi alkalmakon, saját koncertek 

szervezése hozzátartozóknak, ismerősöknek.) 

 Az énekes anyag egy része mindvégig a magyar népdal marad, a 3. osztálytól kezdve a 

klasszikus zenei szemelvények száma növekszik, s a 7. osztálytól kezdve kiegészül a jazz és 

az igényes populáris zene válogatott szemelvényeivel – elsősorban a befogadói hozzáállás 

különbségeinek érzékeltetése és a zenei minőség iránti érzékenység fejlesztése céljából, amely 

műfaji határoktól függetlenül értelmezhető. 

Generatív és kreatív készségek fejlesztése 

 A generatív – létrehozó, alkotó – készségek és képességek fejlesztésének célja, hogy a tanulók a 

megszerzett zenei tapasztalatokat alkalmazni tudják és azokkal képesek legyenek újat alkotni. A 

generatív tevékenységek, amelyek a kreativitás fejlesztése szempontjából nélkülözhetetlenek, 

fejlesztik a tanulók zenei érzékét, zeneértését és összpontosító képességét. Segítik őket a zene 
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elemeinek önálló és magabiztos használatában, fejlesztik a tanulók önkifejező képességét, 

ötletgazdagságát, kreativitását és zenei fantáziáját. 

  A generatív zenei tevékenységek a tanítás legkülönbözőbb témáihoz és fázisaihoz 

kapcsolódhatnak, s bennük a játékos alkotói munka öröme érvényesül. A generatív 

tevékenységet mindenkor megelőzi a zenei alkotóelemek (pl. ritmus, dallam, polifónia, 

harmónia, forma) vagy egy adott zenei stílushoz kapcsolódó zenei jelenségek (pl. a klasszika 

formaérzéke) megismerése az aktív zenélésen keresztül.  

Felismerő kottaolvasás 

 A kottaolvasás a zene értésének eszköze, általa olyan kódrendszer kulcsát kaphatják meg a 

tanulók, amely segíti őket abban, hogy eligazodjanak a zenei tartalmakban. A zenével való 

ismerkedés kezdeti szakaszában a felismerő kottaolvasás képessége a zeneértés mélységeihez is 

jelentősen hozzájárulhat. Az önálló zenélésben nélkülözhetetlen eszközzé válik.  

 Az ötvonalas kottaképet a gyerekek látják már akkor is, mikor a jelrendszereket még nem tudják 

megfejteni. A tanulók a felismerő kottaolvasás segítségével egyre több zenei jelenséget képesek 

jelrendszerről felismerni. A kottaolvasás nem cél, hanem eszköz az iskolai zenetanulás 

folyamatában. 

 A felismerő kottaolvasáshoz kapcsolódó zenei ismeretek tanítása soha nem elvontan, hanem az 

énekes és hangzó zenei anyaghoz kapcsolódóan történik. A népdalokból vett zenei 

fordulatokat felhasználják a ritmikai, metrikai és dallami elemek tudatosítására, formájuk 

megismerése pedig segít a formaérzék fejlesztésében. Az elemző megközelítés helyett válasszák 

a műfaji meghatározást, találják meg az élethelyzet, az érzelmi kifejezés, az esztétikai 

szépség személyes kapcsolódási pontjait. A népdalok szövegének értelmezése rávilágít a 

népdalok gazdag szimbolikájára, megvilágítja a magyar szókincs gazdagságát. A népdalok nem 

a felismerő kottaolvasás gyakorlópéldái. Csak akkor kell szolmizáltatni, ha az a szebb, tisztább 

megszólaltatást segíti. 

Zenei befogadás  

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

 A befogadói kompetenciák fejlesztése a zenehallgatás anyagának mélyreható megismerését 

segíti elő. A befogadói kompetenciák fejlesztése során az érzelmi és intellektuális befogadás 

egyensúlyának kell érvényesülnie. A befogadói kompetenciák fejlesztésével megalapozható a 

tanulók zenehallgatói magatartása, akik a zenehallgatás során olyan élményeket – minél 

többféle és valóságos zenei tapasztalatokat – szereznek a hallgatott zenéről, amelyek hatására 

egyre inkább különbséget tudnak tenni az elmélyült zenehallgatás (vagyis a zene 

befogadása) és a háttérzene fogyasztása között. 

 Csend és teljes figyelem nélkül nem jön létre élményt adó zenei befogadás. A művészi értékű 

zene befogadójává csak az a tanuló válik, aki teljes figyelmét képes a hallott zene felé 

irányítani. A befogadói kompetencia fejlesztése éppen ezért részben a figyelem készségének 

kialakítása és folyamatos erősítése felé irányul. Az alsó tagozatban a gyermek a játékos 

tevékenység során képes leginkább az elmélyült figyelemre. Az alsóbb osztályokban a mozgás 

és az éneklés szorosan összekapcsolódik. A zeneérzés fejlesztése mellett a mozgás is 

lehetőséget ad a zenei jelenségek megéreztetésére és megértésére, a zenei készségek 

elmélyítésére is.  
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 Rendszeres zenehallgatás. A zeneművek zenei és zenén kívüli tartalmának, üzenetének 

megértéséhez szükség van a zenei élmények rendszeres biztosítására: minden órán legyen 

zenehallgatás, amely az élmény (örömszerző) funkción túl alapját adja a generatív készségek 

formálódásának, hiszen a generativitás a sokrétű zenei élményből fejlődik ki. 

 Adekvát befogadói attitűd. A zenehallgatási anyag értő befogadását segíti az adekvát 

befogadói attitűd kialakítása, azaz fontos, hogy a tanulók kellő nyitottsággal forduljanak a 

hallgatott zene felé. A nyitott befogadói attitűd támogatja a zenei hatás megfelelő megélését, így 

segíti a zene különböző megnyilvánulásainak, például funkciójának, stílusának és műfajának 

pontos értelmezését, elfogadását és pozitív értékelését. 

 A befogadói kompetencia fejlesztését segíti elő elsősorban a zenében rejlő gesztusok, 

karakterek, érzelmek, hangulatok érzékelésének és átérzésének képessége, másodsorban pedig a 

biztos és differenciált hallási képesség (ritmus-, dallam- és hangszínérzék) és a zenei 

memória. Ezeket rendszeres és nagy mennyiségű énekléssel és a generatív készségek más 

fejlesztő gyakorlataival lehet kialakítani. 

 A zeneelméleti és zenetörténeti alapismeretek minden esetben a zenei befogadást segítik, az 

elméleti és a lexikális adatok közül elsősorban a kiválasztott művel kapcsolódókkal kell 

foglalkozni. A lényegláttatásnak és az életszerűségnek minden esetben kulcsszerepet kell 

kapnia, ezért teljes mértékben mellőzendő az öncélú adatközlés és a nagy mennyiségű 

memorizálás. Egy szerzői életrajz ismertetésében például nem az önmagukban semmitmondó 

dátumok és a tartózkodási helyek felsorolása és visszakérdezése, hanem a szerző 

személyiségének bemutatása, művészi és emberi élethelyzeteinek, a környezetével való 

kölcsönhatásának, problémáinak, sorsfordulatainak átéreztetése, és mindennek művészetére 

gyakorolt hatása az elsődleges tartalom. Ezt helyenként megtámogathatják a jól megválasztott 

tényadatok (dátumok, helyszínek), mindenkor kisegítő, tájékozódást könnyítő jelleggel. 

Ugyanez érvényes az elméleti ismeretekre: a formatan, az összhangzattan vagy a szolmizáció 

alapinformációi csak akkor válnak hasznossá, ha zenei érzetekhez kapcsolódnak, ha segítenek a 

gyerekeknek átérezni azokat a zenei jelenségeket, amelyekről szólnak. 

Zenehallgatás 

 A rendszeres és figyelmes zenehallgatás a tanulók zene iránti fogékonyságát és zenei ízlését 

formálja. 

 A zenehallgatási anyag kiválasztásakor a zenei teljességre kell törekedni. Lehetőleg teljes 

műveket hallgassanak meg, hiszen a tanulók befogadói kompetenciáját, s elsősorban zenei 

formaérzékét a teljes kompozíciók bemutatása fejleszti. A műalkotás egészéről kell benyomást 

szerezniük, mielőtt a részletekre irányítják a figyelmüket. Miközben a figyelem irányítása 

bizonyos jelentéstartalmak megvilágítása érdekében fontos, fokozottan kell figyelni arra, hogy a 

szempontok ne tereljék el a tanulók figyelmét a mű egészének élményszerű befogadásáról. 

 Az első hat osztályban nem kronológiai rendbe szervezve ismertetjük meg a tanulókat a 

zeneművekkel, hanem az életkori sajátosságok gondos figyelembevételével a kétéves ciklusok 

mindegyikében a zeneirodalom, a zenei stílusok és műfajok teljes spektrumából 

válogatunk. Az általános iskola utolsó két osztályában (leginkább a 8. évfolyamon*) sor kerülhet 

kronologikus rendszerezésre, de csak az ismeretközlés szintjén.  

 Zenehallgatásnál – figyelve a ma felnövő generációk vizuális igényére – törekedjünk DVD-n 

elérhető koncertfelvételek bemutatására is. 
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 Az iskolai zenehallgatás célja nem lehet minden remekmű s az összes zenei műfaj 

megismertetése, sokkal fontosabb a befogadói kompetenciák fejlesztése és a zenehallgatás 

igényének kialakítása, amely biztosítja az egész életen át tartó zenei érdeklődést. Bízniuk kell 

abban, hogy a meg nem ismert műveket a tanulók életük folyamán megismerik, amennyiben 

kialakították bennük az igényt az értékes művek hallgatására. 

 Az iskolai zenehallgatás mellett keresni kell a lehetőséget az élő zenehallgatásra, a rendszeres 

hangverseny-látogatásra, és ösztönözni a tanulókat a zenei információk gyűjtésére. Fontos 

szempont, hogy a hangversenyek kifejezetten az adott korcsoporthoz szóljanak. Rendkívül 

fontos, hogy a hangverseny legyen előkészített, az órákon a tanulók ismerjenek meg néhány 

zenei témát, a művek kontextusát, majd az azt követő alkalommal beszélgetéssel segítsük az 

élmények feldolgozását. 

A zenei alkotóképesség  

Interpretáció  

Az éneklési készség fejlesztése az 5–8. évfolyamon az élményt adó, örömöt hozó, szép és kifejező 

éneklés formálására – mint a zenei önkifejezés egyik alapvető formájának kialakítására, to-

vábbfejlesztésére – irányul. Fontos feladat az oldottabb metrikájú parlando, a szabadabb rubato és a 

feszes giusto lüktetéssel történő éneklés képességének kialakítása. Fejleszteni kell az isme-

retszerzési, előadói képességet a magyar népdalok, a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, a 

szomszéd és más népek dalainak megismerésével, éneklésével. Fejleszteni kell dalok és a szöveg 

kapcsolatára épülő előadói képességet, a népdaléneklés mozgással történő összekapcsolásával (a 

néptánc alapelemeivel).  

A dalok zeneileg igényes megszólaltatása nyújtson élményt a tanulóknak. A többszólamúság 

készségének fejlesztése céljából könnyű gyermekkari művek csoportos éneklése emlékezetből, a 

zenei mondanivaló közvetítésére felhasználva a kifejező eszközöket.  

Improvizáció  

A zenei alkotás fejleszti a zenei fantáziát, feltételezi a tanulói személyiség nyitottságát, kreativi-

tását. A rögtönzési készség fejlesztésére a már megismert ritmikai, dallam-, tempó-, dinamikai és 

formai elemek felhasználása ad lehetőséget. A szabad- és ritmusrögtönzések segítése, a formaalkotó 

képesség fejlesztése.  

A variációs készség fejlesztése dramatizálható zenei anyagok motorikus, táncos megjelenítésének 

segítségével. 

Megismerő- és befogadóképességek  

Zenehallgatás  

A személyiség belső harmóniájának kialakításához nagyban hozzájárul az értelmi és érzelmi erőket 

mozgósító zenehallgatás.  

A zeneértő és -érző képesség fejlesztése: a tanult zenei korszakokhoz kapcsolódó zenei formák, 

műfajok felismerése, illetve megkülönböztetése, továbbá a zenemű gondolati tartalmait közvetítő 

kifejezőeszközök – tempók, dinamika, tonalitás, karakterek, hangszerelés – átélési és értelmezési 

képességének fejlesztése. A meghallgatott zeneművekben előforduló hangszerek, hangszeres 

együttesek, zenekarok hangzásának felismerésére való képesség fejlesztése.  
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A más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások felfedeztetése, bemutatása (pl. társművé-

szetek), az önálló ismeretszerző képesség fejlesztése (felkészülés kiselőadásra könyvtárhasználattal, 

internet segítségével).  

Zenei hallás és kottaismeret  

A zenei hallásfejlesztés célja az emlékezet, a zenei képzelet, a gondolati tevékenység, a dinamikai 

és formaérzék fejlesztése, a viszonyítás, összehasonlítás lehetőségének felismerése, a zenei formák 

felismertetése, az analízis, a szintézis, a fogalomalkotás, az absztrakció képességének fejlesztése.  

A belső hallás és a többszólamúság fejlesztése a műzene többszólamúságával, annak megfigyelé-

sével. A zenei memória fejlesztése dalok és témák gyakorlásával és előadásával.  

A zenei műveleti képességek alapja a hangzó zene és a kottakép megfeleltetésének kétirányú 

kapcsolata. Ezt a kapcsolatot a zenei olvasás-írás elemi ismeretének, a belső hallás képességének 

fejlesztése segíti elő.  

Fejlesztési követelmények 

 a tanult dalok tiszta, egészséges énekhangon, érthető szövegkezeléssel és formálással történő 

éneklése a dalok hangulatának megfelelő tempóban, jó ritmussal, 

 a gyermekjátékok esztétikus, élményszerű játéka, 

 a dalok stílusos előadása, 

 a tanult ritmikai, dallami ismeretek, tempó- és dinamikai jelek használata a zenei 

tevékenységekben, 

 a zenei olvasás-írás megalapozása, 

 a magyar népzene jellemző vonásai, 

 a zenetörténeti korszakok, zenei stílusok ismerete, a legismertebb zeneszerzők és műveik 

(zenemű részletek) tanulmányozása által. 

Irányelvek 

 a megadott óraszámok az éves óraszámból az adott témára fordítható összes időt jelentik, 

 az órák legnagyobb részében a tanulóknak aktívan kell énekelniük, 

 az új zenei ismeretek elsajátítása a dalok felhasználásával történik, 

 a zenehallgatási készség fejlesztése arányosan kiegészíti az aktív éneklést, s egyéb 

ismeretszerző tevékenységet, 

 egy óra sem múlhat el minimum egy olvasógyakorlat, vagy néhány ütemnyi ismeretlen dallam 

eléneklése nélkül. 

Ajánlott tevékenységformák 

A tantervben megjelölt anyag tanítása a hazánkban általánosan elterjedt " Kodály-módszer" 

segítségével történik, melynek főbb alapelvei: 

 aktív zenélés, 

 igazi zeneszeretet, 

 az aktív zenélés legfőbb eszköze az éneklés, 

 iskolai karéneklés fontossága (esetleg gyermekzenekar), 

 a felhasznált zenei anyag (dalok, szemelvények) értékes darabokból áll, 

 relatív szolmizáció, 
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 játékosság, 

 igényesség. 

A módszer alkalmazásának feltételei 

 olyan művelődési és neveléspolitikai közszellem, amely tudatában van a zeneesztétikai nevelés 

szociális, értelmi érzelmi és erkölcsi szerepével a személyiség formálásában, 

 olyan iskola, ahol ennek zenei és pedagógiai intenzitása fejleszthető, 

 ahol nem hiányoznak a jól képzett énektanítók és énektanárok, akik nélkül a szisztéma 

kibontakoztatása meddő erőfeszítés. 

Az ének-zene tanítása során alkalmazott óratípusok 

 Új ismeretet feldolgozó óra: daltanulás, elemző zenehallgatási óra, ritmuselem-, ütemforma-, 

dallami elem tudatosítása 

 Gyakorló óra: az új ismereteket megszilárdítja és alkalmazza 

 Ellenőrző óra: ritkán, speciális felmérések esetén 

 Kombinált (vegyes típusú) óra: melyben több didaktikai feladat szerepel meghatározó jelleggel 

Az értékelés elvei és eszközei 

 Számonkérés és feleltetés helyett természetesen oldott, feszültségmentes, jó hangulatú 

beszélgetések során győződjünk meg az elsajátított ismeretekről. 

 Az éneklés értékelésénél ügyeljünk a gyengébb zenei képességű, esetleg intonációs gondokkal 

küszködő vagy mutáló gyerekek felé irányuló követelményszintre. Őket csoportban és kizárólag 

a közösségi éneklésbe vonjuk be, mely során megfigyelhető a szöveg tudása, a ritmus és a 

dallam egységes megszólaltatása. A legapróbb dicséret is fokozhatja a tanulók zenei fejlődését, 

további előmenetelét és akaratát. 

 A gyerekek is vegyenek részt az értékelésben, ami biztonságot ad számukra és növeli a 

felelősségtudatukat és önbizalmukat. 

A zenei nevelés során a következő kulcskompetenciákat fejlesztjük: 

Anyanyelvi kommunikáció:  

Népzenénk szövegtartalmának autentikus és kifejező megtanulása és visszaadása, előadása 

közönség előtt is. A hagyományos szövegek, szövegfordulatok hibátlan megtanulása. 

Hatékony és önálló tanulás: 

A tanórákon megtanultakat, zenei szemelvényeket kitartóan tanulja a tanuló, önmaga képességeit 

ismerve törekedjen az ismeretek elmélyítésére, önálló gyakorlására is. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: 

A gyermek tudatosítja kulturális (zenei) örökségünk Európában, a világban elfoglalt helyét. Megérti 

és elfogadja más népek, nemzetek kulturális értékeit, az esztétikum mindennapokban betöltött 

szerepét. 

Igyekszik önmagát művészi módon kifejezni, elemzi a bemutatott műalkotásokat, elő tudja adni 

saját álláspontját és véleményét, és ezt összevetni mások véleményével. 
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Igyekszik nyitott lenni a sokféleségre, hajlandó esztétikai érzékét fejleszteni, elfogadja a nevelő 

irányítását. Érdeklődik, fogékony, elfogadja, hogy a kulturális életben való részvétellel gazdagítjuk 

önismeretünket, emberi viszonyainkat. 

Énekkari munka 

 Az iskolai (többszólamú) éneklés az alapja az élményt és ismeretet is nyújtó karéneklésnek.  

 A karéneklés próbákon folyó munkát az évfolyamokon végzett többszólamú éneklés készíti elő. 

Cél: 

 Az aktív éneklés fejlesztése, a zene megszerettetése, az élményekből fakadó aktív éneklési kedv 

felkeltése, az éneklési kultúra kialakítása, továbbfejlesztése. 

 Egyszerű többszólamúság megvalósítása kifejezően, tisztán, emlékezetből, csoportosan. 

 Felkészülés az iskolai ünnepélyekre, rendezvényekre, hangversenyekre. 

Ismeretek és fejlesztés: 

 Hangképző és intonációs gyakorlatok a kórus tiszta, egységes, szép hangzásának kialakítására, a 

művek megtanulásának előkészítésére 

 A zeneművek szólamainak ritmikailag pontos, dallamilag hibátlan megtanulása helyes 

hangzóformálással, szövegkiejtéssel. 

 Az együtthangzás megvalósítása, a harmonikus hallás és formaérzék fejlesztése, a szólamok 

gondos összecsiszolásával. 

 Arzis-tézis mozgások váltakozása. 

 Új művek gondos keresése a kórushoz és műsorhoz. Legyen a kórus képességeihez mérten jó, és 

a kedvére való. 

 Feleljen meg a kórusvezető szándékának, képességének és az alkalomnak. 

Követelmény: 

 Tudjon az énekkar művészi értékű remekműveket szép előadásban, tisztán, gondos 

szövegmondással, a mű érzelmi tartalmának megfelelő kifejező előadással énekelni. 

 Tudjon az énekkar a próbákon pontos megjelenésével a felkészítő munkában a kórusvezetővel 

együttműködni kellő figyelemmel. 

Tehetséggondozás – hangszerjáték (furulya) 

Célok - feladatok 

 tehetséges hangszerjátékosok felkarolása, a hangszerjáték minőségének javítása, pontos 

technika, pontos kottaolvasás 

 hangszerjáték zongorakísérettel 

 alapvető élmény a kamarazenélésben 

 az együttmuzsikálás élménye és minőségének javítása 

 többszólamú hangszerjáték 

 a szólóéneklésre alkalmas hangú diákok kiválogatása és hangtechnikai fejlesztése 

 magasabb szintű hangképzés megvalósítása 

 felkészítés a szólóéneklésre a mindenkori énekkari zenei anyaggal és az ünnepkörökkel 

összehangolva 
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A zenei anyag: 

Hangszerjátékosoknak: 

 Gyermekdalok és egyszerű darabok zongorakísérettel 

 Könnyebb két- és háromszólamú kamarazenei művek 

Énekeseknek: 

 Dalok, népdalok, népdalcsokrok 

 Egyszerű kétszólamú művek (mind zongorakísérettel) 

Tárgyi feltételek 

 Szaktanterem pianínóval vagy zongorával 

 Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz 

 Megfelelő terem a kórusmunkához 

 Ötvonalas tábla 

 Mágneses tábla 

 Ritmushangszerek 

 Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók 

 Számítógép internetkapcsolattal 

 Hangtár, hozzáférhető hanganyag 
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3. 5. Évfolyam 

Éves óraszám: 37 óra 

Tematikai egységek Órakeret 

Zenei reprodukció – Éneklés 15+5 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység 
3 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 3 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 4 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 7 óra 

Összesen 32+5 óra 

A kötelező órakeret szabadon felhasználható %-át (5 óra) a következő tematikai  egységekre 

használjuk fel: - zenei reprodukcióra – éneklésre fordítjuk: 5 óra 

 

Fejezetek Új ismereteket 

feldolgozó órák 

száma 

Gyakorlás, 

készségfejl. óraszám 

Összefoglalás, 

rendszerezés 

óraszáma 

I. A magyar népzene 25 folyamatos 2 

II. Elméleti ismeretek folyamatos 

III. Zenetörténeti korok és 

ismeretek 

7 1 1 

IV. Év végi összefoglalás   1 

Az összes óra 37/ebből: 32 folyamatos 4 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények 

ismerete. Az éneklési és generatív készségek korosztálynak megfelelő 

szintje, és az átélt zenei élmények mennyiségének megfelelő befogadói 

kompetencia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Éneklési készség fejlesztése a korábban elsajátított dalkincs ismétlésével és 

bővítésével az életkor adta hangi lehetőségek figyelembe vételével 

(hangterjedelem: a-e”, törekvés a tiszta intonációra). Kifejező és stílusos 

éneklésre való törekvés kialakítása.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar népzene: válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból  

(5 magyar népdal éneklése).  

 

Gregorián zenei szemelvények. 

 

Magyar történeti énekek: históriás énekek, kuruc kori dalok, az 

1848–49-es szabadságharc dalai.  

 

Nemzeti énekeink: Erkel Ferenc-Kölcsey Ferenc: Himnusz éneklése 

fejből. 

 

Más népek dalai, a műzene tonális és funkciós zenei nyelvének 

megismerését segítve. 

 

Zongorakíséretes dalok: bécsi klasszikus és más zenei stílusból. 

 

Többszólamúság: kánonok, könnyű reneszánsz  

(8 szemelvény a fenti témakörökből). 

 

A dalanyag tiszta, kifejező, éneklése, kiscsoportos és egyéni 

előadásmódban, törekvés a stílusos éneklésre. 

Magyar nyelv és irodalom: 

verbális kifejezőkészség 

fejlesztése. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

magyar történeti énekek és 

a magyar történelem 

párhuzamai. 

 

Erkölcstan: mű (szöveg) 

értelmezése erkölcsi 

szempontok alapján. 

 

Dráma és tánc: Népdal-

néptánc, hangszeres 

népzene, a tánc funkciója. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Régi és új stílusú népdal, gregorián ének, históriás ének, kuruc kori dal, 

Himnusz, dal mint műfaj, kórusmű, társas ének. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Egyszólamú ritmusgyakorlatok a tanult ritmuselemekkel és ritmus osztinátó. 

Zenei kérdés-felelet alkotása ritmussal és dallammal.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Visszatérő forma és variáció alkotásának fejlesztése. A rögtönzés fejlesztése 

a következő zenei ismeretek felhasználásával: 6/8-os metrum, felütés. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ritmus, metrum: 

Kreatív gyakorlatok változatos ritmusképletekkel, verssorok 

ritmizálása, osztinátó. 

6/8, 3/4 helyes hangsúlyozása, páros-páratlan metrumok 

váltakozásának megéreztetése mozgásos gyakorlatokkal. 

Egyszerű, stilizált tánclépésekből lépéssor kombinálása régi korok 

zenéjéhez. 

 

Dallami improvizáció: 

Adott ritmus motívumra dallamvariációk pentachordokkal, 

dúdolással, szolmizálva.   

 

Zenei forma alkotás: 

Kérdés-felelet játékok funkciós környezetben, négy és nyolcütemes 

egységekben. 

 

Változatos ritmusképletek használata. 

 

Dallami rögtönzés, a tanult zenei formák alkalmazásával. 

Magyar nyelv és irodalom: 

mondatszerkezetek: kérdés 

és felelet, versek ritmusa, 

szótagszáma, verssorok 

ritmizálása. 

 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel. 

 

Dráma és tánc: stilizált 

tánclépések. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hatnyolcad, zenei periódus, visszatérő forma, dallami variáció, szekvencia.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozatban az énekléssel és a generatív tevékenységekkel 

megszerzett és egyre gazdagodó ritmikai, metrikai és dallami ismeretek. 

A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, 

hangjegyről és azok hangoztatása tanári segítséggel, csoportosan.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 

reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt 

szemelvényeknél könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciója a 

felismerő kottaolvasás és a fejlődő belső hallás segítségével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az 

előkészítés - tudatosítás - gyakorlás/alkalmazás hármas 

egységében. 

 

Ritmikai elemek, metrum: 

új ütemfajták: 6/8, 3/8, felütés, csonka ütem, tizenhatodok 

 

Dallami és harmóniaelemek: 

r’ és m’ hangok, fi, szi, 

Magyar nyelv és irodalom: 

jelek és jelrendszerek 

ismerete. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések használata. 

 

Matematika: számsorok, 

törtek. 
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Hangközök: 

kis és nagy szekund, kis és nagy terc. 

 

Zenei előadásra vonatkozó jelzések: 

tempójelzések. 

 

Ütemfajták, felütés, ritmikai elemek megkülönböztetése és 

egyszerűbb ritmusgyakorlatok során reprodukálása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

6/8, 3/8, felütés, csonka ütem, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, 

abszolút hangnevek (pontosítva), violinkulcs. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Figyelem a zenehallgatásra, fejlett hangszínhallás, valamint fejlődő 

formaérzék. Ismeretek hangszerekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra kiválasztott művek értő befogadása a befogadói 

kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységeken keresztül, az 

énekléssel és a generatív tevékenységekkel fejlesztett differenciált 

hallási készség és zenei memória által. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Korábbi tevékenységek folytatása, elmélyítése. 

 

Hangszínhallás és többszólamú hallás készség fejlesztése: 

énekes hangfajok ismerete (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, 

basszus) 

 

Formaérzék fejlesztése: visszatéréses kéttagú forma 

 

A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek:  

a zenei befogadást segítő legszükségesebb elméleti ismeretek, 

lexikális adatok (népzenéhez kapcsolódva, pl. népszokások, 

néphagyomány, a szöveg jelentése; a komolyzene befogadásához 

kapcsolódva, pl. zenetörténeti ismeretek, zeneszerzői életrajz 

megfelelő részei, a megismert zeneművek műfaja és formája). 

 

A hangszerek megkülönböztetése és azonosítása a következő 

szempontok szerint: dallamhangszer, ritmushangszer, műzenei és 

népi hangszer (duda, tekerő, citera). 

 

Szemléltetéssel a különböző zenei formák felismerése. 

Tájékozottság a szemelvények történeti korával, a zeneszerző 

életével, a művek műfajával és formájával kapcsolatban. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

értelmezés. 

 

Dráma és tánc: 

tánctételek a nép- és 

műzenében. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangköz, formai egység (dallamfordulat, dalforma)  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Egyes tanult zenei műfajokat, formákat, hangszercsoportokat 

felismerik. Ezeket a zenei folyamatokat figyelemmel tudják kísérni és 

zenei kifejezésekkel is meg tudják nevezni. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből  

válogatva a tanulók érdeklődését erősítve törekvés a zeneirodalom 

remekműveinek megismertetésére. 

Hangverseny-látogatásra nevelés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó eredeti népzenei felvételek 

meghallgatása, ezek művészi szintű adaptációi mai autentikus 

előadóktól.  

 

Más népek zenéje, világzenei feldolgozások nemzetiségeink zenei 

hagyományainak megismerése. 

 

Reneszánsz kórusdalok, barokk szemelvények. 

 

Zeneirodalmi szemelvények a stílusérzék fejlesztéséhez – a bécsi 

klasszika zeneirodalmából. 

 

Zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumából 

válogatva: 

vokális művek, 

hangszeres művek(versenymű), 

daljáték/operarészletek. 

 

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének 

megismerése. 

 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (pl. hangverseny-látogatás motivációs 

szerepének felhasználásával). 

Magyar nyelv és 

irodalom: magyar 

történelmi énekek, 

irodalmi párhuzamok. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: történelmi 

korok, korstílusok. 

 

Erkölcstan: zeneművek 

erkölcsi tartalma, 

üzenete, viselkedési 

normák. 

 

Dráma és tánc: 

Reneszánsz táncok, 

táncformák, zenés játék, 

opera cselekménye. 

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gregorián ének, reneszánsz tánc, madrigál, dal, daljáték, opera, menüett, 

szvit, concerto, versenymű. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az  

5. évfolyam végén 

Az énekes anyagból 5 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek 

stílusosan és kifejezően csoportban és egyénileg is. Törekvés a 

többszólamú éneklésre. A generatív készségfejlesztés eredményeként 

továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-, formaérzékük és dallami 

készségük. 

A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei 

anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak. 

Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, 

megoldásokat felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, 

hangszín, formai megoldások). 

A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A 

zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott 

zeneművek egy részét (min. 5 alkotás) megismerték.  

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

A felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása 

szerint módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra 

keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. daljáték, opera). A megfelelő 

részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. 

 Magyar népzene, más európai népek zenéje. 

 Gregorián énekek a magyar és európai gregorián hagyomány alapján. 

 Zene Mátyás király udvarából (Pavane, Gaillarde, Basse dance, Balle) 

 Henry Purcell: Artúr király (King Arthur), Shepherd, shepherd leave decoying, Fairest isle 

 Georg Friedrich Händel: Tűzijáték szvit (Music for the Royal Fireworks), HWV 351; Vizi 

zene  

 Wolfgang Amadeus Mozart: C-dúr zongoraverseny, K. 467, II. tétel 

 Wolfgang Amadeus Mozart: A varázsfuvola (Die Zauberflöte), K. 620 – részletek 

 Ludwig van Beethoven: D-dúr hegedűverseny, op. 61 IV. tétel 

 Ludwig van Beethoven: IX. szimfónia IV. tétel - Örömóda 

 Kodály Zoltán: Magyar népzene sorozatból balladák 
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4. 6. Évfolyam 

Éves óraszám: 37 óra 

Tematikai egységek Órakeret 

Zenei reprodukció – Éneklés 15+5 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység 
4 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 3 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 3 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 7 óra 

Összesen 32+5 óra 

A kötelező órakeret szabadon felhasználható %-át (5 óra) a következő tematikai    egységekre 

használjuk fel: - zenei reprodukcióra – éneklésre fordítjuk: 5 óra 

 

Fejezetek Új ismereteket 

feldolgozó órák 

száma 

Gyakorlás, 

készségfejl. óraszám 

Összefoglalás, 

rendszerezés 

óraszáma 

I. A magyar népzene 10 3 1 

II. Magyar történeti énekek 7 2 1 

III. Elméleti ismeretek folyamatos 

IV. Zenetörténeti ismeretek 9 1 1 

IV. Év végi összefoglalás   2 

Az összes óra 37/ebből: 26 6 5 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények 

ismerete. Az éneklési és generatív készségek korosztálynak megfelelő 

szintje, és az átélt zenei élmények mennyiségének megfelelő befogadói 

kompetencia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Éneklési készség fejlesztése a korábban elsajátított dalkincs 

ismétlésével és bővítésével az életkor adta hangi lehetőségek 

figyelembe vételével (hangterjedelem: a-e”, törekvés a tiszta 

intonációra). Kifejező és stílusos éneklésre való törekvés kialakítása.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar népzene: válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból  

(szerintem 5 magyar népdal éneklése).  

 

Nemzeti énekeink: Egressy Béni-Vörösmarty Mihály: Szózat 

éneklése fejből. 

 

Más népek dalai, a műzene tonális és funkciós zenei nyelvének 

megismerését segítve. 

 

Zongorakíséretes dalok: bécsi klasszikus és más zenei stílusból. 

 

Többszólamúság: kánonok,  

(8 szemelvény a fenti témakörökből). 

 

A dalanyag tiszta, kifejező, éneklése, kiscsoportos és egyéni 

előadásmódban, törekvés a stílusos éneklésre. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

kifejezőkészség 

fejlesztése. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: magyar 

történeti énekek és a 

magyar történelem 

párhuzamai. 

 

Erkölcstan: mű 

(szöveg) értelmezése 

erkölcsi szempontok 

alapján. 

 

Dráma és tánc: Népdal-

néptánc, hangszeres 

népzene, a tánc 

funkciója. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Régi és új stílusú népdal, Szózat, dal mint műfaj, duett, kórusmű, társas 

ének. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Egy- és többszólamú ritmusgyakorlatok a tanult ritmuselemekkel és 

ritmus osztinátó. Zenei kérdés-felelet alkotása ritmussal és dallammal.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A variáció alkotásának fejlesztése. A rögtönzés fejlesztése a következő 

zenei ismeretek felhasználásával: 6/8-os metrum, felütés, dúr-moll 

dallami fordulatok, tercpárhuzam. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ritmus, metrum: 

Kreatív gyakorlatok változatos ritmusképletekkel, verssorok 

ritmizálása, osztinátó. 

6/8, 3/4 helyes hangsúlyozása. 

 

Dallami improvizáció: 

Adott ritmus motívumra dallamvariációk. 

 

Tercpárhuzamok szerkesztése  

 

Zenei forma alkotás: 

Zenei forma alkotása visszatérő elemekkel (rondó, variáció). 

 

Változatos ritmusképletek használata. 

Dallami és harmóniai rögtönzés, a tanult zenei formák 

alkalmazásával. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

mondatszerkezetek: 

kérdés és felelet, versek 

ritmusa, szótagszáma, 

verssorok ritmizálása. 

 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel. 

 

Dráma és tánc: stilizált 

tánclépések. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dúr, moll, tercmenet, zenei periódus, visszatérő forma, rondó, dallami 

variáció, szekvencia.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozatban az énekléssel és a generatív tevékenységekkel 

megszerzett és egyre gazdagodó ritmikai, metrikai és dallami ismeretek. 

A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, 

hangjegyről és azok hangoztatása tanári segítséggel, csoportosan.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 

reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt 

szemelvényeknél könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciója a 

felismerő kottaolvasás és a fejlődő belső hallás segítségével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az 

előkészítés - tudatosítás - gyakorlás/alkalmazás hármas 

egységében. 

 

Ritmikai elemek, metrum: 

új ütemfajták: triola, kis éles és kis nyújtott ritmus. 

Dallami és harmóniaelemek: dúr és moll hangsorok. 

Zenei előadásra vonatkozó jelzések: tempójelzések és dinamikai 

jelek. 

Ütemfajták, felütés, ritmikai elemek megkülönböztetése és 

egyszerűbb ritmusgyakorlatok során reprodukálása. 

Magyar nyelv és irodalom: 

jelek és jelrendszerek 

ismerete. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések használata. 

 

 

Matematika: számsorok, 

törtek. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Triola, kis éles és kis nyújtott ritmus, dúr és moll hangsor, vezetőhang, 

abszolút hangnevek (pontosítva), violin- és basszuskulcs, allegro, andante, 

mezzoforte, pianissimo. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Figyelem a zenehallgatásra, fejlett hangszínhallás, valamint fejlődő 

formaérzék. Ismeretek hangszerekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra kiválasztott művek értő befogadása a befogadói 

kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységeken keresztül, az 

énekléssel és a generatív tevékenységekkel fejlesztett differenciált 

hallási készség és zenei memória által. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Korábbi tevékenységek folytatása, elmélyítése. 

 

Hangszínhallás és többszólamú hallás készség fejlesztése: 

énekes hangfajok ismerete (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, 

basszus), 

 

Formaérzék fejlesztése:  triós forma, rondó forma, variációs forma. 

A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: a 

zenei befogadást segítő legszükségesebb elméleti ismeretek, lexikális 

adatok (népzenéhez kapcsolódva, pl. népszokások, néphagyomány, a 

szöveg jelentése; a komolyzene befogadásához kapcsolódva, pl. 

zenetörténeti ismeretek, zeneszerzői életrajz megfelelő részei, a 

megismert zeneművek műfaja és formája). 

 

A hangszerek megkülönböztetése és azonosítása a következő 

szempontok szerint: dallamhangszer, ritmushangszer, műzenei és 

népi hangszer (cimbalom). 

 

Szemléltetéssel a különböző zenei formák felismerése. 

 

Tájékozottság a szemelvények történeti korával, a zeneszerző 

életével, a művek műfajával és formájával kapcsolatban. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

értelmezés. 

 

Dráma és tánc: 

tánctételek a nép- és 

műzenében. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangköz, formai egység (variációs forma, triós forma és rondó forma). 

 

  



 

713 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Egyes tanult zenei műfajokat, formákat, hangszercsoportokat 

felismerik. Ezeket a zenei folyamatokat figyelemmel tudják kísérni és 

zenei kifejezésekkel is meg tudják nevezni. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből  

válogatva a tanulók érdeklődését erősítve törekvés a zeneirodalom 

remekműveinek megismertetésére. 

Hangverseny-látogatásra nevelés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó eredeti népzenei felvételek 

meghallgatása, ezek művészi szintű adaptációi mai autentikus 

előadóktól.  

 

Más népek zenéje, világzenei feldolgozások nemzetiségeink zenei 

hagyományainak megismerése. 

 

Barokk szemelvények. 

 

Zeneirodalmi szemelvények a stílusérzék fejlesztéséhez – a bécsi 

klasszika zeneirodalmából. 

 

Zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumából 

válogatva: 

vokális művek, 

hangszeres művek – szerenád, divertimento, szimfónia tétel (triós 

forma, rondó forma), hangszeres művek (variáció) 

  

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének 

megismerése. 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (pl. hangverseny-látogatás motivációs 

szerepének felhasználásával). 

Magyar nyelv és 

irodalom: magyar 

történelmi énekek, 

irodalmi párhuzamok. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: történelmi 

korok, korstílusok. 

 

Erkölcstan: zeneművek 

erkölcsi tartalma, 

üzenete, viselkedési 

normák. 

 

Dráma és tánc: 

Reneszánsz táncok, 

táncformák, zenés játék, 

opera cselekménye. 

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dal, szerenád, divertimento, versenymű, szimfónia. 



 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a  

6. évfolyam végén 

Az énekes anyagból 5 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek 

stílusosan és kifejezően csoportban és egyénileg is. Törekvés a 

többszólamú éneklésre. A generatív készségfejlesztés eredményeként 

továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-, formaérzékük és dallami 

készségük. 

A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei 

anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak. 

Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, 

megoldásokat felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, 

hangszín, dinamika, formai megoldások). 

A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A 

zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott 

zeneművek egy részét (min. 5 alkotás) megismerték.  

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

A felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása 

szerint módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra 

keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfónia tétel). A megfelelő 

részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. 

 Magyar népzene, más európai népek zenéje. 

 Johann Sebastian Bach: János passió – részletek, BWV 245 

 Joseph Haydn szimfóniái közül: G-dúr, „Üstdobütés” szimfónia  

 Wolfgang Amadeus Mozart: Egy kis éji zene (Eine kleine Nachtmusik), K. 525  

 Robert Schumann: Gyermekjelenetek (Kinderszenen), op. 15 

 Liszt Ferenc: Csárdás obstiné, Magyar fantázia 

 Georges Bizet: Carmen – „Az utcagyerekek kórusa” („Avec la garde montante” – részlet 

az I. felvonásból) 

 Bartók Béla: Falun BB 87a 

 Ligeti György: Síppal, dobbal, nádihegedűvel - dalciklus Weöres Sándor verseire 
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5. 7. Évfolyam 

Éves óraszám: 37 óra 

Tematikai egységek Órakeret 

Zenei reprodukció – Éneklés 11+5 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység 
4 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 3 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 4 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 10 óra 

Összesen 32+5 óra 

 
A kötelező órakeret szabadon felhasználható %-át (5 óra) a következő tematikai    egységekre 

használjuk fel: - zenei reprodukcióra – éneklésre fordítjuk: 5 óra 

 

Fejezetek Új ismereteket 

feldolgozó órák 

száma 

Gyakorlás, 

készségfejl. óraszám 

Összefoglalás, 

rendszerezés 

óraszáma 

I. A magyar népzene 10 4 2 

II Elméleti ismeretek folyamatos 

III. A romantika kora 16 2 2 

IV. Év végi összefoglalás   1 

Az összes óra 37/ebből: 26 6 5 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Biztos éneklési készség, kifejező és stílusos előadás csoportosan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése: többféle zenetörténeti 

stílusból válogatott szemelvény, magyar népdalok, más népek dalai, 

kiegészítve a magyar populáris zene műfajaiból válogatott néhány 

példával. Az énekhang további képzése, figyelve a tanulók egyéni 

vokális fejlődésére (mutálás). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva  

 

Más népek dalai  

 

Más földrészek népzenéje, afroamerikai zene. 

 

Zongorakíséretes dalok. 

 

Többszólamúság: kánonok, reneszánsz társasdalok rövid részletei. 

Példák a populáris zenéből. 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

kifejezőkészség 

fejlesztése, 

versmegzenésítések 

irodalmi alapja. 

Idegen nyelvek: más 

népek dalai eredeti 

nyelven. 
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A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag. 

 

A fenti zenei példák éneklése közben az életkori sajátosságoknak 

megfelelő tiszta intonáció és helyes hangképzés (szükség esetén 

egyénre szabott kezdőhangról), továbbá stílusos, kifejező éneklésre 

törekvés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Társasdal, keserves, táncnóta. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Ritmus- és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kialakított készségek továbbfejlesztése. Generatív képességfejlesztés 

komponálással, rögtönzött folytatással.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző metrikájú, egyszerű ritmusgyakorlatok alkotása és 

reprodukálása. 

 

Ritmus, metrum: 

különböző táncok metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése, 

reprodukciója  

ritmusimprovizáció, szinkópálás. 

 

Dallam: blues skála megismertetése. 

 

Komponálás és rögtönzés összekapcsolása: 

egyszerű dallam alkotása megadott paraméterekkel (hangkészlet, 

metrum, ritmikai elemek, szekvencia), rögtönzött folytatás (pl. 

kérdés és felelet rögtönzés). 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ritmusvariációk, augmentáció, diminúció.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Ritmikai, metrikai és dallami alapkészségek: a tanult ritmikai és dallami 

elemek felismerése kottaképről és azok alkalmazásának és 

újraalkotásának képessége a különböző generatív tevékenységek során. 

Könnyű olvasógyakorlatok énekes reprodukciójának képessége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 

reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt zenei 

anyagnál könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciójával a belső hallás 

fejlesztése. Felismerő kottaolvasási képesség fejlesztése egy-egy 

meghallgatott zenemű kottaképének követése alapján.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – tudatosítás – 

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében: 

a változó ütemmutató felismerése, 

fejlődés a felismerő kottaolvasás terjedelmében és sebességében. 

Ritmikai elemek, metrum, új ütemfajták 

Dallami és harmóniaelemek: 

harmóniai változások megfigyelése. 

Hangközök: 

kis és nagy szext, kis és nagy szeptim (megismerés szintjén). 

Matematika: törtek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kis és nagy szext, kis és nagy szeptim. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
A megszerzett éneklési és generatív készségek szintjével, valamint az 

átélt zenei élmények mennyiségével arányos befogadói kompetencia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag 

befogadásához szükséges kompetenciák fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei tapasztalatok 

Szerkesztési és formai ismeretek: homofon és polifon 

szerkesztésmód. 

 

Műzene és népzene megkülönböztetése hangszerek megfigyelésével.  

 

Alapvető ismeretek, a mű keletkezésének körülményeiről, zeneművek 

történeti koráról, a zeneszerzők életéről, a művek műfajáról és 

formájáról. 

 

Ismerkedés a partitúrával (a zenehallgatást segítő egyszerűsített 

kottakép).  

 

Más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások felfedeztetése, 

bemutatása, az önálló ismeretszerző tevékenységre való ösztönzés, 

önálló gyűjtések, kutatások (zenei példa és ismeretanyag). 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: középkori 

világi költészet, nemzeti 

romantika, romantikus 

vers, szövegelemzés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: zeneirodalmi 

alkotások történelmi 

kapcsolata. 

 

Idegen nyelvek: énekes 

művek eredeti nyelven. 

 

Erkölcstan: 

műalkotások erkölcsi 

üzenete. 

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok és 

stílusirányzatok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Homofónia, polifónia, műzene, népzenei feldolgozás, klasszikus zene, 

populáris zene. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 

értelmezésének képessége. 

A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai 

rendszerezésével. Zenehallgatóvá nevelés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó szemelvények meghallgatása, 

zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumából 

válogatva: 

a középkor és a reneszánsz zenéje: madrigál, 

barokk zene: szvit, concerto, concerto grosso részletek, 

bécsi klasszicizmus: vonósnégyes, versenymű,  

Magyar nyelv és 

irodalom: romantikus és 

kortárs költészet, 

szövegelemzés. 

 

Történelem, társadalmi és 
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a romantika zenéje: romantikus dal, operarészlet, zongoradarabok, 

programzene, szimfonikus költemény,  

a 20. század zenéje: daljáték. 

 

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének 

megismerése. 

 

A meghallgatott szemelvények felismerése.  

 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (hangverseny-látogatás motivációs 

szerepének felhasználásával). 

állampolgári ismeretek: 

zeneirodalmi alkotások 

történelmi kapcsolata. 

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok és 

stílusirányzatok ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Madrigál, concerto grosso, vonósnégyes, versenymű, szimfonikus 

költemény. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a  

7. évfolyam végén 

Az énekes anyagból 7 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből 

énekelnek kifejezően csoportban. 

A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a 

ritmusérzékük, dallami készségeik, többszólamú és harmonikus 

hallásuk, formaérzékük. 

Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a 

megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva 

olvassák.  

Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott 

funkciójához, stílusához, műfajához mérten. 

A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott 

zeneműveket (min. 10 alkotás) megismerték, a halott műveket jellemző 

részleteik alapján felismerik. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

A felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása 

szerint módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra 

keretei között csak részletek meghallgatására van mód. A megfelelő részletek kiválasztásához 

a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. 

 Európán kívüli kultúrák népzenéje  

 Gregorián énekek 

 Johann Sebastian Bach: 3. Brandenburgi verseny, BWV 1048 – 3. tétel 

 Jean Baptist Lully: Az úrhatnám polgár – balett 

 Ludwig van Beethoven: V. „Sors” szimfónia, Op. 67. 

 Franz Schubert: Die Schöne Müllerin – dalciklus 

 Frederic Chopin: H-dúr nocturne, op. 32. No. 1  
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 Erkel Ferenc: Hunyadi László - részletek 

 Liszt Ferenc: Les Preludes 

 Kodály Zoltán: Székelyfonó – Görög Ilona balladája 

 Keith Emerson–Greg Lake–Carl Palmer: Egy kiállítás képei (Pictures at an Exhibition)  

 Presser Gábor, Kocsák Tibor, a Szörényi-Bródy szerzőpáros és más magyar szerzők egy-

egy zenés színpadi művének részlete. 
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6. 8. Évfolyam 

Éves óraszám: 37 óra 

Fejezetek Új ismereteket 

feldolgozó órák 

száma 

Gyakorlás, 

készségfejl. óraszám 

Összefoglalás, 

rendszerezés 

óraszáma 

I. Magyar és más népek 

népzenéje 

17 5 2 

II Elméleti ismeretek folyamatos 

III. A XX. század zenéje 7 2 2 

IV. Év végi összefoglalás   2 

Az összes óra 37/ebből: 23 8 6 

 

Tematikai egységek Órakeret 

Zenei reprodukció – Éneklés 11+5 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység 
4 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 3 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 4 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 10 óra 

Összesen 32+5 óra 

 
A kötelező órakeret szabadon felhasználható %-át (5 óra) a következő tematikai egységekre 

használjuk fel: - zenei reprodukcióra – éneklésre fordítjuk: 5 óra 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Biztos éneklési készség, kifejező és stílusos előadás csoportosan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése: többféle zenetörténeti 

stílusból válogatott szemelvény, magyar népdalok, más népek dalai, 

kiegészítve a magyar populáris zene műfajaiból válogatott néhány 

példával. Az énekhang további képzése, figyelve a tanulók egyéni 

vokális fejlődésére (mutálás). 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva  

Más népek dalai  

Más földrészek népzenéje, afroamerikai zene. 

Zongorakíséretes dalok, népdalok 20. századi vagy mai 

feldolgozásai. 

Többszólamúság: kánonok, reneszánsz társasdalok rövid részletei. 

Példák a populáris zenéből. 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- és 

témarészletek a barokk és a romantika korából. 

A fenti zenei példák éneklése közben az életkori sajátosságoknak 

megfelelő tiszta intonáció és helyes hangképzés (szükség esetén 

egyénre szabott kezdőhangról), továbbá stílusos, kifejező éneklésre 

törekvés. 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

kifejezőkészség 

fejlesztése, 

versmegzenésítések 

irodalmi alapja. 

 

Idegen nyelvek: más 

népek dalai eredeti 

nyelven. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Társasdal, keserves, táncnóta. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Ritmus- és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kialakított készségek továbbfejlesztése. Generatív képességfejlesztés 

komponálással, rögtönzött folytatással.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző metrikájú, egyszerű ritmusgyakorlatok alkotása és 

reprodukálása. 

Ritmus, metrum: 

különböző táncok metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése, 

reprodukciója  

ritmusimprovizáció, szinkópálás. 

 

Dallam: blues skála megismertetése. 

 

Komponálás és rögtönzés összekapcsolása: 

egyszerű dallam alkotása megadott paraméterekkel (hangkészlet, 

metrum, ritmikai elemek, szekvencia), rögtönzött folytatás  

(pl. kérdés és felelet rögtönzés). 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ritmusvariációk, augmentáció, diminúció.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Ritmikai, metrikai és dallami alapkészségek: a tanult ritmikai és dallami 

elemek felismerése kottaképről és azok alkalmazásának és 

újraalkotásának képessége a különböző generatív tevékenységek során. 

Könnyű olvasógyakorlatok énekes reprodukciójának képessége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 

reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt zenei 

anyagnál könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciójával a belső hallás 

fejlesztése. Felismerő kottaolvasási képesség fejlesztése egy-egy 

meghallgatott zenemű kottaképének követése alapján.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – tudatosítás – 

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében: 

a változó ütemmutató felismerése, 

fejlődés a felismerő kottaolvasás terjedelmében és sebességében. 

Ritmikai elemek, metrum: 

új ütemfajták:  

Dallami és harmóniaelemek: 

harmóniai változások megfigyelése. 

Hangközök: 

kis és nagy szext, kis és nagy szeptim (megismerés szintjén). 

Matematika: törtek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kis és nagy szext, kis és nagy szeptim. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
A megszerzett éneklési és generatív készségek szintjével, valamint az 

átélt zenei élmények mennyiségével arányos befogadói kompetencia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag 

befogadásához szükséges kompetenciák fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei tapasztalatok 

Szerkesztési és formai ismeretek: homofon és polifon 

szerkesztésmód. 

 

A népdalfeldolgozás módjai Bartók és Kodály művészetében. 

Műzene és népzene megkülönböztetése hangszerek megfigyelésével.  

Impresszionizmus a festészetben és a zenében. 

A populáris dalok zenei jellemzőinek megfigyelése a következő 

szempontok alapján: forma, szöveg, szövegábrázolás, dallami 

jellemzők, alapritmus és más érdekes ritmikai elemek, hangszerelés, 

improvizáció, dallami díszítés, különleges előadói megoldások. 

 

A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: 

Alapvető ismeretek, a mű keletkezésének körülményeiről, zeneművek 

történeti koráról, a zeneszerzők életéről, a művek műfajáról és 

formájáról. 

Ismerkedés a partitúrával (a zenehallgatást segítő egyszerűsített 

kottakép).  

Más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások felfedeztetése, 

bemutatása, az önálló ismeretszerző tevékenységre való ösztönzés, 

önálló gyűjtések, kutatások (zenei példa és ismeretanyag). 

Összefüggések bemutatása a zenei stíluskorszakok és történelmi 

események között, önálló gyűjtőmunka segítségével. 

Magyar nyelv és 

irodalom: középkori 

világi költészet, nemzeti 

romantika, romantikus 

vers, szövegelemzés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: zeneirodalmi 

alkotások történelmi 

kapcsolata. 

 

Idegen nyelvek: énekes 

művek eredeti nyelven. 

 

Erkölcstan: 

műalkotások erkölcsi 

üzenete. 

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok és 

stílusirányzatok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Homofónia, polifónia, zenei impresszionizmus, műzene, népzenei 

feldolgozás, klasszikus zene, populáris zene. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 

értelmezésének képessége. 

A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai 

rendszerezésével. Zenehallgatóvá nevelés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó szemelvények meghallgatása, 

zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumából 

válogatva: 

 

a középkor és a reneszánsz zenéje: gregorián és trubadúr ének,  

barokk zene: kantáta és oratórium 

Magyar nyelv és 

irodalom: romantikus és 

kortárs költészet, 

szövegelemzés. 

 

Történelem, társadalmi és 



 

725 

 

bécsi klasszicizmus: szimfónia, 

a romantika zenéje: romantikus dal     

a 20. század zenéje: kórusművek, opera, táncjáték, kamarazene, 

jazz és a rock születése,  

kortárs zenei művek megismerése.  

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének 

megismerése. 

A meghallgatott szemelvények felismerése.  

Zenetörténeti korszakok, stílusjegyek, műfajok és formák 

rendszerezett ismerete. 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (hangverseny-látogatás motivációs 

szerepének felhasználásával). 

állampolgári ismeretek: 

zeneirodalmi alkotások 

történelmi kapcsolata. 

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok és 

stílusirányzatok ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Trubadúr ének, oratórium, kantáta, táncjáték, kamarazene, jazz, rock. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a  

8. évfolyam végén 

Az énekes anyagból 8 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből 

énekelnek kifejezően csoportban. 

A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a 

ritmusérzékük, dallami készségeik, többszólamú és harmonikus 

hallásuk, formaérzékük. 

Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a 

megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva 

olvassák.  

Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott 

funkciójához, stílusához, műfajához mérten. 

A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott 

zeneműveket (min. 10 alkotás) megismerték, a halott műveket jellemző 

részleteik alapján felismerik. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

A felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása 

szerint módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra 

keretei között csak részletek meghallgatására van mód. A megfelelő részletek kiválasztásához 

a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. 

 Európán kívüli kultúrák népzenéje  

 Gregorián énekek, korai többszólamú művek részletei 

 Georg Friedrich Händel: Messiás (Messiah), HWV 56: For unto us a child is born, 

Halleluja 

 Joseph Haydn: Évszakok (Die Jahreszeiten), Hob. XXI:3 – Szüreti kórus 

 Maurice Ravel: Bolero 
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 Erik Satie: Gymnopedie No. 1. 

 Bartók Béla: Concerto, BB 123 IV. tétel – Megszakított közjáték 

 Igor Sztravinszkij: A katona története (Histoire du soldat) – elbeszélésre, játékra és táncra 

 John Cage: 4’33” 

 Ligeti György: Atmosphères, Lux aeterna 

 Krzysztof Penderecki: Hirosima emlékezete (Threnody for the Victims of Hiroshima) 

 Benjamin Britten: Variációk és fúga egy Purcell-témára (The Young Person’s Guide to 

the Orchestra: Variations and Fugue on a Theme of Henry Purcell), op. 34 

 Andrew Lloyd Webber valamely művének részlete 
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Dráma és tánc 
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Tematikai egység 5. osztály 6. osztály 

Csoportos játék megjelenítés 8 óra 4 óra 

Rögtönzés és együttműködés 6 óra 3 óra 

A dráma és tánc formanyelvének tanulmányozása 6 óra 3 óra 

Történetek feldolgozása 10 óra 5 óra 

Megismerő és befogadóképesség 6 óra 3 óra 

Összesen: 36 óra 18 óra 

 

1. A tánctantárgy tanításának célja és feladata 5-6. osztályban 

Alapelvek 

Dráma és tánc tanítása olyan komplex művészetpedagógiai munka, amelynek célja a 

kommunikáció, a kooperáció fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése és különböző 

művészeti tevékenységek – különösen a tánc és drámajátékos gyakorlatok – által. Mint 

pedagógiai módszer az alsóbb évfolyamokon mindvégig jelen van, a felsőbb évfolyamokon 

pedig alkalmazása ajánlott. 

A dráma és tánc kreatív folyamata a csoportos játékok együttes élménye révén segíti elő a 

tanulók alkotó és kapcsolatteremtő képességének kibontakozását; összpontosított 

ritmusérzékének fejlődését. Hozzájárul mozgásuk harmóniájához és beszédük tisztasághoz, 

szolgálja ön- és társismeretük gazdagodását. A dráma és a tánc tantárgyként az érzékelés és a 

kommunikáció iskolája. Cél a képességek fejlesztése: a fogékonyság, a fantázia, a 

koncentráció és a jó értelemben vett érzékenység fokozása, az észlelés finomságának, a 

kifejezés árnyaltságának fejlesztése, valamint az értékek iránti fogékonyság, a tolerancia és az 

együttműködés magas szintjének kialakítása. 

A dráma és tánc, mint tantárgy, tevékenységközpontú. A tevékenységet követő elemző 

beszélgetések a fogalmi ismeretek bővülésével járnak. Akkor hatékonyak igazán, ha a tanulók 

megszerzett tudásukat, alakulóban lévő véleményüket, felvetődő kérdéseiket beépítik a 

megjelenítő játékokba. 

A dráma és tánc speciális művészeti ismereteket nyújt, és az alkotó munkával együtt járó 

élmények segítségével hozzájárul a kreatív személyiség kialakításához. A kultúra iránti 

nyitottság, esztétikai érzékenységet alakít ki, s a művészetek befogadására, értésére és 

művelésére nevel. 

A dráma és tánc jellegénél fogva nagy szerepet játszik több fejlesztési területen meghatározott 

ismeretek, készségek és képességek fejlesztésében.  

Az erkölcsi nevelés területén a tanuló a dráma és tánc tanulása során olyan kérdésekkel és 

problémákkal találkozik, amelyek segítenek eligazodni az őt körül vevő világban. Megtanulja 

a munkához szükséges rendet és fegyelmet, e tevékenységek révén megismeri, képes 

elfogadni és követni különböző közösségek normáit. 

A nemzeti öntudat, hazafias nevelés területén megismer több különböző, népszokásokhoz 

vagy ünnepkörökhöz köthető hagyományt, így felkelthető érdeklődése szűkebb és tágabb 

környezetének kultúrája iránt, megtapasztalhatja ezek helyét Európa és a világ 

szokásvilágában, fontossá válhat számára a hagyományok megismerése és megőrzése. 
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Az állampolgárságra, demokráciára nevelés területén nyitottá válhat a társadalmi jelenségek 

iránt, ezek ábrázolására törekszik dramatikus tevékenységeiben is. Foglalkozik a kisebb és 

nagyobb közösségek sajátosságaiból eredő lehetőségekkel és korlátokkal.  

Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése, valamint a felelősségvállalás 

másokért, önkéntesség területén képes az alkalmazkodásra és az érdekérvényesítésre. 

Életkorának megfelelően megnyilvánul különböző társas helyzetekben. Képes több 

szempontból is értékelni, és drámajátékos tevékenységekben megmutatni egy-egy helyzetet. 

A megbeszéléseken önálló véleményt fogalmaz meg, tapasztalatot szerez önmaga és társai 

tevékenységének elemző értékelésében, ugyanakkor képes mások munkájának elismerésére, 

tiszteletére is.  

A testi és lelki egészségre nevelés területén megismeri a különféle, a figyelem 

összpontosítására szolgáló koncentrációs és lazító játékokat és tevékenységeket.  

A fenntarthatóság, környezettudatosság területén fejlődhet közvetlen és tágabb környezetének 

természeti és társadalmi értékei, sokszínűsége iránti szenzibilitása.  

A tanulás tanítása területén képes kialakítani a személyiségének megfelelő tanulási 

szokásokat, képes a hatékony, önálló felkészülésre, és alkotó jellegű részvételre nyilvános 

közösségi tevékenységekben.  

A médiatudatosságra nevelés területén: megfelelő módon eligazodik az interneten, illetve a 

különféle hiteles médiatartalmakban, valamint a rendelkezésére álló szakirodalomban. 

Célok 

 Erősödjék biztonságuk a térhasználat, a mozgás, a verbális és nem verbális kommunikáció 

terén. 

 Életkorukhoz mérten ismerjék a dráma és a színház formanyelvét, a színházihatás elemeit, 

érdeklődjenek a különböző színházi műfajok iránt, alakuljon ki bennük a színházlátogatás 

igénye. 

 Tekintsenek értékként hagyományainkra, kultúránkra, tisztelettel és kíváncsisággal 

közeledjenek más kultúrák felé. 

 Leljék örömüket a fegyelmezett, tervszerű, összpontosított alkotómunkában, erősödjék 

tartós, intenzív figyelmük, legyenek képesek munkamegosztásra, értsék és értékeljék 

társaik munkáját. 

 Fejlődjön ön-és emberismeretük, tudják képviselni saját álláspontjukat, de legyenek 

elfogadóak más álláspontok iránt, erősödjék toleranciájuk, kompromisszumkészségük és 

empatikus képességük. 

 Legyenek képesek önálló döntések meghozatalára, ismerjék és vállalják a 

következményeket. 

 Ismerjék fel a különböző élethelyzeteket és törekedjenek arra, hogy sikeresen 

eligazodjanak bennük. 

 Fejlődjék önismeret és önuralmuk. Találják meg, alakítsák ki, fogadják el és vállalják saját 

személyiségüket erényeikkel és hibáikkal együtt. 

 Alakuljon ki bennük a művészettel élés igénye: legyenek aktív, értő befogadók és alkotó 

személyiségek. 

 A derű, a játékosság és a munkában megtalált öröm váljon életük természetes részévé. 
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Fejlesztési követelmények 

 Alkotó részvétel többféle dramatikus, illetve mozgásos- táncos tevékenységben. 

 Alapszintű improvizációs képességek fejlődése, erősödő biztonság a térhasználatban a 

mozgás és a dramatikus tevékenységek folyamán. 

 Konstruktív részvétel a dramatikus tevékenységek értelmező megbeszélésében. 

 A tanuló képes a munkamegosztásra, érti és értékeli társai munkáját, fejlődik önismeretük, 

képvisel saját álláspontját, és figyelembe veszi társai véleményét a közös alkotó 

tevékenységben. 

 Ismeri és használni tudja a legalapvetőbb dramaturgiai, drámaszerkezeti és színházi 

alapfogalmakat, képes egy színházi előadásról megfogalmazni élményeit, gondolatait. 

A fejlesztési feladatok szerkezete 

 A csoportos játékhoz és a megjelenítéshez szükséges képességek, készségek 

 A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása. 

 Történetek feldolgozása. 

 Rögtönzési és együttműködési készség. 

 Ismeretszerzési, tanulási és problémamegoldó képesség, kifejezőkészség. 

 Megismerő- és befogadó képesség. 

Kompetenciák (Kapcsolódási pontok) 

Anyanyelvi kommunikáció 

 A verbális önkifejezés képességének fejlesztése. 

 Az egyéni érzések megfogalmazása a zenei anyag hangulatáról. 

 Véleményalkotás a zenehallgatási anyagokról. 

 A szöveg, ritmus tanulásakor felmerülő problémák értelmezés. 

 Fogalommagyarázat. 

 Helyes kreatív nyelvhasználatra nevelés, szókincsbővítés a dramatikus játékok 

szövegeinek értelmezésével, a régies szavak jelentésének magyarázatával. 

Matematikai kompetencia 

 Logikus gondolkodás fejlesztése. 

 Táncos mozgássorok memorizálása. Ritmusértékek összekapcsolása. 

 A viszonyítás képességének fejlesztése. 

 A ritmusértékek megtanulásának alapja az egymáshoz való viszonyítás 

 Térhelyzetek, irányok, távolságok, térformák bontása (körök, sorok, négyesek, párok) 

viszonyítása. 

Szociális és állampolgári kompetencia 

 A társadalomban való hatékony, építő részvételhez szükséges viselkedési formák 

alakítása, egyéni felelősségvállalás. 

 A csoportban való mozgáshoz minden egyénre szükség van, mindenki ugyan olyan fontos 

szerepet tölt be. 
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 Konfliktusmegoldó képesség fejlesztése, példamutatás a tanórákon előforduló 

konfliktusok helyes megoldására. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 Kezdeményező magatartásra nevelés. 

 A tanórai légkör lehetővé teszi a gyermek számára a kérdezést, mellyel a saját 

érdeklődését követve ismerheti meg a dráma és tánc tantárgy részterületeit. 

 Kreatív gondolkodásra nevelés, improvizáció egy megadott ritmusra és dallamra. 

 Kockázatvállalás. 

 Az együtt mozgás kockázata, ha valaki elrontja, elronthatják a többiek is. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 Az érzések kreatív kifejezőképességének fejlesztése. 

 A tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztése, fizikai 

állóképességének, ügyességének, cselekvőbiztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér 

– és formaérzékének fejlesztése, gazdagítása.  

 A hallott zene által keltett érzések mozgásos kifejezése, hogy összhangban legyen a dal 

mondanivalójával, hangulatával 

 A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismerése, 

megszerettetése lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő 

táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére 

A továbbhaladás feltételei, fejlesztési követelmények 

Az 5. évfolyam végén 

 Részvétel a csoportos munkában és annak értékelő megbeszélésében. 

 Mozgásos, táncos etűdök. 

 Részvétel szerkesztett mozgásos jelenetekben. 

A 6. évfolyam végén 

 Részvétel a csoportos munkában és annak értékelő megbeszélésében. 

 Mozgásos, táncos etűdök. 

 Részvétel szerkesztett mozgásos jelenetekben. 

 A rögtönzés szabályainak ismerete, improvizációs készség fejlesztése. 

Minimális követelmény 

 Egyenletes lüktetésű, valamint egyszerű ritmusképletek visszaadása tapssal, dobogással. 

 Egy tánc alaplépéseinek szabad előadása. 

Témakörök 

 Énekes-táncos játékok, dramatikus játékok 

 Egyszerű tánc elemek kombinációja 

 Különböző térformák ismerete, térhasználat, térformák kialakítása irányítottan és 

improvizáció formájában 

 Koreográfia elemekre épülő dramatikus tánc-etűd, táncjáték 
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A tanulók értékelésének szempontjai 

Jeles érdemjeggyel értékelhető aki: 

 Tanórákon példamutató magatartással, szorgalommal dolgozik. 

 A tantervben előírt technikai gyakorlatokat adottságaihoz, képességeihez mérten 

kifogástalanul hajtja végre. 

 A feladat végrehajtása során nehézségei leküzdése érdekében akaratát maximálisan 

mozgósítja. 

 Társaival együttműködő.  

 A tananyag elsajátítása során folyamatos fejlődést mutat. 

 A tanórákon megfelelő felszereléssel jelenik meg. 

 Felmentést csak betegség esetén kér. 

 Az iskolát bemutatók alkalmával legjobb tudása szerint képviseli. 

Jó érdemjeggyel értékelhető aki: 

 Példamutatóan dolgozik a foglalkozások többségében. 

 A tantervben előírt technikai gyakorlatokat önmagához képest jól hajtja végre. 

 Nehézségeit szorgalommal, akarattal igyekszik leküzdeni. 

 Társaival együttműködő. 

 A tanórákon megfelelő felszereléssel jelenik meg. 

 Felmentést csak indokolt esetben kér. 

Közepes érdemjeggyel értékelhető aki: 

 A tanórákon megfelelően dolgozik.  

 A tantervben előírt gyakorlatokat végrehajtja. 

 A nehézségeit igyekszik leküzdeni. 

 Technikai feladatok végrehajtásában fejlődése stagnál. 

 Gyermekjátékokból nem vonja ki magát. 

 A tanórákon megfelelő felszereléssel jelenik meg. 

Elégséges érdemjeggyel értékelhető aki: 

 A tantervben előírt gyakorlatokat hiányosan képes elsajátítani. 

 A tanórákon hiányosan végzi el a kijelölt feladatokat, rendszeresen fegyelmezetlen. 

 Nehézségei legyőzése érdekében akaratát, szorgalmát képtelen mozgósítani. 

 Gyermekjátékokból kivonja magát. 

 Felszerelése hiányos. 

 Indokolatlanul kér felmentést. 

Elégtelen érdemjeggyel értékelhető aki: 

 A tantervben előírt gyakorlatokat nem képes elsajátítani. 

 A tanórákon nem végzi el a kijelölt feladatokat, rendszeresen fegyelmezetlen. 
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2. 5. évfolyam 

A csoportos játék és megjelenítés 

 A kifejező közlés alapjainak elsajátítása artikulációs gyakorlatok, tempó hangsúly és a 

hanglejtés gyakorlatok. 

 Ritmusgyakorlatok 

 Beszédgyakorlatok történetmondás 

 Törekvés a pontosságra, az érzékletességre és a lényeg kiemelésére bármelyik 

kommunikációs formában. 

 Személyhez, szereplőkhöz kötött, járások, mozgások. 

 A mozgás stílusa, mozgásfajták tudatosítása. 

 Tér, forma és stílusérzék fejlesztése. 

 Táncos mozgások egész csoportban, majd kis csoportokban. 

Rögtönzési és együttműködés 

 Egyszerű elemekből építkező mozgások létrehozása (pl.: indítás, megállás, gyorsítás, 

lassítás, fordulat, járás, futás, mozdulatkitartás). 

 Jeles napok játékai táncai és szokásai. 

 Mozgásos improvizáció a tanár által megadott témára. 

 Technikai típusú feladatok:  

Lépésanyag ellentételezése karral (pl. eszközös táncok). 

Ritmusgyakorlatok. 

 Improvizáció a megismert technikák alkalmazása.                                

Dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása 

 Egyszerű kifejezési formák megismerése és alkalmazása saját élményű dramatikus 

tevékenységekben, különböző dramatikus munkaformákkal. 

 A tér rendje szimmetria, párhuzam, ritmus a térben. 

Történetek feldolgozása 

 Dramatikus improvizációk tanár és diák által létrehozott történetváz alapján. 

 Döntési helyzetek elemzése, feldolgozása dramatikus tevékenységekkel  

 (pl. mesék, tanulókat érintő konfliktus helyzetek alapján).      

 Jeles napokhoz fűződő szokások feldolgozása énekkel, táncokkal. 

Megismerő és befogadóképesség 

 Ismerkedés a tánc és mozgás szerepével és jellemzőivel. 

 Dramatikus játékok során a néphagyomány egyes elemeinek felismerése és beépítése a 

gyakorlatokba. 

 Ismerkedés a színpadi térformákkal és használatuk következményeivel 
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3. 6. évfolyam 

Csoportos játék és a megjelenítés 

 Általános mozgásos, táncos bemelegítés: az egész csoportot megmozgató 

 kapcsolatteremtő, feszítő-lazító mozdulat-játékok. 

 A kifejező közlés alapjainak elsajátítása: artikulációs gyakorlatokhoz, tempó hangsúly és 

hanglejtés gyakorlatok. 

 Nem verbális kommunikációs játékok: beszéd nélküli gyakorlatok egész csoportban 

különféle kommunikációs helyzetekben, kis csoportban és párban. 

 Egyensúly- és mozgáskoordinációs játékok. 

 Közösségi helyzetben az alkalmazkodás és az együtt-mozgás megtapasztalása. 

 Közös szándék megteremtése és megjelenítése a mozgás eszközeivel. 

 Táncos mozgások egész csoportban, majd kis csoportban. 

 Térforma és stílusérzék fejlesztés. 

Kulcsfogalmak:  

Bemelegítés, testtartás, gesztus, mimika, tekintet, hangerő, hangsúly, koncentráció, lazítás, 

együttműködés, egyensúly, bizalom. 

Rögtönzés és együttműködés 

 Egyszerű elemekből építkező mozgások létrehozása. 

 Mozgásos improvizáció megadott cselekményvázra, a tanult egyszerű tánctechnikai 

elemek felhasználásával.  

 A figyelem irányításának erősítése. 

 Alkalmazkodás, érdekérvényesítés együttműködést igénylő csoportos tevékenységek 

során. 

Kulcsfogalmak:  

Indítás, megállítás, gyorsítás, lassítás, járás, futás, mozdulatkitartás. 

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása 

 Az alapvető fogalmak (pl.: mese, cselekmény, szándék feszültség, konfliktus, 

fordulópont) ismerete alkalmazása a saját játékok értékelő megbeszélése során. 

 A tér rendje, a ritmus térben. 

 A célnak és a szándéknak megfelelő formamegtalálása a lényeg kiemelés technikái. 

Történetek feldolgozása 

 Történetek szituációkra bontása. 

 Dramatikus improvizációk a tanár által megadott vagy tanulók által létrehozott történetváz 

alapján.  
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Kulcsfogalmak:  

Szándék, feszültség, konfliktus, jelenet, dialógus, monológ, típus, ellentét, párhuzam, 

cselekmény, jelenet, fordulópont, tetőpont, főszereplő, mellékszereplő, késleltetés, ritmus, tér. 

Megismerő és befogadóképesség 

 Színházi előadások megtekintése, előkészítése, a látottak feldolgozása. 

 A szereplők jellemének vizsgálata, dramatikus tevékenységek. 

 A színpadi tér, térforma használata. 

 Dramatikus játékok során a néphagyomány egyes elemeinek felismerése és beépítése a 

gyakorlatokba. 

Kulcsfogalmak:  

Díszlet, jelmez, kellék, jelenet, tánctípusok. 
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Technika, életvitel és gyakorlat 

5-8. osztály 

 

 

 

ÓRATERV 

 

 

 

 Heti óraszám Éves óraszám 

5. osztály 1 óra 37 óra 

6. osztály 1 óra 37 óra 

7. osztály 1 óra 37 óra 

8. osztály 1 óra 37 óra 
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1. A Nemzeti alaptanterv általános szabályozásából eredő feladatok  

 Nemzeti és európai értékek közvetítése.  

 Az interdiszciplinitás elvének megvalósítása. 

 A tanulás, a játék és a munka harmonikus kapcsolatának biztosítása. 

 A nemzeti kultúra értékeinek ismerete (feltalálók, ...) a hagyományok megismerése és 

folytatása.  

 Az egyetemes emberi civilizáció értékeinek megismerése és megbecsülése.  

 A kommunikációs és informatikai kultúra elemeinek elsajátítása.  

 Az eredményes tanulás módszereinek hatékony alkalmazása.  

 Az egészséges életmód igényének kialakítása (háztartás, közlekedés, …). 

 A foglalkozások megismerése, pályaorientáció kifejlesztése. 

 A komplex foglalkozások szervezése: projekt-oktatás, kiállításokhoz, múzeumokhoz 

kapcsolódó foglalkozás, üzemek-intézmények látogatása 

 Speciális tanórai foglalkozások szervezése: érdeklődés, projekt, helyi lehetőségek 

szerint.  

2. A tanterv szelleméhez igazodó lényeges módszertani elvek  

 a problémacentrikus oktatás; 

 a modellezés elveinek alkalmazása; 

 a technikatörténet felhasználása; 

 a rendszerszemléletű tevékenység; 

 a környezetgazdálkodási szemléletű tanulás;  

 környezetkímélő rendszerek alkalmazása (intelligens konyha/ház/ stb.); 

 a tervszemléletű tanítás–tanulás; 

 holisztikus elvek alkalmazása a technikai környezet alakításában (egész–rész; hatások 

összegzése; összefüggések); 

 speciális eszközök megismerése (egészségügyi, technikai), hatásrendszerük, elfogadásuk 

(pace maker, hallókészülék stb.);  

 a használati-fogyasztói, esztétikai, formai és etikai szempontok érvényesítése; 

 a műszaki kommunikáció eljárásainak alkalmazása; 

 a kreativitás fejlesztése (kéz, gondolkodás stb.); 

 az alkotó és cselekvő munkára ösztönzés, a pályaválasztás segítése, életpályák 

megismerése, elemzése. 

 

Jelen tantervet mindazoknak az iskoláknak és pedagógusoknak ajánljuk, akik fontosnak 

tartják a komplex szemléletű, “gyakorlati” életre való nevelést abban a szellemben, hogy 

gyermekeinknek a legkorszerűbbet, a legérdekesebbet és további életükben a lehető legjobban 

hasznosítható információkat, gyakorlati tudnivalókat, praktikus készségeket nyújtsuk. A 

környezettel való harmonikus kapcsolat, a technikai környezettel való együttélés 

megvalósítása lehetséges alternatíva.  
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A tanterv tananyaga valamennyi iskolában megvalósítható – a korábbi feltételek fenntartása 

vagy részleges fejlesztése mellett. 

A tantárgy elnevezése: TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT – amely tükrözi 

egyrészt a felsőoktatási képzés irányát, másrészt a hagyományokon alapszik. 

3. Célok  

 Rendszerszemléletű gondolkodásmód kialakítása.  

 A technikai környezet és kapcsolatrendszerének megismerése.  

 Olyan képességek, készségek, beállítódások kialakítása, melyek segítik a technikai 

környezetben való eligazodást; a személyiség komplex fejlesztése.  

 A környezeti problémák bemutatása, technikai megelőzési lehetőségek feltárása, a 

környezet-gazdálkodás elveinek megismerése.  

 A lakókörnyezet, a háztartás megismerése.  

 Kertgazdálkodási alapok elsajátítása.  

 Az egészséges életmód felismerése.  

 A közlekedésben való önálló részvétel kifejlesztése.  

 A technikai és életviteli problémák megismerése, tervező, modellező, kivitelező és 

értékelő tevékenységek végzése.  

4. Feladatok  

 A technikai rendszer fogalomkörének megismerése.  

 A technikai fejlesztés folyamatának jellemzése; a fejlesztésben szerepet játszó 

egyéniségek és munkáik megismerése technikatörténeti érdekességeken keresztül.  

 Az anyag, az energia és az információ átalakítás jellemzőinek és összefüggéseinek 

ismerete.  

 A technika társadalmi és természeti környezetre és rendszerekre kifejtett hatásainak 

vizsgálata konkrét esetekben; az innováció szerepe.  

 Az építészet és lakberendezés jellegzetességeinek elemzése.  

 Közlekedési rendszer megismerése, a fontosabb közlekedési szabályok elsajátítása; helyes 

közlekedési magatartás kialakítása.  

 A nemzeti és egyetemes kultúra fontos életmódbeli és technikai elemeinek elsajátítása; a 

városi és falusi élet, valamint azok feltételeinek megismerése.  

 Az egészséges életmód jellemzőinek megismerése, az öltözködés, a táplálkozás, a 

háztartás-gazdálkodás tudatos szervezése, a lakás és a tágabb lakókörnyezet fejlesztése.  

 A kreativitás, a kézügyesség fejlesztése és fejlesztési eljárásainak megismerése; a 

pályaválasztáshoz szükséges információk elsajátítása, szakmák, szakterületek, 

foglalkozások megismerése.  

 Önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése.  

 Kooperációs készség fejlesztése.  

 Saját és mások munkájának felelősségteljes értékelése.  
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Speciális feladatok  

 Egészségfejlesztést segítő életmód kialakítása.  

 A fogyasztói társadalom jellemzőinek megismerése, fogyasztóvédelmi elvek 

megismerése.  

 Környezettudatos életmód és életvitel kialakítása.  

Kiemelt fejlesztési feladatok  

Anyanyelvi kommunikáció:  

 beszéd és kifejezőkészség (tevékenységi és munkafázisok megtervezése, a végrehajtás és 

az eredmény- munkadarab, működés- együttes értékelése. 

Matematikai: 

 számolási készség, mérés, becslés. 

Természettudományos:  

 környezettudatos életmód. 

Hatékony, önálló tanulás: 

 kooperatív tanulás, kiscsoportos téma feldolgozás. 

Szociális és állampolgári: 

 szabályok betartásának szükségessége, (KRESZ) tömegközlekedés szabályi, utazással 

kapcsolatos helyes magatartásformák elsajátítása. 

Kezdeményezőképesség, és vállalkozói:  

 tervek készítése, az ehhez szükséges elméleti alapok átgondolása és ezek alapján reális, 

megfelelő és megvalósítható terv kidolgozása. 

Esztétikai-, művészeti tudatosság és kifejezőképesség:  

 az elkészített tárgyak nemcsak funkcionálisan kell, hogy működjenek, hanem megfelelő 

esztétikai értéket is kell hordozzanak. 

Énkép és önismeret:  

 mihez értek, melyek az erősségeim. 

Hon és népismeret:   

 magyar feltalálók.  

Európai azonosságtudat:  

 Magyarország hozzájárulása az európai technikai fejlődéshez. 

Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés:  

 az alternatívák közötti választás lehetőségének ismerete, alkalmazkodás képessége. 

Gazdasági nevelés: 

 takarékosabb megoldás választása, kisebb környezeti terhelés. 

Környezettudatos nevelés:  

 a szemét mennyiségének csökkentése, visszaváltható csomagolás, élhetőbb környezet. 
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Testi és lelki egészség:  

 élelmiszer adalékanyagok, tartósítószerek, színezékek, stb. 

Felkészülés a felnőttlét szerepeire:  

 közlekedési eszköz célszerű megválasztása, elektromos készülékek használata, egészséges 

táplálkozás, alapvető ruházkodással, varrással kapcsolatos ismeretek, közlekedési 

ismeretek.  

5. Követelmények  

 A technika, a gazdaság világában, a környezetben kreatív módon tudjanak élni.  

 Problémamegoldó, elemző és rendszerező képességük a technikai tevékenység során 

fejlődjön.  

 Térszemléletük, képolvasási-rajzolási, tervezési, szervezési, modellezési, kivitelezési, 

esztétikai érzékük, döntési képességük, kézügyességük fejlődjön.  

 Értékelő és elemző készségük, beszéd- és kifejezőkészségük fejlődjön a tervező és 

kivitelező munka során.  

 Az elemi munkaszokásokat, algoritmusokat, a kulturált magatartást és életvitelt sajátítsák 

el. 

6. Tartalom      

Az életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület tervszerű elsajátításához speciális 

szakmai feltételrendszer szükséges. A hagyományos technika-szaktantermek kisebb 

átalakításokkal és bővítésekkel alkalmassá tehetők a tanterv teljesítéséhez. Ideális feltételek 

esetén műhelyterem, tankonyha, közlekedési tanudvar, számítógépes szoba és kertészeti sarok 

(vagy kert) áll rendelkezésre. Üzem és múzeumi látogatásokkal és tanulmányi sétákkal is 

segíthetjük a képzést. Az órai munkák jellemző módszere a kiscsoportos vagy párokban 

végzett és a projekt módszereket igénylő munka. A “technikaórákat” az elmélet és a gyakorlat 

egysége, a tevékenység, a gazdag szemléltető anyag használata jellemzi.  

7. Értékelés  

Az ismeretek, a tapasztalatok, a tevékenységek és a munkafolyamatok rendszerezése, az 

eredményeinek folyamatos és záró értékelése alapvető fontosságú. Az értékelés és az 

ellenőrzés mindenkor előre megadott szempontok alapján történik.  
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8. 5. osztály 

Évi óraszám: 37 óra 

Heti óraszám:  1 óra 

 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5. évfolyamon az, hogy az 1–4. 

évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során nyert tapasztalatok újabbakkal 

egészüljenek ki, és az élményszerű megismerés önállóbbá, tudatosabbá, célzottabbá váljon. 

Az életkori sajátosságaikhoz igazodó korszerű, hatékony és meggyőző módszerek révén a 

tanulók alapkészségei erősödjenek, gondolkodási képességeik folyamatosan fejlődjenek, 

elvontabbá váljanak. A tevékenységek keretei kilépnek a tanterem védett környezetéből, a 

játékos tevékenységek helyébe fokozatosan az életből átvett feladatok lépnek, a tanulói 

tevékenységek feltételei és következményei egyre életszerűbbé válnak. Ezzel megkezdődik a 

felkészülésük a környezetük egyre önállóbb alakítására, a változásokhoz való rugalmasabb 

alkalmazkodásra és saját sorsuk befolyásolására. A veszélyhelyzetek és a konfliktusok 

kezelése, az átgondoltan tervezett és kitartó munka, majd az ezt záró reális értékelés alakítja 

ki a helyes önértékeléssel bíró, fejlődőképes, önálló személyiséget, s így egyre inkább képessé 

válnak az önképzésre, önálló tanulásra. Az életvezetési ismeretek a testi-lelki épséget 

veszélyeztető betegségek megelőzésére, a káros szenvedélyektől mentes, egészség- és 

környezettudatos életvitel igazi értékként való elfogadására, megélésére és megtartására 

irányulnak. A családok mindennapjaira vonatkozóan az élethelyzetek megoldására, a 

háztartási munka célszerű szervezésére, az anyagi lehetőségek ésszerű felhasználására, az 

egészséges táplálkozás érdekében hagyományos és korszerű eljárások és eszközök 

alkalmazására kell példákat mutatni. 

A nemzeti kultúra átörökítéséhez, a nemzeti hagyományok ápolásához gyakorlati 

tevékenységekkel (tárgyalkotó tevékenységgel és gyűjtőmunkával) kapcsolódik a tantárgy. A 

jól megalapozott nemzeti azonosságtudatra épülhet az egyetemes emberi kultúra értékeinek 

elfogadása. A munka értékteremtő szerepe, a környezetkímélő termelés és a tudatos 

fogyasztói magatartás kiemelése a gazdasági ismeretek megalapozásához járul hozzá. 

Az alkotóképesség fejlesztése a Tárgyi kultúra, technológiák, termelés részben a modellezés 

során, a manuális tevékenységek gyakorlásával az alapvető technikai eszközök balesetmentes 

és szakszerű használatával történik. A párokban, kisebb-nagyobb csoportokban történő 

munkavégzéskor a kölcsönös alkalmazkodásra, odafigyelésre, a vezető és a vezetett szerep 

kipróbálására kerül sor. A gyűjtőmunkák és az anyagvizsgálatok végzése segíti a megismerési 

és rendszerezései folyamatok gyakorlását. A harmonikus és esztétikus zöld környezet 

kialakítására az agrotechnikai tevékenységek nevelnek. Az adottságok függvényében szobai 

és kerti növények termesztése, hobbi- és haszonállatok gondozása is végezhető. A tantárgy 

tanulási szokásrendjének alakítása (információgyűjtés, műszaki kommunikáció, mintakövetés, 

munkatevékenységek végzése, önellenőrzés, hibajavítás, értékelés) folyamatos, rendszeres, 

következetes munkával érhető el a kiemelt fejlesztési feladatok végzése során. 

A Közlekedés témakör egyrészt az 1–4. évfolyamon elsajátítottak ismétlése, gyakoroltatása (a 

gyalogos, kerékpáros és tömegközlekedés KRESZ szerinti szabályai, rendje, eszközrendszere, 

a balesetmentes, udvarias közlekedés elvárható követelményei, elsősegélynyújtás), másrészt 

bővítése (menetrendek, információforrások használata). 
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A pályaorientáció ismereteit nem külön tematikai egységként dolgozzuk fel. A tevékenységek 

tudatos szervezésével folyamatosan lehetővé kell tenni, hogy a tanulók felfedezhessék belső 

értékeiket, és kipróbálhassák, mire képesek. A reális önismeret és a pozitív énkép kialakítása, 

a közösségi feladatok vállalásában az együttműködési képesség fejlesztése, valamint a 

szakmák, foglalkozások jellemzői és az azokra való alkalmasság megismerése a 

pályaválasztás irányításának előkészítésére ad támpontokat. 

Cél: 

 A tanulók 1–4. osztályban tanult technikai és háztartástani ismereteinek felelevenítése.  

 A technika főbb ismeretköreinek: az anyagátalakítás, a tervezés-építés, a modellezés, a 

közlekedés és a háztartástan ismeretanyagának bővítése.  

 A háztartástan főbb ismeretköreinek – az egészség, a táplálkozás, a gazdálkodás, a 

ruházkodás és a lakás-lakókörnyezet – bővítése.  

 Tudjanak otthonosan tájékozódni közvetlen környezetük technikai világában, kreatív 

módon gondolkodjanak környezetükről.  

 Kézügyességük, térszemléletük, esztétikai érzékük fejlődjön.  

 Tudjanak önállóan és biztonságosan közlekedni.    

 Ismerjék a háztartási tevékenységeket és eszközöket, legyenek képesek részt venni a 

családi munkamegosztásban.  

Fejlesztési követelmény  

 Ismerjék a mesterséges környezet egyszerű rendszereinek funkcióit, szerkezetét és 

működését.  

 Képesek legyenek ok és okozati összefüggések felismerésére.  

 Tudják az alapvető tervezési ismereteket – képzelet, lényegkiemelés, térérzékelés, 

méretbecs-lés, rajzolvasás –, és legyenek képesek ezeket tudatosan alkalmazni.  

 Legyenek képesek egyszerű tárgyak, modellek megtervezésére, szakszerű kivitelezésére.  

 Sajátítsák el az elemi munkafolyamatokat és algoritmusokat.  

 Ismerjék a legfontosabb közlekedési szabályokat és a helyes magatartás formák szerint 

közlekedjenek.  

 Ismerjék fel a munkamegosztás jelentőségét és e szerint tevékenykedjenek a családban.  

 Ismerjék és alkalmazzák a kommunikáció eszközeit.  

Speciális feladatok  

 Eszközök, szerszámok balesetmentes használata; kezelési utasítások megismerése és 

figyelembe vétele; tiszta környezet kialakítása.  

 Felhasznált anyagok szavatosságának ellenőrzése, összetételek, hatóanyagok 

megismerése.  

 Tevékenységünk környezeti hatásainak megfigyelése, törekvés a kedvezőtlen hatások 

mérséklésére.  
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Értékelés  

 Tevékenység megfigyelése és szóbeli megbeszélése; 

 Tervek, modellek, munkadarabok stb. szóbeli értékelése előre megadott szempontok 

alapján; 

 Szóbeli felelet; tervek, rajzok, modellek osztályzása; 

 Írásbeli felelet 

 Feladatlapok kiértékelése.  

Feltételek  

Tanulók száma legfeljebb: 16 fő 

 

Tematikai egység 1. Ételkészítés Órakeret: 7 óra 

Előzetes tudás 

A mindennapos étkezési szokások, ételfajták, étkezési eszközök, 

étkezőhelyek ismerete. 

Egyszerű konyhai kézi eszközök biztonságos kezelése, az evőeszközök 

kulturált használata. 

Megfontolt, fegyelmezett, biztonságra törekvő viselkedés a 

munkakörnyezetben. 

Az étkezéshez kapcsolódó elemi viselkedési szabályok betartása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A saját tevékenység, a cselekvések és a következmények összefüggéseinek 

belátása, a saját felelősség felismerése. 

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás, együttműködés a csoportos 

tevékenységek során. 

Az étkezéssel, ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő 

munkatevékenységek azonosítása, felismerése. 

Tapasztalatok megfogalmazása az ételkészítési anyagok tulajdonságairól, 

átalakulásáról. 

A konyhai tevékenységekkel járó veszélyérzet kifejlődése, törekvés erősítése 

a biztonságra, fegyelmezettségre, megfontoltságra. 

Feladatvállalás, célratörő, hatékony munkamagatartás, produktivitás 

fejlesztése. 

Törekvés az igényességre, tiszta környezetre, kulturált viselkedésre. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Az ételkészítés alapjai, élelmiszerek 

Élelmiszerek rendszerezése és szerepe a táplálkozásban. Korszerű, 

egészséges táplálkozás. A tradicionális magyar konyha értékei, 

hungarikumok. 

Ételek, étel-alapanyagok azonosítása, évszakokhoz, étkezési 

alkalmakhoz, élethelyzetekhez kapcsolása. 

A készítendő étel és a szükséges alapanyagok mennyiségének 

meghatározása, a költségek, valamint a készítés időszükségletének 

becslése. 

Az élelmiszerek beszerzésével kapcsolatos tudnivalók 

(élelmiszerlánc, nyomon követhetőség). A tudatos és takarékos 

élelmiszer-beszerzés szempontjai. 

Természetismeret: 

Haszonnövények és 

haszonállatok, termények, 

termékek az egyes 

évszakokban. Hőmérséklet, 

hőmennyiség, hőátadás. 

Tápanyagok, táplálék, 

egészséges táplálkozás.  

 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés, szókincs- és 

fogalombővítés, 

kommunikáció, piktogramok. 

 

Erkölcstan: felelősségünk 

egészség megőrzésében. 

1.2. Ételek készítése 

Az étel-alapanyagok tisztítása, előkészítése, receptúra szerinti 

mérése, a készítéshez szükséges eszközök meghatározása. 

 

1.3. Élelmiszerek, ételek tárolása, tartósítási eljárások 

A hőkezelési eljárások (melegítés, hőn tartás, hűtés, fagyasztás) 

kipróbálása, a hőkezelés hatásainak, szerepének feltárása az egyes 

ételek elkészítése és tárolása során. 

Az étel-alapanyagok és az ételek háztartásban való tárolásának 

alapvető élelmiszerhigiéniai szabályai, a kereskedelemből származó 

élelmiszerek fogyaszthatósági, illetve eltarthatósági adatainak 

értelmezése. 

Az ételkészítéshez és étkezéshez kapcsolódó személyi higiéniai 

követelmények megismerése, betartása. 

1.4. Étkezési kultúra 

Az étkezési szokások és azok történeti háttere. 

A kulturált étkezés követelményei. Az étkezőasztal megterítése, 

ételek tálalása. Az étkezéssel kapcsolatos illemszabályok gyakorlati 

alkalmazása. 

1.5. Az ételek készítésével kapcsolatos utómunkálatok 

Az ételkészítéshez, illetve az étkezéshez használt edények és 

eszközök mosogatása. 

A konyha és az étkező takarítása. 

1.6. Környezettudatosság 

Az élelmiszerhulladék minimalizálásának lehetőségei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Étel, étkezés, élelmiszer, egészséges táplálkozás, éhezés, közétkeztetés, családi 

étkezés, főtt étel (melegétel), hideg étel, főzés, sütés, tálalás, mosogatás, 

maradék étel, ételtárolás, tartósított élelmiszer (étel), ételmaradék, hulladék, 

fogyaszthatóság, megromlás, ételmérgezés, anyagtakarékosság, 

energiatakarékosság, víztakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés. 
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Tematikai egység 2. Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 

Az épített környezet elemeinek és összetevőinek, valamint funkcióinak 

azonosítása, érdeklődés, törekvés annak megfelelő használatára, alakítására. 

Az élő és a tárgyi környezet jellemzőinek, kapcsolatának, kölcsönhatásainak 

megfigyeléséből származó tapasztalatok felhasználása a problémamegoldások 

során, tevékenységek gyakorlásakor. 

A szükségletekből adódó technikai problémák felismerése és technikai 

eszközökkel, eljárásokkal történő megoldása. 

Használati utasítások megértése, helyes értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés az épített, illetve mesterséges környezet elemeiről és 

összetevőiről, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

A környezet állapota, használati jellemzői, az emberi életminőségre és a 

természeti környezetre gyakorolt hatásai iránti érdeklődés, a környezetet 

alakító tevékenységekkel járó felelősség belátása. 

Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, 

munkafolyamatokról. 

A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott információszerzés 

információforrásokból. A használt anyagok, eszközök, a tapasztalt látvány, 

jelenség stb. vizsgálatából fakadó tapasztalatok rögzítése. 

Gyakorlati problémamegoldás lépéseinek azonosítása. 

Előzetesen bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos végrehajtása, a 

biztonsági szabályok betartása, veszélyhelyzetek felismerése. 

Elemi agrotechnikai ismeretek elsajátítása. 

Igényesség a kulturált, rendes, tiszta, esztétikus környezet iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. A mesterséges, illetve épített környezet 

A mesterséges, illetve épített környezet jellemzői és gondozása: 

építmények, mechanikus szerkezetek, építési és mechanikus javítási, 

állagmegóvási munkák, takarítás. Tapasztalatok gyűjtése a 

felhasznált anyagok és eszközök fizikai jellemzőiről. 

 

 

 

 

Matematika: geometria, 

számok, számítások,  

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Balesetek megelőzése 

Mechanikus jellegű baleseti veszélyek. 

Kéziszerszámok, eszközök biztonságos használata. 

 

2.3. Környezettudatosság 

A hulladékok azonosítása, csoportosítása, szelektív gyűjtése.  
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2.4. Növénytermesztés, állattartás 

Növények (pl. dísznövények, fűszernövények, fák) telepítése és 

gondozása. 

Hobbikert létesítésével és fenntartásával kapcsolatos munkálatok. 

Komposztálás. 

Élelmiszernövények termesztési fogásainak elsajátítása. 

Hobbi- és haszonállatok tartásával kapcsolatos feladatok 

megismerése. 

 

 

 

 

Erkölcstan: Az ember és a 

környezet kölcsönhatása, 

felelősségérzet. 

A tárgyi világ (modern 

technikai eszközök) 

életmódkönnyítő használata, 

mértékletesség, 

veszélyforrások. 

 

2.5 Az egészségre ártalmas természeti eredetű veszélyforrások 

Az embert érő időjárási és természeti eredetű károsító hatások 

(leégés, napszúrás, kiszáradás, túlhevülés, kihűlés, villámcsapás, 

allergia, kullancs- és rovarcsípések, fertőzések, élősködők az 

emberen és a lakásban). 

A veszéllyel járó helyzetek és a veszélyek felismerése, teendők a 

károsodás elhárítása érdekében, illetve károsodás esetén. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Épület, építmény, alaprajz, helyszínrajz, méretarány, vagyonvédelem, 

tűzvédelem, alkatrész, szerkezet, gép, rendszer, kéziszerszám, szerkezeti anyag, 

fizikai és technológiai tulajdonság, építés, készítés, termelés, javítás, felújítás, 

állagmegóvás, karbantartás, munkavédelmi szabály, munkavédelmi eszköz, 

használati utasítás, vegyszer, permetezés, oltás, gyógyszer, mérgezés, fertőzés, 

egészségkárosodás, baleset, áramütés, érintésvédelem, hulladék, veszélyes 

hulladék. 

 

Tematikai egység 
3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, 

modellezés 

Órakeret: 14 

óra 

Előzetes tudás 

Anyagok vizsgálata, tulajdonságok felismerése, tapasztalatok 

megfogalmazása. 

Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célszerű 

felhasználása. 

Tárgyak elkészítése segítséggel, minta alapján. 

Mérés, szerszámok biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfogalmazása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagokról, 

eszközökről, technológiákról, tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről. 

Az anyagok tulajdonságai és felhasználhatóságuk közötti kapcsolatok 

megértése. 

Tervrajz készítése és a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése. 

Kézügyesség fejlesztése. 

A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet 

kialakítása, törekvés erősítése a biztonságra. 

A változtatásokhoz, változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, 

felkészülés a veszélyhelyzetek és a konfliktusok kezelésére. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. A tárgyak és a tárgykészítéshez használt anyagok fizikai és 

technológiai tulajdonságai 

Természetes és mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, papír, 

textil, képlékeny anyagok vizsgálata (hajlítás, törés, hasítás, 

keménység, rugalmasság, nedvszívás, korrózió), szemrevételezés, 

próba, összehasonlítás, mérés alapján. 

Az anyagok előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák. 

Matematika: mérés, 

méretarány, kicsinyítés, 

nagyítás, 

geometriai szerkesztések, 

geometriai 

transzformációk, testek. 

 

Természetismeret: mérés, 

az anyagok fizikai 

tulajdonságai, mechanikai 

kölcsönhatások, 

anyagszerkezet. 

 

Erkölcstan: 

Kötődés a tárgyi világhoz. 

Találmányok az 

emberiség szolgálatában 

(az emberek javára, 

kárára). 

3.2. Tárgyak, szerkezetek, modellek előállítása 

A tárgyak rendeltetése és használati jellemzői. 

Mérés milliméteres pontossággal. Mérőeszközök alkalmazása. Új 

szerszámok és műveletek megismerése, alkalmazása. 

 

3.3. Műszaki kommunikáció alkalmazása 

Méretmegadás elemei. 

Rajzjelek (hajlítási vonal, tengely, nem látható él, furat, átmérő, 

sugár).  

 

3.4. Takarékos, hatékony, igényes munkavégzés 

Tárgyak, modellek célszerű és takarékos tervezése. 

Anyagok újrafelhasználása. 

A szükséges információk gyűjtése, felhasználása. 

 

3.5. Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő 

munkakörnyezet 

Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, ép 

szerszámok célszerű, balesetmentes használata. 

A munkakörnyezet rendjének fenntartása. 

A műveletekhez szükséges munkavédelmi felszerelések alkalmazása. 

A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyag, fa, fém, műanyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai 

tulajdonság, technológia, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, 

tervezés, minta, rajzjelek, vonalfajta, méret, mérés, méretarány, 

vetületi ábrázolás, anyagmennyiség, költség, szabály, 

veszélyforrás, baleset, segítségnyújtás. 
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Tematikai egység 4. Közlekedés Órakeret: 8 óra 

Előzetes tudás 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés alapismeretei. 

A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok. 

Viselkedési normák a közösségi közlekedési színtereken. 

Járműhasználattal kapcsolatos veszélyhelyzetek értelmezése, a balesetek 

megelőzési lehetőségeinek ismerete. 

A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Biztonságos kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete, alkalmazása. 

Hagyományos és korszerű környezetkímélő közlekedéstechnikai eljárások, 

célszerű eszközök alkalmazásával a technikai ismeretek bővítése, a 

környezettudatos magatartás erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. A forgalomszabályozás közlekedési jelzései 

A közúti közlekedési jelzések hierarchiája. 

A jelzőtáblák és útburkolati jelek. 

A forgalomirányító fényjelzőkészülékek jelzéseinek jelentése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szaknyelv, szókincsbővítés, 

szövegértés, 

könyvtárhasználat. 

 

Informatika: 

internethasználat, 

könyvtárhasználat, 

alkalmazások használata. 

 

 

Erkölcstan: találmányok az 

emberiség szolgálatára 

(anyagi hasznára, javára, 

kárára). 

4.2. A közlekedés rendszere, közlekedéstörténet 

A járművek. 

 

4.3. Balesetvédelem 

Közlekedési helyzetek, veszélyek, balesetek elemzése, 

megelőzése. 

A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati 

készségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező 

gyakorlati pályán. 

 

4.4. Vasúti közlekedés 

A biztonságos és udvarias vasúti közlekedés szabályai.  

 

 

 

 

 

 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Útvonaltípus, főútvonal, kerékpárút, autóút, autópálya, közlekedési 

csomópont, forgalomirányítás, elsőbbség, kikerülés, fékezés, fékút, 

megállás, tilalom, közlekedési tábla, viselkedési norma, 

útkereszteződés, alárendelt út, egyenrangú út, útviszony, 

közlekedésbiztonság. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Tapasztalatok megfogalmazása a környezet elemeiről, állapotáról, a 

környezetátalakító tevékenységgel járó felelősség belátása. 

Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő 

munkatevékenységekről. 

Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, 

eszközök szakszerű, biztonságos használata. 

Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés során. 

Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, modellek) reális értékelése, a 

hibák felismerése, a javítás, fejlesztés lehetőségeinek meghatározása. 

Az ember közvetlen tárgyi környezetének megőrzésére, alakítására vonatkozó 

szükségletek felismerése, a tevékenységek és beavatkozások 

következményeinek előzetes, helyes felismerése, az azzal járó felelősség 

belátása. 

A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, 

környezettudatossá, takarékossá és célszerűvé válása. 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, valamint 

a tömegközlekedés szabályainak biztonságos alkalmazása. 

A kerékpár karbantartásához szükséges ismeretek elsajátítása. 

A vasúti közlekedésben való biztonságos és udvarias részvétel. 

Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeken. 

Útvonalterv olvasása, készítése. 
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9. 6. Évfolyam 

Évi óraszám: 37 óra 

Heti óraszám: 1 óra 

 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 6. évfolyamon az, hogy az 1–4. 

illetve az 5. évfolyamon  történő irányított játékos cselekvések során nyert tapasztalatok 

újabbakkal egészüljenek ki, és az élményszerű megismerés önállóbbá, tudatosabbá, 

célzottabbá váljon. Az életkori sajátosságaikhoz igazodó korszerű, hatékony és meggyőző 

módszerek révén a tanulók alapkészségei erősödjenek, gondolkodási képességeik 

folyamatosan fejlődjenek, elvontabbá váljanak. A tevékenységek keretei kilépnek a tanterem 

védett környezetéből, a játékos tevékenységek helyébe fokozatosan az életből átvett feladatok 

lépnek, a tanulói tevékenységek feltételei és következményei egyre életszerűbbé válnak. Ezzel 

megkezdődik a felkészülésük környezetük egyre önállóbb alakítására, a változásokhoz való 

rugalmasabb alkalmazkodásra és saját sorsuk befolyásolására. A veszélyhelyzetek és a 

konfliktusok kezelése, az átgondoltan tervezett és kitartó munka, majd az ezt záró reális 

értékelés alakítja ki a helyes önértékeléssel bíró, fejlődőképes, önálló személyiséget, s így 

egyre inkább képessé válnak az önképzésre, önálló tanulásra. Az életvezetési ismeretek a 

testi-lelki épséget veszélyeztető betegségek megelőzésére, a káros szenvedélyektől mentes, 

egészség- és környezettudatos életvitel igazi értékként való elfogadására, megélésére és 

megtartására irányulnak. A családok mindennapjaira vonatkozóan az élethelyzetek 

megoldására, a háztartási munka célszerű szervezésére, az anyagi lehetőségek ésszerű 

felhasználására, az egészséges táplálkozás érdekében hagyományos és korszerű eljárások és 

eszközök alkalmazására kell példákat mutatni. 

A nemzeti kultúra átörökítéséhez, a nemzeti hagyományok ápolásához gyakorlati 

tevékenységekkel (tárgyalkotó tevékenységgel és gyűjtőmunkával) kapcsolódik a tantárgy. A 

jól megalapozott nemzeti azonosságtudatra épülhet az egyetemes emberi kultúra értékeinek 

elfogadása. A munka értékteremtő szerepe, a környezetkímélő termelés és a tudatos 

fogyasztói magatartás kiemelése a gazdasági ismeretek megalapozásához járul hozzá. 

Az alkotóképesség fejlesztése a Tárgyi kultúra, technológiák, termelés részben a modellezés 

során, a manuális tevékenységek gyakorlásával az alapvető technikai eszközök balesetmentes 

és szakszerű használatával történik. A párokban, kisebb-nagyobb csoportokban történő 

munkavégzéskor a kölcsönös alkalmazkodásra, odafigyelésre, a vezető és a vezetett szerep 

kipróbálására kerül sor. A gyűjtőmunkák és az anyagvizsgálatok végzése segíti a megismerési 

és rendszerezései folyamatok gyakorlását. A harmonikus és esztétikus zöld környezet 

kialakítására az agrotechnikai tevékenységek nevelnek. Az adottságok függvényében szobai 

és kerti növények termesztése, hobbi- és haszonállatok gondozása is végezhető. A tantárgy 

tanulási szokásrendjének alakítása (információgyűjtés, műszaki kommunikáció, mintakövetés, 

munkatevékenységek végzése, önellenőrzés, hibajavítás, értékelés) folyamatos, rendszeres, 

következetes munkával érhető el a kiemelt fejlesztési feladatok végzése során. 

A Közlekedés témakör egyrészt az 1–4. illetve az 5. évfolyamon elsajátítottak ismétlése, 

gyakoroltatása (a gyalogos, kerékpáros és tömegközlekedés KRESZ szerinti szabályai, rendje, 

eszközrendszere, a balesetmentes, udvarias közlekedés elvárható követelményei, 

elsősegélynyújtás), másrészt bővítése (menetrendek, információforrások használata). 
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A pályaorientáció ismereteit nem külön tematikai egységként dolgozzuk fel. A tevékenységek 

tudatos szervezésével folyamatosan lehetővé kell tenni, hogy a tanulók felfedezhessék belső 

értékeiket, és kipróbálhassák, mire képesek. A reális önismeret és a pozitív énkép kialakítása, 

a közösségi feladatok vállalásában az együttműködési képesség fejlesztése, valamint a 

szakmák, foglalkozások jellemzői és az azokra való alkalmasság megismerése a 

pályaválasztás irányításának előkészítésére ad támpontokat. 

Cél: 

 A tanulók 5. osztályban tanult, technikával és életvitellel kapcsolatos ismereteinek 

felelevenítése és rendszerezése.  

 A fogyasztás és a fejlődés összefüggéseinek felismerése.  

 A korszerű anyagok tudatos alkalmazása.  

 A lakáskialakítás és -fejlesztés összefüggéseinek megismerése. 

 Textil vizsgálati és készítési módok, szövés, hurkolás  

 Ismerjék az egészséges életvitel feltételeit, az egyéni sajátosságok szerepét.  

 A gazdálkodói, vállalkozói szemlélet megértése. A gazdaságosság fontosságának 

elismerése.  

 Tudják a közlekedés főbb szabályait, és képesek legyenek alkalmazni azokat.  

Követelmény  

 Ismerjék a környezetalakítás irányait és következményeit.  

 Képesek legyenek a problémák felismerésére és a feladatok megtervezésére, 

kivitelezésére.  

 Tudják terveiket szakszerűen, balesetmentesen kivitelezni, produktumukat reálisan 

értékelni.  

 Ismerjék az anyag összetételének, szerkezetének, tulajdonságainak és felhasználási 

funkcióinak összefüggéseit.  

 Tudjanak tájékozódni a szakmai dokumentumokban, szakirodalmakban.  

 Képesek legyenek egyszerűbb hurkolási módok elsajátítására 

 Ismerjék a gazdaságos és hatékony munkavégzés jellemzőit.  

 Tanúsítsanak felelős alkotói és befogadói magatartást.  

Értékelés  

 Tevékenység, modell, produktum, szóbeli megbeszélése és értékelése előre rögzített 

szempontok alapján.  

 Szóbeli felelet. 

 Írásbeli felelet 

 Gyűjtőmunka szóbeli értékelése. 

 Feltételek  

 Tanulók száma legfeljebb: 16 fő 
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Tematikai egység 1. Ételkészítés Órakeret: 7 óra 

Előzetes tudás 

A mindennapos étkezési szokások, ételfajták, étkezési eszközök, 

étkezőhelyek ismerete. 

Egyszerű konyhai kézi eszközök biztonságos kezelése, az evőeszközök 

kulturált használata. 

Megfontolt, fegyelmezett, biztonságra törekvő viselkedés a 

munkakörnyezetben. 

Az étkezéshez kapcsolódó elemi viselkedési szabályok betartása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A saját tevékenység, a cselekvések és a következmények összefüggéseinek 

belátása, a saját felelősség felismerése. 

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás, együttműködés a csoportos 

tevékenységek során. 

Az étkezéssel, ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő 

munkatevékenységek azonosítása, felismerése. 

Tapasztalatok megfogalmazása az ételkészítési anyagok tulajdonságairól, 

átalakulásáról. 

A konyhai tevékenységekkel járó veszélyérzet kifejlődése, törekvés 

erősítése a biztonságra, fegyelmezettségre, megfontoltságra. 

Feladatvállalás, célratörő, hatékony munkamagatartás, produktivitás 

fejlesztése. 

Törekvés az igényességre, tiszta környezetre, kulturált viselkedésre. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Az ételkészítés alapjai, élelmiszerek 

Az élelmiszer-biztonság alapszabályai. Kiemelt kockázatú 

élelmiszertermékek. 

Az élelmiszerek címkéjén feltüntetett információk értelmezése. 

Ételreceptek értelmezése. 

Az ételkészítés folyamatának részekre, műveletekre bontása, az 

étkezéshez kapcsolódó teendők meghatározása, a csoporton belüli, 

illetve a családi munkamegosztás lehetőségeinek megbeszélése. 

Természetismeret: 

Baktériumok, gombák, 

étkezési eredetű betegségek. 

Fertőtlenítőszerek, 

mosószerek. 

 

Matematika: arányosság, 

fajlagos mennyiségek, 

tömeg- és térfogategységek. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés, szókincs- és 

fogalombővítés, 

kommunikáció, 

piktogramok. 

 

 

 

 

Erkölcstan: felelősségünk 

egészség megőrzésében. 

1.2. Ételek készítése 

Főzött jellegű (pl. levesek, főzelékek, főtt tészta), sütőben készülő 

(pl. sütemények, pizza, rakott ételek), továbbá serpenyőben készülő 

ételek (pl. zöldségételek, palacsinta, tükörtojás) készítése. 

1.3. Élelmiszerek, ételek tárolása, tartósítási eljárások 

További ételtartósítási eljárások kipróbálása, az ételek és 

ételalapanyagok megromlásának vizsgálata. 

Ételek tárolása, csomagolása. 

A megmaradt ételek felhasználási lehetőségei, az ételmaradékok 

kezelése. 

 

1.4. Konyhai eszközök, gépek használata 

A balesetveszélyes konyhai kézi eszközök, kézi gépek, és a 

használatukkal járó balesetveszélyek azonosítása. 

Az ételkészítés során használt tüzelő-, melegítő-, főző-, sütő- stb. 

berendezésekhez, a forró vízhez, forró anyagokhoz, eszközökhöz 

kapcsolódó baleseti veszélyek azonosítása és ezek elhárításának 

gyakorlása. 

A konyhai eszközökhöz kapcsolódó élelmiszer-higiéniai szabályok 

megismerése, alkalmazása. 

1.5. Az ételek készítésével kapcsolatos utómunkálatok 

Az ételkészítéshez, illetve az étkezéshez használt edények és 

eszközök mosogatása. 

A konyha és az étkező takarítása. 

1.6. Környezettudatosság 

Az étkezéshez, ételkészítéshez kapcsolódó energia-, víz- és 

anyagtakarékosság, valamint az élelmiszer-csomagolások 

újrahasznosítási lehetőségeinek feltárása, megismerése. 

A keletkező hulladékok azonosítása, szelektálása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Étel, étkezés, élelmiszer, egészséges táplálkozás, éhezés, közétkeztetés, családi 

étkezés, főtt étel (melegétel), hideg étel, főzés, sütés, tálalás, mosogatás, 

maradék étel, ételtárolás, tartósított élelmiszer (étel), ételmaradék, hulladék, 

fogyaszthatóság, megromlás, ételmérgezés, anyagtakarékosság, 

energiatakarékosság, víztakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés. 
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Tematikai egység 2. Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben 
Órakeret: 8 

óra 

Előzetes tudás 

Az épített környezet elemeinek és összetevőinek, valamint funkcióinak 

azonosítása, érdeklődés, törekvés annak megfelelő használatára, alakítására. 

Az élő és a tárgyi környezet jellemzőinek, kapcsolatának, kölcsönhatásainak 

megfigyeléséből származó tapasztalatok felhasználása a 

problémamegoldások során, tevékenységek gyakorlásakor. 

A szükségletekből adódó technikai problémák felismerése és technikai 

eszközökkel, eljárásokkal történő megoldása. 

Használati utasítások megértése, helyes értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés az épített, illetve mesterséges környezet elemeiről és 

összetevőiről, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

A környezet állapota, használati jellemzői, az emberi életminőségre és a 

természeti környezetre gyakorolt hatásai iránti érdeklődés, a környezetet 

alakító tevékenységekkel járó felelősség belátása. 

Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, 

munkafolyamatokról. 

A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott információszerzés 

információforrásokból. A használt anyagok, eszközök, a tapasztalt látvány, 

jelenség stb. vizsgálatából fakadó tapasztalatok rögzítése. 

Gyakorlati problémamegoldás lépéseinek azonosítása. 

Előzetesen bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos végrehajtása, a 

biztonsági szabályok betartása, veszélyhelyzetek felismerése. 

Elemi agrotechnikai ismeretek elsajátítása. 

Igényesség a kulturált, rendes, tiszta, esztétikus környezet iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. A mesterséges, illetve épített környezet 

Épület alaprajzának, terület helyszínrajzának értelmezése és 

összevetése a valósággal. 

Épületek, építmények funkciói, szerkezeti elemei, anyagai, 

kötőanyagok, felületi anyagok jellemzői. Árnyékolás, hő- és 

vízszigetelés. 

Építési, szerelési szakmák és jellemző tevékenységeik. 

Matematika: geometria, 

számok, számítások, 

mértékegységek kezelése, 

egyenes arányosság. 

 

Természetismeret: Vetület, 

térkép, méretarány. 

Szerkezeti anyagok fizikai 

és kémiai tulajdonságai. 

Haszonnövények, 

haszonállatok. Gépek, 

elektromos jelenségek, 

mechanikai 

kölcsönhatások. 

2.2. Az épített környezet biztonsága, katasztrófaelhárítás 

Az épített környezet, az épületek és a háztartás tűz- és 

vagyonbiztonsága, védelem az időjárási hatások ellen. 

A mesterséges környezetet, épületeket károsító természeti, időjárási 

hatások azonosítása. 

Tűzveszélyes tevékenységek, helyzetek felismerése, tűzvédelmi 

szabályok ismerete. 
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2.3. Balesetek megelőzése 

Munkavédelmi eszközök, felszerelések. 

Építési és mechanikus állagmegóvó, javító, takarító munkák során 

használt eszközök, felszerelések használatának szabályai. 

Balesetveszélyes munkaműveletek, mozzanatok, munkavédelmi 

eszköz szükségességének felismerése. 

 

 

 

Erkölcstan: Az ember és a 

környezet kölcsönhatása, 

felelősségérzet. 

A tárgyi világ (modern 

technikai eszközök) 

életmódkönnyítő 

használata, mértékletesség, 

veszélyforrások. 

 

2.4. Veszélyes anyagok a háztartásban 

Kémiai, biológiai, illetve tűzvédelmi szempontból veszélyes anyagok 

(gyógyszerek, kozmetikai anyagok, irtószerek, tisztítószerek, 

oldószerek, festékek, növényvédő szerek, műszaki célú vegyi 

anyagok stb.) tárolása, kezelése, használata, ezek veszélyei és 

ezekkel kapcsolatos biztonsági szabályok. 

Az anyagok kémiai veszélyeiről való tájékozódás 

információforrásokból. 

2.5. Környezettudatosság 

A háztartási tevékenységek becsült víz- és energiaigényének és 

költségének meghatározása. 

Víz és energiatakarékosság. A pazarló használat felismerése. Kis 

zajterhelésű, víz- és energiatakarékos háztartási gépek használatának 

jelentősége. 

A hulladékok azonosítása, csoportosítása, szelektív gyűjtése. 

Mindennapjainkban keletkező újrafelhasználható és veszélyes 

hulladékok. A veszélyes hulladékok kezelése, tárolása. Tájékozódás a 

hulladékokról, veszélyeikről és újrahasznosításuk lehetőségeiről 

információforrásokból. 

Környezetbarát anyagok és eljárások alkalmazása a tevékenységek 

során. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Épület, építmény, alaprajz, helyszínrajz, méretarány, 

vagyonvédelem, tűzvédelem, alkatrész, szerkezet, gép, rendszer, 

kéziszerszám, szerkezeti anyag, fizikai és technológiai tulajdonság, 

építés, készítés, termelés, javítás, felújítás, állagmegóvás, 

karbantartás, munkavédelmi szabály, munkavédelmi eszköz, 

használati utasítás, vegyszer, permetezés, oltás, gyógyszer, 

mérgezés, fertőzés, egészségkárosodás, baleset, áramütés, 

érintésvédelem, hulladék, veszélyes hulladék. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Matematika: mérés, 

méretarány, kicsinyítés, 

nagyítás, 

geometriai szerkesztések, 

geometriai 

transzformációk, testek. 

 

Természetismeret: mérés, 

az anyagok fizikai 

tulajdonságai, mechanikai 

kölcsönhatások, 

anyagszerkezet. 

 

Erkölcstan: 

Kötődés a tárgyi világhoz. 

Találmányok az 

emberiség szolgálatában 

(az emberek javára, 

kárára). 

3.1. Tárgyak, szerkezetek, modellek előállítása 

Összetett (többféle anyagból, több alkatrészből álló) használati 

tárgyak, építménymakettek, jármű- és gépmodellek készítése 

természetes anyagok, hulladékok és egyéb építőelemek (pl. 

konstrukciós játékok – fa- és fémépítő, Lego, Lego Education 

készletek) felhasználásával. 

A modellezés mint hobbi lehetőségeinek megismerése. 

A tárgykészítéshez kapcsolódó szakmákról ismeretek szerzése. 

3.2. Műszaki kommunikáció alkalmazása 

Méretarányos kicsinyítés, nagyítás.Vetületi ábrázolás. 

3.3. Takarékos, hatékony, igényes munkavégzés 

Anyagmennyiség, költség kiszámítása a tervek alapján. 

Munkafolyamat tervezése, szervezése. A kivitelezés problémái. 

Együttműködés társakkal közös tevékenységben. 

3.4. Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő 

munkakörnyezet 

Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, ép 

szerszámok célszerű, balesetmentes használata. 

A munkakörnyezet rendjének fenntartása. 

A műveletekhez szükséges munkavédelmi felszerelések alkalmazása. 

A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése. 

Tematikai egység 3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés 
Órakeret: 

14 óra 

Előzetes tudás 

Anyagok vizsgálata, tulajdonságok felismerése, tapasztalatok 

megfogalmazása. 

Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célszerű 

felhasználása. 

Tárgyak elkészítése segítséggel, minta alapján. 

Mérés, szerszámok biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfogalmazása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagokról, 

eszközökről, technológiákról, tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről. 

Az anyagok tulajdonságai és felhasználhatóságuk közötti kapcsolatok 

megértése. 

Tervrajz készítése és a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése. 

Kézügyesség fejlesztése. 

A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet 

kialakítása, törekvés erősítése a biztonságra. 

A változtatásokhoz, változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, 

felkészülés a veszélyhelyzetek és a konfliktusok kezelésére. 



 

757 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyag, fa, fém, műanyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai 

tulajdonság, technológia, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, 

tervezés, minta, rajzjelek, vonalfajta, méret, mérés, méretarány, 

vetületi ábrázolás, anyagmennyiség, költség, szabály, 

veszélyforrás, baleset, segítségnyújtás. 

 

Tematikai egység 4. Közlekedés Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés alapismeretei. 

A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok. 

Viselkedési normák a közösségi közlekedési színtereken. 

Járműhasználattal kapcsolatos veszélyhelyzetek értelmezése, a balesetek 

megelőzési lehetőségeinek ismerete. 

A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Biztonságos kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete, alkalmazása. 

Hagyományos és korszerű környezetkímélő közlekedéstechnikai eljárások, 

célszerű eszközök alkalmazásával a technikai ismeretek bővítése, a 

környezettudatos magatartás erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. A forgalomszabályozás közlekedési jelzései 

A rendőri forgalomirányító tevékenység. 

Magyar nyelv és irodalom: 

szaknyelv, szókincsbővítés, 

szövegértés, 

könyvtárhasználat. 

 

Informatika: internethasználat, 

könyvtárhasználat, 

alkalmazások használata. 

 

Természetismeret: sebesség, 

gyorsulás. 

 

Erkölcstan: találmányok az 

emberiség szolgálatára (anyagi 

hasznára, javára, kárára). 

4.2. A közlekedés rendszere, közlekedéstörténet 

A városi, közúti, a vízi és légi közlekedés rendszereinek 

megismerése. 

A közlekedés fejlődése, találmányok és feltalálók a 

közlekedéstörténetben – információgyűjtés, rendszerezés. 

A közlekedéssel kapcsolatos foglalkozásokról, szakmákról 

információszerzés. 

4.3. Balesetvédelem 

Közlekedésbiztonsági ismeretek. A féktávolság. Az érzékelési- és 

útviszonyok forgalombefolyásoló szerepe. 

A kerékpár karbantartása. 

Tennivalók közlekedési baleset esetén. Az elsősegélynyújtás 

feltételrendszere, helyzetfelmérés, biztosítás és segélyhívás. 

4.4. Vasúti közlekedés 

. Közúti és vasúti menetrendek, útvonaltérképek tanulmányozása. 

Útvonalterv készítése térkép és útvonaltervező segítségével. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Útvonaltípus, főútvonal, kerékpárút, autóút, autópálya, közlekedési 

csomópont, forgalomirányítás, elsőbbség, kikerülés, fékezés, fékút, 

megállás, tilalom, közlekedési tábla, viselkedési norma, 

útkereszteződés, alárendelt út, egyenrangú út, útviszony, 

közlekedésbiztonság. 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Tapasztalatok megfogalmazása a környezet elemeiről, állapotáról, a 

környezetátalakító tevékenységgel járó felelősség belátása. 

Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő 

munkatevékenységekről. 

Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, eszközök 

szakszerű, biztonságos használata. 

Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, modellek) reális értékelése, a hibák 

felismerése, a javítás, fejlesztés lehetőségeinek meghatározása. 

Az ember közvetlen tárgyi környezetének megőrzésére, alakítására vonatkozó 

szükségletek felismerése, a tevékenységek és beavatkozások 

következményeinek előzetes, helyes felismerése, az azzal járó felelősség 

belátása. 

A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, 

környezettudatossá, takarékossá és célszerűvé válása. 

valamint a tömegközlekedés szabályainak biztonságos alkalmazása. 

A kerékpár karbantartásához szükséges ismeretek elsajátítása. 

A vasúti közlekedésben való biztonságos és udvarias részvétel. 

Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeken. Útvonalterv 

olvasása, készítése. 
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10. 7. Évfolyam 

Évi óraszám: 37 óra 

Heti óraszám:   1óra 

 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgyban a 7. évfolyamon új és egyszersmind nagy 

jelentőségű tematikai egységként a munkába állás előzményeit, a munkákat, 

munkakörnyezeteket, szakmákat, továbbtanulási lehetőségeket közvetlenül és célzottan 

bemutató, pályaorientációt szolgáló tanórák, foglalkozások jelennek meg. A korábbi években 

a produktív tevékenységek tapasztalatai révén kialakult önismeret, a már felismert saját 

tulajdonságok összevethetővé válnak a megismert lehetőségekkel, az ismeretek az életpályára 

vonatkozó elképzeléssé válhatnak, a továbbtanulásról, a pályaválasztásról szóló elhatározássá 

érlelődhetnek. 

A 7. évfolyamon a család által használt összetettebb műszaki rendszerek, közművek, 

közszolgáltatások összefoglalásával befejeződik, teljessé válik a háztartás, a lakókörnyezet 

megismerése. Ennek révén a családi életre nevelés elemeként tudatosabbá válhat a családon 

belüli munkamegosztás és az azon belül lehetséges saját szerepek. Az ennek keretében 

szerzett tapasztalatok, a vizsgálódás, a működési próbák, a környezet alakításában elvégzett 

kisebb feladatok, amellett, hogy a pályaorientációt segítve további alkalmakat adnak arra, 

hogy a tanulók feltárják saját képességeiket, jelentősen fejlesztik a műszaki és 

természettudományos kompetenciát is. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók egyrészt 

felhasználják a természettudományos tantárgyakban tanultakat, másrészt az ekkor szerzett 

tapasztalatok alapul szolgálnak a későbbi években sorra kerülő tanuláshoz. A társas kapcsolati 

kultúra fejlesztésére a csoportos keretek között végzett feladatmegoldás, a tanuló saját 

tevékenységének, a saját továbbtanulási elképzeléseknek a társakéival való összevetése adhat 

alkalmat. A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia kialakulását a saját szerep 

megtalálása, az ötleteknek, elképzeléseknek a valósággal, a lehetőségekkel való összevetése 

és értékelése, a tanulás tanítását, a hatékony, önálló tanulási kompetencia fejlődését pedig a 

tantárgy valamennyi 7. osztályos foglalkozását jellemző feladatközpontú tevékenységi 

tartalmak segítik. A matematikai kompetenciát és a gazdasági, pénzügyi nevelést a háztartási 

és a közlekedési rendszerek megismerése, működésük elemzése során elvégzett, célzottan a 

mennyiségi összefüggésekről szóló számítási feladatok szolgálják. Ezeknek a költségekre 

vonatkozó eredményei egyben hozzájárulnak a takarékosság, a környezettudatosság, a 

fenntarthatóság iráni elkötelezettség fejlesztéséhez is. 

Cél: 

 A környezetbarát technika jelentőségének megértetése.  

 A környezet átalakításába való aktív, felelős bekapcsolódás.  

 Tudjanak lakókörnyezetük rendszereiben otthonosan tájékozódni, legyenek képesek a 

problémák megfogalmazására és megoldására.  

 Tervezési képességeik fejlődjenek.  

 Legyenek képesek a közlekedési helyzetek helyes és gyors felmérésére.  
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 Testüket, ruházatukat igényesen ápolják 

 Tudatosan és helyesen táplálkozzanak.  

Követelmény  

 Ismerjék a technikatörténet főbb korszakait, a lényeges találmányokat.  

 Ismerjék fel a szükségletek és a lehetőségek közötti összefüggéseket. 

 Képesek legyenek a varrógép kezelésére, karbantartására.             

 Ismerjék a pályaválasztási lehetőségeket.  

 Ismerjék fel az információs rendszerek egységeit.  

 Legyenek gyakorlottak a műszaki ábrázolás alapjaiban.  

 Tudjanak gyártási folyamatokat elemezni.  

 Ismerjék az energiaforrások főbb jellemzőit.  

 Tudják az egyszerű szerszámokat és eszközöket kiválasztani, szakszerűen és 

balesetmentesen használni, karbantartani.  

 A közlekedésben kulturált magatartást tanúsítsanak.  

Értékelés  

 Tervezési, rajzolási feladat értékelése.                 

 Modellek, munkadarabok osztályozása.  

 Szóbeli felelet.  

 Írásbeli felelet 

 Feladatlapok értékelése.  

 A munkavégzés algoritmusának elemzése.       

Feltételek  

Tanulók száma legfeljebb:16 fő  

 

Tematikai egység 1. A háztartás és a közszolgáltatások Órakeret: 13 óra 

Előzetes tudás 

A háztartásban használt eszközök szerepe, használati jellemzői, a kezelésük 

biztonsági szabályai. 

A háztartásban felhasznált anyagok jellemzői, a tevékenységek alapvető 

feltételei és környezetre gyakorolt hatásaik. 

A háztartás mint műszaki környezet elemeinek és összetevőinek, valamint 

funkcióinak azonosítása, érdeklődés, törekvés azok megfelelő használatára. 

A műszaki környezet jellemzőinek, kapcsolatainak, kölcsönhatásainak 

megfigyeléséből származó tapasztalatok felhasználása a problémák 

megoldása során, tevékenységek gyakorlásakor. 

A szükségletekből adódó, illetve a műszaki jelenségekkel járó, hibákból 

következő technikai problémák felismerése. 

Használati utasítások, leírások, műszaki információk megértése, értelmezése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. A háztartás elektromos rendszere 

Az elektromos hálózat fizikai-műszaki jellemzői, áramköri elemek a 

háztartási hálózatban. 

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt elektromos eszközök 

működéséről és használati jellemzőiről, a tapasztalatok 

összehasonlítása, értékelése. 

Fizika: Elektromos áram, 

áramkör,  

 

Biológia-egészségtan: A 

víz szerepe az élet 

kialakulásában és 

fenntartásában.  

A víz humán-élettani 

szerepe. 

 

Földrajz: A víz 

körforgása a 

természetben. 

 

Matematika: számok, 

alapműveletek, 

matematikai modell. 

Kémia: Az égés mint 

kémiai folyamat, 

égéstermékek, a 

környezetre káros hatású 

kémiai anyagok. 

A víz tulajdonságai. 

Korrózió. 

1.2. A háztartás és a lakókörnyezet vízellátó-, szennyvíz- és 

csapadékvíz-elvezető, illetve -kezelő rendszere 

A vízfelhasználáshoz kapcsolódó felszerelési, berendezési tárgyak, 

szerelvények szerkezete és működése. 

Az ivóvíz forrásai, a víz minősége, fizikai, kémiai és biológiai 

jellemzői, vízfogyasztási módok, a víz élelmi, más háztartási, 

valamint műszaki, technológiai célú felhasználása. 

A háztartási szennyvíz keletkezési forrásai, az elvezetés, gyűjtés, 

tisztítás eljárásai, eszközei. 

 

1.3. Hulladékgazdálkodás 

A hulladékok keletkezési módjai a háztartásban és a 

lakókörnyezetben. 

A keletkező hulladékok fizikai és kémiai jellemzői, tárgyként való 

tovább használati, illetve anyagként való újra feldolgozhatóságuk 

lehetőségei. 

A hulladék keletkezését mérséklő fogyasztási, életmódbeli szokások, 

hulladékok házilagos kezelése, komposztálás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a háztartás műszaki jellegű rendszereinek felépítéséről, 

működéséről, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

Az ember mindennapos tevékenységei és a környezet állapota, jellemzői 

közötti összefüggések felismerése, a természet általi meghatározottság és a 

környezetre gyakorolt hatások megértésére irányuló szándék, a 

tevékenységekkel járó felelősség belátása. 

Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, 

munkafolyamatokról. 

A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott információszerzés 

információforrásokból. A használt anyagok, eszközök, a tapasztalt látvány, 

jelenség vizsgálatából fakadó tapasztalatok önálló rögzítése. 

Gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározása 

segítséggel. 

Előzetesen bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos végrehajtása, 

a biztonsági szabályok betartása, veszélyhelyzetek felismerése. 

Igényesség a megfelelően funkcionáló, rendezett mesterséges környezet 

iránt. 
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A hulladékszállítás, szelektív hulladékgyűjtés, hulladékkezelés, 

energetikai célú hulladékhasznosítás települési környezettől függő 

rendszerei. 

A hulladékok kezelése, a hulladék keletkezésével, tárolásával, 

kezelésével járó veszélyek. 

Veszélyes hulladékok, környezeti és egészségügyi hatásaik. 

Komposztálható hulladékok. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Családi kiadások. 

Takarékosság a 

háztartások 

fogyasztásában. 

 

Erkölcstan: A modern 

technika alkalmazásának 

előnyei, hátrányai, 

veszélyei, az életvitelt 

könnyítő lehetőségei. 

Magunkért és másokért 

érzett felelősség. 

Mértékletesség a 

fogyasztásban. 

Érték és mérték. 

 

Informatika: 

információkeresés, 

internethasználat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromos energia, energiafogyasztás, áramfelvétel, túláramvédelem, 

érintésvédelem, áramütés, ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, használati melegvíz, 

vízvezeték, vízszerelvény, szennyvízvezeték, csatornázás, szennyvíztisztítás, 

gázenergia, gázfogyasztás, gázfűtés, gázszivárgás, gázmérgezés, füstmérgezés, 

füstgázelvezetés, szilárd tüzelés, hulladék, veszélyes hulladék, újrahasznosítás, 

hulladékkezelés, szolgáltatás, közmű, közüzemi szolgáltató, közüzemi számla. 

 

Tematikai egység 2. Közlekedés 
Órakeret: 8 

óra 

Előzetes tudás 
A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, közlekedési jelzőtáblák. 

A közlekedési balesetek megelőzését szolgáló magatartás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közúti kerékpáros közlekedésben való felelős részvétel erősítése. 

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos problémák megfigyelésével, 

megvitatásával a szabályismeret, a szabálykövető attitűd, a felelősségérzet 

és a környezettudatosság erősítése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. A kerékpáros közúti közlekedés 

A kerékpáros közúti közlekedés KRESZ szerinti szabályai, 

eszközrendszere. 

A balesetmentes, udvarias közlekedés. 

Közlekedési veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása. 

A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati 

készségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező gyakorlati 

pályán. 

Felkészítés a közúti forgalomban történő kerékpáros közlekedésre. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

digitális információk 

kezelése. 

 

Testnevelés és sport: 

kerékpározás. 

 

Fizika: motorok, 

mechanika. 

 

Matematika: tájékozódás 

a térben térkép és egyéb 

vázlatok alapján, számok, 

műveletek, számítások 

időtartamokkal. 

2.2. Közlekedéstörténet 

A motorok fejlődési állomásai. 

A korszerű szárazföldi közlekedés. 

A járműmeghajtások jövője. 

2.3. Nyomtatott és elektronikus közlekedési információforrások 

Tájékozódás közlekedési útvonalakról, járatokról, adatokról. 

Papíralapú és elektronikus menetrendek használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Motor, útvonaltervezés, menetrend, környezettudatos közlekedés, környezeti 

terhelés. 

 

Tematikai egység 
3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, 

modellezés 

Órakeret:  

8 óra 

Előzetes tudás 

Tájékozottság a háztartás ellátó rendszereiről 

Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célszerű 

felhasználása. Rajzolvasás, mérés. 

Tárgyak elkészítése minta alapján. 

Egyszerű szerelési műveletek elvégzése segítséggel. Szerszámok 

biztonságos alkalmazása. 

Tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált 

anyagokról, eszközökről, technológiákról, tapasztalatok megfogalmazása, 

rögzítése. 

A karbantartás szükségességének felismerése, helyzetelemzés, hibakeresés, 

problémamegoldás, a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás 

képességének fejlesztése. 

A munka során felhasznált anyagok technológiai tulajdonságainak 

felismerése, az ismeretek alkalmazása. 

A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos 

veszélyérzet kialakítása, a biztonság iránti igény kialakítása. 

Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

  

 

Erkölcstan: Kötődés a 

tárgyi világhoz. 

Találmányok az 

emberiség szolgálatában 

(az emberek javára, 

kárára. 

3.1.  Tárgykészítés 

Kötés és/vagy horgolás elsajátítása és gyakorlása. 

Egyszerű tárgy (pl. sál, poháralátét) elkészítése az elsajátított kötési 

vagy horgolási technikával. 

Gépi varrás elsajátítása és gyakorlása. 

Egyszerű tárgy (pl. kötény, párnahuzat) elkészítése gépi varrás 

alkalmazásával. 

3.2. Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő 

munkakörnyezet 

Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, 

alkalmazása. 

A szerszámok célszerű, balesetmentes használata. 

A munkakörnyezet rendjének fenntartása. 

A műveletekhez szükséges munkavédelmi felszerelések alkalmazása. 

A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vízvezeték, szerelvény, szabályozás, elektromos szerelvény, 

áramkör, A) gépelem, B) kötés, horgolás, varrógép. 

 

Tematikai egység 
4. Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés, 

munkakörnyezetek megismerése 

Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 

A környezet állapotára, változtatására, az emberi tevékenységek feltételeire 

és hatásaira irányuló érdeklődés, erről szerzett tapasztalatok. 

Saját tapasztalatok a munka világából a személyes környezetben élők 

tevékenységéhez kapcsolódóan. 

A saját tevékenységek eredményességéről, erősségekről, gyengeségekről 

szóló tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A munkavégzés jelentőségének tudatosítása a társadalom jóléte 

szempontjából. 

Az ember környezetének, valamint tevékenységeinek, munkájának, továbbá 

a megélhetés és az életminőség kapcsolatának felismerése. 

Továbbtanulási, pályaválasztási elhatározás, életpálya-elképzelés 

kialakítása, megerősítése. A tervezett pálya jellemzőinek összevetése a 

személyes elképzelésekkel, a lehetőségek helyes megítélése, fejlődő 

önismeret, reális önértékelés. 

A megélhetést biztosító tervezett életpályára, munkára való alkalmasság 

nélkülözhetetlen összetevőinek (képesség, szaktudás, tanulás, 

munkakultúra) tudatosítása. 

A saját életpálya és életminőség alakításában viselt személyes felelősség 

felismertetése. 

Előzetes ismeretszerzés a karrier, a hivatás és a családi élet 

összeegyeztetéséről. 
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A munkamegosztás, az egyéni és kollektív munkatevékenységek, a 

technológiai folyamat, a produktumok stb. összefüggéseinek felismerése, 

megértése. 

A munkára való alkalmasság összetevőinek, a munkavégzés 

körülményeinek és a munkát végzőre gyakorolt hatásoknak, a munkával 

járó veszélyeknek a felismerése. 

Tapasztalatszerzés a helyes munkamagatartásról, a munkakultúráról. 

A megismert munkakörnyezetekről alkotott vélemény és érvek 

megfogalmazása a saját elképzelésekkel összevetve. Közelebb kerülés a 

saját pályaválasztási döntéshez. 

A munkakereséssel, munkába állással kapcsolatos alapvető tudnivalók 

elsajátítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

  Informatika: adatgyűjtés 

az internetről. 

 

Földrajz: a gazdaság ágai, 

a munkahelyteremtés 

természet- és 

gazdaságföldrajzi alapjai. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

munkahely és 

munkavállalói szerep. 

 

Erkölcstan: A munka és a 

munkát végző ember 

tisztelete. 

Személyes tapasztalatok, 

együttműködés, egyéni 

boldogulás és a 

csapatmunka. 

Pályaválasztás – 

foglalkozás, élethivatás. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: az önéletrajz 

formái, a hivatalos levél 

jellemzői. 

4.1. Szakmák és munkák 

Az egyes gazdasági ágazatokhoz tartozó munkák, foglalkozások, 

szakmák, szakmacsoportok megismerése, elemzése, összevetése. 

Szakmák közös és eltérő tevékenységi elemei, termékei, 

szolgáltatásai, munkakörülményei. 

A napi életvitelt meghatározó, az egyes szakmákhoz, 

foglalkozásokhoz kapcsolódó jellemzők (pl. munkaidő beosztás, 

szezonalitás). 

4.2. Környezet és pályaválasztás 

A családi, települési környezet, az életmód, a megélhetés, a 

továbbtanulási lehetőségek és a személyes ambíciók összevetése. 

Elképzelések megfogalmazása a saját lehetőségekről, tanulási 

pályáról. 

Karrier és hivatás fogalma, ezek hatása a családi szerepek, értékrend 

és munkamegosztás alakulására. 

A települési és a tágabb környezet gazdasági, foglalkoztatási, 

továbbtanulási lehetőségei. 

A szakmákról, munkalehetőségekről, pályaalkalmasságról, 

továbbtanulásról szóló információk forrásainak megismerése, 

használata. Önálló tájékozódás szakmákról, munkákról internetes (pl. 

Nemzeti pályaorientációs portál) és más információforrásokból, 

valamint a személyes környezetben. 

4.3. Megélhetés 

A család megélhetése, a jövedelemforrások, a napi életvitel, az 

élethelyzetek és az életminőség összefüggései. 

A család megélhetési, önfenntartási lehetőségei, tevékenységei, a 

tanulás és a munkamagatartás szerepe, kapcsolata. 

Teendők és lehetőségek munkanélküliség esetén. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Általános iskola, középiskola, felsőoktatás, szakképzés, 

felnőttképzés, szakképesítés (szakma), érettségi, diploma, fizikai 

munka, kétkezi munka, szellemi munka, ipar, kereskedelem, 

mezőgazdaság, közlekedés, termelés, termék, szolgáltatás, 

foglalkozás, munkahely, munkaidő, munkabér, munkaadó, 

munkavállaló, vállalkozó, alkalmazott, motivációs levél, állásinterjú, 

munkaszerződés, munkanélküliség, családi önfenntartás, karrier, 

hivatás, alapanyag, termelőeszköz, gép, árutermelés, sorozatgyártás, 

egyedi termék, javítás, felújítás, szolgáltatás, építés, szerelés, 

technológia, munkaművelet, fogyasztó, vevő, ügyfél, vállalat, 

vállalkozás, intézmény, munkaszervezet, munkahelyi hierarchia, 

munkamegosztás, munkanorma, munkabér. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

Az egészséges, biztonságos, környezettudatos otthon működtetéséhez 

szükséges praktikus életvezetési ismeretek elsajátítása, készségek kialakulása. 

A háztartás elektromos, víz-, szennyvíz-, gáz- és más tüzelőberendezéseinek 

biztonságos kezelése, takarékos és felelős használata, a használattal járó 

veszélyek és környezeti hatások tudatosulása, hibák, működészavarok 

felismerése. Egyszerű karbantartási, javítási munkák önálló elvégzése. 

Környezettudatosság a háztartási hulladékok kezelése során. 

A víz- és energiafogyasztással, hulladékokkal kapcsolatos mennyiségek és 

költségek érzékelésének, becslésének képessége. 

Elköteleződés a takarékos életvitel és a környezetkímélő technológiák mellett. 

A kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű 

alkalmazása. 

Tájékozottság a közlekedési környezetben. 

Tudatos közlekedési magatartás. 

A közlekedési morál alkalmazása. 

Környezettudatos közlekedésszemlélet. 

Alapvető tájékozottság a továbbtanulási lehetőségekről, elképzelés a saját 

felnőttkori életről, pályaválasztási lehetőségek mérlegelése. 

Tapasztalatok, ismeretek, véleményalkotás a meglátogatott munkahelyekről, 

ezek összevetése a személyes tervekkel. 

Az adottságok, képességek, igények, lehetőségek összhangjának keresése. 

A munkatevékenységnek az önmegvalósítás részeként történő értékelése. 

A munkába álláshoz szükséges alapkészségek és ismeretek elsajátítása. 
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11. 8. Évfolyam 

Évi óraszám: 37 óra 

Heti óraszám:  1 óra 

 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgyban a 8. évfolyamon új és egyszersmind nagy 

jelentőségű tematikai egységként a munkába állás előzményeit, a munkákat, 

munkakörnyezeteket, szakmákat, továbbtanulási lehetőségeket közvetlenül és célzottan 

bemutató, pályaorientációt szolgáló tanórák, foglalkozások jelennek meg. A korábbi években 

a produktív tevékenységek tapasztalatai révén kialakult önismeret, a már felismert saját 

tulajdonságok összevethetővé válnak a megismert lehetőségekkel, az ismeretek az életpályára 

vonatkozó elképzeléssé válhatnak, a továbbtanulásról, a pályaválasztásról szóló elhatározássá 

érlelődhetnek. 

A 8. évfolyamon a család által használt összetettebb műszaki rendszerek, közművek, 

közszolgáltatások összefoglalásával befejeződik, teljessé válik a háztartás, a lakókörnyezet 

megismerése. Ennek révén a családi életre nevelés elemeként tudatosabbá válhat a családon 

belüli munkamegosztás és az azon belül lehetséges saját szerepek. Az ennek keretében 

szerzett tapasztalatok, a vizsgálódás, a működési próbák, a környezet alakításában elvégzett 

kisebb feladatok, amellett, hogy a pályaorientációt segítve további alkalmakat adnak arra, 

hogy a tanulók feltárják saját képességeiket, jelentősen fejlesztik a műszaki és 

természettudományos kompetenciát is. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók egyrészt 

felhasználják a természettudományos tantárgyakban tanultakat, másrészt az ekkor szerzett 

tapasztalatok alapul szolgálnak a későbbi években sorra kerülő tanuláshoz. A társas kapcsolati 

kultúra fejlesztésére a csoportos keretek között végzett feladatmegoldás, a tanuló saját 

tevékenységének, a saját továbbtanulási elképzeléseknek a társakéival való összevetése adhat 

alkalmat. A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia kialakulását a saját szerep 

megtalálása, az ötleteknek, elképzeléseknek a valósággal, a lehetőségekkel való összevetése 

és értékelése, a tanulás tanítását, a hatékony, önálló tanulási kompetencia fejlődését pedig a 

tantárgy valamennyi 8. osztályos foglalkozását jellemző feladatközpontú tevékenységi 

tartalmak segítik. A matematikai kompetenciát és a gazdasági, pénzügyi nevelést a háztartási 

és a közlekedési rendszerek megismerése, működésük elemzése során elvégzett, célzottan a 

mennyiségi összefüggésekről szóló számítási feladatok szolgálják. Ezeknek a költségekre 

vonatkozó eredményei egyben hozzájárulnak a takarékosság, a környezettudatosság, a 

fenntarthatóság iráni elkötelezettség fejlesztéséhez is. 

Cél  

 A kulturáltan használt technika előnyeinek és szükségességének felismerése. 

 A modellezés fontosságának megértése. 

 Tudja a környezet tárgyait egyértelműen ábrázolni. 

 Alakuljon az algoritmizálás képessége. 

 Tudja a szakmai könyvtárakat tudatosan használni. 

 Ismerje a közlekedés szabályait, és jól alkalmazza a gyakorlatban. 
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 Tudja ruházatát gondozni, javítani. 

 Képes legyen a varrógép kezelésére, egyszerű ruhadarab elkészítésére 

 Legyen tisztában a megjelenés és az életmód közötti összefüggéssel. 

Követelmény  

 Képesek legyenek környezetbarát rendszerekben gondolkodni. 

 Legyenek képesek a technikai újdonságok befogadására. 

 Tudják a rendszerek irányításának alapjait.  

 Ismerjék a gépek funkcionális és szerkezeti elemzési eljárását. 

 Ismerjék környezetük munkahelyeit és a foglalkozásokat.  

 Ismerje a varrógép szerkezetét, működését, karbantartását. 

Értékelés  

 Tevékenységek megfigyelése és szóbeli megbeszélése.  

 Modellek, munkadarabok, gyűjtemények, szerelések, kísérletek stb. értékelése előre 

megadott szempontok alapján. 

 Szóbeli felelet 

 Írásbeli felelet  

Feltételek  

Tanulók száma legfeljebb: 16 fő 

 

Tematikai egység 1. A háztartás és a közszolgáltatások 
Órakeret  

13 óra 

Előzetes tudás 

A háztartásban használt eszközök szerepe, használati jellemzői, a kezelésük 

biztonsági szabályai. 

A háztartásban felhasznált anyagok jellemzői, a tevékenységek alapvető 

feltételei és környezetre gyakorolt hatásaik. 

A háztartás mint műszaki környezet elemeinek és összetevőinek, valamint 

funkcióinak azonosítása, érdeklődés, törekvés azok megfelelő használatára. 

A műszaki környezet jellemzőinek, kapcsolatainak, kölcsönhatásainak 

megfigyeléséből származó tapasztalatok felhasználása a problémák 

megoldása során, tevékenységek gyakorlásakor. 

A szükségletekből adódó, illetve a műszaki jelenségekkel járó, hibákból 

következő technikai problémák felismerése. 

Használati utasítások, leírások, műszaki információk megértése, értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a háztartás műszaki jellegű rendszereinek felépítéséről, 

működéséről, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

Az ember mindennapos tevékenységei és a környezet állapota, jellemzői 

közötti összefüggések felismerése, a természet általi meghatározottság és a 

környezetre gyakorolt hatások megértésére irányuló szándék, a 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. A háztartás elektromos rendszere 

Világítás, motorok, fűtő, hűtő eszközök, elektromossággal működő 

háztartási és egyéb eszközök, gépek jellemzői, működésük és 

használatuk. 

Az elektromos rendszer üzemzavarai, túláramvédelmi és 

érintésvédelmi eszközök jellemzői, szerepe. 

Az elektromos energiafogyasztás árának, díjának meghatározása, 

takarékossági lehetőségek. Villanyszámlák tartalmának értelmezése. 

Fizika: energiatermelés, 

energiaátalakítás, 

energiaforrások. 

Fényforrások, motorok 

működési elve, az 

elektromos áram hőhatása. 

Elektromos és hőtani 

mennyiségek (feszültség, 

áramerősség, teljesítmény, 

hőmérséklet, hőmennyiség, 

hőenergia, égéshő, 

fűtőérték). 

 

Biológia-egészségtan:  

A hulladékok tárolásának, 

kezelésének biológiai 

veszélyei. 

Mérgező anyagok 

egészségügyi hatásai. 

 

Földrajz: A víz 

felhasználása az egyes 

gazdasági termelési 

területeken. 

Fosszilis és megújuló 

energiaforrások. 

Matematika: számok, 

alapműveletek, 

matematikai modell. 

1.2. A háztartás és a lakókörnyezet vízellátó-, szennyvíz- és 

csapadékvíz-elvezető, illetve -kezelő rendszere 

A csapadékvíz káros mechanikai és kémiai (korróziós) hatásai az 

emberi lakókörnyezetben. 

Üzemzavarok, rendellenességek a vízellátás és a szennyvíz-, valamint 

a csapadékvíz-elvezetés működésében. 

Felelősségünk a talajvíz és a vízbázisok tisztaságának megőrzésében. 

A vízfogyasztás árának, díjainak meghatározása, takarékossági 

lehetőségek. Víz- és csatornaszámlák tartalmának értelmezése. 

A csapadékvíz-gyűjtés és -felhasználás lehetőségei. 

Víztakarékos technológiai megoldások és rendszerek. 

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt, a vízfelhasználáshoz 

kapcsolódó eszközök működéséről és használati jellemzőiről. 

1.3. A háztartás és a lakókörnyezet különböző fűtési megoldásai 

A gáz forrásai, az ellátás rendszere, elemei, gázfűtés, a gáz szállítása, 

tárolása, gázt felhasználó háztartási készülékek. 

Szilárd tüzelőanyagok és fűtőberendezéseik, üzemeltetési szabályaik. 

Füstgázelvezetés, az égéstermékek környezeti hatásai. 

A gázhálózat, gázpalackok, gázfogyasztó berendezések 

üzemeltetésének veszélyei, üzemzavarok, a használat biztonsági 

szabályai, a biztonsági berendezések működési jellemzői. 

tevékenységekkel járó felelősség belátása. 

Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, 

munkafolyamatokról. 

A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott információszerzés 

információforrásokból. A használt anyagok, eszközök, a tapasztalt látvány, 

jelenség vizsgálatából fakadó tapasztalatok önálló rögzítése. 

Gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározása 

segítséggel. 

Előzetesen bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos végrehajtása, 

a biztonsági szabályok betartása, veszélyhelyzetek felismerése. 

Igényesség a megfelelően funkcionáló, rendezett mesterséges környezet 

iránt. 
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Gázszivárgásra és más üzemzavarra utaló jelek, teendők és tilalmak 

rendellenességek esetén. 

A fűtési és más hőenergia-felhasználási költségek meghatározása, 

takarékossági lehetőségek. Gázszámlák tartalmának értelmezése. 

Megújuló energiaforrások felhasználása a fűtésben és a használati 

melegvíz készítésében. 

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt, fűtésre, hőenergia-

termelésre használt eszközök működéséről és használati jellemzőiről, 

összehasonlításuk energetikai, gazdaságossági és környezetvédelmi 

szempontból. 

Kémia: Az égés mint 

kémiai folyamat, 

égéstermékek, a 

környezetre káros hatású 

kémiai anyagok. 

A víz tulajdonságai. 

Korrózió. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Családi kiadások. 

Takarékosság a háztartások 

fogyasztásában. 

 

Erkölcstan: A modern 

technika alkalmazásának 

előnyei, hátrányai, 

veszélyei, az életvitelt 

könnyítő lehetőségei. 

Magunkért és másokért 

érzett felelősség. 

Mértékletesség a 

fogyasztásban. 

Érték és mérték. 

 

Informatika: 

információkeresés, 

internethasználat. 

1.4. Hulladékgazdálkodás 

Háztartási körülmények között égethető és nem égethető 

hulladékanyagok. 

A hulladékokkal járó költségek meghatározása, a csökkenést 

eredményező megoldások, a takarékosság lehetőségei. 

Tapasztalatok gyűjtése a lakókörnyezetben keletkező hulladékokról, a 

gyűjtés, kezelés megoldásairól, az újrahasznosítási lehetőségekről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromos energia, energiafogyasztás, áramfelvétel, túláramvédelem, 

érintésvédelem, áramütés, ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, használati melegvíz, 

vízvezeték, vízszerelvény, szennyvízvezeték, csatornázás, szennyvíztisztítás, 

gázenergia, gázfogyasztás, gázfűtés, gázszivárgás, gázmérgezés, füstmérgezés, 

füstgázelvezetés, szilárd tüzelés, hulladék, veszélyes hulladék, újrahasznosítás, 

hulladékkezelés, szolgáltatás, közmű, közüzemi szolgáltató, közüzemi számla. 
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Tematikai egység 2. Közlekedés 
Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 
A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, közlekedési jelzőtáblák. 

A közlekedési balesetek megelőzését szolgáló magatartás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közúti kerékpáros közlekedésben való felelős részvétel erősítése. 

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos problémák megfigyelésével, 

megvitatásával a szabályismeret, a szabálykövető attitűd, a felelősségérzet és 

a környezettudatosság erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés, digitális 

információk kezelése. 

 

Testnevelés és sport: 

kerékpározás. 

 

Fizika: motorok, 

mechanika. 

 

Matematika: tájékozódás a 

térben térkép és egyéb 

vázlatok alapján, számok, 

műveletek, számítások 

időtartamokkal. 

 

Informatika: Alkalmazások 

használata. Többszálú 

lineáris olvasás. 

2.1. Környezet- és egészségtudatos közlekedés 

A közlekedési eszközök által okozott, a környezetet terhelő, illetve az 

egészséget károsító hatások. 

A mozgás élménye. A természet mint közlekedési környezet. 

A biztonságos túrakerékpározás. Kerékpártúra-útvonalak, útvonalterv 

készítése.  

A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati 

készségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező gyakorlati 

pályán. 

Felkészítés a közúti forgalomban történő kerékpáros közlekedésre. 

2.2. Nyomtatott és elektronikus közlekedési információforrások 

A közlekedés idő- és költségigényének meghatározása 

útvonaltervező segítségével. 

A közlekedési környezet – mint rendszer – jellemzői. 

A közlekedési infrastruktúra mennyiségi jellemzői (idő, sebesség, 

gyakoriság, közlekedési logisztika). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Motor, útvonaltervezés, menetrend, környezettudatos közlekedés, környezeti 

terhelés. 
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Tematikai egység 
3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, 

modellezés 

Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 

Tájékozottság a háztartás ellátó rendszereiről 

Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célszerű 

felhasználása. Rajzolvasás, mérés 

. Szerszámok biztonságos alkalmazása. 

Tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagokról, 

eszközökről, technológiákról, tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

A karbantartás szükségességének felismerése, helyzetelemzés, hibakeresés, 

problémamegoldás, a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás 

képességének fejlesztése. 

A munka során felhasznált anyagok technológiai tulajdonságainak 

felismerése, az ismeretek alkalmazása. 

A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet 

kialakítása, a biztonság iránti igény kialakítása. 

Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. Karbantartás a háztartásban 

Vízvezeték-szerelvények, különféle vízcsapok, lefolyók, WC 

tartályok működése (szabályozása), gyakran előforduló hibák, 

javítások. 

Áramkör: a biztosító, a vezeték és a szerelvények mérete, valamint a 

fogyasztók teljesítménye közötti összefüggés. 

Világítási áramkör, foglalatok, izzófajták, energiatakarékos izzók, 

kapcsolók – adatok értelmezése, összehasonlítása. 

Fali dugaszoló aljzatok, vezetékcsatlakozások, villásdugók szerelése. 

A laikus által végezhető javítások határai. 

Fizika: áramkör, vezető, 

fogyasztó, az elektromos 

áram munkája és 

teljesítménye. 

 

Informatika: 

információkeresés, 

irányítás, szabályozás. 

 

Erkölcstan: Kötődés a 

tárgyi világhoz. 

Találmányok az 

emberiség szolgálatában 

(az emberek javára, 

kárára. 

3.2. A) Tárgykészítés 

Egy probléma (érzékelés, kapcsolás stb.) megoldása elektronikai 

áramkör modell készítésével, a hozzá tartozó kapcsolási rajz 

segítségével. 

Az irányítástechnika és az automatizálás alapjainak megismerése a 

készített modell segítségével. 

Motoros járműmodell (közúti, vízi, vagy kötött pályás) tervezése, 

elkészítése, kipróbálása, értékelése. 

A gépek és a gépelemek megismerése a készített modell segítségével. 

VAGY (az érdeklődési kör és a lehetőségek függvényében) 

3.3. Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő 

munkakörnyezet 

Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, 

alkalmazása. 
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A szerszámok célszerű, balesetmentes használata. 

A munkakörnyezet rendjének fenntartása. 

A műveletekhez szükséges munkavédelmi felszerelések alkalmazása. 

A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vízvezeték, szerelvény, szabályozás, elektromos szerelvény, 

áramkör, gépelem, kötés, horgolás, varrógép. 
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Tematikai egység 
4. Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés, 

munkakörnyezetek megismerése 

Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 

A környezet állapotára, változtatására, az emberi tevékenységek feltételeire 

és hatásaira irányuló érdeklődés, erről szerzett tapasztalatok. 

Saját tapasztalatok a munka világából a személyes környezetben élők 

tevékenységéhez kapcsolódóan. 

A saját tevékenységek eredményességéről, erősségekről, gyengeségekről 

szóló tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A munkavégzés jelentőségének tudatosítása a társadalom jóléte 

szempontjából. 

Az ember környezetének, valamint tevékenységeinek, munkájának, továbbá 

a megélhetés és az életminőség kapcsolatának felismerése. 

Továbbtanulási, pályaválasztási elhatározás, életpálya-elképzelés kialakítása, 

megerősítése. A tervezett pálya jellemzőinek összevetése a személyes 

elképzelésekkel, a lehetőségek helyes megítélése, fejlődő önismeret, reális 

önértékelés. 

A megélhetést biztosító tervezett életpályára, munkára való alkalmasság 

nélkülözhetetlen összetevőinek (képesség, szaktudás, tanulás, munkakultúra) 

tudatosítása. 

A saját életpálya és életminőség alakításában viselt személyes felelősség 

felismertetése. 

Előzetes ismeretszerzés a karrier, a hivatás és a családi élet 

összeegyeztetéséről. 

A munkamegosztás, az egyéni és kollektív munkatevékenységek, a 

technológiai folyamat, a produktumok stb. összefüggéseinek felismerése, 

megértése. 

A munkára való alkalmasság összetevőinek, a munkavégzés körülményeinek 

és a munkát végzőre gyakorolt hatásoknak, a munkával járó veszélyeknek a 

felismerése. 

Tapasztalatszerzés a helyes munkamagatartásról, a munkakultúráról. 

A megismert munkakörnyezetekről alkotott vélemény és érvek 

megfogalmazása a saját elképzelésekkel összevetve. Közelebb kerülés a saját 

pályaválasztási döntéshez. 

A munkakereséssel, munkába állással kapcsolatos alapvető tudnivalók 

elsajátítása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. A tanulási pálya 

A tanulási pálya szakaszai. 

Képzési lehetőségek, eltérő tanulási utak, szakmatanulási lehetőségek 

megismerése, elemzése, összevetése. 

Iskolatípusok, képzési formák, közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, 

felnőttképzés, érettségi, szakmai vizsga, diploma.  

Informatika: adatgyűjtés az 

internetről. 

 

Földrajz: a gazdaság ágai, 

a munkahelyteremtés 

természet- és 

gazdaságföldrajzi alapjai. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

munkahely és 

munkavállalói szerep. 

 

Erkölcstan: A munka és a 

munkát végző ember 

tisztelete. 

Személyes tapasztalatok, 

együttműködés, egyéni 

boldogulás és a 

csapatmunka. 

Pályaválasztás – 

foglalkozás, élethivatás. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

az önéletrajz formái, a 

hivatalos levél jellemzői. 

4.2. Munkakörnyezetek megismerése 

Előzetes tájékozódás a megismerendő munkakörnyezetekről, 

technológiákról, munkatevékenységekről, termékekről, 

szolgáltatásokról, munkakörülményekről, munkaszervezeti 

keretekről. Információforrások felkutatása. 

Egyedi termékkészítéssel foglalkozó, javító, felújító; 

árutermelő, ipari vagy agrár jellegű; 

kereskedelmi, vendéglátási, gazdasági, közlekedési jellegű; 

egészségügyi, szociális, oktatási jellegű, és személyeknek 

szolgáltatást nyújtó más munkahely, munkakörnyezet, foglalkozás 

megismerése helyszínen tett látogatás, audiovizuális segédanyag 

vagy meghívott szakértő segítségével. 

Információgyűjtés a megismert munkakörnyezetekről: az alkalmazott 

eszközök, technológiák, a felhasznált anyagok, a munkafolyamatok 

jellemzői, a tevékenység feltételei és környezeti hatásai, 

munkaszervezeti sajátosságok, munkakörülmények, kereseti 

lehetőségek. A szerzett tapasztalatok rögzítése, feldolgozása. 

4.3. Munkavállalás 

Vállalkozók és alkalmazottak az értékteremtő munkában. A 

vállalkozói lét és az alkalmazotti helyzet előnyei és hátrányai. 

Vállalkozói tevékenységek, a vállalkozó személye, felelős 

vállalkozói magatartás. 

Alkalmazottként való elhelyezkedés. A munkába állás adminisztratív 

előzményei (álláskeresés, tájékozódás, önéletrajz, motivációs levél, 

állásinterjú). 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Általános iskola, középiskola, felsőoktatás, szakképzés, felnőttképzés, 

szakképesítés (szakma), érettségi, diploma, fizikai munka, kétkezi munka, 

szellemi munka, ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, közlekedés, termelés, 

termék, szolgáltatás, foglalkozás, munkahely, munkaidő, munkabér, munkaadó, 

munkavállaló, vállalkozó, alkalmazott, motivációs levél, állásinterjú, 

munkaszerződés, munkanélküliség, családi önfenntartás, karrier, hivatás, 

alapanyag, termelőeszköz, gép, árutermelés, sorozatgyártás, egyedi termék, 

javítás, felújítás, szolgáltatás, építés, szerelés, technológia, munkaművelet, 

fogyasztó, vevő, ügyfél, vállalat, vállalkozás, intézmény, munkaszervezet, 

munkahelyi hierarchia, munkamegosztás, munkanorma, munkabér. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

Az egészséges, biztonságos, környezettudatos otthon működtetéséhez 

szükséges praktikus életvezetési ismeretek elsajátítása, készségek kialakulása. 

A háztartás elektromos, víz-, szennyvíz-, gáz- és más tüzelőberendezéseinek 

biztonságos kezelése, takarékos és felelős használata, a használattal járó 

veszélyek és környezeti hatások tudatosulása, hibák, működészavarok 

felismerése. Egyszerű karbantartási, javítási munkák önálló elvégzése. 

Környezettudatosság a háztartási hulladékok kezelése során. 

A víz- és energiafogyasztással, hulladékokkal kapcsolatos mennyiségek és 

költségek érzékelésének, becslésének képessége. 

Elköteleződés a takarékos életvitel és a környezetkímélő technológiák mellett. 

A kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű 

alkalmazása. 

Tájékozottság a közlekedési környezetben. 

Tudatos közlekedési magatartás. 

A közlekedési morál alkalmazása. 

Környezettudatos közlekedésszemlélet. 

Alapvető tájékozottság a továbbtanulási lehetőségekről, elképzelés a saját 

felnőttkori életről, pályaválasztási lehetőségek mérlegelése. 

Tapasztalatok, ismeretek, véleményalkotás a meglátogatott munkahelyekről, 

ezek összevetése a személyes tervekkel. 

Az adottságok, képességek, igények, lehetőségek összhangjának keresése. 

A munkatevékenységnek az önmegvalósítás részeként történő értékelése. 

A munkába álláshoz szükséges alapkészségek és ismeretek elsajátítása. 
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Testnevelés 

5-8. osztály 

 

 

 

ÓRATERV 

 

 

 

 

 

 Heti óraszám Éves óraszám 

5. osztály 3 + 2 óra 185 óra 

6. osztály 3 + 2 óra 185 óra 

7. osztály 3 + 2 óra 185 óra 

8. osztály 3 + 2 óra 185 óra 
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1. 5–8. évfolyam 

Az 5. évfolyammal kezdődően a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat 

az 1–4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul meg 

5. évfolyamtól az életkori sajátosságokat és a szenzitív időszakokat szem előtt tartó komplex 

készség- és képességfejlesztés. A tulajdonképpeni sportági képzés az 5. évfolyamon kezdődik meg, 

és teljesedik ki a 8. évfolyamra, mindvégig szem előtt tartva a motoros teljesítmény két alapvető 

összetevője – a mozgáskészség és motoros képesség – szükségszerű összhangjának megteremtését. 

A Nemzeti alaptanterv Testnevelés és sport műveltségterület célkitűzéseinek megvalósításához 5–8. 

évfolyamon az örök értékeket képviselő tradicionális sportágak mellett a tanulók érdeklődését 

kiváltó újszerű sport-, illetve testgyakorlati ágakra helyezzük a hangsúlyt. A javasolt tartalmak 

feldolgozása igényes és sokoldalú mozgáskultúrával, magas szintű cselekvésbiztonsággal ruházza 

fel a tanulókat. Olyan tudásról van szó, melynek előnyeit észrevétlenül élvezik a mindennapok 

cselekvéseiben, motoros és motivációs bázisa a rekreációs célú sporttevékenységeknek, és nem 

utolsó sorban utat mutat, és utat nyit a tehetségesek előtt az élsport világába. Ez az életkor 

kiemelkedő szerepet játszik a testnevelés és sport iránti elkötelezettség, az élethosszig tartó fizikai 

aktivitás iránti igény megalapozásában. Ebből a prioritást élvező szempontból a tartalom 

megjelenési formái és a hozzájuk kapcsolódó módszerek is kulcstényezőnek számítanak. A nyolc 

évfolyamos gimnázium 5–8. évfolyamára összeállított kerettanterv a sportági, illetve testgyakorlati 

ágak pszichomotoros tartalmai mellett különös gondot fordít a tudatosítást elmélyítő, az 

informáltságot gazdagító, ezáltal a kognitív szférát érintő elméleti ismereteknek – természetszerűleg 

szoros összefüggésben a motoros tartalommal. Így a tartalom szerves részei a személyi higiénével, a 

balesetek megelőzésével, a játék-versenyszabályokkal, a sport- és testgyakorlati ágakkal 

kapcsolatos alapvető technikai-taktikai tudáselemek, az életkorhoz igazított élettani ismeretek, a 

tudatos tanulást segítő cselekvési, biomechanikai, edzéselméleti elvek, módszerek stb. Az elméleti 

tudásanyag része továbbá az egészséggel, az életmóddal, azaz a test kulturálásával kapcsolatos 

ismeretek köre.  

A testnevelésóra minden mozzanata az 5-8. évfolyamon is magában rejti az erkölcsi tulajdonságok 

fejlesztésének lehetőségét. A játék- és viselkedésszabályok betartatásával a szabálykövető 

magatartást alapozzuk meg. De ez csak meggyőző pedagógiai tevékenység eredményeként 

valósulhat meg. Cél beláttatni azt, hogy a szabályok az egyén és a közösség érdekeit egyaránt 

szolgálják. Így élvezhető minden játék, a játék- és versenyszabályok tisztelete biztosítja az egyenlő 

feltételeket. Ilyen körülmények között az adott cél mindenki számára elérhető. Az erkölcsi fejlődést 

szolgálja a fair play fogalmának megismerése, az igazságosság elvének elfogadása és annak 

gyakorlatba ültetése, a kötelességteljesítés, a szorgalmas munkavégzés és a mások teljesítménye 

iránti felelősségérzet elismerése. Ide kapcsolhatók a felelősségvállalás másokért fejlesztési terület 

elvárásai. A motoros közeg természete megkívánja a társakkal való együttműködést, de 

együttnevelés esetén a közösséghez tartozó fogyatékkal élő társaknak történő segítség is erkölcsi 

kötelesség. Hazánk gazdag a nemzetközi sportsikerekben. A sportéletünk sikereinek és kiemelkedő 

sportembereink megismerése a nemzeti öntudat és hazafias nevelés erős érzelmeket is megmozgató 

eszköze. Ez a témakör minden tanulót megérinti, és büszkeséggel tölti el, nem beszélve a sportban 

tehetséget mutató tanulókról. Esetükben már az 5. évfolyamtól kezdve lehetőség nyílik a 

pályaorientáció megalapozására. Nincs is talán több olyan műveltségterülete a közoktatásnak,, 

amely hatékonyabb terepe lenne a demokráciára nevelésnek. Az erőszakmentesség, az agresszió 



 

779 

 

elvetése és a konfliktusok normális kezelése alapvető elv és gyakorlat a testnevelésben ezen az 

iskolafokon is. A közös célért való együttműködést kínálja a motoros oktatás megannyi szituációja. 

Az erőszakmentességet szolgálja a testnevelés azzal is, hogy már az 5. évfolyamtól kezdve felhívja 

a figyelmet a sporteseményekhez kapcsolódó agresszióra és elítéli azokat, a médiában megjelenő 

formái esetében is. Szembesülni önmagunkkal, reális testképet és énképet kialakítani szinte 

lehetetlenség lenne a motoros cselekvések végrehajtása és átélése nélkül. A motoros teljesítmény 

külső értékelése még nagyon fontos pedagógiai módszer ebben az életkorban. De a 7–8. évfolyamra 

az önértékelés, a belső értékelés szerepe egyre inkább felértékelődik. Önkritikai és kritikai érzékük 

eredményeként ebben az életkori szakaszban már határozott véleményt tudnak megfogalmazni saját 

és társaik teljesítményéről, illetve magatartásáról. A testi és lelki egészségre nevelés értékei 

egybeforrnak a testnevelés és sport műveltségterület célrendszerével. Bár a nevelési terület 

feladatainak megoldásából minden közoktatási tantárgynak ki kell venni a részét, a testnevelés 

deklaráltan és rejtett tantervi hatásként is záloga a feladatok realizálásának, az életkori szakasz 

sajátosságainak megfelelően. Szorosan ide tartoznak azok a sport és a környezet kapcsolatát 

tartalmazó, a környezettudatosságot szolgáló információk, amelyre a szabadtéren történő 

sportfoglalkozások adnak lehetőséget. A kerettanterv szerkezeti egységei révén a motoros tanulás 

komplexitását tükrözi ezen az iskolafokon is. Motoros képességek, motoros készségek egymással 

szerves és funkcionális kapcsolatban fejlesztendők. Ezt a két összetartozó elemet játékos, élményt 

nyújtó módszerekkel és célszerű szakpedagógiai instrukciókkal realizáljuk, valamint hozzáadunk az 

életkornak, értelmi képességeknek megfelelő elméleti ismereteket, akkor a sikeres tanulás, a 

hatékony motoros oktatás stratégiáját valósítjuk meg. Ezzel megismertetjük a tanulókat az 

eredményes tanulás alapvető technikáival, és felkészítjük őket az önálló testkulturális művelődésre. 

A fejlesztési területek feladatainak fentebb bemutatott megvalósításával sikeresen munkálkodunk a 

hatékony, önálló tanulás, valamint a szociális és állampolgári kompetencia kialakításán.  

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése döntően két módon valósul meg az 5–8. évfolyam 

testnevelés oktatása keretében. Meghatározó eszköz a szaknyelvi terminológiai, valamint a 

testkulturális ismeretek koncentrikusan bővülő körének igényes közvetítése a testnevelő tanár által. 

De nem elhanyagolható a kommunikációs kompetencia fejlesztése szempontjából a szűk értelemben 

vett szakmai közléseken túl, a tanár-tanuló kommunikáció milyensége, illetve a tanulók 

kommunikációs lehetőségeinek biztosítása. Erre alkalom nyílik a tanórákon többek között a 

hibajavítás, a saját és más teljesítményének értékelése, a játékszituációk megbeszélése, a 

győzelmek-vereségek okainak feltárása, az egymásnak nyújtott segítségadás stb. keretében. Cél a 

testkultúrához kapcsolódó, valamint közösségben végzett motoros tanulás folyamatához kapcsolódó 

kommunikációs hajlandóság és nyitottság kialakítása. 

A kezdeményezőkészség, a vállalkozói kompetencia fejlesztésére a testnevelés és sport természetéből 

adódóan ebben az életkori szakasz is számtalan lehetőséget tartogat. Elég csak a különböző 

foglalkoztatási formákban történő munkavégzésre gondolni. A testnevelési játékok, sportjátékok 

csapatainak megszervezésében, tevékenységükben, a tanórai versenyek lebonyolításában való 

részvétel is önálló feladat megoldását várja el a tanulóktól. Tanórán és tanórán kívüli 

foglalkozásokon, szervezeti és önkéntes formákban mindenki megtalálhatja a képességeinek, 

ambícióinak leginkább megfelelő reszortot, illetve feladatot. A kompetenciák és a fejlesztési 

területek összefüggéseire jellemző, hogy ennek a kompetenciának a fejlesztése egyúttal az erkölcsi 

fejlődést, a demokráciára nevelés, az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztését, a 
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felelősségvállalást másokért az önkéntességet és még a pályaorientáció nevelési területek céljait is 

szolgálják.  

A testnevelés tanítás sajátos céljai közé kell sorolni az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség kompetencia fejlesztését. A motoros cselekvések mozgásmintát és mozgásmodellt 

megközelítő megjelenítésük által esztétikai tartalommal bírnak. Már az 5. évfolyamtól kezdve nagy 

hangsúlyt kell fektetni a megjelenítés, a végrehajtás minőségére, mert ezek egyrészt az 

eredményesség mutatói, másrészt a belső motiváció kiváltó hatásai lehetnek. Egy szemre is szép 

tornaelem vagy labdás megoldás nagy hatással van az egyénre és a társakra egyaránt. Az esztétikai 

élmény átélése, a kifejezőkészség kinyilvánítása kiváltja és fokozza a testnevelés iránti érdeklődést 

már ezen az iskolafokon is. 
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2. 5. évfolyam 

Ajánlás az éves óraszám felosztásához 

Óraszám: 185 óra/év 

  5 óra/hét 

 

 Témakör Óraszám 

1. Természetes és nem természetes mozgásformák 20 óra 

2. Úszás és úszójellegű feladatok 22 óra 

3. Sportjátékok 40 óra 

4. Atlétikai jellegű feladatok 30 óra 

5. Torna jellegű feladatok 35 óra 

6. Alternatív környezetben űzhető sportok 21 óra 

7. Önvédelmi és küzdő feladatok 17 óra 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
Természetes és nem természetes mozgásformák 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok szaknyelvének ismerete és azok 

önálló végrehajtása. 

Az egyszerűbb alakzatok, térformák kialakítása. 

A tanórához kapcsolódó higiénés és magatartási szabályok betartása. 

A relaxáció, a tudatos ellazulás fogalmának ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanórák megszervezéséhez szükséges rendgyakorlatok elsajátítása. 

A biomechanikailag helyes testtartás végrehajtása. 

Mozgásszabályozás: kéz-, láb koordinációs képesség fejlődése. 

Az erősítés, nyújtás és a mobilizálás alapvető elveinek és egyszerű 

módszereinek megismerése. 

Együttműködés a rendgyakorlatok, és a csoportos feladatok 

végrehajtásánál. 

A személyi és környezeti higiéniás ismeretek elsajátítása. 

A relaxációs tudás továbbfejlesztése. 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Rendgyakorlatok - térbeli alakzatok kialakítása. 

Az óra szervezéséhez szükséges térformák alakzatok és 

kialakításuk. Sorakozó vonalban, oszlopban. Tér- és távköz 

felvétele. Nyitódás, zárkózás. Igazodás, takarás. testfordulatok. 

Megindulás, megállás. Fejlődés, szakadozás. 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások. 

 

Környezetismeret: 

testünk, 



 

782 

 

Gimnasztika 

Természetes mozgásformák egyéni-, és társas 

szabadgyakorlatokban, szerek/kéziszerek felhasználásával, játékos 

feladatokkal összekötve. Játékos gimnasztikai gyakorlatsorok 

zenére, önállóan is. 

Képességfejlesztés: 

Keringésfokozás testnevelési játékokkal. Alapállóképesség, 

koordinációs képesség fejlesztése:2-4 alapformájú szabad-,  

szer-, kéziszergyakorlatok zenére is (ritmusérzék fejlesztése). 

Testtartásért felelős izomcsoportok erősítése, nyújtása. 

Játékok, versengések 

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési 

játékok eszközzel is, versenyjelleggel. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását 

szolgáló speciális gyakorlatanyag. A testtartásért felelős izmok 

koncentratív használata. Légző- és lábboltozat erősítő gyakorlatok.  

A 10 testtájra vonatkozó gerinctorna gyakorlatanyagból óránként 

1 gyakorlat tanítása.  Az 5. osztályos relaxációs gyakorlatai. Az 

autogén tréning alapfokú gyakorlatai.  

Motoros, illetve fittségi tesztek végrehajtása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az óra szervezéséhez szükséges rend- és gimnasztikai gyakorlatok 

alapfogalmai. A bemelegítés és a levezetés funkciója a motoros 

tevékenységeknél. 

A motoros alapképességek elnevezései.  

A szervezet terhelésével, edzésével kapcsolatos elemi ismeretek.  

Az erősítés, a nyújtás és a mobilizálás alapvető elvei és egyszerű 

módszerei.  

A törzserősítő gyakorlatok szerepe a testtartás javításában, a 

testtartásért felelős izmok ismerete. A futás szerepe és jelentősége 

a keringési, mozgató- és légzési rendszer fejlesztésében, az 

egészség megőrzésében, a fittség fokozásában. 

Alapvető szervezési ismeretek az alkalmazott játékok 

lebonyolításában 

Egészségnevelési alapismeretek: Az egészséges élet alapfeltételei 

(napi tisztálkodás, fogmosás, heti hajmosás, testmozgás, 

egészséges táplálkozás). Öltözői rend és a sportfelszerelés 

tisztasága. Ismeretek a pubertással járó testi és lelki változásokról 

Relaxációs alapismeretek: belső figyelem, önkontroll, testtudat, a 

feszültségek feloldása. 

Személyes felelősség: egészség, sport, életvitel, életmód és 

baleset-megelőzés alapismeretei. 

életműködéseink, az 

emberi szervezet. 

 

Vizuális kultúra: tárgy 

és környezetkultúra, 

vizuális kommunikáció. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rendgyakorlatok, szabad-, társas, szergyakorlat, bemelegítés, 

levezetés, képességfejlesztés, erő, gyorsaság, állóképesség, 

koordinációs képességek, erősítés, nyújtás, mobilizálás, prevenció, 

megelőzés, biomechanikailag helyes testtartás, relaxáció, fittség, 

edzettség, érzelem- és feszültségszabályozás, életmód, egészséges 

táplálkozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Úszás és úszó jellegű feladatok 

Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 

Az uszoda rendszabályainak, baleset megelőzési intézkedéseinek 

ismerete, betartása. 

Egy úszásnem 25 m-es biztonságos leúszása. 

Az alsóbb évfolyamokon tanult úszásnem ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az alsó tagozatban tanult úszásnem technikájának javítása. 

Egy új úszásnem jártasságszintű elsajátítása. 

Fejlődés az aerob állóképesség terén az úszásnemnek megfelelő ritmus 

kialakítása, folyamatos és távolságot növelő úszással. 

Az uszoda higiéniás szabályainak betartása. 

Az úszás szerepének ismerete az egészséges életmódban és az 

életvédelemben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás óraszáma helyi feltételektől függ, de 18 óra 

biztosítása előírt (a két évfolyamon együttesen). Amennyiben az 

iskola úszásoktatásra a helyi tantervben csak 18 órát tervez, vagy 

nem használja fel a teljes (36 órás) időkeretet, a fennmaradó órákat 

a többi tematikai egység időkeretének bővítésére kell fordítania. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Hátúszás 

Feladatok háton: lebegés, siklás 

Hátúszó lábtempó 

Hátúszó kartempó 

Hátúszás kar- és lábtempó és technikai gyakorlatai 

Hátúszó rajt előkészítő gyakorlatai 

Új úszásnem a gyorsúszás 

Gyorsúszás lábtempó: siklás hason, korlátnál 

Gyorsúszás kartempó: kartempó járásban, egykaros gyorsúszás 

Gyorsúszás: kar és lábtempó összekötése 

Gyorsúszás levegővétele: gyakorlása járás közben, vízben 

hátrafordulással. 

Gyorsúszás: kar-, lábtempó, levegővétel összekapcsolása. 

Úszások mélyvízben 

Ugrások, merülések, taposások: beugrás mélyvízbe. 

Természetismeret: 

közegellenállás, a víz 

tulajdonságai, felhajtóerő, 

víz és vízszennyezés, 

személyi higiénia, 

testápolás 

 

Ismerje a magyar úszósport 

kiválóságait: 

Egerszegi Krisztina, 

Gyurta Dániel, Cseh 

László, a magyar 

vízipólósok sikerei 

Olimpiai bajnokaink 
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Rajtok 

Képességfejlesztés 

A koordinációs képességek fejlesztése a technikai gyakorlatok 

pontos végrehajtása. Aerob állóképesség fejlesztése növekvő 

taposással és úszással a tanult úszásnemekben. 

A gyorsasági állóképesség fejlesztése rövidebb távon, 

ismétlésekkel a tanult úszásnemekben. 

Versenyszerű úszás meghatározott távolságra. 

Játékok, versengések. 

Fogójátékok, feladatok labdával és különböző eszközökkel. 

Egyéni sor és váltóversenyek úszólappal, egyéb eszközökkel. 

Talpas, fejesugrások. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés. 

A bemelegítés vizes gyakorlatai: tartásjavító, prevenciós vízi 

gyakorlatok 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az úszásnemek szakkifejezései. 

A víz szervezetre gyakorolt hatásai. 

A vízben végezhető játékok balesetvédelmi és játékszabályai. 

Az uszoda és fürdők higiénés szabályai. 

Az úszástudás és vízbiztonság szerepe az egészség és 

életvédelemben.  

Bátorságra nevelés a mélyvízben történő gyakorlatokkal. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Úszásnem, levegővétel, taposás, fejesugrás, intenzív úszás, aerob 

állóképesség, vízbiztonság, önkontroll, életvédelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret: 

40 óra 

Előzetes tudás 

Az alapvető manipulatív-, hely-, és helyzetváltoztató mozgások. 

Játékban és gyakorlás közben különböző megoldások kézzel és 

lábbal is. 

A sportjátékok elsajátításához szükséges labdás és labda nélküli 

motoros és kognitív képességek. 

Sportszerű magatartás játék közben. 

A tematikai egység 

nevelési fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok életkori sajátosságokhoz igazodó technikai és 

taktikai tudásának elsajátítása. 

Fejlődés: a sportjátékok mozgásanyagának tudatos és intenzív 

gyakorlása. 

A csapatjátékos tulajdonságainak kialakulása, szerepük a játék 

közben. 

Aktív részvétel a sportjátékok előkészítő játékaiban. Törekvés a 

sportszerűségre, szabálykövető magatartás, figyelmes és hatékony 

munkavégzés. 
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Érdeklődés felkeltése a sportjátékok iránt. 

Az egyénnek megfelelő sportjáték megtalálása, sportágválasztás. 

 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Legalább két sportjáték választása kötelező. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Kosárlabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: megindulás, megállás, 

futás közben iram és irányváltoztatások. Alaphelyzet. 

Elszakadás a védőtől. 

Labdás technikai gyakorlatok: labdás ügyességi gyakorlatok. 

Labdavezetések mindkét kézzel, labdavezetéses feladatok. 

Hosszú indulás, megállások 1-2 leütés után, sarkazás. 

Átadások, átvételek: kétkezes mellső-, felső átadások helyben és 

mozgás közben. 

Kosárra dobások: helyből egy kézzel, fektetett dobások 1,2 

leütésből. Fektetett dobás labdavezetésből /mini kosár 5-ös 

méret/ 

Taktika: emberfogásos védekezés, védőmozgás, a védő 

helyezkedése. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

gyakorlatokkal: futás irány és iramváltásokkal, felugrások stb. 

Játékok, versengések: kosárlabdajáték könnyített szabályokkal, 

kosárra dobó versenyek, részvétel az iskolai mini 

kosárbajnokságban. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: baleset-megelőzés a 

kosárlabdázás játékelemeinek szabályos és körültekintő 

végrehajtásával. 

Röplabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: alaphelyzet, igazodás a 

labdához 

Labdás technikai gyakorlatok: alkarérintés könnyű műanyag 

labdával, majd röplabdával. 

Egyéni és páros gyakorlatok: alsó egyenes nyitás: gyakorlása 

egyénileg és párokban. 

Kosárérintés: egyéni és páros gyakorlatok, kísérletek a 

folyamatos és váltakozó érintésekre 

Taktikai alapgyakorlatok: Nyitásfogadás, felállás és 

helyezkedés nyitásfogadáshoz. 

Képességfejlesztés: különböző egyensúlyi helyzetekből állás, 

testhelyzetek változtatása. 

Matematika: logika, 

térbeli tájékozódás, 

alakzatok 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

kommunikáció 

 

 

Természetismeret: 

mechanikai 

törvényszerűségek, az 

emberi szervezet 

működése, energianyerési 

folyamatok. 
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Játékok, versengések: játékos feladatok pl.: zsinórlabda 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés:  

A röplabdajáték szabadidőben, szabadtéren, strandon játszható 

egyszerű játékformáinak megismerése. 

Kézilabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: alaphelyzet: védekező és 

támadó lábmunka; megindulás-megállás; felugrás-leérkezés; 

laza emberfogás taktikája. 

Labdás technikai gyakorlatok: A labda fogása, guruló labda 

felvétele állóhelyben és mozgás közben. Labdavezetés mindkét 

kézzel állásban és mozgás közben nehezített körülmények 

között is. 

Egykezes felső átadás, átadások egy és két kézzel. 

Célba dobási gyakorlatok. Kapura lövések helyből, kilépéssel; 

felugrással. 

Bedobás, büntetődobás, szabad dobás. Kapusmunka. 

Alaphelyzet; helyezkedés, védés kézzel, lábbal. 

Taktikai gyakorlatok: 1:1, 2:2; elleni játék. 

Képességfejlesztés 

Kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

gyakorlatokkal pl. futások iram és irányváltoztatásokkal 

Játékok, versengések 

A technikai elemek gyakorlása testnevelési játékokban és 

játékos feladatokban. 

Kézilabdajáték szabálykönnyítéssel. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés. 

A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren különböző 

időjárási viszonyok között. 

Labdarúgás 

Labdás technikai gyakorlatok 

Játékos labdás feladatok 2-3-4- vagy több játékos 

együttműködésével. 

Labdavezetés külső-belső csüddel, mindkét lábbal. 

Rúgás: belső, külső, teljes csüddel állított labdával és 

mozgásból. 

Átadások: átvételek mindkét lábbal, mozgás közben. Fejelés: 

előre, oldalra. 

Labdalevétel: talppal, belsővel. 

Egyszerű cselek. Partdobás. 

Taktikai gyakorlatok: 1:1 elleni játék, labdaszerzés, szabályos 

szerelés játék közben. 

Kisjátékok: 2:1;3:1; 4:2, 5:2, alkalmazása egy és két kapura. 

felállási formák kispályás játékban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagy László: a magyar 

kézilabdasport 

büszkesége 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Aranycsapat 

Puskás Ferenc 

Grosics Gyula 

a magyar labdarúgás 

dicsőségei 
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Kapusmunka: Alaphelyzet, guruló, félmagas ívelt labdák 

elfogása. Kigurítás, kidobás. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

gyakorlatokkal, (pl.: futások előre-hátra és oldalra labdával is, a 

játékelemek intenzív gyakorlása. 

A labdás koordináció játékos fejlesztése a játékelemekből 

kiindulva (cél elérése labdával, célba lövés, összjáték stb.). 

A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren különböző 

időjárási viszonyok között a játékelemek intenzív gyakorlásával 

és mérkőzések játszásával. 

Játékok, versengések 

A technikai és taktikai feladatok megoldását előkészítő, 

valamint a begyakorlást elősegítő játékok és játékos feladatok. 

Részvétel az iskolai kispályás bajnokságban. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Az életkori sajátosságokhoz igazodó képességfejlesztés 

megvalósítása, különös tekintettel a koordinációs képességekre. 

baleset megelőzés a szabályok körültekintő betartásával. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportjátékok játékelemeinek technikailag helyes és célszerű 

végrehajtásával kapcsolatos ismeretek, a tudatos és 

önállótanulás segítése érdekében. 

A sportjátékok szabály-, és taktikai alapismeretei. 

Az eredményes csapatjáték feltételei és a csapatjátékos 

tulajdonságok tudatosítása. 

A sportjátékok szabadidőben is űzhető formáinak megismerése. 

Öntevékeny játékszervezés. 

A sportszerűség, a fair-play szerepe, a szabálykövető 

magatartás. 

A magyar sportjátékok kiemelkedő bázisai, nemzetközi sikerei. 

A sportjátékok iránti érdeklődés kialakulása és megszilárdítása. 

Kulcsfogalma

k/fogalmak 

Elszakadás a védőtől, hosszú indulás, sarkazás, fektetett dobás, laza 

emberfogásos védekezés, testcsel, kétkezes mellső átadás, mini kosárlabda, 

szabálykövető magatartás, bedobás, szabaddobás, büntetődobás, fair-play. 

Játékelemek, labdaátadás, átvétel, csüd, kispályás labdarúgás, Aranycsapat 
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Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok 

Órakeret: 

30 óra 

Előzetes tudás 

Az egyszerű futó-, ugró-, és dobóiskolai gyakorlatok végrehajtása. 

Játékos feladatok, közepes és nagy intenzitású helyváltoztató mozgások 

többszöri illetve hosszabb ideig történő végrehajtása. 

A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 

A guggoló- rajt vezényszavainak ismeret, gyors reagálás az indításra. 

Guggoló távolugrás, átlépő magasugrás egyéni adottságoknak és 

képességeknek megfelelő bemutatása. 

Egyéni tempóban járások, tartós futások. 

Törekvés a legjobb teljesítmény nyújtására versenyhelyzetekben. 

A Kölyökatlétikával és/vagy a játékos feladatokkal kapcsolatos 

élmények kifejezése. 

 

A tematikai 

egység nevelési 

fejlesztési céljai 

Az atlétikai cselekvésminták elsajátítása, alkalmazása az egyéni 

adottságoknak megfelelően. 

Törekvés az atlétikai versenyszámok technikájának elsajátítására, 

teljesítménynövelésre.  

A kondicionális képességek fejlesztése: az aerob állóképesség, az alsó-, 

és felső végtag dinamikus erejének fejlesztése. 

A tartós futás technikájának optimalizálása, az egyénhez igazított 

sebesség kialakítása.  

Kitartás és igyekezet a motoros képességfejlesztésben, a tartós 

munkavégzésben. 

Érdeklődés az atlétika sportág iránt. 

Tehetséggondozás a versenysport iránt érdeklődők számára. 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

Iramfutások. Lassú futás tempóváltással, feladatokkal. Közepes 

iramú futás, lendületesen, természetes mozgással. Futóiskola, 

akadályfutás szabadban, tornateremben. 

Állórajt, rajtok különböző kiindulási helyzetekből. Gyorsfutások, 

vágtafutások, repülő és fokozó futások. Váltófutás: egykezes alsó 

váltás. Tartós futás a táv és az iram változtatásával. 

Szökdelések, ugrások: 

Szökdelő és ugróiskolai feladatok. Helyből távolugrás, 

folyamatosan is. Guggoló vagy lépő technika nekifutásból,elugró 

sávból. 

Magasugrás: 6-8 lépésből átlépő technikával nyújtott vagy hajlított 

lábbal: magasugróversenyek. 

 

 

 

Az atlétika a sportok 

királynője 

Ének-zene: ritmus-

gyakorlatok, ritmusok. 

 

Természetismeret: 

energianyerés, 

szénhidrátok, zsírok, 

állóképesség, erő, 

gyorsaság. 

 

Földrajz: térképismeret. 

 

Informatika: táblázatok, 

grafikonok. 
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Dobások: 

Dobóiskolai gyakorlatok: dobások és lökések különböző kiinduló 

helyzetekből tömött labdával, 3-4 lépés lendületből. 

Dobások és lökések különböző célba, különböző labdával. 

kislabda hajítás célba és távolba nekifutással. 

Súlylökés helyből. 

Képességfejlesztés 

Az ideg-izom koordináció javítása futóiskolával. 

Rajtgyakorlatok: reakcióképesség, gyorsulási képesség fejlesztése, 

A láb dinamikus erejének fejlesztése ugróiskolai feladatokkal. 

Játékok, versengések 

Az atlétikai versenyszámok elsajátítását és begyakorlását segítő 

játékos feladatmegoldások, testnevelési játékok és versenyek. 

rajtversenyek. Váltóversenyek. Helyből távolugró versenyek. 

Távol-, és magasugró versenyek. 

Kislabdahajító versenyek helyből és nekifutással. Célba dobó 

versenyek. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés. 

A tartós futás technikájának optimalizálása, az egyénhez igazított 

tartós futás sebességének kialakítása. 

A szabadidőben és különböző terepeken végzett tartós futások, 

kocogások előtti bemelegítő gyakorlatok. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A futással kapcsolatos alapismeretek. 

El-, és felugrásoknál a kar és lábmunka jelentősége. 

A nekifutás sebességének, az el-, és felugrás közötti kapcsolat. 

A hajításokkal és dobásokkal kapcsolatos ismeretek. 

A fejlesztő folyamat során alkalmazott játékok, játékos 

feladatmegoldások céljainak és jelentőségének tisztázása, az 

atlétikára jellemző mozgások elsajátítása. 

Az alapvető versenyszabályok ismerete és betartása, a tanulók 

önmagukhoz viszonyított teljesítményének emelése, egymás 

teljesítményének elismerése 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állórajt, térdelőrajt, vágta-, tartós futás, váltás, futóiskola, el-, és 

felugrás, hajítás, lökés, edzettség. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok 

Órakeret: 

35 óra 

Előzetes tudás 

Az alapvető hely-, és helyzetváltoztató célszerű magabiztos 

végrehajtása. 

Alapvető tornaelemek ismerete. Szekrényugrás: ugrásfajták. Az 

egyensúly megtartása fordulatok, dinamikus gyakorlatok közben. 

Mászókulcsolás: mászás az egyéni adottságoknak megfelelően. 

Ritmikus mozgások zenére egyénileg, párokban. 

A tematikai egység 

nevelési –fejlesztési 

céljai 

A cselekvésbiztonság fejlesztése a torna jellegű mozgásokban. 

Igényesség: tornászos testtartás, tornászos mozgás, végrehajtás 

Motoros képességek fejlesztése: a test ereje, az ízületek 

mozgékonysága, izomérzékelés, térbeli tájékozódás az egyensúlyozó 

képesség szempontjából. 

Törekvés kreativitásra, improvizációra, önkifejezésre a torna jellegű 

feladatmegoldásokban. Az izmok és izomcsoportok erejének 

növelését és nyújtását szolgáló gyakorlatok ismerete. A 

balesetvédelmi ismeretek tudatos alkalmazása, egymás iránti 

segítőkészség kialakítása. 

Az érdeklődés kialakítása a torna jellegű feladatmegoldások iránt, a 

versenysport iránti érdeklődés felkeltése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna 

A talajtorna és legalább egy tornaszer választása kötelező. 

Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: akadályokon fel-, le-, és 

átkúszások. Támlázások különböző irányokba, különböző szereken. 

Gurulóátfordulások: előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző 

testhelyzetekbe. Fejállásból gurulóátfordulás előre. Kézállásba 

fellendülés bordásfalnál. Mérlegállás. Tigrisbukfenc. Kézenátfordulás 

/cigánykerék/ mindkét oldalra. Szekrényugrás 2-4 részen: Felguggolás, 

homorított leugrás 

guggoló átugrás. Gerenda: felguggolás, homorított leugrás. 

Függéshelyzetek és függésgyakorlatok: bordásfal, kötél, / 

húzódzkodások, kötélmászás/. Gyűrű fiúknak: alaplendület, 

lebegőfüggés, homorított leugrás. Lányoknak: alaplendület, lebegő-, 

zsugorlefüggés. 

Egyensúlyozó gyakorlatok: járások, fordulatok, szökdelések, feladatok 

gerendán. 

 

Képességfejlesztés 

Koordinációs képességfejlesztés egyszerű tornaelemek 

kombinációjával, térben való tájékozódás. Egyensúlyérzék fejlesztése. 

Természetismeret: az 

egyszerű gépek 

működési 

törvényszerűségei. 

 

 

 

A magyar tornasport 

büszkesége: 

Berki Krisztián 

Londonban  

lólengésben 

olimpiai bajnokunk. 

Magyarságtudatáról 

vallott meghatóan. 
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Függésben végzett gyakorlatok: a törzs, a kar a váll erejének fokozatos 

erősítése. 

Játékok, versengések 

Ügyesség és erőfejlesztés. Akadály és váltóversenyek. 

Tehetséggondozás. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés. 

A szervezet sokoldalú alkalmazkodásának elősegítése torna jellegű 

feladatmegoldásokkal. Szembesülni a saját testtömeggel: a test 

izmainak arányos fejlesztése, a helyes testtartás kialakítása. A 

cselekvésbiztonság növelése. 

Ritmikus gimnasztika /lányoknak/ 

Előkészítő mozgások: az RG-re jellemző tartásos és mozgásos 

gyakorlatelemek. Zene alkalmazása. 

Fő mozgások: testsúlyáthelyezések, járások, futások, szökdelések, 

forgások. Szerrel végrehajtott mozgások pl. kötél 

Képességfejlesztés 

Az ízületi mozgékonyság, a ritmus-, a reagáló-, egyensúlyozó 

képességek fejlesztése. Az improvizációs képesség, kreativitás, az 

esztétikai érzék fejlesztése. Nyújtó, erősítő hatású, állóképességet, 

mozgáskoordinációt, ritmusérzéket fejlesztő szabad-, bordásfal, 

kötélgyakorlatok. 

Játékok, versengések 

Egyéni és páros versengések különböző feladatokkal. 

Prevenció, életvezetés 

Az egészségmegőrzés megalapozása, a szabadidős testedzési formák 

ismeretek alkalmazása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A torna jellegű feladatmegoldások kulcsmozzanatai. 

 Szaknyelv: életkorhoz, fejlesztési folyamathoz igazítva. 

Ismeretek a szerek eszközök biztonságos használatához, 

biztosításhoz, segítségnyújtáshoz. 

Az életkorhoz igazított kondicionális és koordinációs képességek 

fejlesztése. 

A teljesítmény elismerése. 

Balesetmentes gyakorlás szabályainak betartása, betartatása. 

A helyes testtartás tudatosítása. 

Az ellenjavallt, károsodást okozó gyakorlatok kerülése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tornászos testtartás, gurulóátfordulás, tigrisbukfenc, kézen-

átfordulás, guggoló átugrás, alaplendület, lebegőfüggés, 

segítségnyújtás, RG. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív környezetben űzhető sportok 

Órakeret:  

21 óra 

Előzetes tudás 

Néhány szabadidős mozgásforma alaptechnikai elemeinek 

végrehajtása és szabályainak ismerete. 

Az alternatív sportok sporteszközeinek biztonságos használata 

játéktevékenységben 

A természetben történő sportolás egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályainak ismerete. 

Az időjárási körülményeknek megfelelő öltözködés. 

A tematikai egység 

nevelési és fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételeknek megfelelően választott 

tevékenységek.  

A szabadidőben jól hasznosítható sportágakban való 

gyakorlottság megszerzése.  

A szabadtéren különböző időjárási viszonyok között végzett 

tevékenységekben való aktív részvétel, viselkedési és 

magatartási normák betartása. 

A szervezet edzettségének növelése, az egészséges életmód 

iránti igény erősítése, a személyi és környezeti tisztaság 

ápolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább négy, az 

évszaknak megfelelő és a körülményekhez, feltételekhez 

igazodó fizikai aktivitás: gyaloglás, kirándulás, kerékpár túrák, 

kocogás, tartós futás a szabadban, tájfutás, görkorcsolya, 

gördeszka, szánkózás, hógolyózás, korcsolyázás, alpesi sí, 

asztalitenisz, tollaslabda, íjászat, frizbi, métajáték Egyéb 

szabadidős mozgásos, táncos tevékenységek. 

Egy – a helyi tantervben leírható – lehetséges választás mintáját 

képző négy aktivitás mozgásműveltségi anyaga: 

Természetismeret: 

időjárási ismeretek 

tájékozódás 

térképhasználat 

gravitáció 

szabadesés 

forgómozgás 

az emberi szervezet 

működése. 
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Frizbi  

Dobások párokban, csoportokban (57 fő), állóhelyben, majd 

mozgásban és helycserékkel. Folyamatos passzolások. 

Nyitások meghatározott távolságra. Célbadobások a koronggal a 

zónába.  

Védekező mozgások, ugrások, elkapások. 

Tájfutás 

A térkép. A térképi ábrázolás. A térképek típusai. A 

természetjárás fontosabb térképtípusai. Város- és parktérképek. 

Útvonaltervezés a várostérképen. 

Túra a városban – csoportokban. Felkészülés a túrára: 

tervkészítés, a szükséges tárgyak összeírása stb. Túra jelzett 

turistautakon. A térkép követése tanári irányítással. 

Az iránytű és a tájoló. A tájolás. Távolságmérések a térképen. 

Távolságmérési gyakorlatok. Városi túra tervezése és önálló 

feladat megoldása. Turista- és tájfutó térképek jelrendszere. Túra 

tervezése: menetrend, távolságmérések, menetidő-megállapítás 

stb. Tájékozódás a terepen (gyakorlatok az iskola környékén). 

Terepgyakorlatok – vezetővonal-követés gyakorlása tájfutó 

térképpel közösen, majd kisebb csoportokban, futással. A 

tájékozódási ismeretek bővítése és rendszerezése. Önálló 

feladatmegoldást igénylő tevékenységre történő felkészítés. 

Korcsolyázás 

Gyakorlatok jégre lépés előtt: állások egy lábon, guggolások, 

törzshajlítások; járások, lépések előre, hátra, oldalra. 

Jéghez szoktatás: esés-felállás; gimnasztikai gyakorlatok 

palánkfogással és a palánk fogása nélkül; harántcsúszások előre, 

hátra. 

Egyenes korcsolyázás: alapállás; két lábon siklás előre, hátra 

(palánk fogással is); halacska (palánk fogással); halacska két 

lábon, egy lábon; halacska váltott lábon; lökés egy lábon. 

Alpesi síelés 

Alapmozgások a lécen: lábemelgetések; lépések oldalra, körben; 

térdrugózások, csúszó lépések; lépcsőzés. 

Rézsút siklás: mély, középső és emelt helyzetben; 

lábemelgetéssel. 

Egyenes siklás az alaphelyzet felvételével. 

Hóeke, hóekeívelés: különböző sugarú, sebességű ívek; 

hóekeívek összekapcsolása, hóekeívelések botkerüléssel.  

Hóekeíveléstől a párhuzamos lendületig: rézsútsiklásban a 

lécvégek völgyirányba fordítása; lendület a hegy felé, a fékezés 

megtanulása. Hóekelendület. Hóekeívelések kapuk között, 

növekvő sebességgel, a lécek által bezárt szög fokozatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megismerni, felfedezni 

szűkebb környezetünk, 

hazánk legszebb tájait 

Hazaszeretetre nevelés 
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csökkentésével. A támasztás gyakorlása: hegylábas támasztott 

lendület; támasztott lendület kétoldali támasszal; völgylábas 

támasztott lendület. Botozás tanulása, botozás a hegysíléc 

melléforgatásának segítésére. Párhuzamos lendület, lécfordítás 

páros lábbal és botozással. 

Képességfejlesztés 

A szabadidőben jól űzhető sportágak gyakorlásával a 

kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése. 

Játékok, versengések 

Cicajáték” koronggal. Siklóverseny; „gyűjtögető”; baglyos játék. 

„Rollerezés” – egy léc felcsatolásával, vonalban, párokban. 

Siklás „alagútban”. Váltóversenyek tárgyak felemelésével, 

illetve lerakásával. Hóekeívelések párokban, egymás mellett és 

mögött. Váltóverseny, egyéni és csapat célba dobó verseny 

koronggal, mérkőzések. Versenyek meghatározott távon.  

Ügyességi versenyek. Szlalom verseny kapuk között, 

hóekeíveléssel. 

Egyéni és csapat váltóversenyek 

Prevenció életvezetés, egészségfejlesztés 

Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban 

formális és informális keretek között űzhető új testedzési formák 

jártasság szintű elsajátítása. Az edzettség növelése, a balesetek 

megelőzése, elkerülése. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A különböző időjárási körülményekhez és sportágakhoz igazodó 

bemelegítés. 

A választott sportági szabályok ismerete: pl. sí-KRESZ stb. 

A választott aktivitáshoz köthető baleset-elhárítási ismeretek.  

Környezettudatos viselkedés ismeretei és betartása. 

Az időjárásnak és a sportolási formának megfelelő öltözék 

tudatosítása. 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Frizbi, korong, tájfutás, természtejárás, térképismeret, korcsolya, 

alpesi sí, sportszerűség, sí-KRESZ 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelmi és küzdősportok 

Órakeret 

17óra 

 

 Előzetes tudás 

Néhány önvédelmi fogás bemutatása. 

A grundbirkózás alapvető ismerete és szabályai. 

Sportszerű küzdelem, agresszió elutasítása. 

Az önvédelmi feladatok céljának betartása, elfogadása. 
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A tematikai egység 

nevelési –fejlesztési 

céljai 

Balesetek elkerülése érdekében az alapvető eséstechnikák és 

önvédelmi fogások elsajátítása. 

A tanult technikák változó körülmények közötti alkalmazásában 

jártassági szint elérése. 

Az alapvető önvédelmi szabályok, a leggyakoribb vészhelyzetek 

elkerülésének, a menekülés, segítségkérés módjának és 

lehetőségeinek ismerete. 

Annak belátása, hogy a küzdősportokat csakis önvédelemre 

használhatják. 

Törekvés az önfegyelemre, önszabályozásra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Önvédelem 

Önvédelmi fogások: szabadulások egy és kétkezes lefogásból, 

átkarolásból. 

Grundbirkózás: Fogáskeresések állásban, megfogások és 

fogásmódok (kapocsfogás, tenyérbefogás, csuklófogás). 

Alapállások, alaphelyzetek gyakorlása, fogáskeresés játékosan. 

Dzsúdó: 

Eséstechnikák. Állásküzdelem: fogáskeresés, fogásbontás, 

küzdőmozgás játékosan. 

Képességfejlesztés: Az elvárt képesség kialakításához 

szükséges speciális és küzdősportokra jellemző bemelegítő 

gyakorlatok: kúszások, mászások, valamint speciális egyéni és 

páros képességfejlesztő gyakorlatok. 

Játékok, versengések 

Küzdőjátékokat előkészítő érintéses feladatok és játékok. 

húzások, tolások előkészítése páros küzdőjátékokkal. 

A grundbirkózás és a dzsúdó alaptechnikáinak jártassági szintű 

elsajátítása, az erő összemérése 

A tehetséges tanulók alaptudásának biztosítása az iskolán kívüli 

versenyeztetéshez és a sportegyesületbe történő irányításhoz. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A balesetek megelőzése szempontjából fontos az alapvető 

eséstechnikák és önvédelmi fogások elsajátítása. 

Viselkedésminták: veszélyes helyzetek és fenyegetettség 

elkerülése szempontjából. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A gyakorlatok helyes végrehajtására vonatkozó technikai 

ismeretek. 

Játékos feladatmegoldások. A versenyzés során az 

elbizakodottság és a félelem leküzdésének tudatosítása. 

A siker és kudarc feldolgozása. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

keleti és ősi magyar harci 

kultúrák 

Természetismeret: izmok, 

ízületek, anatómiai 

ismeretek, testi és lelki 

harmónia 
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Az ellenfél képességeinek elismerése. 

A magyar küzdősport legjobbjai, olimpiai bajnokunk: Kovács 

Antal. 

Kulcsfogalmak, 

fogalmak 

Dzsúdó, önvédelmi technika, eséstechnika, állásküzdelem, fogáskeresés, 

fogásbontás, agresszió 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 5. 

évfolyam végén 

Természetes és nem természetes mozgásformák 

A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors 

kialakítása, a szervezési feladatokban való részvétel. 

A bemelegítés és a sokoldalú előkészítés folyamán törekvés a 

pontosságra és az intenzitásra. 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása, a tanévben 

alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismeret. 

 

Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló 

szabályozása. 

A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete. 

Úszás:  

Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 150 m-en 

biztonságos folyamatos úszás. 

Sportjátékok: 

A sportjátékok szabályainak, technikai és taktikai alapjainak 

ismerete és alkalmazása tanórán kívül is. 

Atlétika: 

A tanult futó-, ugró-, és dobógyakorlatok jártasság szintű 

ismerete. 

Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete. 

Torna jellegű feladatok:  

A testtömeg feletti uralom nem szokványos támaszhelyzetekben 

és gyakorlatokban. Segítségadás. 

Alternatív környezetben űzhető sportok: 

A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai 

bemutatása. A természeti környezetben történő sportolás 

szabályainak betartása. 

Önvédelmi és küzdősportok: a tanult önvédelmi és küzdő jellegű 

feladatok szabályainak ismerete és alkalmazása. 
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3. 6. évfolyam 

Ajánlás az éves óraszám felosztásához 

Óraszám: 185 óra/év 

  5 óra/hét 

 

 Témakör Óraszám 

1. Természetes és nem természetes mozgásformák 18 óra 

2. Úszás és úszójellegű feladatok 22 óra 

3. Sportjátékok 40 óra 

4. Atlétikai jellegű feladatok 30 óra 

5. Torna jellegű feladatok 35 óra 

6. Alternatív környezetben űzhető sportok 22 óra 

7. Önvédelmi és küzdő feladatok 18 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Természetes és nem természetes mozgásformák 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

A gyakorláshoz és az óra rendjének kialakításához szükséges 

alakzatok szaknyelvének ismerete, önálló végrehajtása. 

A tanult rend-, ill. gimnasztikai gyakorlatok folyamatos, pontos, 

intenzív végrehajtása. Alakzatok, térformák ismerete. 

A tanórához szükséges öltözői, tornatermi rend, higiénés és 

magatartási rend betartása.  

A relaxáció fogalmának, a tudatos ellazulásnak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési - fejlesztési 

céljai 

 

A tanórák szervezéséhez szükséges rendgyakorlatok ismerete. 

A biomechanikailag helyes testtartás tudatos alkalmazása. 

Alapvető jártasság a relaxációt szolgáló gyakorlatokban. 

A ritmus-, kar-, láb koordináció fejlődése. 

Az erősítés, nyújtás, relaxáció egyszerű módszereinek ismerete. 

A csoportos rendgyakorlatok fegyelmezett végrehajtása. 

Környezeti, személyi higiénia. A relaxációs tudás továbbfejlesztése 

Ismeretek,/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Rendgyakorlatok, térbeli alakzatok térformák kialakítása. 

Sorakozó vonalban és oszlopban. Tér és távköz felvétele. Nyitódás, 

zárkózás, igazodás, takarás. 

Testfordulatok. megindulás, megállás, fejlődés, szakadozás. 

Matematika: 

számolás, térbeli 

tájékozódás, 

összehasonlítások. 
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Gimnasztika 

Egyéni és társas szabadgyakorlatok szerek-kéziszerek, játékos 

feladatok és versengések alkalmazásával. Szabadgyakorlati 

alapformájú gyakorlatok: eszközzel, eszköz nélkül, egyénileg, 

párban, csoportban a gerinc és ízületvédelem szabályainak 

megfelelően. Játékos gimnasztikai gyakorlatok zenére, határozott 

formájú gyakorlatok: 4-8 ütemű szabad-, társas-, szer-, és kéziszer 

gyakorlatok önállóan vagy irányítva is. Szabadgyakorlat füzér (68 

gyakorlat) irányítva, vagy önállóan, zenére is. 

Képességfejlesztés 

Keringésfokozás testnevelési játékokkal.  

Alapállóképességet és ízületi mozgékonyságot fejlesztő egyszerű 2-

4 alapformát tartalmazó szabad-, szer-, és kézigyakorlatok. 

Koordinációs képességfejlesztés zenére is: ritmusérzék, 

kinesztétikus differenciáló képesség. A testtartásért felelős 

izomcsoportok erősítése, nyújtása. 

Játékok, versengések 

A szervezet előkészítését és bemelegítését szolgáló testnevelési 

játékok, eszközzel is. Koordinációt és fittséget fejlesztő szabály- és 

feladatjátékok kooperatív-, és versenyjelleggel. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását 

szolgáló speciális gyakorlatanyag. A testtartásért felelős izmok 

koncentratív használata. Légző és lábboltozatot erősítő gyakorlatok. 

Javasolt: 10 testtájékra vonatkozó gerinctorna gyakorlatanyagából 

óránként egy gyakorlat alkalmazása. Az 5-6. osztályosok relaxációs 

gyakorlatai. Az autogén tréning alapfokú gyakorlatai. Motoros, 

illetve fittségi tesztek végrehajtása. 

 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az óra szervezéséhez szükséges rend-, és gimnasztikai gyakorlatok 

alapfogalmai. A bemelegítés és a levezetés fontossága. 

A szervezet terhelésével, edzésével kapcsolatos elemi ismeretek. 

Az erősítés, a nyújtás, és a mobilizálás alapvető elvei, egyszerű 

módszerei. 

A futás szerepe, jelentősége a keringési, mozgató-, légzési rendszer 

fejlesztésében, az egészség megőrzésében, a fittség fokozásában. 

Alapvető szervezési ismeretek az alkalmazott játékok 

lebonyolításában. 

Egészségnevelési alapismeretek: napi tisztálkodás, fogmosás, 

hajmosás, egészséges táplálkozás. 

Öltözői rend, sportöltözék tisztasága. 

Környezetismeret: 

testünk, szerveink 

működése. 

 

Vizuális kultúra: 

környezeti kultúra, 

kommunikáció. 

 

Ének-zene, DVD, CD 
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Ismeretek a pubertással járó testi-, lelki változásokról. 

Relaxációs alapismeretek: belső figyelem, önkontroll, feszültség 

feloldása. 

Személyes felelősség: egészség, sport, életvitel, baleset-megelőzés. 

 

Kulcsfogalmak

/fogalmak 

Rendgyakorlatok, szabad-, társas-, kéziszer-gyakorlatok, bemelegítés, 

levezetés, képességfejlesztés, erő, gyorsaság, állóképesség, koordinációs 

képesség, erősítés, nyújtás, prevenció, megelőzés, 

biomechanikailag helyes testtartás, relaxáció, fittség, edzettség, érzelem- 

és feszültségszabályozás, életmód, egészséges táplálkozás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Úszás és úszójellegű feladatok 

Órakeret: 

22 óra 

 

Előzetes tudás 

Az uszoda rendszabályainak baleset-megelőzési intézkedésinek 

betartása. 

Egy úszásnemben 25 m biztonságos leúszása. 

A tanult úszásnem fogalmi készletének ismeretei. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az 5. évfolyamban tanultak ismerete, alkalmazása, a technika 

javítása.  Az új úszásnem technikájának javítása, fejlődés az aerob 

állóképesség terén az úszásnemnek megfelelő ritmus kialakításával, a 

folyamatos és távolságnövelő úszás gyakorlása közben. Az uszoda 

higiénés szabályainak betartása. Az úszás szerepe az egészséges 

életmódban, életvédelemben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Hátúszás 

Feladatok háton: lábtempó, kartempó, 

Kar és lábtempó összekapcsolása, technikai gyakorlatok, 

levegővétel. 

Gyorsúszás 

Lábtempó, kartempó, kar-, és lábtempó összekötése 

Levegővétel: gyakorlása, összekötése a kar-, és lábtempóval. 

Úszások a mélyvízben 

Rajtok 

Ugrások: merülések, taposások, fejesugrás a mélyvízbe. 

Képességfejlesztés 

A koordinációs képességek fejlesztése a technikai gyakorlatok 

pontos végrehajtásával. Aerob állóképesség fejlesztése: az 

úszótávolság növelése, a tanult úszásnemekben. 

Versenyszerű úszás 

Játékok, versengések 

Fogójátékok, játékos, kooperatív vízbe ugrások; feladatok 

labdával és különböző eszközökkel. 

Egyéni, sor-, és váltóversenyek, víz-alámerülési versenyek. 

Természetismeret: 

közegellenállás, a víz 

tulajdonságai, 

felhajtóerő, víz és 

vízszennyezés, személyi 

higiénia, testápolás 

 

 

Érdeklődés felkeltése: 

ismerjék a magyar 

úszósport büszkeségeit: 

 

Egerszegi Krisztina, 

Gyurta Dániel, Hosszú 

Katinka 

 

KIDS Bajnokságon való 

részvétel 
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Versenyek mély vízben víz alatti feladatokkal. 

Úszóversenyek fejes-, vagy talpas ugrással a tanult 

úszásnemekben. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A bemelegítés vizes gyakorlatai, tartásjavító, prevenciós vízi 

gyakorlatok 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az úszásnemekkel összefüggő alapvető szakkifejezések. 

A víz szervezetre gyakorolt hatásai, az aerob állóképesség 

fogalma és a fejlesztés alapvető módszerei. 

Az úszás szerepe az edzettség és fittség  növelésében. A vízben 

végezhető játékok balesetvédelmi és játékszabályai. Az 

úszóversenyek szabályai. 

Az uszoda és fürdők higiénés szabályai.  

Az önkontroll tudatos fejlesztése, bátorságra nevelés mélyvízi 

gyakorlatokkal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Úszásnem, levegővétel, taposás, fejesugrás, intenzív úszás, aerob 

állóképesség, önkontroll, vízbiztonság, életvédelem 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret: 

40 óra 

Előzetes tudás 

Alapvető manipulatív mozgások célszerűen végrehajtva: hely-, és 

helyzetváltoztatások 

Játékban és gyakorlás közben különböző biztonságos 

feladatmegoldások kézzel és lábbal is. Sportszerű magatartás. 

A labdás és labda nélküli motoros és kognitív képességek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok életkori sajátosságaihoz igazodó technikai és taktikai 

alapjainak gyakorlati és elmélet elsajátítása. 

A motoros képességek tudatos fejlesztése. 

A csapatjátékos tulajdonságok kialakulása, szerepük tudatosítása az 

eredményes játéktevékenységben. 

Aktív részvétel a sportjátékok előkészítő játékaiban, és a 

sportjátékok egyszerűsített, valamint kiteljesedő formáiban. 

Törekvés a sportszerűségre, a szabálykövető magatartásra, a pontos 

munkavégzésre. 

Érdeklődés kialakulása a sportjáték iránt. 

Az egyéni adottságoknak megfelelő sportjáték megtalálása 

rekreációs, vagy versenyszerű sportágválasztás elősegítése 

érdekében. 
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Ismeretek/ fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Kosárlabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: megindulás, megállás, futás 

közben iram és irányváltoztatások. felugrások egy és páros lábról.  

Alaphelyzet. Cselezés meginduláskor, futás közben. A védőtől 

való leszakadás egyszerűbb módjai. 

Labdás technikai gyakorlatok: ügyességi gyakorlatok. Magas, 

közép és mély labdavezetések állás és futás közben, mindkét 

kézzel. Hosszú és rövid indulás. Megállások 1-2 leütés után, 

labdavezetésből sarkazás. Megállás, sarkazás, önpasszból ill. 

kapott labdával. Kétkezes mellső-, felső-, egykezes felsőátadások 

helyben és mozgás közben pattintva is. Páros, hármas lefutás. 

Kosárra dobások: helyből egy kézzel, fektetett dobás 1,2 leütésből, 

labdavezetésből kapott labdával mindkét oldalról. 

Taktikai gyakorlatok: Emberfogásos védekezés, taposás 

alaphelyzetben, a védekezés kar-, és lábmunkája; védőmozgás-: a 

védő helyezkedése. 

Képességfejlesztés 

A sportágra jellemző kondicionális képességek fejlesztése 

gyakorlatokkal, iram és irányváltoztató futások. A motoros 

képességek és a labdás koordináció kiemelt fejlesztése. 

Játékok, versengések 

Labdás és labda nélküli játékos technikai gyakorlatok. 

Kosárlabdajáték könnyített szabályokkal. 

Kosárra dobó versenyek egyénileg és csapatban. 

Részvétel az iskolai mini kosárlabda bajnokságban, az 

versenyszerű utánpótlás nevelés és a sportágválasztás elősegítése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset megelőzés a kosárlabdázás játékelemeinek szabályos és 

körültekintő végrehajtásával. 

A kosárlabdázás bővíti a fizikai rekreációra alkalmas sportok 

repertoárját. 

Röplabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: alaphelyzet, igazodás a 

labdához. 

Labdás technikai gyakorlatok: alkarérintés, kosárérintés: 

összekapcsolásuk, folyamatos és váltakozó érintésgyakorlatok; 

gyakorlása egyénileg és párokban. 

Alsó egyenes nyitás gyakorlása egyénileg és párokban. 

Felső ütőérintés: egyénileg és párokban. 

Taktikai alapgyakorlatok: nyitásfogadás nyitásfogadás 

csillagalakzatban. Felállás és helyezkedés nyitásfogadásnál. 

 Matematika: logika, 

valószínűség számítás,  

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

 

 

 

Vizuális kultúra: tárgy 

és környezetkultúra, 

vizuális kommunikáció 

 

Természetismeret: 

mechanikai 

törvényszerűségek; 

Az emberi szervezet 

működése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részvétel az országos 

Katolikus 

Bajnokságokban 

 

KIDS, Ciszterci, 

Ferences bajnokságok 



 

802 

 

Képességfejlesztés 

Állás különböző egyensúlyi helyzetekben, testhelyzetek 

változtatása. Labdaütögetés a kéz és a láb különböző felületeivel. 

Játékok, versengések 

A technikai elemek gyakorlása testnevelési játékokban, játékos 

feladatok. Mini röplabda. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A röplabdajáték teremben, szabadban, szabadidőben, strandon is 

játszható formáinak megismerése. 

Kézilabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alaphelyzet; védekező és 

támadó lábmunka, megindulás-megállás; felugrás és leérkezés, 

ütközések, cselek. Irányváltoztatások; cselek, fordulatok labda 

nélkül. Sáncolás, laza és szoros emberfogás. 

Labdás technikai gyakorlatok: a labda fogása, elfogása, guruló 

labda felvétele állóhelyben és mozgás közben. Labdavezetés 

mindkét kézzel állásban és mozgás közben irány és 

iramváltoztatással. Egy és kétkezes átadások helyben és mozgás 

közben. Labdaátvételek és átadások mozgás közben különböző 

irányokba és irányokból. 

Célba dobási gyakorlatok. Kapura lövések: helyből, kilépéssel, 3 

lépés után felugrásból, passzív, félaktív és aktív védővel szemben. 

Bedobás. Szabaddobás. Büntetődobás. 

Ütközések, indulócsel, (testcsel, átadócsel, átadási csel, és 

labdavezetés). 

Kapusmunka: alaphelyzet, helyezkedés, védés kézzel-lábbal, 

kidobás; 7 méteres védése. 

Taktikai gyakorlatok: 1:1; 2:1; 3:1; elleni játék. 

Védekezés emberfogással és 6:0-ás területvédekezéssel. 

A védő és a támadó helyezkedése. Egyéni védekezés, üres helyre 

helyezkedés, szabadulás a védőtől. Támadásból védekezésbe való 

visszarendeződés; helycsere labdaátadással, labdavezetéssel. 

Lerohanások, rendezetlen védelem elleni játék. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

gyakorlatokkal, a játékelemek intenzív gyakorlásával, mérkőzések 

játszásával. 

A labdás koordináció kiemelt fejlesztése. 

Játékok, versengések 

labda nélküli és labdás technikai elemek gyakorlása testnevelési 

játékokban és játékos feladatokban. 

Kézilabdajáték szabálykönnyítéssel, mérkőzésszerűen. Részvétel 

az iskolai bajnokságban, utánpótlás nevelés elősegítése. 
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Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren különböző 

időjárási viszonyok között, a játékelemek intenzív gyakorlásával 

és mérkőzések játszásával. A kondicionális és koordinációs 

képességek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség 

szervi megalapozásához. Baleset-megelőzés a kézilabdázás 

játékelemeinek szabályos és körültekintő végrehajtásával. A 

kézilabdázás megszerettetésével és a játéktudás bővítésével a 

fizikai rekreációra alkalmas sportok repertoárjának bővítésére. 

Labdarúgás 

Labdás technikai gyakorlatok 

Játékos labdás feladatok 2-3-4 vagy több játékos 

együttműködésével. 

Labdahúzogatás, -görgetés; haladás közben, fordulatokkal is. 

Labdavezetések külső-, belső csüddel, mindkét lábbal. 

Átadások (passzolások) átvételek mindkét lábbal, mozgás közben 

talppal, belsővel, csüddel, combbal, mellel. 

Levegőből érkező labda átvétele belsővel.  

Fejelés: előre, oldalra különböző irányból érkező labdával. 

Alapszerelés, megelőző szerelés, labdaátvétel megakadályozása. 

Egyszerű cselek. Partdobás. 

Taktikai gyakorlatok: Labdaszerzés, szerelés a játékban; 

Szabadulás emberfogásból elfutással és testcsellel. 

Támadásból visszarendeződés védekezésbe. 

Kisjátékok: 2:1, 3:1; 4:2, 5:2 alkalmazása egy és két udvarra. 

Területvédekezés. Felállási formák a kispályás játékban 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

gyakorlatokkal. (futások előre- hátra- oldalra) irányváltással és 

fordulatokkal, labdával is; szökdelések-ugrások a labda 

felhasználásával is;  

A labdás koordináció kiemelt fejlesztése. 

A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren különböző 

időjárási viszonyok között a játékelemek intenzív gyakorlásával és 

mérkőzések játszásával. A kondicionális és koordinációs 

képességek fejlesztése hozzájárulás az edzettség és fittség szervi 

megalapozásához. 

Játékok versengések 

A technikai és a taktikai feladatok megoldását előkészítő, valamint 

a begyakorlást segítő játékok és játékos feladatmegoldások. 

Cserefutball 34 fős csapatokkal. Játék 1 kapura 2 labdával. 2:1 

elleni játék. Kispályás labdarúgás. Részvétel az iskolai 

bajnokságban, az utánpótlás nevelés elősegítése. 
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Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a labdarúgás játékelemeinek szabályos és 

körültekintő végrehajtásával. Az életkori sajátosságokhoz igazodó 

képességfejlesztés megvalósítása. 

A labdarúgás növeli a fizikai rekreációra alkalmas sportok 

repertoárját. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportjátékok játékelemeinek technikailag helyes és célszerű 

végrehajtásával kapcsolatos ismeretek, a tudatos és önálló tanulás 

segítése. 

A sportjátékok játékszabály és taktikai ismeretei. 

A sportjátékok elsajátítását kedvezően befolyásoló kondicionális 

és koordinációs képességek, valamint fejlesztésük alapismereti és 

egyszerű módszerei. Az eredményes csapatjáték feltételei és a 

csapatjátékos tulajdonságok tudatosítása. 

A sportjátékok szabadidőben is végezhető formáinak 

megismerése. 

Öntevékeny játék szervezés és vezetés alapvető ismeretei. 

A sportszerűség, a fair-play szerepe, a szabálykövető magatartás 

fontossága a sportjátékokban, 

 A szabálytalanság és durvaság elutasítása, a negatív jelenségek 

helyes értelmezése. 

A magyar sportjátékok kiemelkedő bázisai, nemzetközi sikerei. 

A balesetvédelemre, a tárgyi-létesítményi feltételekre és a sportoló 

felszerelésre vonatkozó alapismeretek. 

A testnevelési játékok széles repertoárjának ismerete, a szabadidős 

tevékenységek öntevékeny megszervezése. 

A sportjátékok iránti érdeklődés kialakulása és megszilárdulása az 

egyéni adottságoknak és érdeklődésnek leginkább megfelelően. 

A megfelelő sportjáték megtalálása rekreációs célú testedzésre, a 

versenyszerű sportolás elősegítésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Védőtől való elszakadás, hosszú és rövid indulás, sarkazás, önpassz, 

fektetett dobás, emberfogásos védekezés, kétkezes mellső átadás, mini 

kosárlabda, szabálykövető magatartás. Ütközés, testcsel, sáncolás,laza és 

szoros emberfogás, bedobás, szabaddobás, büntetődobás,fair 

play,.Játékelemek, labdaátadás, labdaátvétel, labdahúzogatás, 

labdagörgetés, csüd, szerelés, dekázás, partdobás, kigurítás-kirúgás, 

kispályás labdarúgás,összjáték, Aranycsapat 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok 

Órakeret: 

30 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű futó-, ugró-, dobóiskolai gyakorlatok végrehajtása. 

Helyváltoztató mozgások többszöri illetve hosszabb ideig történő 

végrehajtása játékos, közepes és nagy intenzitással. 

A guggolórajt vezényszavainak ismerete és gyors reagálás az indítás 

jeleire. 

A guggoló távolugrás és az átlépő magasugrás egyéni adottságoknak 

és képességeknek megfelelő bemutatása. 

Egyéni tempóban, járások közbeiktatásával is tartós futás. 

Törekvés versenyhelyzetekben a legjobb teljesítmény nyújtására. A 

Kölyökatlétikával és/vagy a játékos feladatokkal kapcsolatos 

élmények kifejezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

célja 

Atlétikai cselekvésminták elsajátítása, illetve alkalmazása az egyéni 

adottságoknak megfelelően. 

Az atlétikai versenyszámok technikájának elsajátítása, a teljesítmény 

növelése. 

Kondicionális képességek fejlesztése: az aerob állóképesség-, az 

alsó-, és felső végtag dinamikus erejének fejlesztése. 

A tartós futás technikájának optimalizálása és az egyénhez igazított 

sebesség kialakulása. 

Kitartás és igyekezet a motoros képességfejlesztésben, valamint a 

tartós munkavégzésben. Érdeklődés az atlétika sportág iránt. 

Tehetséggondozás a versenysport iránt érdeklődők számára. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok: 

Lassú futás tempóváltással, közbeiktatott feladatokkal. 

Futóiskolai gyakorlatok. Akadályfutás.(szabadban természetes, 

teremben mesterséges akadályok).Iramfutások: lendületesen, 

természetes mozgással, közepes iramú futás. 

Állórajt, térdelőrajt. Rajtok-, indulások különböző kiinduló 

helyzetekből. Vágtafutások, gyorsfutások irányváltoztatással, 

különféle színtereken. 

Repülő és fokozó futások 30.40 méteren. Vágtafutások 20-30 

m-en. Váltófutás, egykezes alsó váltás. Tartós futás a táv 

növelésével és a távnak megfelelő iram megválasztásával. 

 

Szökdelések, ugrások: 

Szökdelő, ugróiskolai gyakorlatok. Helyből távolugrás 

folyamatosan is. Távolugrás guggoló vagy lépőtechnikával, 8-

14 lépés nekifutásból az elugrás helyzetét tartva, elugró sávból. 

 

Ének-zene: 

ritmusgyakorlatok, 

ritmusok. 

 

Természetismeret: 

energianyerés, 

szénhidrátok, zsírok, 

állóképesség, erő, 

gyorsaság. 

 

 

 

 

 

Földrajz: térképismeret. 
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Magasugrás: 6-8 lépésről átlépő technikával nyújtott vagy 

hajlított lábbal. 

Dobások: 

Dobóiskolai gyakorlatok: dobások és lökések különböző 

kiinduló helyzetekből tömött labdával, helyből és 3-4 lépéses 

lendületből. 

Dobások és lökések különböző célba, különböző labdával. 

Vetőmozgás füles labdával célba helyből és negyed fordulattal. 

Kislabdahajítás célba és távolba nekifutással. Súlylökés 

helyből. 

Képességfejlesztés 

Az ideg-izom kapcsolat javítása futóiskolai gyakorlatokkal. 

Reakciógyorsaság, felgyorsulási képesség fejlesztése 

rajtgyakorlatokkal. 

Gyorskoordinációs képességek fejlesztése különböző 

sebességgel végzett futásokkal. Aerob állóképesség fejlesztése, 

a kitartó futás távjának fokozatos növelése és az távnak 

megfelelő egyéni iram kialakítása. Mozgásátállítódás 

képességének fejlesztése akadályfutásokkal. Kinesztétikus 

differenciáló képesség fejlesztése iramváltásos futással.A láb 

dinamikus erejének és a ritmusérzék növelése ugróiskolai 

gyakorlatokkal. 

Játékok, versengések 

Az atlétikai versenyszámok elsajátítását és begyakorlását segítő 

játékos feladatmegoldások, testnevelési játékok, versenyek. 

Rajtversenyek. Futóversenyek 60 m-es távon, térdelő rajttal. 

Váltóversenyek. Helyből távolugró versenyek. Távol-, és 

magasugró versenyek. 

Kislabdahajító versenyek helyből és nekifutással. 

Súlylökő versenyek. Célba dobó versenyek. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A tartós futás technikájának optimalizálása az egyénhez 

viszonyítva a szabadidőben végzett önálló gyakorlás 

érdekében. 

Bemelegítő gyakorlatok elsajátítása a szabadidőben végzett 

kocogás, tartós futás előtt.  

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tartós futás, vágtafutás és az irambeosztással kapcsolatos 

alapismeretek 

Az el-, és felugrásoknál a kar-, láblendítés jelentősége.  

Kapcsolat a nekifutás sebességének és az el-, ill. felugrás 

között. 

Különböző eszközökkel különböző célba dobások 

végrehajtásával kapcsolatos ismeretek. 

 

Informatika: táblázatok, 

grafikonok. 
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A szabad levegőn végzett tartós futások szerepe az edzettség és 

fittség kialakításában. 

A fejlesztő folyamat során alkalmazott játékok, játékos 

feladatmegoldások céljának és jelentőségének tisztázása az 

atlétikában. 

Alapvető versenyszabályok ismerete és betartása.  

Törekvés a tanulók teljesítményének emelésére, egymás 

teljesítményének elismerése.  

Az aerob jellegű futások jelentősége az egészség 

megőrzésében. 

Ismeretnyújtással érdeklődés felkeltése a rendszeresen végzett 

tartós futás iránt. 

Kulcsfogalmak

/ 

fogalmak 

Állórajt, térdelőrajt, vágtafutás, tartós futás, váltófutás, alsó váltás, aerob 

állóképesség, futóiskola, irambeosztás, el- és felugrás, hajítás, lökés, 

edzettség. 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok Órakeret: 35 óra 

Előzetes tudás 

Az alapvető hely és helyzetváltoztató, valamint manipulatív 

mozgások célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása.  

Alapvető tornaelemeket tartalmazó gyakorlat önálló bemutatása. A 

szekrényugrásoknál nyújtott karú támasz.  

Az egyensúly megtartása fordulatok, dinamikus kar-, törzs és 

lábgyakorlatok közben.  

A mászókulcsolás végrehajtása az egyéni képességeknek 

megfelelően. Egyénileg, párban, csoportban végzett ritmikus 

mozgások zenére. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A motorikus cselekvésbiztonság fejlődése a torna jellegű 

feladatmegoldásokban.  

Igényesség az esztétikus test iránt, a tornászos mozgás elsajátítása.  

Fejlődés a torna jellegű feladatmegoldások szempontjából kiemelt 

motoros képességek terén, különös tekintettel a test erejére, az 

ízületi mozgékonyságra, az izomérzékelésre, a térbeli tájékozódásra 

és az egyensúlyozó képességre. 

Törekvés a kreativitásra, improvizációra, önkifejezésre a torna 

jellegű megoldásokban.  

A reális testkép és testtudat kialakulása. Az izmok, izomcsoportok 

erejének növelését és nyújtását szolgáló módszerek, gyakorlatok 

megismerése.  

A balesetvédelmi ismeretek tudatos alkalmazása, az együttműködés 

az egymás iránti segítőkészség kinyilvánítása.  

Az érdeklődés kialakítása a torna jellegű feladatmegoldások iránt, a 

versenysport iránt érdeklődők tehetséggondozása céljából. 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna 

Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: Akadályokon fel-, le-, át- és 

lemászások, kúszások, támlázások különböző irányokba. Mellső 

fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. 

Gurulóátfordulások előre- hátra: különböző testhelyzetekből 

különböző testhelyzetekbe.  

Zsugorfejállás. Fejállás, különböző lábtartásokkal. Fejállásból 

gurulóátfordulás előre, különböző testhelyzetekből, különböző 

testhelyzetekbe. Fellendülés kézállásba, bordásfalnál. Fellendülés 

kézállásba és gurulóátfordulás. Spárgakísérletek.  

Mérlegállás. Tigrisbukfenc. 

Kézenátfordulás mindkét oldalra. Összefüggő talajgyakorlat 

Ugrások: keresztbe ill. hosszában állított 2-4.részes 

ugrószekrényen: felguggolás, homorított leugrás;  

 zsugorkanyarlati átugrás; guggolóátugrás, huszárugrás, 

gurulóátfordulás hosszában állított szekrényen, felguggolás-

terpeszleugrás. 

Gerenda: támaszhelyzeten át, fel-, és leugrás. 

Függéshelyzetek és függésgyakorlatok: 

függőszereken függőállásban, függésben, fekvőfüggésben. 

Bordásfal: függésben le-, fel-, oldalra 

Kötélmászás. mászókulcsolás 

 

Természetismeret: 

az egyszerű gépek 

működési 

törvényszerűségei 
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Gyűrű: 

Fiúk: hátsó függés, függésben lendület hátra, térd-, sarokemelések: 

alaplendület függésben, zsugorlefüggés, fellendülés 

lebegőfüggésbe, hátsó függés homorított leugrás 

Lányok: lendületek előre-hátra; fellendülés lebegőfüggésbe, 

zsugorlefüggés. 

Egyensúlyozó gyakorlatok: Egyensúlyozó járások, játékos 

feladatok gerendán, ferde padon, fordulatokkal. 

érintőjárás, hármaslépés, fordulatokkal és szökdelésekkel. 

Mérlegállás. Függőleges repülés lábterpesztéssel. 

Képességfejlesztés 

Koordinációs képességek fejlesztése egyszerű talajgyakorlati 

elemek végrehajtásával, azok kombinációjával: téri tájékozódó 

képesség, mozgásátállítódási képesség, ritmusérzék. 

A váll kar és a törzs erejének fokozott erősítése támaszhelyzetben, 

függésben végzett gyakorlatokkal. 

Játékok, versengések. 

Játékos és utánzó feladatokkal ügyesség és erőfejlesztés. Akadály 

és váltóversenyek a tornaszerek felhasználásával. 

Összefüggő talajgyakorlat (fiúk-lányok), gerendagyakorlat 

(lányok) önálló összeállítása, bemutatása a társak pontozásával. 

Tehetséggondozás a torna sportágban: versenyeken való részvétel. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A szervezet sokoldalú alkalmazkodásának elősegítése a torna 

jellegű feladatmegoldásokkal. A saját testtömeg mozgatása, 

különböző támaszban-, függésben végzett gyakorlatokkal a test 

izmainak arányos fejlesztése. A cselekvésbiztonság növelése 

elősegíti a mindennapi élet biztonságát. A gyakorlás biztonságos 

körülményeinek megteremtése. 

Ritmikus gimnasztika (lányok) 

Előkészítő mozgások:az RG-re jellemző tartásos és mozgásos 

gyakorlatelemek. 

Fő mozgások: Testsúlyáthelyezések különböző irányokba, 

különböző kar- és törzsmozgásokkal kombinálva. Járások: 

alapforma, guggoló, lábujjon-, sarkon-, külső talpélenjárás, érintő-, 

hintajárás. Járások láblendítéssel, térdemeléssel, sarokemeléssel; 

hajlított járás, különböző kar- és törzsmozgásokkal kombinálva, 

különböző irányba, fordulatokkal is. Ritmizált lépések: keringő-, 

ridalépés, zárt és nyitott hármaslépés, váltólépés egyszerű formái 

különböző kar-, ill. törzsmozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. 

Futások: alapforma, térdemeléssel, sarokemeléssel, ollózó-, 

harántterpesztéssel – különböző kar-, ill. törzsmozgásokkal, 

fordulatokkal kombinálva. Szökdelések: térdemeléssel, 

sarokemeléssel, harántterpesztéssel, oldalterpesztéssel, őztartással, 
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lábkeresztezéssel, fordulattal, galoppszökdelés, szökdelés 

őztartással, szökdelő hármaslépés, koppantó szökdelés, 

indiánszökdelés – különböző kar-, ill. törzsmozgásokkal, 

fordulatokkal kombinálva. Ugrások: ugrássorozatok, hajlított olló, 

olló, őz, hajlított őz, terpeszugrás, bicskaugrás, összeugrások térd- 

és láblendítéssel. Egyensúlyozás: lábujjon térdemeléssel előre, 

oldalra; hajlított lábemeléssel hátra (attitude). Forgások: lépőforgás 

(tour chaine), egyszerű fordulatok, forgások egy lábon. 

Kötélgyakorlatok: rövidkötél-gyakorlatok, lendítések, lengetések, 

körzések, nyolcas körzések, áthajtások, keresztáthajtások, dobások-

elkapások, testre csavarások, talajra ütések, pörgetések, különböző 

irányokban és síkokban kötve egyszerű testtechnikai elemekkel. 

Képességfejlesztés 

Az ízületi mozgékonyság, a ritmus-, a reagáló-, az egyensúlyozó 

képességek fejlesztése. A törzs-, láb-, csípőizület-hajlítók és 

feszítők dinamikus-statikus erejének növelése. 

Az improvizációs képesség, kreativitás, esztétikai érzék fejlesztése. 

Nyújtó, erősítő hatású állóképességet, ritmusérzéket, 

mozgáskoordinációt, ízületi mozgékonyságot fejlesztő gyakorlatok 

(szabad, bordásfal, zsámoly, kötél stb.) 

Játékok, versengések 

Átfutások, átugrások oszlopban kötél felhasználásával.  

Páros gyakorlatok kötéllel. Játékos feladatok, egyéni és páros 

versengések kötél áthajtásokkal, más feladatokkal. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Prevenciós funkciók betöltése, aerob munkavégzéssel, az 

egészséget szem előtt tartó gyakorlatok jártasság szintű 

elsajátításával. Új szabadidőben is gyakorolható testedzési formák 

megismerése által hozzájárulás az egészségmegőrző 

szokásrendszer kialakulásához. 

Aerobik (lányoknak-fiúknak) 

Alapállás: 

24 ütemű alaplépések (Low-impact): járás (march), sarokérintés 

(heel dig), támadólépés (lounges), lábujjérintés (toe touch), kitörés 

(squat), térdlendítés (knee lift), saroklendítés (leg curl), lép-zár-

lépés (step-touch), keresztlépés (grapevine), A-lépés (A step), V-

lépés (V step), bokszlépés (boksz step), stb. 

Zenére történő mozgások aerobik alaplépésekkel 

4x8 ütemű egyszerű koreográfia 

Képességfejlesztés 

Ritmusképesség-fejlesztés: egyszerű közismert zene kitapsolása 

minden ütemre. 

Aerob munkavégzéssel az aerob állóképesség fejlesztése. 
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Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Prevenciós funkciók betöltése aerob munkavégzéssel. Új 

szabadidőben is gyakorolható testedzési formák megismerése által 

hozzájárulás az egészségrendszer megalapozáshoz. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tornajellegű feladatmegoldások kulcsmozzanatai. 

az életkorhoz igazított torna szaknyelve. 

Ismeretek a szerek, eszközök biztonságos használatáról, a 

segítségnyújtásról és a biztosításról.  

A torna jellegű feladatok sikeres megoldásához szükséges alapvető 

kondicionális és koordinációs képességek. 

A szenzitív életkorhoz igazított erőfejlesztő gyakorlatok helyes 

végrehajtására vonatkozó ismeretek. 

Osztálykeretben rendezett tornaversenyek rendezése. 

A kiemelkedő teljesítmény és az egyéni képességekhez viszonyított 

fejlődés elismerése. 

A balesetmentes gyakorlás szabályainak betartása, betartatása. 

Az egymásnak nyújtott segítségnyújtás. 

Az RG- és az aerobikgyakorlatok helyes, az egészséget szem előtt 

tartó kivitelezésének alapismeretei. 

A helytelen gyakorlat végrehajtása következményeinek 

tudatosulása 

Az aerob munkavégzésnek az állóképesség fejlesztésében betöltött. 

szerepe. 

A helyes testtartásért felelős izmok-izomcsoportok erejének 

növelésére és nyújtására vonatkozó alapismeretek, Az ellenjavallt, 

károsodásokat okozó gyakorlatok elkerülése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tornászos testtartás, támlázás, tigrisbukfenc,  kézenátfordulás, 

zsugorkanyarlati ugrás, guggoló átugrás, huszárugrás, alaplendület 

függésben, zsugorlefüggés,lefüggés, lebegőfüggés, összefüggő 

gyakorlat,segítségnyújtás,biztosítás, tornaverseny , pontozás, 

RG, hintajárás, keringőlépés, ridalépés, hármaslépés, olló, őzugrás, 

terpeszugrás, bicskaugrás, lépőforgás. Aerobik,fitnesz, 

támadólépés, kitörés, A-lépés, V-lépés, boxlépés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív környezetben űzhető sportok 

Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 

Néhány szabadidős mozgásforma alaptechnikai 

elemeinek végrehajtása és szabályainak ismerete. 

Az alternatív sportok sporteszközeinek biztonságos 

használata játéktevékenységekben. 

A természeti környezetben történő sportolás néhány 

egészségvédelmi és környezettudatos viselkedési 
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szabályainak ismerete. 

Az időjárási viszonyoknak megfelelő öltözködés. 

Tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében választott 

sportági mozgásokkal a tematika megszervezése. 

A szabadidőben jól hasznosítható sportágakban 

gyakorlottság megszerzése. a szabadtéren különböző 

időjárási viszonyok között végzett tevékenységekben 

aktív részvétel. 

A szervezet edzettségének növelése. 

Az egészséges életmód iránti igény erősödése. A 

szabadban végzett testedzés jelentősége, a személyi 

és környezeti tisztasággal kapcsolatos ismeretek 

bővítése. 

A testneveléssel és sporttal kapcsolatos beállítódás 

erősödése. 

az alternatív környezetben végzett 

sporttevékenységek viselkedési és magatartási 

formáinak betartása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Az évszaknak, a körülményekhez és a feltételekhez igazodó 

fizikai aktivitások: gyalogos, kerékpártúrák, kirándulás, 

kocogás, tartós futás, tájfutás, BMX, görkorcsolya, 

korcsolya, szánkózás, hógolyózás,alpesi sí, asztalitenisz, 

tollaslabda, floorball, frizbi, számháború, métajáték. 

Például: 

 

Frizbi 

Dobások párokban, csoportokban (57 fő), állóhelyben, 

majd mozgásban és helycserékkel. Folyamatos passzolások. 

Nyitások meghatározott távolságra. Célbadobások a 

koronggal a zónába.  

Védekező mozgások, ugrások, elkapások. 

 

Tájfutás 

A térkép. A térképi ábrázolás. A térképek típusai. A 

természetjárás fontosabb térképtípusai. Város- és 

parktérképek. Útvonaltervezés a várostérképen. 

Túra a városban – csoportokban. Felkészülés a túrára: 

tervkészítés, a szükséges tárgyak összeírása stb. Túra jelzett 

turistautakon. A térkép követése tanári irányítással. 

 

Természetismeret: időjárási 

ismeretek, tájékozódás, 

térképhasználat, iránytű 

használat, gravitáció, 

szabadesés, forgómozgás, 

siklás stb. 
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Az iránytű és a tájoló. A tájolás. Távolságmérések a 

térképen. Távolságmérési gyakorlatok. Városi túra tervezése 

és önálló feladat megoldása. Turista- és tájfutó térképek 

jelrendszere. Túra tervezése: menetrend, távolságmérések, 

menetidő-megállapítás stb.  

Tájékozódás a terepen (gyakorlatok az iskola környékén). 

Terepgyakorlatok – vezetővonal-követés gyakorlása tájfutó 

térképpel közösen, majd kisebb csoportokban, futással. A 

tájékozódási ismeretek bővítése és rendszerezése. Önálló 

feladatmegoldást igénylő tevékenységre történő felkészítés. 

Korcsolyázás 

Gyakorlatok jégre lépés előtt: állások egy lábon, guggolások, 

törzshajlítások; járások, lépések előre, hátra, oldalra. 

Jéghez szoktatás: esés-felállás; gimnasztikai gyakorlatok 

palánkfogással és a palánk fogása nélkül; harántcsúszások 

előre, hátra. 

Egyenes korcsolyázás: alapállás; két lábon siklás előre, hátra 

(palánk fogással is); halacska (palánk fogással); halacska két 

lábon, egy lábon; halacska váltott lábon; lökés egy lábon. 

Alpesi sí 

Alapmozgások a lécen: lábemelgetések; lépések oldalra, 

körben; térdrugózások, csúszó lépések; lépcsőzés. 

Rézsút siklás: mély, középső és emelt helyzetben; 

lábemelgetéssel. 

Egyenes siklás az alaphelyzet felvételével. 

Hóeke, hóekeívelés: különböző sugarú, sebességű ívek; 

hóekeívek összekapcsolása, hóekeívelések botkerüléssel.  

Hóekeíveléstől a párhuzamos lendületig: rézsútsiklásban a 

lécvégek völgyirányba fordítása; lendület a hegy felé, a 

fékezés megtanulása. Hóekelendület. Hóekeívelések kapuk 

között, növekvő sebességgel, a lécek által bezárt szög 

fokozatos csökkentésével. A támasztás gyakorlása: 

hegylábas támasztott lendület; támasztott lendület kétoldali 

támasszal; völgylábas támasztott lendület. Botozás tanulása, 

botozás a hegysíléc melléforgatásának segítésére. 

Párhuzamos lendület, lécfordítás páros lábbal és botozással. 

 

Képességfejlesztés 

A szabadidőben jól űzhető sportágak gyakorlásával a 

kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése. 

 

Játékok, versengések 

Egyéni és csapat váltóversenyek. Ügyességi versenyek 

tárgyak alkalmazásával. 
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Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, 

csapatban, formális és informális keretek között űzhető új 

mozgásformák jártasság szintű elsajátítása. 

Az edzettség növelése az alternatív környezetben űzhető 

sportok által. A sportági mozgásformák technikailag helyes 

elsajátítása a balesetek megelőzése érdekében, 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A különböző időjárási viszonyokhoz igazodó bemelegítés. 

A sí-KRESZ, a sípálya közlekedési szabályai, a 

balesetelhárítási ismeretek. 

A frizbi játékszabályainak ismerete. 

A szabadban és különböző évszakokban végzett testedzés 

egészségre gyakorolt hatásai. 

Környezettudatos viselkedés ismeretei és betartása. Az 

időjárásnak és a sportolási formának megfelelő öltözék 

tudatosítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak, pl.: 

frizbi, korong, zóna, tájfutás, természetjárás, térképtípusok, 

korcsolyázás, alpesi sí, sí-KRESZ stb. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelmi és küzdőfeladatok 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Néhány önvédelmi fogás bemutatása. 

Tompítással történő esés: előre, hátra, oldalra. 

A grundbirkózás alapvető szabályainak ismerete és alkalmazása. 

Sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartása, az agresszió 

elutasítása. 

Az önvédelmi feladatok céljának belátása, elfogadása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A balesetek elkerülése szempontjából elengedhetetlenül fontos 

alapvető eséstechnikák és önvédelmi fogások elsajátítása. 

A tanult technikák változó körülmények közötti alkalmazása, 

jártassági szint elérése. 

Az alapvető önvédelmi szabályok, a leggyakoribb vészhelyzetek 

elkerülésének, a menekülés a segítségkérés módjainak és 

lehetőségeinek ismeretei. 

Annak belátása, hogy a küzdősportokat csakis önvédelemre lehet 

használni. 

Törekvés az önfegyelemre, önszabályozásra. 
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Ismeretek/ fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Önvédelem 

Önvédelmi fogások: Szabadulások egykezes, kétkezes 

lefogásból, mellső, hátsó egykezes és kétkezes 

átkarolásból. 

Grundbirkózás: Fogáskeresések állásban, megfogások és 

fogásmódok (kapocsfogás, tenyérbefogás, csuklófogás) 

Alapállások, alaphelyzetek gyakorlása. Fogáskeresés 

gyakorlása játékosan 

Dzsúdó 

Különböző eséstechnikák tompító felületének elsajátítása 

alacsony, talaj közeli helyzetekben. Zuhanó esések előre, 

hátra, oldalra különböző kiinduló helyzetekből (térdelés, 

nyújtott ülés, guggolás, hajlított állás, állás). Csúsztatott 

esés jobbra és balra állásban, majd oldalazó szökkenéssel. 

Félvállas gurulás előre és hátra. 

Állásküzdelem: fogáskeresés és fogásbontás gyakorlása. 

Küzdőmozgás elsajátítás Társas rávezető gyakorlatok. 

Képességfejlesztés 

Az elvárt képességek kialakításához szükséges speciális 

küzdősportokra jellemző bemelegítő gyakorlatok, 

kúszások és mászások, speciális egyéni és páros 

képességfejlesztő gyakorlatok. 

Játékok, versengések 

Küzdőjátékokat előkészítő érintéses feladatok és játékok. 

Húzások, tolások előkészítése páros küzdőjátékokkal. 

Földharcjátékok. A grundbirkózás és a dzsúdó 

alaptechnikáinak jártasságszintű elsajátításával az erő 

összemérésének megteremtése. A tehetséges tanulók 

alaptudásának biztosítása az iskolán kívüli 

versenyeztetéshez és sportegyesületbe irányításhoz. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A balesetek elkerülése szempontjából fontos alapvető 

eséstechnikák és önvédelmi fogások elsajátítása. 

Viselkedésminták kialakítása veszélyes helyzetek és 

fenyegetettség elkerülés. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A gyakorlatok helyes végrehajtására vonatkozó technikai 

ismeretek. 

Játékos feladatmegoldások szerepe az önvédelmi és 

küzdősportok elsajátításában. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: keleti 

kultúrák. 

 

Természetismeret: izmok, 

ízületek, anatómiai ismeretek, 

testi és lelki harmónia. 
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A versenyzés során az elbizakodottság és félelem 

leküzdésének tudatosítása. Az agresszió és az asszertivitás 

értelmezése. 

A siker és a kudarc mint a versenyzés  velejárója. 

Az ellenfél képességeinek elismerése: együttműködés a 

gyakorló párral. 

A magyar küzdősport legjobbjai: Olimpiai bajnokunk 

Kovács Antal 

Veszélyes helyzetekre, fenyegetettségre, a fenyegetettség 

elkerülésére vonatkozó, valamint a segítségkérésre, 

menekülésre vonatkozó ismeretek. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Dzsúdó, önvédelmi technika, eséstechnika, állásküzdelem, 

fogáskeresés, fogásbontás, földharc, fairplay, agresszió, 

asszertivitás. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus végén 

Természetes és nem természetes mozgásformák  

A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors 

kialakítása. 

Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 

A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a 

képességfejlesztésre alkalmas mozgásformák, gyakorlatok 

folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású 

végrehajtása. 

810 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása. 

A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek 

ismerete. 

A testtartásért felelős izmok tudatos, koncentratív fejlesztése. A 

biomechanikailag helyes testtartás kialakítása. 

Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló 

szabályozása. 

A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete. 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 150 

méteren vízbiztos folyamatos úszás. 

Intenzív úszásra törekvés rövidtávon. 

Fejesugrás és folyamatos taposás a mélyvízben.  

Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások, valamint az 

uszoda, fürdő viselkedési szabályainak betartása. 

Ismeretek az úszástudás, a vízbiztonság szerepéről az egészség 

megőrzésében és az életvédelemben. 

Külső visszajelzés információinak elfogadása és hasznosítása a 

különböző úszásnemek gyakorlásánál. 

Sportjátékok 

A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek 
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alkalmazása testnevelési játékokban, játékos feladatokban és a 

sportjátékban. 

Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, 

eredményes végrehajtására és tudatos kontrollálására. 

A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása. 

Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés 

kinyilvánítása a sportjátékokban. 

Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli 

sportfoglalkozásokon vagy egyéb szervezeti formában. 

Atlétika jellegű feladatok 

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása. 

A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.  

A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a 

mozgásmintának megfelelően. 

Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása 

tapasztalatok felhasználásával.  

A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.  

A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások 

eredményességében. 

Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.  

Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában. 

 

Torna jellegű feladatok  

A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és 

támaszgyakorlatokban – szükség esetén segítségadás mellett. 

A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos 

végrehajtása. 

A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a 

képességnek megfelelő magasságon, szükség esetén segítségadás 

mellett. 

Talaj-, illetve gerendagyakorlat önálló összeállítása. 

Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal 

és kargyakorlatokkal. 

Az alaplépésekből 24 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és 

haladással, zenére is. 

A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos 

gyakorlatelemeinek bemutatása.  

A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag 

megközelítően helyes végrehajtása.  

A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a 

javítási megoldások elfogadása.  

A balesetvédelmi utasítások betartása. 

Segítségnyújtás a társaknak. 
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Alternatív környezetben űzhető sportok 

A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai 

gyakorlatainak bemutatása. 

A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos 

használata. 

A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó 

képessége közötti összefüggés ismerete. 

A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályainak elfogadása és 

betartása.  

A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a 

foglalkozásokon. 

Önvédelmi és küzdőfeladatok 

Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható 

bemutatása, különös tekintettel a tompítási technikákra, 

Grundbirkózásban az alaphelyzetek, a kitolás és a kihúzás 

végrehajtása. 

A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatainak bemutatása. 

Jártasság néhány önvédelmi fogásban. 

A test-test elleni küzdelmet vállalása. 

Belátása annak, hogy a küzdősportok nem az agresszió eszközei. 

Érzelmek és az esetleges agresszió szabályozása. 

Mások teljesítményének elismerése. 

A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés. 

A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak 

ismerete és alkalmazása. 
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4. 7. évfolyam 

Óraszám: 185 óra/év 

  5 óra/hét 

Ajánlás az éves óraszám felosztásához 

 Témakör Óraszám 

1. Természetes és nem természetes mozgásformák 15 óra 

2. Úszás és úszójellegű feladatok 18 óra 

3. Sportjátékok 40 óra 

4. Atlétikai jellegű feladatok 35 óra 

5. Torna jellegű feladatok 35 óra 

6. Alternatív környezetben űzhető sportok 20 óra 

7. Önvédelmi és küzdőfeladatok 22 óra 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
Természetes és nem természetes mozgásformák 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. 

A tanult rend-, illetve gimnasztikai gyakorlatok folyamatos, 

pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása. 

810 gyakorlattal önállóan bemelegítés végrehajtása. 

Az autogén tréning alapfokú gyakorlatainak ismerete. 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása. 

A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek 

ismerete. 

A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete.  

Öntevékenyen részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Gyakorlottság a szervezés célszerűségét, gyorsaságát szolgáló új 

térformák, alakzatok kialakításában. 

Motoros tesztekkel mérhető fejlődés a kondicionális képességekben. 

A gimnasztikai gyakorlatok, gyakorlatsorok zenével összhangban 

történő végrehajtása. A kreativitás fejlesztése. 

Az erősítés és nyújtás ellenjavallt gyakorlatainak ismerése. 

Igényesség a harmonikus, szép testtartás kialakításában. 

Egyszerű relaxációs technikák elsajátítása. 

A kamaszkori személyi higiénés ismeretek. 
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Ismeretek-fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Rendgyakorlatok, térbeli alakzatok kialakítása. 

Az óra szervezéséhez szükséges egyéb térformák kialakítása. 

Mozgások zárt rendben, alakzatváltozások 

Gimnasztika 

Természetes mozgásformák egyéni és társas gyakorlatok 

formájában, szerek, kéziszerek felhasználásával, játékos 

feladatokkal, versengésekkel összekötve. Játékos és 

szabadgyakorlati alapformájú szabad-, társas-, szer-, és kéziszer-

gyakorlatok (pad, bordásfal, labda, karika, ugrókötél stb.) 

Nyújtó-, lazító hatású állóképességet fejlesztő legalább 4 

gyakorlatelemet tartalmazó szabadgyakorlatok és 

gyakorlatsorok. Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, 

párban társakkal végrehajtva. Zenére végzett gimnasztikai 

gyakorlat. Egyszerű légző és relaxációs gyakorlatok. A 

testtartást javító, ízületek mozgékonyságát, a törzs erejét növelő 

gimnasztikai gyakorlatok. 

Képességfejlesztés 

Az alapállóképesség fejlesztése és a keringés fokozása zenére 

történő futásokkal és futás közben végzett feladatokkal. a kar és 

a láb dinamikus erejének növelése kéziszer-gyakorlatokkal. 

Játékok, versengések 

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési 

játékok, eszközzel is. Feladatjátékok kreatív, kooperatív 

valamint versenyjelleggel is. 

Játékok testtartásjavító gyakorlatokkal. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását, a gerinc 

izomegyensúlyának és a medence középállásának 

automatizálását biztosító eszközökkel is végezhető gyakorlatok. 

A láb statikai rendellenességei ellen ható gyakorlatok. Javasolt: 

A 10 testtájra vonatkozó gerinctorna gyakorlatanyagának 

felhasználása. Relaxációs alapgyakorlatok: (autogén tréning, 

progresszív relaxáció). Motoros, illetve fittségi tesztek 

végrehajtása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az általános bemelegítő gyakorlatok összeállításának 

szempontjai és a bemelegítő blokkok főbb élettani hatásai. 

A keringést fokozó természetes és speciális mozgásformák. 

A z életkori sajátosságoknak megfelelő funkcionális erősítő 

gyakorlatok. 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások. 

 

Természetismeret: 

testünk, életműködéseink. 

 

Vizuális kultúra: tárgy és 

környezetkultúra, vizuális 

kommunikáció 
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Relaxációs technikák és prevenciós gyakorlatok szerepe az 

egészségmegőrzésben. Az autogén tréning és progresszív 

relaxáció értelmezése. 

Az erősítés és a nyújtás kapcsolata, alkalmazásuk módszerei. 

Az izomegyensúly fogalmának feltárása, a kamaszkori személyi 

higiénével kapcsolatos információk. a tudatos higiénés 

magatartás szabályai. 

Az edzettség értelmezése és a rendszeres fizikai aktivitás szerepe 

az edzettség megszerzésében és egészségtudatos magatartásban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ellenvonulás, gerinc-izomegyensúly, funkcionális gyakorlat, edzettség, 

egészségtudatos magatart, autogén tréning, progresszív relaxáció, 

ellenjavallt gyakorlat, fizikai aktivitás, inaktivitás, intenzitás, 

terjedelem, időtartam, edzhetőség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Úszás és úszó jellegű feladatok 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

A választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 150 

méteren vízbiztos folyamatos úszás. 

Intenzív úszásra törekvés rövid távon. 

Fejesugrás, folyamatos taposás mélyvízben.  

Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások, az uszoda, a 

fürdő viselkedési szabályainak betartása. 

Ismeretek az úszástudás, a vízbiztonság szerepéről, az 

egészségmegőrzés és az életvédelem szempontjából. 

A külső visszajelzés elfogadása és hasznosítása. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Távolságban mérhető fejlődés a tanult úszásnemekben. 

Az egyéni adottságoknak megfelelő mellúszó technika 

elsajátítása. 

A vízből mentés gyakorlatainak megismerése, gyakorlása. 

Az úszás életvédelmi és életmentési szerepe: elméleti és 

gyakorlati ismereteinek elsajátítása. Felelősségérzet, 

segítőkészség. 

Az érdeklődésmegszilárdítása az úszás és a vizes sportok iránt. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a 

helyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület 

óraszámait az úszás óraszámával meg kell növelni.  

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gyors-, és hátúszás 

A tanult technikák csiszolása, az úszásnem ritmusának kialakítása 

gyors és folyamatos úszással. 

Fizika: a víz felhajtó ereje, 

közegellenállás, 

vízszennyezés 

 

Biológia, egészségtan: 

személyi higiénia, 

testápolás. 
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Folyamatos úszás: választott úszásnemben a táv és időtartam 

növelésével. 

Mellúszás 

Mellúszás kartempó: gyakorlatok szárazföldön, kis vízben, siklás 

közben, folyamatos úszás karmunkával. 

Mellúszás levegővétel: karmunka levegővétellel, kifújás a víz 

alatt; belégzés minden második, majd minden kartempóra. 

Mellúszás lábtempó: gyakorlatok a parton /padon ; vízben 

segítséggel, segítség nélkül, folyamatosan levegővétel nélkül, 

folyamatosan levegővétellel. 

Mellúszás  kar és lábtempó: összekapcsolása, úszás 2-4 ciklussal, 

siklás a ciklusok között. 

Mélyvízbe ugrások, taposások: gyakorlásuk különböző 

feladatokkal; vízbe ugrások; taposó ugrás; fejes ugrás különböző 

testhelyzetekből. 

Merülések: feladatokkal, a víz alatti tartózkodás időtartamának 

növelése, a medence alján elhelyezett tárgyak felhozása. 

Úszások mélyvízben: vegyes úszás (mell- hát-gyors) 50-200 

méteren. 

Rajtok, fordulók. 

Vízből mentés, életmentés: lebegések, úszás csak karral, vagy csak 

lábbal. 

Vizes sportok 

Vízilabdázás: taposógyakorlatok; vízilabdás úszás, vízilabdás 

úszás labdavezetéssel. Labdaátadások párban; célba dobások. 

Képességfejlesztés 

A technikát előkészítő izomfejlesztő gyakorlatok eszközzel, 

eszköz nélkül. Aerob állóképesség fejlesztése: folyamatos 

úszással a távolság növelésével. Anaerob állóképesség növelése 

rövid távok többszöri erőteljes leúszásával. 

Játékok, versengések 

Fogójátékok különböző úszásnemekkel; búvárjátékok, játékos 

vízbeugrások, vízilabda könnyített szabályokkal. 

Sor és váltóversenyek különböző egyéni és páros feladatokkal. 

Úszóversenyek különböző távokon. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A vízi torna, a bemelegítés vize gyakorlatai. 

Tartásjavító, prevenciós és rehabilitációs vízi gyakorlatok. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A mellúszás technikájának alapvető szakkifejezései. 

ismeretek az úszásról, mint a legszimmetrikusabb és 

legsokoldalúbb testet igénybevevő sportágról. 

A serdülőkorral bekövetkező alkati változások hatása a 

vízfekvésre. 
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Az úszásnál érvényesülő hidrosztatikai és hidrodinamikai 

törvényszerűségek elemi ismeretei. 

A vizes sportok technikai, szabályismereti, balesetvédelmi 

ismeretei. Az úszóversenyekkel kapcsolatos alapismeretek 

bővítése, játékszabályok. 

Az úszástudás szerepe a az életvédelemben, az egészséges 

életmódban. 

Az úszás nemtől, kortól, edzettségi állapottól független fizikai 

rekreációs lehetőség. 

A magyar úszósport nemzetközi sikerei, kiemelkedő 

úszóegyéniségei, edzői. 

Egerszegi Krisztina, Gyurta Dániel, Cseh László, Hosszú Katinka 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mellúszás, hátúszás, gyorsúszás, vegyesúszás, vízből mentés, 

életmentés, anaerob állóképesség, vízilabda, rehabilitáció 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 

A sportjátékok alapvető technikai és taktikai készletének 

elsajátításában alkalmazott testnevelési játékok és feladatok aktív 

értő elsajátítása. Törekvés a technikai és taktikai elemek pontos, 

eredményes végrehajtására. 

A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása. 

Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés 

kinyilvánítása a sportjátékokban. 

Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli 

sportfoglalkozásokon. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A játékelemek eredményességre törekvő alkalmazása testnevelési 

játékokban és a sportjátékban. 

A sportjátékok technikai és taktikai elemeinek bővítése. 

Tapasztalatszerzés a taktikai helyzetek megoldásában. 

A játékszabályok ismereti körének kibővítése. 

A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció 

fejlődése. 

A sportjátékhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és 

elfogadása. 

A sportszerűtlenségek, deviáns magatartások helyes megítélése. 

A sportjátékok iránti érdeklődés felkeltése, megszilárdítása. 

Az egyéni adottságokhoz, képességekhez igazodó sportjáték 

gyakorlása. 

A sportjátékok magyar történetének kiemelkedő korszakai, csapatai, 

személyiségei. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Kosárlabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: irányváltoztatás, cselezés; 

cselezés induláskor és futás közben. 

Labdás technikai gyakorlatok: Ügyességi gyakorlatok labdával, 

Labdavezetés: félaktív védővel szemben játékos formában; 

cselezés. 

Megállás, sarkazás labdavezetésből kapott labdával változatos 

körülmények között, önpasszból és kapott labdával 

meghatározott helyen és időben. 

Kosárra dobások: dobócsel, indulócsel után labdavezetés, 

fektetett dobás, Lepattanó labda megszerzése után kosárra 

dobás. Fektetett dobás labdavezetésből, illetve kapott labdával 

ráfordulásból. 

Átadások, átvételek: átadások különböző irányba és távolságra, 

mozgás közben kétkezes mellső átadással, pattintva is. 

Páros lefutás egy védővel. Hármas –nyolcas mögé futással.  

Gyors indítás párokban. 

Taktikai gyakorlatok 

Emberfogásos védekezés: labda nélküli és labdát birtokló 

támadó védése. Labdavezető játékos védése. 

Játékelemek alkalmazása: 1:1; 2:1; elleni játék, 3 .2 elleni játék. 

 

Képességfejlesztés 

Kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

labda nélküli és labdás gyakorlatokkal. A komplex 

képességfejlesztéssel hozzájárulás az edzettség és fittség szervi 

megalapozásához. A kognitív képességek fejlesztése: 

helyzetfelismerés, kreativitás stb., az üres helyek, az előnyök 

felismerése,a célba találás, az összjátékban való eredményes 

részvétel. 

 

Játékok, versengések 

A kosárlabdázás technikai és taktikai készletének tökéletesítése, 

a játékelemek begyakorlása játékos feladatok és testnevelési 

játékok alkalmazásával. Kosárlabdázás labdavezetés nélkül, 

könnyített szabályokkal a szabályok körének bővítése. Kosárra 

dobó versenyek. Részvétel az iskolai mini kosárlabda 

bajnokságban, a sportágválasztás, utánpótlás-nevelés. 

 

Matematika: logika, 

valószínűség-számítás, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás 

 

 

 

Vizuális kultúra: tárgy és 

környezetkultúra, vizuális 

kommunikáció 

 

 

 

Fizika: mozgások, 

ütközések, erő, energia 

 

 

 

 

Biológia, egészségtan: az 

emberi szervezet 

működése, energianyerési 

folyamatok 
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Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset megelőzés a játékelemek szabályos körültekintő 

végrehajtásával, a játékszabályok betartásával a sportszerűség 

szabályainak szem előtt tartásával. 

Cél: a kosárlabdázás megszerettetése, rekreációs sportágként is 

gyakorolható 

Röplabdázás 

Labdás technikai gyakorlatok, a tanult játékelemek 

tökéletesítése: alkar -, kosárérintés-, felső ütőérintés és alsó 

egyenes nyitás gyakorlása egyéni, páros és csoportos 

gyakorlatokban. 

Kosárérintés változatai: előre-hátra, alacsony és közepesen 

pattanó labdával. Kosárérintés célba, kosárba, különböző 

magasságba kifeszített zsinór fölött. 

Felső egyenes nyitás: a mozgás végrehajtása a labda megütése 

nélkül, párokban a zsinór, háló felett. 

Felső egyenes nyitás-fogadás gyakorlása csoportokban, 

forgással. 

Egyenes leütés: a mozgássor gyakorlása labda és zsinór nélkül, 

majd zsinórnál és pontosan feladott labdából. 

Feladás-leütés: az egyenes leütés gyakorlása pontosan feladott 

labdából. 

Egyéni sáncolás: a sáncolás mozgássorozatának folyamatos 

végrehajtása egyénileg falnál, zsinórnál, hálónál. Párokban a 

zsinór és a háló fölött szerepcserével. 

Feladás-leütés-sáncolá s: csoportokban szerepcserével. 

Taktikai gyakorlatok: Támadási alapformák. Helyezkedés. Az 

ütés, sáncolás fedezése. 

Képességfejlesztés 

A labdakezelési ügyesség komplex fejlesztése (reagáló 

képesség, gyorskoordináció, ritmusérzék, differenciális 

mozgásérzékelés, téri tájékozódás, egyensúlyérzékelés). 

Az erő-állóképesség fejlesztése az egyenes leütés és a sáncolás 

többszöri és folyamatos végrehajtásával. 

Játékok, versengések 

Az alapérintések folyamatos tökéletesítése és a játék 

eredményességének javítása testnevelési játékok, játékos 

feladatok alkalmazásával. 2:2,3:3 elleni játék 

Versengések egyénileg, párokban különböző érintésekkel. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Szabadidőben szabadtéren, strandon is játszható egyszerűsített 

formában is. 

Részvétel az iskolai mini röplabda bajnokságban. 

Kézilabdázás 
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Alapmozgás, indulás, megállás, irányváltoztatások, cseles, 

megtévesztő mozgások, fordulatok labda nélkül. Lábmunka 

csiszolása, indulócselek, ütközések, esések-tompítások. 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés nehezített 

körülmények között irányváltoztatással, ritmusváltoztatással. 

Önszöktetés. Labdás cselek: indulási-átadási lövő cselek. 

Átadások: test előtti átadások, test mögötti átadások, oldalról 

jövő labda elkapása. 

Kapura lövések: lendületszerzésből, felugrásból, átlövés 

felugrásból, bedőléssel, bevetődéssel védővel szemben. 

Kapusmunka: helyezkedés, támadás, ill. védekezés esetén. 

Védés kézzel-lábbal, indítások megelőzése. 

Taktika: Egyéni taktika - betörések egyénileg labdával és labda 

nélkül. Kitámadás, halászás, szerelés, elzárás. Védőtől való 

elszakadás, melléállásos elzárás, gyors indítások. Lerohanásos 

támadások rendezetlen védelemmel szemben. Ötletjáték. 

Csapatrész és csapattaktika: 1:1,2:1,, 2:2, 3:2, 3:3 elleni játék. 

Védekezés emberfogással.  

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

feladatokkal, gyakorlatokkal, a játékelemek intenzív 

gyakorlásával, sok mérkőzéssel, játékkal. 

A szervezet edzettségének növelése a szabadtéri időjárási 

viszonyok között megtörténik. Mindez hozzájárul az edzettségi 

állapot javításához. 

Játékok, versengések 

A kézilabdajáték technikai taktikai készletének tökéletesítése, a 

játékelemek begyakorlása játékos feladatokkal, a testnevelési 

játékok alkalmazásával. Célba dobó versenyek, játék könnyített 

szabályokkal. 

Labdarúgás 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetések mindkét lábbal, 

külső és belső csüddel, különböző alakzatokban. 

Labdahúzogatás, -görgetés haladás közben, fordulatokkal. 

Átadások, passzolások mindkét lábbal haladás közben. 

Átadások laposan mozgás közben, ívelten növekvő távolságra, 

irányváltoztatással. 

Labdalevétel: talppal, belsővel, külső csüddel, combbal, mellel. 

Levegőből érkező labda levétele belsővel. Labda toppolása. 

Rúgások: belő-, teljes-, külső csüddel állított labdával, 

különböző irányból érkező labdával. Dekázás: haladással, 

irányváltoztatással. 

Fejelés: előre, oldalra, különböző irányból érkező labdával, 

felugrásból. 
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Cselezés: testcsel, labda elhúzása oldalra labdavezetésből, 

labdaátvétel testcsellel. Átadócsel, rúgócsel, rálépés, hátrahúzás. 

Helyezkedés a támadó és a kapu közé. Partdobás. 

Kapusmunka: guruló-, ívelt labda megfogása, kigurítás, kirúgás, 

helyezkedés, erős lövés megfogása, lábbal védés, kidobás. 

Taktikai gyakorlatok: Gyors támadásba rendeződés és 

visszarendeződés. Poszt vagy udvaros gyakorlás. Helyezkedés. 

Emberfogás poszt szerint. Támadásban a védőtől való 

elszakadás, üres helyre helyezkedés.  Egyből játék, 4:2 elleni 

játék. 

Képességfejlesztés 

A motoros képességek fejlesztése a labdarúgás technikai  

tárházának variálásával, intenzív nehezített körülmények között. 

Komplex képességfejlesztés: a technikai elemek sajátos 

ritmusának dinamikájának kialakítása, folyamatos gyakorlása.  

A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren, változó 

időjárási körülmények között mérkőzésekkel, gyakorlással 

valósítható meg. 

Játékok, versengések 

A játékelemek elsajátítását és rögzítését segítő játékos 

feladatok, testnevelési játékok. cserefoci. Lábtenisz 

meghatározott szabályokkal. Vonal foci. 

Labdavezető, dekázó, célba rúgó és fejelő versenyek egyénileg 

és csoportosan. Kispályás labdarúgó mérkőzések. Játék egy 

kapura két labdával. 

Részvétel az iskolai bajnokságban. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés az évszakhoz, az időjáráshoz alkalmazkodó 

sportág specifikus bemelegítés gyakorlataival, és a technikai-, 

taktikai játékelemek szabályos és sportszerű végrehajtásával. 

A különösen igénybe vett izmok erősítése, nyújtása a sérülések 

elkerülése érdekében. 

A labdarúgás mint játék, kiválóan alkalmas a szabadtéren 

végezhető fizikai rekreációs tevékenységre. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportjátékokban a 7. évfolyamon még jobban kibővül a 

játékelemek technikai, taktikai, játékszabályokra vonatkozó 

ismeretek köre. 

Bővülnek az egyéni és csapattaktikai ismeretek, a 

játékszabályok, és a játék vezetéséhez tartozó ismeretek. 

A motoros képességek fejlesztéséhez kapcsolódó módszerek. 

A csapatjáték szerepe a társas együttműködés, a közösségi 

sikerek, a fair play, a szabálykövető magatartás terén. 

A sportolói magatartás: a durvaság, agresszió elutasítása. 



 

828 

 

A sportjátékok rekreációs szerepe az egészséges életmód 

kialakításával. 

Balesetvédelmi és elsősegély-nyújtó alapismeretek. 

A világ élenjáró nemzetei a sportjátékokban 

A sportjátékok kiemelkedő magyar bázisai, nemzetközi sikerei. 

 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

Aktív védő, dobócsel, indulócsel, önpassz, lepattanó labda, 

ráfordulás, befutás, páros lefutás, hármas nyolcas. 

Adogató, felső egyenes nyitás, egyenes leütés, feladás, sáncolás, 

támadási alapformák, ütés sáncolás fedezése. 

Ütközések, sáncolás, résekre helyezkedés, esés-tompítás, 

önszöktetés, átlövés, bevetődéses-bedőléses lövés, ejtés, 

gyorsindítás, kitámadás, halászás, elzárás, lerohanás. 

Átadócsel, rúgócsel, toppolás, emberfogás, védőtől való elszakadás, 

üres helyre helyezkedés, egyből játék, partdobás, sportágspecifikus 

bemelegítés, deviancia. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás 

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok. 

Rajttechnika, az indítási jelek. 

A futómozgás technikája: vágta-, tartós futás. 

A nekifutás ebességének és távolságának megválasztása. 

Kislabdahajítás. 

A kar-, és láblendítések szerepe az el-, és felugrások esetében. 

Az atlétikai versenyszabályok. Szervezési feladatok: tanórai 

versenyek 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai mozgások sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

A futó-, ugró-, és dobógyakorlatok a képességeknek megfelelő  

elsajátítása, alkalmazása. 

A teljesítmények javulását elősegítő motoros képességek 

fejlesztése. 

A vágta-, és tartós futás technikájának javítása. 

Ugrásoknál az optimális nekifutás kimérése, a kar-, és a lábmunka 

kialakítása. 

A hajításnál, lökésnél a lendületszerzés és a kidobás 

összekapcsolása. 

Az ugrásoknál és a dobásoknál működő fizikai törvényszerűségek. 

A futás és kocogás élettani jelentőségének ismerete. 

Az érdeklődés felkeltése az atlétikai mozgások, a sportolás és a 

rendszeres testmozgás iránt. 
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Ismeretek fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A korábban tanultak gyakorlása: álló-, térdelőrajt. 

Térdelőrajt rajtgépről. Rajtversenyek állórajttal, térdelőrajttal 

15-20 m-es távon. Repülő és fokozó futások. gyorsfutások 

játékosan és versenyszerűen. Iramfutás, tempófutás a táv 

fokozatos emelésével. Váltófutás: a váltózónában egyenesben, 

játékosan és versenyszerűen, egykezes váltással. Tartós futás a 

táv-, és az intenzitás növelésével. Futás feladatokkal, 

akadályokkal. Futóiskolai gyakorlatok. 

Szökdelések, ugrások 

Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Sorozat fel-, és 

elugrások. Helyből távolugrás. Távolugrás guggoló és lépő 

technikával, a nekifutás, az elugrás és a talajfogás gyakorlása.  

Magasugrás átlépő technikával. A nekifutás és az elugrás 

iskolázása. 

Dobások 

Dobóiskola: hajítások, lökések különböző kiinduló 

helyzetekből tömött labdával, célba is. Kislabdahajítás helyből, 

nekifutással, hármas lépésritmusból. 

Vetőmozdulat füles labdával: negyed és egész fordulattal. 

Képességfejlesztés 

Az ideg-izomkapcsolat fejlesztése futóiskolai gyakorlatokkal. 

A reakció és vágtagyorsaság fejlesztése rajtokkal, 

vágtafutásokkal. Az idő-, és tempóérzék fejlesztése iram és 

tempófutásokkal. 

Gyorskoordinációs képességfejlesztés: különbözősebességgel 

végzett futásokkal. Az aerob állóképesség fejlesztése növekvő 

intenzitású tartós futásokkal. 

Az ugráshoz szükséges gyorserő fejlesztése: szökdelő és 

ugróiskolai feladatok. 

A dobóerő fejlesztése tömött labdával végzett dobásokkal. 

Játékok, versengések 

Az atlétikai versenyszámok eredményes elsajátítása 

versenyszerűen alkalmazott testnevelési játékokkal: játékos 

feladatok. 

Iskolai, házi versenyek 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Az életkori periódushoz igazodó arányos és harmonikus 

erőfejlesztés elősegíti az atlétikai mozgásformák eredményes 

elsajátítását és rögzíti a biomechanikailag helyes testtartást. 

Ének-zene: 

ritmusgyakorlatok, ritmus. 

 

Biológia egészségtan: 

energianyerés, 

szénhidrátok, zsírok, 

állóképesség, erő, 

gyorsaság. 

 

Informatika: táblázatok, 

grafikonok. 

 

Földrajz: térképismeret. 
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A futások különböző formái, a különböző helyszíneken, 

terepen történő gyakorlása a szabadidőben végezhető 

rekreációs tevékenységek tárházát bővíti. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A rajtolás sikere: az indulás utáni fokozatos gyorsulás, a kar és 

a láb technikája. 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő alapvető fizikai 

törvényszerűségek. 

Az aktív elugrás értelmezése. 

Az ugrások és dobások eredményes elsajátításához szükséges 

erőfajták, ismerni a szervezet megterhelését, károsodását 

okozó erőedzések hatását. 

A mozgáskoordináció szerepe az állóképességi és gyorsasági 

teljesítményekben. 

Az akarati tényezők szerepe az állóképesség fejlesztésében. 

Alapvető ismeretek a terhelések hatásáról a keringési 

rendszerre, a szervezetre gyakorolt hatásukról. 

Az atlétikai képességek fejlesztése pozitív hatással van a 

magatartásbeli tulajdonságokra. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Váltózóna, egykezes váltás, magasugrás átlépő technikával, hármas-ötös 

lépésritmus, vetés, ideg-izomkapcsolat, reagáló gyorsaság, 

vágtagyorsaság, aktív és passzív mozgatórendszer, terhelési összetevő. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Torna jellegű feladatok 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás 

A testtömeg feletti uralom segítségadás mellett. A tanult 

akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 

Kötélmászás a képességnek megfelelő magasságig. 

Egyensúlygyakorlatok a képességnek megfelelő magasságon, 

segítségadás mellett. Az aerobik alaplépésekből 2-4 ütemű 

gyakorlat egyszerű kartartásokkal és kargyakorlatokkal zenére is. 

A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos 

gyakorlatelemei. 

Támaszugrások biztonságos végrehajtása. Technikailag helyes 

járások, futások és szökdelések. Hibajavítás. Balesetvédelem.  

Segítségnyújtás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tornajellegű gyakorlatok igényes és helyes testtartással történő 

végrehajtása. 

Összefüggő gyakorlatok összekötő elemek alkalmazásával: talaj, 

gerenda, gyűrű. 

Az aerobik gyakorlatok végrehajtásában a kreativitásra, és 

igényes kivitelezésére törekvés, zenével összhangban történő 

végrehajtás. 

A figyelemkoncentráció, az önkontroll, és a kitartás képességének 

fejlődése. 

Önállóság, együttműködés, segítségnyújtás. 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna (talajtorna, szertorna) 

A talajtorna és legalább egy tornaszer választása kötelező. 

Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok, támaszugrások: 

Támlázások előre, hátra, oldalra, mellső-, hátsó fekvőtámaszban 

haladással is. Mellső és mély fekvőtámaszban karhajlítás és 

nyújtás. Akadályok leküzdése támaszban. Gurulóátfordulások 

előre, hátra különböző kiinduló helyzetekből különböző 

befejező helyzetekbe. Gurulóátfordulások sorozatban. 

Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző 

kartartásokkal és lábmozgással. Mellső mérlegállás. 

Fellendülés kézállásba bordásfalnál, segítséggel és anélkül is. 

Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre.  

Repülő gurulóátfordulás néhány lépésből nekifutással (fiúknak). 

Kézen átfordulások oldalra mindkét irányba nyújtott testtel 

megközelítően. 

 

Összefüggő talajgyakorlat. 

Fizika: az egyszerű gépek 

működési 

törvényszerűségei, 

forgatónyomaték, 

egyensúly, reakcióerő, 

hatásidő, tömegközpont 

 

 

Biológia-egészségtan: 

egyensúlyérzékelés, 

izomérzékelés. 

 

 

Ének-zene: ritmus és 

tempó 
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Ugrószekrény széltében  

(lányoknak 3-4, fiúknak4-5részen): guggolóátugrás, 

felguggolás, leterepesztés, gurulóátfordulás a szekrényen talajról 

elrugaszkodással. 

Függésgyakorlatok: Akadályok leküzdése függésfeladatokkal. 

Mászás kötélen, rúdon. Függeszkedési kísérletek bordásfalon 

jobbra-balra, lefelé-fölfelé. Vándormászás. Függeszkedési 

kísérletek (fiúknak). 

Magas gyűrű (fiúknak): alaplendület; zsugorlefüggés; lendület 

előre zsugorlefüggésbe, zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó 

lefüggésbe; homorított leugrás hátra, lendületből. 

Érintő magas gyűrű (lányoknak): lendületek előre-hátra, 

fellendülés lebegőfüggésbe, zsugorlefüggés; ereszkedés hátsó 

lefüggésbe; függésben lendület előre-hátra, homorított leugrás. 

Egyensúlyozó gyakorlatok: Magas gerendán, ferde padon, 1 m-

es gerendán: természetes és utánzó járások, futások, fordulatok. 

Érintőjárás hármas lépés. 

Járás guggolásban, mérlegállás. Függőleges repülés különböző 

kiinduló helyzetekből. 

Aerobik: (fiúknak-lányoknak) 

Alaplépések, lépéskombinációk irányváltoztatásokkal, forgással, 

karmunkával, komplett gyakorlatlánc zenére. 

Ugrókötél gyakorlatok lányoknak és fiúknak is 

Lengetések: oldalt, elől, fent, fűnyíró, 8-as figura. 

Kötéláthajtások: egy-, illetve páros lábon szökdelések előre-

hátra; kötéláthajtás helyben és mozgásközben. 

Kombinációk.  

Fordulatok. 

Képességfejlesztés 

Koordinációs képességek fejlesztése: talajgyakorlattokkal, 

gyűrűgyakorlatokkal, ugrószekrény alkalmazásával (téri 

tájékozódó képesség, ritmusérzék) 

A statikus és dinamikus egyensúlyérzékelés fejlesztése: 

gerendán végezhető variálható gyakorlatok. A váll, a kar és a 

törzs erősítése támasz-, és függéshelyzetben végzett 

gyakorlatokkal. Zenére, állásban és talajon saját testsúllyal 

végezhető gyakorlatok a fontosabb izomcsoportok erősítése 

céljából. 

Erősítő és statikus nyújtó hatású gyakorlatok variálása. 

Játékok, versengések 

Testnevelési játékok a tornaszerek célszerű felhasználásával. 

Játékos feladatok ugrókötéllel, kötélhajtással. 

Összefüggő talajgyakorlat: lányoknak-fiúknak; 

gerendagyakorlat lányoknak összekötő elemek felhasználásával; 
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Tehetséggondozás: versenyeken való részvétel,   

irányítás a versenysport felé. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Az egészséges testi fejlődés elősegítése a torna jellegű 

feladatmegoldásokkal és az aerob munkavégzéssel. 

A test izmainak arányos fejlesztése, a biomechanikailag helyes 

testtartás, a gerinc izomegyensúlyának elősegítése a különböző 

támaszban és függésben végzett gyakorlatokkal. 

Az erő-, és nyújtógyakorlatok összhangja. 

A tornajellegű feladatmegoldások növelik a mindennapok 

cselekvésbiztonságát. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tornajellegű feladatmegoldásokhoz tartozó sportágak 

folyamatosan bővülő szaknyelvi ismeretei. 

A sportági bemelegítés speciális szempontjai. 

Az erősítő és nyújt hatású gyakorlatok alapvető anatómiai és 

élettani ismeretei. 

A mozgáshibák, a technika javítása, az önkontroll elősegítése. 

A funkcionális és célzatos erőfejlesztő gyakorlatok kiválasztása. 

A zenei és az esztétikai kivitelezésre vonatkozó alapismeretek. 

Versenyrendezés, szervezés. 

A segítségnyújtás, és biztosítás módjának verbális és gyakorlati 

ismeretei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Futólagos kézállás, repülő-guruló átfordulás, vetődés, 

guggolóátugrás, vándormászás, homorított leugrás, ugrókötél 

gyakorlat,statikus és dinamikus egyensúlyérzékelés, statikus 

nyújtás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív környezetben űzhető sportok 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Az alternatív környezetben űzhető sportok alaptechnikái. 

A tanult sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos 

használata.  

A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó 

képessége közötti összefüggés ismerete. 

A természeti környezetben űzhető sportok egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályai. 

A mostoha időjárási viszonyok között végzett testmozgás, célszerű 

öltözék. 
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A tematikai egység 

nevelési és fejlesztési 

céljai 

A helyi, tárgyi feltételektől függően a választott sportágak körének 

bővítése. A játék és sportkultúra gazdagodása a szabadidősport 

kiteljesedését eredményezi. Az évszakoknak megfelelő rekreációs 

sportágak és a népi hagyományokra épülő sportolási forma 

elsajátítása. Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek 

elsajátítása, a szabadban végzett mozgások jelentőségének 

belátása, a környezettudatosság fontosságának elismerése. A 

természeti/környezeti hatásokhoz való alkalmazkodó, ellenálló 

képesség növelése. 

A testkultúra hagyományos és újszerű mozgásanyagának 

elsajátítása, a verbális kommunikáció fejlődése. A szabadidőben, 

szabadban rekreációs céllal végzett fizikai aktivitás iránti pozitív 

magatartás. 

 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább négy, az 

évszaknak megfelelő és a körülményekhez igazodó fizikai 

aktivitás: gyalogos-, kerékpártúrák, kirándulás, kocogás, tartós 

futás a szabadban, tájfutás; kerékpározás, BMX, görkorcsolya, 

gördeszka; hógolyózás, szánkózás, korcsolyázás, alpesi-síelés; 

asztalitenisz, tollaslabda, floorball, T ball, frizbi, Turul, Nordic 

Walking. Játékok a szabadban pl. számháború, partizán, 

Métajátékok. 

 

Például: 

Korcsolyázás: az 5-6. évfolyam tudásanyagának bővítése. 

Technikai alapok: elrugaszkodás, pihenés, támaszhelyzet; 

Előrekorcsolyázás: egyéni és páros gyakorlatok a jégpálya 

hosszában-keresztben, siklás jobb és bal lábon. 

Hátrakorcsolyázás: lépegetés hátra állásban, guggolásban, 

folyamatosan; ívben korcsolyázás: tárgyak, társak kerülése. 

Asztalitenisz: folyosón, szabadban felállított asztalokon is. 

Előkészítő gyakorlatok: a játékoknál felsorolt gyakorlatok. 

Technikai elemek: alapállás, ütőtartás; lábmunka, tenyeres 

hosszú adogatás, fonák hosszú adogatás, alapszervák. 

Nordic Walking(NW) 

Technikai elemek: Alaplépés, a diagonális lépés elsajátítása, (az 

ellentéte kar és lábmunka összehangolása). A bot aktív és 

funkcionális használata.(lendülete ad, elősegíti az erőkifejtést, 

egyensúlyozó hatás). Az alaplépés automatizálása különféle 

terepviszonyok között. (puha, kemény talaj, emelkedő, lejtő 

stb.). Gyaloglólépés, futó és ugrótechnikák. 

 

Földrajz: 

időjárási ismeretek, 

tájékozódás, térképismeret 

A természetben található 

élőlények 

 

 

 

 

Biológia, egészségtan: 

anatómiai ismeretek, 
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Turul 

Technikai elemek: adogatás, adogatás átlósan és egyenesen; a 

labda megütése alulról és felülről, falra, háló felett. 

Képességfejlesztés 

Korcsolyázás: alapállóképesség, a lokomotoros gyorsasági, az 

alsó végtag erejének, az egyensúlyozó képesség fejlesztése. 

Asztalitenisz: a játékhoz szükséges koordinációs képességek 

fejlesztése játékos gyakorlatokkal. A láb és a kar erejének 

fejlesztése az asztalitenisz sportág igényeinek megfelelően. 

Nordic Walking: Sokoldalú motoros képességfejlesztés 

(állóképesség, erő, koordinációs képesség, mozgékonyság, 

gyorsaság) az NW-technika gyakorlása alkalmazkodva az 

időjárási feltételekhez. 

Turul: A nyári időszakban a szabad levegőn végzett 

testmozgással az edzettség fokozása. 

Játékok, versengések 

Korcsolyázás: korcsolyaversenyek, játékos rajtolási és megállási 

gyakorlatok. 

Asztalitenisz: labdapattogtatás az ütő tenyeres, ill. fonák oldalán, 

különböző testhelyzetekben. Ütögetés falra, párokban. 

Rövidített, szabályos játszmák. 

Turul: ütögetések és nyitások különböző méretű és felületű 

célba. Egyéni, páros és vegyes páros játszmák mérkőzésszerűen. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, 

formális és informális keretek között űzhető új testedzési formák 

megismerése, játékos szintű elsajátítása. A szervezet 

edzettségének, ellenálló- és alkalmazkodó képességének 

fokozása. Az egészséges életmóddal kapcsolatos tudásanyag 

bővítése, a környezettudatos magatartás formálása. Balesetek 

megelőzése: a technikailag helyes végrehajtás. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Információk az önálló és tudatos tanulás, gyakorlás 

elősegítéséhez. 

Az asztalitenisz kellékei, játékszabályai. 

A NW.alaptechnika helyes alkalmazása, az időjárásnak 

megfelelő öltözék (megfelelő bot, övtáska, réteges öltözködés, 

kényelmes cipő stb.). 

A szabadtéren különböző évszakokban végezhető sportolás 

egészségvédő hatása (szív, keringési rendszer, jó erőnlét stb.). 

A Turul játék kellékei, a játéktér, játékszabályok (5x10 m-es 

terület, 2m.magas háló, keményfából készült körecset formájú 

ütő és teniszlabda). Versenyszabályok: egyéni, páros, vegyes 

páros, pontszámítás stb. Környezetkímélő magatartás.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Előre-, hátrakorcsolyázás; tenyeres adogatás, fonák adogatás, alapszerva, 

Nordic Walking, diagonál lépés, Turul, egészségvédő hatás, rekreáció 

 

Tematikai 

egység/ 

fejlesztési cél 

Önvédelmi és küzdő jellegű sportok 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 

Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák. 

Grundbirkózás alaphelyzetek, kitolás és kihúzás. 

A dzsúdó elemi guruló és eséstechnikái. Néhány egyszerű önvédelmi 

fogás. A test-test elleni küzdelem. 

Az érzelmek és az agresszió szabályozása. A másik teljesítményének 

elismerése. 

A tanult önvédelmi és küzdőjellegű feladatok szabályai. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A grundbirkózás további technikájának, szabályainak elsajátítása és a 

gyakorlatban történő alkalmazása. 

Az önvédelmi módszerek megismerése. A gyakorlatok kontrollált 

végrehajtása. Különböző eséstechnikák biztonságos végrehajtása társ 

közreműködésével is. Állásküzdelem kialakítása a dzsúdó elsajátított 

dobásaival. Veszélyes helyzetek, fenyegetettség felismerése, 

viselkedésminták. A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása. 

Önfegyelem, fájdalomtűrés. 

Ismeretek/fejlesztési körülmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Önvédelem, önvédelmi fogások 

Szabadulás fojtásfogásból. felső egykezes kalapácsütés, egyenes 

ütés és köríves ütés védése, hárítása. Egyenes rúgás hárítása. 

Védés után a tanult dobástechnikák alkalmazása.(pl. oldalra 

kitéréssel, majd külső horogdobás) 

Grundbirkózás 

Emelések és védésük. mellső, hátsó és oldalemelések. A 

grundbirkózás szabályai, küzdelmek azonos súlyú társsal. 

 

Dzsúdó 

Különböző eséstechnikák tompító felületének elsajátítása alacsony 

talaj közeli helyzetekben. Zuhanó esések előre, hátra oldalra - 

különböző kiindulási helyzetekből (térdelés, nyújtott ülés, hajlított 

állás). Társas rávezető gyakorlatok. 

Földharc technikák: leszorítás technikák ismeret. 

Mini földharc küzdelem leszorítási technikák befogására 

irányulóan. 

Állás küzdelem (dzsúdó) 

 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: keleti és ősi 

magyar harci kultúrák. 

 

Biológia-egészségtan: 

izmok, ízületek, 

anatómiai 

alapismeretek, testi-

lelki harmónia. 
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Képességfejlesztés 

Az önvédelmi és küzdősportok eredményes elsajátításához 

szükséges kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése 

természetes mozgásformák, játékos, egyéni és páros gyakorlatok 

fejlesztésével. 

Játékok, versengések 

Az állás és földharc küzdelmet előkészítő páros küzdőjátékok. 

Állásban végzett játékok. Emeléseket előkészítő páros 

küzdőjátékok. Állásküzdelmek azonos súlyú partnerekkel a dzsúdó 

és a grundbirkózás elsajátított elemeinek alkalmazásával. 

Tehetséggondozás, a versenysport felé irányított felkészítés. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A mindennapi cselekvésbiztonság növelése az eséstechnikák és 

tompítások elsajátításával. Viselkedésminták a veszélyhelyzetek 

felismerése és elkerülésére. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az oktatásra kerülő gyakorlatok technikailag helyes végrehajtására 

vonatkozó ismeretek. Tilos, szabálytalan fogások. 

Alapvető motoros képességek ismeretei és életkorhoz igazított 

fejlesztési módszerek. 

A küzdősportok személyiség fejlesztő értékeinek ismerete. 

Annak tudatosítása, hogy a küzdőmódokban a szerény, szorgalmas 

és kitartó emberek találnak védelmi eszközt. 

A küzdősportok, mint a magyar sport nemzetközi sikereinek 

kiemelkedő képviselői. 

Alapvető elv az egészségi és élettani szabályok megtartása: a 

gyakorlás és pihenés helyes aránya. 

Az óvatosság, figyelem, és a józan helyzetmegítélés fontossága 

mellett le kell küzdeni az elbizakodottságot, vigyázatlanságot, és a 

félelmet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyenes ütés, egyenes rúgás, fojtásfogás, leszorítás 

felső egyenes kalapácsütés 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

7. évfolyam 

végén 

Természetes és nem természetes mozgásformák  

Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában. 

Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság. 

Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása 

zenére. 

Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete. 

Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre 

kísérletek.  

A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság. 

Az eddig elsajátított relaxációs technikák, és a képtudati, szimbolizációs 

folyamatok összekapcsolása. 

Úszás és úszójellegű feladatok 
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A tanult két úszásnem mennyiségi és minőségi teljesítmény javulása. 

Mellúszás a tanuló adottságainak és képességeinek megfelelően. 

A vízben mozgás prevenciós előnyei. 

A vízből mentés alapgyakorlatainak bemutatása, felelősségérzet, 

érdeklődés, segítőkészség kinyilvánítása a medencében. 

. 

Sportjátékok 

A sportjátékok technikai és taktikai ismereteinek bővülése. 

Jártasság a helyzetmegoldásokban (taktika). 

A játékszabályok bővített körének ismerete és alkalmazása. 

A csapatjátékhoz szükséges együttműködési készség kialakítása, és 

alkalmazása. 

Sportszerűtlenségek, durva magatartásbeli hibák véleményezése. 

Sporttörténeti ismeretek, tájékozottság a labdajátékok terén. 

Atlétika jellegű feladatok 

Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

Futó-, ugró-, és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő tudása, a 

tanult versenyszabályok alkalmazása. 

Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben. 

Az atlétikai alapmozgásokban törekvés a jobb technikai bemutatásra. 

A lendületszerzés, elrugaszkodás és a befejező mozgások 

összekapcsolása. 

A futás, kocogás élettani jelentőségének ismerete. 

Torna jellegű feladatok 

A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőkifejtés összhangja a 

torna jellegű mozgásokban. 

Talajon, gerendán, gyűrűn a látható fejlődés megmutatkozzon a 

bemutatásban, gyakorlásban, gyakorlat összeállításban. 

A szekrény- és támaszugrások bátor végrehajtása, a képességeknek 

megfelelően. 

Az aerobik gyakorlatok kivitele, zenével történő összehangolása. 

Önkontroll, együttműködés, segítségnyújtás a torna jellegű feladatok 

végrehajtásánál. 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi 

hagyományokra épülő sportolási formák. 

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek bővülése. 

A természeti erők és a sport kapcsolódása és jártassági szinten történő 

ismerete. 

A verbális és gyakorlati kommunikáció fejlődése a testkultúra 

hagyományos és újszerű mozgásanyagainak elsajátításában. 

A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás. 

Önvédelmi és küzdőfeladatok 

A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban történő 

alkalmazása. 
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A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az önvédelmi 

gyakorlatok kontrollált végrehajtása társsal. 

Jártasság állásküzdelemben. 

A fenyegetettségi szituációk felismerése, segítségkérésre, menekülésre 

vonatkozó ismeretek elsajátítása. 

A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása. 

Önfegyelem, fájdalomtűrés 
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5. 8. évfolyam 

Ajánlás az éves óraszám felosztásához 

Óraszám: 185 óra/év 

    5 óra/hét 

 Témakör Óraszám 

1. Természetes és nem természetes mozgásformák 16 óra 

2. Úszás és úszójellegű feladatok 20 óra 

3. Sportjátékok 40 óra 

4. Atlétikai jellegű feladatok 32 óra 

5. Torna jellegű feladatok 36 óra 

6. Alternatív környezetben űzhető sportok 20 óra 

7. Önvédelmi és küzdő feladatok 21 óra 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
Természetes és nem természetes mozgásformák 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. 

A tanult rend-, illetve gimnasztikai gyakorlatok folyamatos, 

pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása. 

810 gyakorlattal önállóan bemelegítés végrehajtása. 

Az autogén tréning alapfokú gyakorlatainak ismerete. 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása. 

A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek 

ismerete. 

A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete.  

Öntevékenyen részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Gyakorlottság a szervezés célszerűségét, gyorsaságát szolgáló új 

térformák, alakzatok kialakításában. Egyszerű relaxációs technikák 

elsajátítása. 

Motoros tesztekkel mérhető fejlődés a kondicionális képességekben. 

A gimnasztikai gyakorlatok, gyakorlatsorok zenével összhangban 

történő végrehajtása. 

A kreativitás kinyilvánítása önállóan összeállított gimnasztikai 

gyakorlatfüzérrel.  

Az erősítés és nyújtás ellenjavallt gyakorlatainak ismerete és az okozati 

összefüggés egyszerű magyarázata. 

Igényesség a harmonikus, szép testtartás kialakításában. 

A kamaszkori személyi higiénével kapcsolatos ismeretek bővülése. 
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Ismeretek-fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Rendgyakorlatok, térbeli alakzatok kialakítása. 

Az óra szervezéséhez szükséges egyéb térformák kialakítása. 

Mozgások zárt rendben, alakzatváltozások 

Gimnasztika 

Természetes mozgásformák egyéni és társas gyakorlatok 

formájában, szerek, kéziszerek felhasználásával, játékos 

feladatokkal, versengésekkel összekötve. Játékos és 

szabadgyakorlati alapformájú szabad-, társas-, szer-, és kéziszer-

gyakorlatok (pad, bordásfal, labda, karika, ugrókötél stb.) 

Nyújtó-, lazító hatású állóképességet fejlesztő legalább 4 

gyakorlatelemet tartalmazó szabadgyakorlatok és 

gyakorlatsorok. Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, 

párban társakkal végrehajtva. Zenére végzett gimnasztikai 

gyakorlat. Egyszerű légző és relaxációs gyakorlatok. A testtartást 

javító, ízületek mozgékonyságát, a törzs erejét növelő 

gimnasztikai gyakorlatok. 

Képességfejlesztés 

Az alapállóképesség fejlesztése és a keringés fokozása zenére 

történő futásokkal és futás közben végzett feladatokkal. a kar és 

a láb dinamikus erejének növelése kéziszer-gyakorlatokkal. 

Játékok, versengések 

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési 

játékok, eszközzel is. Feladatjátékok kreatív, kooperatív 

valamint versenyjelleggel is. Játékok testtartásjavító 

gyakorlatokkal. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés. A biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását, a gerinc izomegyensúlyának és a 

medence középállásának automatizálását biztosító eszközökkel 

is végezhető gyakorlatok. A láb statikai rendellenességei ellen 

ható gyakorlatok. Javasolt: A 10 testtájra vonatkozó gerinctorna 

gyakorlatanyagának felhasználása. Relaxációs alapgyakorlatok: 

(autogén tréning, progresszív relaxáció). Motoros, illetve fittségi 

tesztek végrehajtása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az általános bemelegítő gyakorlatok összeállításának 

szempontjai és a bemelegítő blokkok főbb élettani hatásai. 

A keringést fokozó természetes és speciális sportági 

mozgásformák jelentősége a bemelegítés és az edzettség 

szempontjából. 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások. 

 

Természetismeret: 

testünk, életműködéseink. 

 

Vizuális kultúra: tárgy és 

környezetkultúra, vizuális 

kommunikáció 



 

842 

 

Az életkori sajátosságoknak megfelelő funkcionális erősítő 

gyakorlatok ismeretei és végrehajtásuk szempontjai. 

Az erősítés és nyújtás kapcsolata, alkalmazásuk módszerei. Az 

ellenjavallt gyakorlatok indoklása. 

Relaxációs technikák és prevenciós gyakorlatok szerepe az 

egészségmegőrzésben. Az autogén tréning és progresszív 

relaxáció értelmezése. 

Az izomegyensúly fogalmának feltárása. 

A kamaszkori személyi higiénével kapcsolatok információk. A 

tudatos higiénés magatartás ismérvei.  

Az edzettség értelmezése és a rendszeres fizikai aktivitás szerepe 

az edzettség megszerzésében és az egészségtudatos 

magatartásban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ellenvonulás, gerinc-izomegyensúly, funkcionális gyakorlat, edzettség, 

egészségtudatosság, autogén tréning, progresszív relaxáció, ellenjavallt 

gyakorlat, fizikai aktivitás, inaktivitás, intenzitás, időtartam, 

edzhetőség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Úszás és úszó jellegű feladatok 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 150 m-en 

biztonságos és folyamatos úszás. Intenzív úszás rövid távon. 

Fejesugrás végrehajtása és folyamatos taposás a mélyvízben. 

Balesetvédelmi utasítások, az uszoda, fürdő viselkedési szabályainak 

betartása. Ismeretek az úszástudás, a vízbiztonság szerepéről az 

egészség megőrzése érdekében, és az élet védelemben. A külső 

visszajelzések, információk elfogadása és hasznosítása a különböző 

úszásnemek gyakorlásánál. 

A tematikai egység 

fejlesztési és 

nevelési céljai 

Távolságban mérhető fejlődés a tanult úszásnemekben. Mellúszó 

technika az egyéni adottságoknak és a megszerzett képességeknek 

megfelelően. A vízből mentés gyakorlatainak bemutatása. Az úszás 

életvédelmi és életmentési szerepének tudása elméletben és 

gyakorlatban. Felelősségérzet, segítőkészség megnyilvánulási 

formája. Az úszás és a vizes sportok iránti érdeklődés 

megszilárdulása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a 

helyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait 

az úszás óraszámával meg kell növelni. 

Fizika: 

közegellenállás, a víz 

tulajdonságai, 

felhajtóereje, 
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Gyors- és hátúszás 

A tanult technikák csiszolása, az úszásnem ritmusának kialakítása 

gyors és folyamatos úszással. 

Folyamatos úszás a választott úszásnemben a táv és az időtartam 

növelésével, ritmus és iramváltással. Technikajavító gyakorlatok 

segédeszközökkel. 

Mellúszás 

Mellúszás kartempó: karmunka szárazföldön, kis vízben, siklás 

közben, folyamatos úszás karmunkával. Mellúszás lábtempó: 

gyakorlatok parton, tornapadon, vízben segítséggel és anélkül. 

Mellúszás levegővétel: karmunka levegővétellel, kifújás a víz alatt, 

belégzés minden második, majd minden kartempóra. 

Mellúszás kar-, lábtempó: és levegővétel összekapcsolása; 2-4 

ciklussal úszás, siklás a ciklusok között. 

Mélyvízbe ugrások, taposások: taposás gyakorlása az időtartam 

növelésével. 

Merülések: medence aljáról tárgyak felhozatala. 

Úszások mélyvízben: vegyesúszás (mell-,hát-, gyorsúszás) 

mélyvízben 50-200 méteren. 

Rajtok, fordulók. 

Vízből mentés-életmentés: lebegések; úszás csak karral, vagy csak 

lábbal; úszás egyik, vagy mindkét karral a víz alatt; társ kimentése 

egyszerű mentési módokon. 

Vizes sportok 

Műugrás: bemerülések előre a medenceszegélytől tornakarikán át, 

lábujjhegyre emelkedéssel megfeszített izomzattal; kézállásba 

merüléssel a medence aljára.  

Vízbeugrások hátra, társ segítségével. 

Vízilabdázás: taposógyakorlatok; vízilabdás úszás; 

gyorsúszások vízilabdás technikával jelzések kerülésével is,  

vízilabdás úszások labdavezetéssel, labdaátadások párokban, célba 

dobások. 

Egyéb vizes sportok: vízi gimnasztika; vízi aerobik. 

Képességfejlesztés 

A technikát előkészítő izomfejlesztő gyakorlatok szerrel és anélkül. 

Aerob állóképesség fejlesztés a tanult úszásnemek ritmusának, 

dinamikájának kialakításával, folyamatos úszással az úszás távjának 

növelésével. Anaerob állóképesség fejlesztése rövid távok többszöri 

és erőteljes leúszásával. Koordinációs és kondicionális képességek 

fejlesztése úszástechnikai gyakorlatokkal. 

 

Játékok, versengések 

Fogójátékok különböző úszásnemekkel; búvárjátékok; játékos 

vízbeugrások, 

vízszennyezés 

 

Biológia-egészségtan: 

személyi higiénia, 

testápolás, 

tartásjavítás 
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Vízilabdázás könnyített szabályokkal; vízi röplabdázás, vízi 

kosárlabdázás és vízi foci egyezményes szabályokkal. 

Sor és váltóversenyek különböző egyéni-, páros és csoportos 

úszófeladatokkal, eszközökkel; merülési versenyek; úszóversenyek 

különböző távokon; műugró versenyek 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés. 

A vízi torna, a bemelegítés vizes gyakorlatai. Tartásjavító, 

prevenciós és Rehabilitációs vízi gyakorlatok 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az úszás technikai elsajátításának alapvető szakkifejezései. 

Az úszásnál érvényesülő hidrosztatikai és hidrodinamikai 

törvényszerűségek elemi ismeretei. A serdülőkori alkatváltozások 

hatása a vízfekvésre. Technikajavító gyakorlatok és egyszerű 

módszerek. 

Az anaerob állóképesség fejlesztése, a vize sportok technikai és 

szabályismeretei. 

A vizes sportok balesetvédelmi és játékszabályai. 

Az úszóversenyekkel kapcsolatos ismeretek bővítése, a vízbiztonság 

szerepe az életvédelemben, az egészséges életmódban.  

Rekreációs tevékenység: kortól -, nemtől-, edzettségi állapottól 

független 

A magyar úszósport nemzetközi sikerei és kiemelkedő egyéniségei 

edzői. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mellúszás, vegyesúszás, vízből mentés, életmentés, anaerob 

állóképesség, vízilabdaázás, műugrás, vízi gimnasztika, vízi aerobik, 

vízi röplabda, vízi kosárlabda, vízi foci, rehabilitáció 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 

A sportjátékok alapvető technikai és taktikai tudásának elsajátítása, 

és az abban résztvevő testnevelési játékok és játékos feladatok aktív 

végrehajtása. 

A technikai és taktikai játékelemek pontos végrehajtása. 

A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása, 

szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés. 

Részvétel a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon. 

A tematikai egység 

nevelési és fejlesztési 

céljai 

A technikai és taktikai játékelemek eredményességre törő 

alkalmazása a testnevelési játékokban és sportjátékokban. 

Új technikai és taktikai elemek elsajátítása, alkalmazása. 

Taktikai helyzetek megoldása, a játékszabályok kibővített körének 

ismerete és alkalmazása. 

A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció. 
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A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem, konfliktusok 

megoldása, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások helyes 

megítélése. Konfliktusok esetén a gondolatok, vélemények szóban 

történő kifejezése és indokolása. 

A sportjátékok iránti érdeklődés megszilárdítása, az egyéni 

képességekhez igazodó sportjáték- tudás kialakítása, rekreációs- 

célú vagy versenysport igényű alkalmazás elősegítése. 

A sportjátékok magyar történetének kiemelkedő korszakai és 

személyiségei. A világ élvonalába tartozó nemzetek megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Kosárlabdázás 

Az előző években tanultak bővítése:  

Labda nélküli technikai gyakorlatok: irányváltoztatás, cselezés 

futás közben. 

Labdás technikai gyakorlatok: Labdavezetés, labdavezetés aktív 

védővel szemben, megindulás-megállás, sarkazás. 

Kosárra dobások fektetett dobás labdavezetésből; kapott labdával. 

Közép és távoli dobások helyből. 

Átadások, átvételek különböző irányokba, távolságra, helyben, 

mozgás közben. Kétkezes mellső-, felső-, pattintott átadás. 

Páros lefutások; hármas-nyolcas mögéfutás; Gyors indítás 

párokban. Bejátszás befutó párnak. 

Taktikai gyakorlatok: 

Emberfogásos védekezés: labda nélküli és labdát birtokló támadó 

védése. Labdavezető játékos védése; védekezés a labdavezetést 

befejező, labdát vezető támadójátékossal szemben. 

Játékelemek alkalmazása: 1:1; 2:1 elleni játék félaktív és aktív 

védővel szemben. Létszámfölényes játék: 2:1; 3:2 elleni játék. 

 

Képességfejlesztés 

Kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző labda 

nélküli és labdás technikai elemek, játékelemek gyakorlásával. 

Koordinációs képesség fejlesztés labdás gyakorlatokkal: idő, 

pontosság, feladat bonyolultsága, a mozgás összehangolása. 

Kognitív képességfejlesztés: helyzetfelismerés, kreativitás, 

anticipáció stb. Az üres helyek felismerése, az ellenfél 

akadályoztatása, az összjáték eredményességének fontos 

összetevője. 

A komplex képességfejlesztés hozzájárul a szervezet 

edzettségéhez, fittségéhez. 

 

 

Matematika: logika, 

valószínűség számítás, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás 

 

Vizuális kultúra: tárgy 

és környezetkultúra, 

vizuális 

kommunikáció. 

 

Fizika: mozgások, 

ütközések, erő, energia. 

 

Biológia-egészségtan: 

az emberi szervezet 

működése, 

energianyerési 

folyamatok 
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Játékok, versengések 

A kosárlabdázás technikai-taktikai tárházának tökéletesítése, a 

játékelemek begyakorlása játékos feladatok és testnevelési játékok 

alkalmazásával. Kosárlabdázás labdavezetés nélkül, könnyített 

szabályokkal. A szabályismeretek körének bővítése. 

Kosárra dobó versenyek. Részvétel az iskolai kosárlabda 

bajnokságban. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés, a kosárlabdázás játékelemeinek szabályos 

körültekintő végrehajtásával, a játékszabályok betartásával, a 

sportszerűség szabályainak szem előtt tartásával. 

A kosárlabdázás megszerettetése hozzájárulás a fizikai rekreációs 

sportágválasztáshoz. 

Röplabdázás 

Labdás technikai gyakorlatok a tanult játékelemek tökéletesítése: 

Alkar-, kosárérintés, felső ütőérintés, alsó egyenes nyitás egyéni, 

páros és csoportos gyakorlatokban. 

Kosárérintés változatai: Kosárérintés előre-hátra, alacsony és 

közepesen elpattanó labdával, földre tett karikába, kosárba, 

különböző magasságú zsinórok fölött. 

Felső egyenes nyitás: egyénileg fallal szemben; párokban zsinór, 

háló felett. 

Nyitás a zsinórtól növekvő távolságra és különböző nagyságú 

célterületekre. az alapvonal különböző pontjairól. 

Felső egyenes nyitás-fogadás: alkarérintéssel történő nyitásfogadás 

gyakorlása csoportokban, forgással. 

Egyenes leütés: gyakorlása először zsinór és háló nélkül, majd 

zsinór és háló felett. 

Feladás-leütés: gyakorlása pontosan feladott labdából. 

Egyéni sáncolás: a sáncolás mozgássorozatának folyamatos 

végrehajtása egyénileg falnál, zsinór, háló felett. 

Feladás, leütés, sáncolás: csoportokban szerepcserével. 

Taktikai gyakorlatok: támadási alapformák. Helyezkedés 

támadásnál. Az ütés és a sáncolás fedezése. 

 

Képességfejlesztés 

A labdakezelés komplex fejlesztése (reagáló képesség, 

gyorskoordináció, ritmusérzék, téri tájékozódás, egyensúlyozás). 

egyénileg, párokban, csoportokban. 

Erő-állóképesség fejlesztése az egyenes leütés és a sáncolás 

többszöri és folyamatos végrehajtásával. Mozdulatgyorsaság 

fejlesztése dobott labdák elérésére törekvéssel különböző kiinduló 

helyzetből.  

 



 

847 

 

Játékok, versengések 

Az alapérintés tökéletesítése, a játékelemek eredményességének 

fokozása testnevelési játékok, játékos feladatok alkalmazásával. 

2:2, 3:3 elleni játék a tanult érintések alkalmazásával. 

Versengések egyénileg, párokban. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A röplabdajáték szabadidőben, szabadtéren, strandon is játszható. 

Részvétel az iskolai mini röplabda bajnokságban, tehetségek 

versenysportba irányítása. 

Kézilabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alapmozgás, indulás, 

megállás, irányváltoztatások, cseles, megtévesztő mozgások, 

fordulatok,labda nélkül. Lábmunka csiszolása. Indulócselek, le-, és 

visszaforgások. Ütközések. Sáncolás helyben, mozgással talajról 

felugorva. Résekre helyezkedés. Esések, tompítások. 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés nehezített 

körülmények között, irány és ritmusváltoztatással. Önszöktetés. 

Labdás cselek: indulási és átadási cselek. Átadások: test előtt, 

oldalról és hátulról érkező labda elkapása, test mögötti átadások. 

Kapura lövések: lendületszerzésből, felugrásból, passzív, félaktív 

és aktív védővel szemben. Átlövés felugrással is.  

Kapura lövések: cselezés után. Kapura lövés bedőléssel, 

bevetődéssel. Ejtés. 

Kapusmunka: helyezkedés, védekezés, ill. támadás, gyorsindítás 

esetén. Védés kézzel-lábbal, 7 m-es védése. 

Taktika: Egyéni taktika: betörések labdával, labda nélkül. 

A kapus átívelése. Kitámadás, halászás, szerelés, elzárás. 

Csapatrész- és csapattaktika:1:1,2:2,2:1,3:2,3:3 elleni játék. 

Védekezés emberfogással 6:0-s, 5:1-es terület védelemmel. Üres 

helyre helyezkedés. Védőtől elszakadás. Melléállásos elzárás. 

Gyors indítások. Lerohanás rendezetlen védelem ellen. Ötletjáték. 

Támadásból védekezésbe gyors visszahelyezkedés. 

 

Képességfejlesztés 

Kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra vonatkozó 

feladatokkal, gyakorlatokkal, a játékelemek intenzív gyakorlásával, 

mérkőzések játszásával. 

Labdás koordináció: idő, pontosság, a feladat bonyolultsága, a 

mozgás összehangolása. 

A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren változó időjárási 

viszonyok között mérkőzések játszásával, a játékelemek 

gyakorlásával. A kondicionális és a koordinációs képességek 

fejlesztik az edzettséget. 
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Játékok, versengések.  

A kézilabdázás technikai, taktikai elemeinek bővítése, 

begyakorlása célirányos testnevelési játékokkal. Célba dobó 

versenyek: a kézilabda szabályainak bővítése.  

Részvétel az iskolai bajnokságban, , a sportágválasztás és az 

utánpótlás nevelés elősegítése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés. 

Baleset-megelőzés az évszakhoz, időjáráshoz alkalmazkodó 

sportág specifikus bemelegítés gyakorlataival, és a technikai-

taktikai szabályok pontos betartásával. A kézilabdázás 

megszerettetésével és a játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra 

alkalmas sportok repertoárjának bővítése. A szervezet 

edzettségének növelése a szabadtéren különböző időjárási 

viszonyok között végzett játéktevékenységgel. 

Labdarúgás 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetések mindkét lábbal, 

külső és belső csüddel, különböző alakzatokban. Labdahúzogatás 

haladás közben, görgetések, fordulatokkal. Átadások, átvételek 

mindkét lábbal. Átadások mozgás közben, ívelten növekvő 

távolságra, irányváltoztatással. Átvételek ívelt labdával. 

Labdalevétel: talppal, csüddel, belsővel, combbal, mellel. Labda 

toppolás. Rúgások: belső-, külső-, teljes csüddel, állított labdával, 

mozgásból, a futással megegyező irányból, oldalról és szemből 

érkező labdával, különböző irányból érkező labdával. 

 Dekázás: haladással, irányváltoztatással, csoportosan csak lábbal, 

csak fejjel. Fejelés: előre, oldalra, különböző irányból érkező 

labdával. Fejelés felugrással. Cselezés: testcsel, labda elhúzása 

oldalra, labdaátvétel testcsellel. Átadócsel, rúgócsel, rálépéssel, 

hátrahúzással.Szerelés:alapszerelés, megelőző szerelés,labdaátvétel 

megakadályozása. Helyezkedés a támadó és a kapu közé, a labda 

elrúgása. Partdobás szabályosan. 

Kapusmunka: guruló-, ívelt labda megfogása, kigurítás, kirúgás 

állított, lepattintott labdával, helyezkedés, erős labda megfogása 

,lábbal védés,kidobás. 

Taktikai gyakorlatok: gyors támadásba felfejlődés, 

visszarendeződés. Poszt vagy udvaros gyakorlás. Helyezkedés. 

Emberfogás poszt szerint. Támadásból védőtől való elszakadás, 

üres helyre helyezkedés. Váltás védelemben. A támadás 

súlypontjának változtatása rövid és hosszú átadásokkal. Egyből 

játék. 4:2 elleni játék. 

Képességfejlesztés 

A motoros képességek fejlesztése a technikai elemek variálásával, 

intenzív, nehezített körülmények között, nagyobb 

ismétlésszámmal. Komplex képességfejlesztés:a technikai elemek 
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sajátos ritmusának dinamikájának kialakítása, azok változatos, 

bonyolultabb feltételek (idő,pontosság,összjátékkényszer stb.) 

között történő gyakorlása. A szervezet edzettsége, fittsége 

növekszik a szabadtéren különböző évszakokban és időjárási 

viszonyok közötti gyakorlással, játékkal. 

Játékok, versengések 

A játékelemek elsajátítását és rögzítését segítő játékos feladatok, 

testnevelési játékok. Cserefoci.  Lábtenisz. Vonal foci. Játék egy 

kapura 2 labdával. 2:1 elleni játék. Labdavezető, dekázó, célba 

rúgó és fejelő versenyek egyénileg és csoportosan. Kispályás 

labdarúgó mérkőzések. Részvétel az iskolai labdarúgó 

bajnokságban. Az utánpótlás nevelés elősegítése. 

Prevenció életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés az évszakhoz, időjáráshoz igazodó specifikus 

bemelegítő gyakorlatokkal, a technikai és taktikai elemek 

szabályos végrehajtásával. Az izmok erősítésének, nyújtásának 

elvei a sportsérülések megelőzése érdekében. A szervek-

szervrendszerek működésének fejlesztése a szabadtéren, különböző 

évszakokban és időjárási viszonyok között végzett sportág-

specifikus motoros cselekvésekkel. 

A sokoldalú játéktudás bővíti a fizikai rekreációra alkalmas 

sportágak körét. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportág technikai végrehajtására, a hibajavítására, a taktikai 

megoldásokra vonatkozó ismeretek bővítése. 

A sportjáték szabályok ismeretének, az egyéni és a csapattaktikai 

elemek bővítése. Alapvető fejlesztési módszerek a motoros 

képességek fejlesztéséhez. 

A csapatjáték szerepe a közösségi sikerek átélésének 

lehetőségeiben. 

A sportszerűség, a fair play és a szabálykövető magatartás 

fontossága. A sportolói és szurkolói magatartás pozitív és negatív 

vonásai, a sporteseményekhez kapcsolódó durvaságok, az agresszió 

helyes értelmezése.  

A labdarúgással kapcsolatos balesetvédelmi és elsősegély nyújtási 

ismeretek. 

A sportjáték rekreációs szerepe az egészséges életmód 

kialakításában. 

A labdarúgás kiemelkedő magyar bázisai, személyiségei, 

nemzetközi sikerei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Félaktív -, aktív védő, dobócsel, indulócsel, önpassz, lepattanó labda, 

ráfutás, befutás, páros lefutás, hármas nyolcas, 1:1, 2:2, 3:2 elleni játék, 

létszámfölényes helyzet. Adogató, felső egyenes nyitás, egyenes leütés, 

feladás, sáncolás, támadási alapformák, ütés-sáncolás fedezése 1:1, 2:2 
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elleni játék. Ütközések, sáncolások, résekre helyezkedés, esés-tompítás, 

önszöktetés, átlövés, bevetődéses, bedőléses lövés, ejtés, betörés, 

gyorsindítás, kitámadás, halászás, elzárás, lerohanás. Átadócsel, rúgó 

csel, labda toppolás, emberfogás , védőtől való elszakadás, üres helyre 

helyezkedés, egyből játék, partdobás, sportágspecifikus bemelegítés, 

deviancia. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok 

Órakeret 

32 óra 

Előzetes tudás 

A tanult futó-, ugró és dobógyakorlatokban való jártasság. 

A rajtok mozgáselemeinek végrehajtása az indítási jeleknek 

megfelelően. 

A futómozgás technikájának alkalmazása vágta illetve tartósfutásban. 

A nekifutás távolságának és sebességének megválasztása. 

Kislabdahajítás 

A kar-, és a lábmunka jelentősége az el-, és felugrásoknál. 

Az atlétikai versenyek lényeges szabályai. 

Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyeken. 

A tematikai egység 

nevelési és fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

Futó-, ugró és dobógyakorlatok képességeknek való elsajátítása, és a 

versenyszabályoknak megfelelő alkalmazása. 

A teljesítmények javulását elősegítő motoros képességek fejlesztése. 

A vágta-, tartós-, váltófutás technikájának javítása. 

Ugrásoknál az optimális nekifutás, az erőteljes kar-, és lábmunka 

kialakítása. 

A hajításoknál és lökéseknél a lendületszerzés és a kidobás 

összekapcsolása. 

Az ugrásoknál és dobásoknál érvényesülő alapvető fizikai 

törvényszerűségeinek ismerete. 

A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete. 

Az érdeklődés felkeltése az atlétikai mozgásformák, a rendszeres 

testedzés, a sportolás iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A korábban tanult rajttechnikák (álló-, térdelő rajt) gyakorlása. 

Térdelőrajt rajtgépről. Rajtversenyek állórajttal, térdelőrajttal,  

15-20 m-es távon. Repülő és fokozó futások. Gyorsfutások 

játékosan és versenyszerűen 30-60 m-es távon. Iramfutás, 

tempófutás, a táv fokozatos növelésével. Futás feladatokkal, 

akadályokkal, átfutás akadályok felett. Futóiskolai feladatok. 

Szökdelések, ugrások 

Szökdelő, ugróiskolai feladatok. Sorozat el-, és felugrások. 

Ének, zene: 

ritmusgyakorlatok. 

 

Biológia, egészségtan,: 

energianyerés, 

szénhidrátok, zsírok, 

állóképesség, erő, 

gyorsaság 
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Helyből távolugrás. Távolugrás guggoló-, vagy lépő technikával. 

A nekifutás, az elugrás és a talajérés iskolázása (elugró sáv). 

Magasugrás átlépő és guruló technikával. A nekifutás és a 

felugrás iskolázása. 

Dobóiskolai gyakorlatok 

Dobások, lökések különböző kiinduló helyzetekből tömött- és 

füles labdával, célba is. Vetés füles labdával: egy és két kézzel 

mindkét oldalra. 

Kislabdahajítás célba, helyből, nekifutással hármas és ötös 

lépésritmusból. Súlylökés helyből, becsúszással (jobb és bal 

kézzel is). Vetések negyed és egész fordulattal. 

Képességfejlesztés 

Az ideg-izomkapcsolat fejlesztése futóiskolai gyakorlatokkal. A 

reakció és vágtagyorsaság fejlesztése rajtokkal és vágtafutásokkal. 

Az idő és tempóérzék fejlesztése iram és tempófutásokkal. 

Gyorskoordinációs képességek fejlesztése különböző sebességgel 

végzett futásokkal. 

Az aerob állóképességek fejlesztése növekvő intenzitású 

futásokkal. 

Az ugrásokhoz szükséges gyorserő fejlesztése szökdelő és 

ugróiskolai feladatokkal, sorozat el- és felugrások. A dobóerő és 

ügyesség fejlesztése tömött és füles labda dobásokkal. 

Játékok, versengések 

Az atlétikai versenyszámok elsajátítását és az elérhető 

teljesítmények fokozását elősegítő játékos feladatok és 

testnevelési játékok alkalmazása versenyszerűen is. Az atlétikai 

versenyszámokban lebonyolított versenyek. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Az atlétikai mozgások technikájának optimalizálása növeli a 

mindennapi életben történő cselekvés és mozgáshelyzetek 

biztonságos megoldását. 

Az életkorhoz igazodó arányos és harmonikus erőfejlesztés 

elősegíti az atlétikus mozgásformák eredményes elsajátítását, 

rögzíti a biomechanikailag helyes testtartást. 

A futások különböző formáinak és különböző terepen történő 

végzése cselekvésmintát szolgáltatnak a szabadidőben és 

különböző terepen végzett tartós futások, kocogások számára. 

Levezetés, a szervezet lecsillapítása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A rajtolás sikerében szerepet játszó indulás utáni fokozatosan 

növekvő és gyorsuló lépések, a lábak és a karok aktív munkájának 

jelentősége. Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő fizikai 

törvényszerűségek. 

Az aktív elugrás értelmezése. 

Informatika: 

táblázatok, grafika 

 

Földrajz: térképismeret 
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Az ugrások és dobások eredményes elsajátításához szükséges  

erőfajták, információk a passzív mozgatórendszer megterhelését, 

károsodását okozó erőedzésekről. 

A mozgáskoordináció szerepe az állóképességi és gyorsasági 

teljesítményekben. 

Az akarati tényezők szerepe az állóképességet igénylő 

teljesítményekben. 

Alapvető ismeretek a terhelési összetevőkről. 

Ismeretek a tartós terhelések hatásáról a keringési rendszerre, a 

szervek és szervrendszerek szabályozására, működésük 

gazdaságosságára és a tanulásban érvényesülő teljesítőképességre. 

Az atlétikai képzéssel pozitív magatartásbeli tulajdonságok 

fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Váltózóna, egykezes váltás, magasugrás guruló technikával, hármas-

ötös lépésritmus, vetés, ideg-izom kapcsolat, reagáló gyorsaság, 

vágtagyorsaság, aktív és passzív mozgatórendszer, terhelési 

összetevő. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Torna jellegű feladatok 
Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás 

A testtömeg feletti uralom, segítségadás mellett. 

A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos megoldása. 

Kötélmászás a képességeknek megfelelő magasságig. 

Egyensúlygyakorlatok a képességeknek megfelelő magasságon, szükség 

esetén segítségadás mellett. 

Aerobik 2-4 ütemű gyakorlat alaplépésekből, egyszerű kartartásokkal, 

zenére is. 

A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos elemei. 

Technikailag helyes járások ritmizált lépések, futások és szökdelések. 

Hibajavítás 

Balesetvédelem. 

Segítségnyújtás társaknak. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tornajellegű gyakorlatok végrehajtásánál igényesség a helyes testtartás 

kialakulására, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának 

megteremtésére. 

Talajon, gerendán, gyűrűn összefüggő gyakorlatok önálló összeállítása 

összekötő elemek alkalmazásával. 

A szekrény és támaszugrások biztonságos végrehajtása a képességeknek 

megfelelő magasságon. 

Az aerobik gyakorlat végrehajtásában kreativitásra, igényességre 

törekvés. 

Az aerobik gyakorlatok zenével összhangban történő végrehajtása. A 
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figyelemkoncentráció, az önkontroll és a kitartó képesség fejlődése. 

Önállósság, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok 

végrehajtásában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna (talajtorna, szertorna). 

A talajtorna és legalább egy tornaszer választása kötelező. 

Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok, támaszugrások: 

Támlázások előre, hátra, oldalra, mellső-hátsó fekvőtámaszban 

haladással is. 

Mellső és mély fekvőtámaszban karhajlítás-, nyújtás. Akadályok 

leküzdése támaszfeladatokkal. Gurulóátfordulások előre, hátra 

különböző kiindulási helyzetekből különböző befejező helyzetekbe. 

Gurulóátfordulások sorozatban is. Fejállás különböző kiindulási 

helyzetekből különböző lábtartásokkal és lábmozgással. Mellső 

mérlegállás. Fellendülés kézállásba bordásfalnál segítséggel és 

segítség nélkül. Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre. 

Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúknak). Kézen 

átfordulás oldalra mindkét irányba közelítően nyújtott testtel. 

Összefüggő talajgyakorlat. 

Csúsztatás nyújtott ülésből hasonfekvésbe, és vissza (lányoknak). 

Vetődés mellső fekvőtámaszból nyújtott ülésbe (fiúknak). 

Ugrószekrény széltében (lányoknak 3-4 rész, fiúknak 4-5 rész): 

gurulóátfordulás a szekrényen talajról elrugaszkodással; felugrás, 

leterpesztés 

 

Függésgyakorlatok: Akadályok leküzdése függésfeladatokkal. 

Mászás kötélen, rúdon. Függeszkedési kísérletek bordásfalon lefelé 

és felfelé. Vándormászás. Függeszkedési kísérletek kötélen 

(fiúknak). 

Magas gyűrű (fiúknak): alaplendület; zsugorlefüggés; lendület előre-

hátra zsugorlefüggésbe; zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó 

lefüggésbe, homorított leugrás hátra, lendületből.  

Érintőmagas gyűrű (lányoknak): lendületek előre-hátra; fellendülés 

lebegőfüggésbe; zsugorlefüggés, ereszkedés hátsó lefüggésbe, 

függésben lendület hátra, homorított leugrás. 

 

Egyensúlyozó gyakorlatok: Magas gerendán, ferdén elhelyezett 

padon, természetes, utánzó járások, futások,fordulatok.  

1 m-es gerenda (lányok): Járások előre, hátra, oldalra, fordulatok. 

Érintőjárás különböző kartartásokkal. Hármas lépés, járás 

guggolásban. Mérlegállás. Függőleges repülés különböző kiinduló 

helyzetekből. 

 

Fizika:  

az egyszerű gépek 

működési 

törvényszerűségei, 

forgatónyomaték, 

egyensúly, 

reakcióerő, hatásidő, 

egyensúly, 

tömegközéppont. 

 

 

 

Biológia, 

egészségtan: 

egyensúlyérzékelés, 

izomérzékelés. 

 

 

 

Ének-zene:  ritmus és 

tempó 
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Aerobik (lányoknak-fiúknak) 

Alaplépések, lépéskombinációk irányváltoztatással, forgással, és 

karmunkával, komplett gyakorlatlánc, koreográfia, zenére történő 

duplázás; aszimmetrikus koreográfia. 

Ugrókötél gyakorlatok (lányoknak-fiúknak) 

Lengetések: oldalt- elöl- fent; fűnyíró, 8-as figura. 

Kötéláthajtások: egy, ill. páros lábon szökdelés, előre-hátra 

kötéláthajtás helyben és haladással, futás mindkét láb alatti 

áthajtással, helyben futás dzsoggoláshoz hasonló lábmunkával. 

Kombinációk: oldalt lengetés egyik oldalra, majd páros lábon 

szökdelés közben kötéláthatás előre, ezt követően oldalt lengetés 

másik oldalra; ugyanez hátra kötélhatással. 

Fordulatok: 2x180 fordulat (egy oldallengetés közben 180 

fordulat, majd kötélhajtás hátra a láb alatt, ezután a második 180 

fordulat majd kötélhatás előre a láb alatt. 

Képességfejlesztés 

Koordinációs képességek komplex fejlesztése talajgyakorlati és 

gyűrűn végezhető elemek kombinált végrehajtásával, valamint az 

ugrószekrény alkalmazásával (téri tájékozódás mozgásátállítódás 

képesség, ritmusérzék). A statikus és dinamikus egyensúly érzékelés 

fejlesztése gerendán végezhető gyakorlatokkal, illetve azok 

variálásával. A váll a kar és törzs erejének erősítése 

támaszhelyzetben és függésben végzett gyakorlatokkal. Zenére, 

állásban és talajon saját testsúllyal végezhető gyakorlatok a főbb 

izomcsoportok erősítése céljából (térdfeszítő, -hajlító, csípőfeszítők, 

hajlítók, törzsfeszítő, -hajlító, könyök ízület-feszítők, -hajlítók. 

Erősítő és statikus nyújtó hatású gyakorlatok variálása. 

 

Játékok, versengések 

Célszerű testnevelési játékok a tornaszerek felhasználásával. 

Játékos feladatok ugrókötéllel. 

Összefüggő talajgyakorlat, gerendagyakorlat, gyűrűgyakorlat: önálló 

összeállítása, bemutatása. 

Tehetséggondozás a torna, aerobik és ugrókötél sportágakban, 

irányítás a versenysport felé. 

Prevenció, egészségfejlesztés 

Az egészséges testi fejlődés elősegítése a torna jellegű 

feladatmegoldásokkal, és az aerob jellegű munkavégzéssel. 

A test izmainak arányos fejlesztése, a helyes testtartás kialakítása 

különböző támaszban, függésben végzett gyakorlatokkal, az erő-, és 

nyújtógyakorlatok összhangjának megteremtésével. 

A tornajellegű feladatmegoldások növelik a cselekvésbiztonságot a 

mindennapi életben. 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A torna jellegű feladatmegoldásokhoz tartozó sportágak 

koncentrikusan bővülő szaknyelvi ismeretei. A sportágak specifikus, 

önálló bemelegítésének szempontjai. 

Az erősítő és nyújtó hatású gyakorlatok alapvető élettani és 

anatómiai ismereti. 

A mozgáshibákkal kapcsolatos ismeretek bővítése, a technika 

javítása és az önkontroll fejlesztése. 

A funkcionális és célzatos erőfejlesztő gyakorlatok kiválasztásának 

és végrehajtásának alapismeretei. 

A zenei és esztétikai alapismeretek. Az életkor szenzitív szakaszai és 

értelmezésük alapismeretei. 

A torna jellegű gyakorlatokkal kapcsolatos versenyrendezés és 

lebonyolítás szabályai. 

A feladat megoldások során az egymásnak nyújtott segítségadás és 

biztosítás módjainak verbális és gyakorlati ismereti. 

Az egészséges életmód összetevői közül a rendszeres testmozgás és 

táplálkozás összefüggéseire vonatkozó alapismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Futólagos kézállás, repülő guruló átfordulás, csúsztatás, vetődés, 

guggolóátugrás, vándormászás, homorított leugrás, aszimmetrikus 

koreográfia, ugrókötél-gyakorlat, statikus és dinamikus 

egyensúlyérzékelés, statikus nyújtás, szenzitív életkori szakasz 

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív környezetben űzhető sportok 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Az alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikái. 

A tanult sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos 

használata A természeti környezet és a szervezet 

alkalmazkodóképessége közötti összefüggések ismerete. 

A természeti környezetben a sportok egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedés szabályai. 

A mostoha időjárási viszonyok melletti sportolás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében választott sportági 

mozgásokkal a tematika továbbfejlesztése. 

A játék-, és sportkultúra gazdagodása a szabadidős szórakozást és a 

játékélményt nyújtó új sportágak mozgásanyagának ismerete. 

Az évszakoknak megfelelő rekreációs sportágak és népi 

hagyományokra épülő sportolási forma elsajátítása. 

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek elsajátítása. 

A szabadban végzett mozgások, és a környezettudatosság 

jelentőségének elismerése. 

A természeti/környezeti hatásokkal szembeni alkalmazkodó, 

ellenálló képesség kialakítása. 
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A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése, a hagyományos 

és újszerű mozgásanyag elsajátítása. 

A szabadidőben rekreációs céllal végzett fizikai aktivitás iránti 

pozitív beállítódás fokozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmény Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább négy az 

évszaknak megfelelő és a körülményekhez igazodó fizikai 

aktivitások: gyalogos-kerékpártúrák, kirándulások, kocogás, tartós 

futás a szabadban, tájfutás, BMX, görkorcsolyázás, gördeszkázás, 

hógolyózás, szánkózás, korcsolyázás, alpesi síelés, asztalitenisz, 

tollaslabda,  floor-ball,  T-ball, frízbi, Turul,  Nordic Walking, 

Játékok a szabadban: számháború. 

Például: Korcsolyázás (az 5-6-7 évfolyamos tudás bővítése) A 

korcsolyázás technikai alapjai: siklások, előrekorcsolyázás, 

hátrakorcsolyázás, ívben korcsolyázás, koszorúzás, megállás, 

fordulatok. 

Asztalitenisz (folyosón és szabadban felállított asztalokon). 

Előkészítő gyakorlatok. Technikai gyakorlatok: alapállás, ütőtartás, 

lábmunka. 

Nordic Walking (NW) 

Technikai elemek: diagonál lépés, gyaloglólépés, futó és ugró 

alaptechnikák. A bot funkcionális használata. 

Turul: 

Technikai elemek: labda adogatás átlósan és egyenesen, falra, háló 

felett. 

 

Képességfejlesztés 

A korcsolyázás alaptechnikai elemeinek gyakorlásával az 

alapállóképesség , a lokomotoros gyorsaság, az alsó végtag 

erejének, az egyensúlyozó képességnek fejlesztése.  

Az asztalitenisz játékhoz szükséges koordinációs képességek 

fejlesztése játékos gyakorlatokkal, az alapütések technikájának 

gyakorlásával. A láb és a kar gyorserejének fejlesztése a sportág 

igényeinek megfelelően. 

 

Nordic Walking:  

Sokoldalú motoros képességfejlesztés.(állóképesség, erő, 

koordináció, mozgékonyság, gyorsaság). ANW időjáráshoz és 

környezeti feltételekhez igazodó bemelegítő és nyújtógyakorlatai 

Turul: a nyári időszakban a szabad levegőn történő testmozgással a 

természet erőinek felhasználásával az edzettség fokozása. 

 

 

Földrajz: időjárási 

ismeretek, tájékozódás, 

térképhasználat. 
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Játékok, versengések 

Korcsolyázás: sor és váltóversenyek, a sportág technikai elemeinek 

felhasználásával, egyéni és páros gyakorlatok, szlalom korcsolyázás, 

váltott lábon siklások, a lengő láb előre és hátra lendítésével. 

Koszorúzás előre-hátra, íves korcsolyázás versenyszerűen. 

Asztalitenisz: a játékoknál felsorolt gyakorlatok. 

Turul: csapatjáték, adogatás a háló felett. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, 

formális és informális keretek között végezhető új testedzési 

formák megismerése, gyakorlása jártasság szintű elsajátítása. A 

szervezet edzettségének ellenálló és alkalmazkodó képességének 

fokozása a természeti és környezeti hatásokkal. Az egészséges 

életmóddal kapcsolatos tudásanyag bővítése, a környezettudatos 

magatartás formálása. Az új sportági mozgásformák 

megismerésével a motoros cselekvés biztonság növelése, 

technikailag helyes elsajátításukkal a balesetek megelőzése. A 

technikai gyakorlatok káros kivitelezése következményeinek 

tudatosításával prevenciós ismeretek átadása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A pszichomotoros tartalmakhoz tartozó információk az önálló és 

tudatos tanulás, gyakorlás elősegítésére. 

Az asztalitenisz játékai és kellékei. 

A NW-alaptechnika helyes kivitelezésével és a káros 

mozdulatokkal kapcsolatos ismeretek (botválasztás, bot által bezárt 

szög, a felsőtest tartása, karmunka). 

A NW kellékei (megfelelő méretű bot, övtáska, réteges öltözködés, 

esőkabát, kényelmes cipő folyadék stb.). 

A szabadtéren történő sportolás egészségvédő hatásai: szív és 

keringési rendszer, jó erőnlét, pozitív neurológiai hatás stb. 

Turul játék kellékei: a játéktér, játékszabályok (5x10 m-es terület 2 

m. magas háló, keményfából esztergált körecset formájú ütő és 

teniszlabda. Versenyszabály ismeretek: egyéni, páros, vegyes 

páros, pontszámítás stb. 

A környezetkímélő magatartás főbb kritériumai. 

A rekreáció alapértelmezése, életkori sajátosságai és az életen át 

tartó fizikai aktivitás alapismeretei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Előre és hátrakorcsolyázás, koszorú,; tenyeres adogatás tenyeres 

kontraütés, fonák adogatás, fonák kontraütés,fonák droppütés, 

tenyeres  droppütés, fonák nyesett adogatás, tenyeres nyesett 

adogatás,alapszerva, Nordic Walking, egészségvédő hatás, rekreáció. 
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Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

 

Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok 

Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás 

Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák. 

Grundbirkózás, alaphelyzetek, kitolás és kihúzás. 

A dzsúdó elemi guruló-, és esés gyakorlatai. 

Néhány egyszerű önvédelmi fogás. 

A test-test elleni küzdelem. 

Az érzelmek és a z agresszió szabályozása. 

Mások teljesítményének elismerése. 

A tanult önvédelmi és küzdőjellegű feladatok szabályai. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A grundbirkózás további technikájának, szabályainak elsajátítása és a 

gyakorlatban történő alkalmazása. 

Az önvédelmi módok megismerése és gyakorlatainak kontrollált 

végrehajtása. 

Különböző eséstechnikák biztonságos végrehajtása társ 

közreműködésével is. 

Leszorítás technikák és leszorításból történő megismerése. 

Állásküzdelem kialakítása a dzsúdó elsajátított dobásaival. 

Veszélyes helyzetek, fenyegetettség felismerése, viselkedésminták 

elsajátítása a fenyegetettség elkerülésére. 

Segítségkérésre, menekülésre vonatkozó ismeretek elsajátítása. 

A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása. 

A fájdalomtűrés és az önfegyelem. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Önvédelem, önvédelmi fogások.  

Szabadulás fojtásfogásból. Felső egyenes kalapácsütés, egyenes 

ütés és köríves ütés védése, hárítása. Egyenes rúgás hárítása. 

Védés után a tanult dobástechnikák alkalmazása (pl. egyenes ütés 

hárítása oldalra kitéréssel, majd nagy külső horogdobás). 

Grundbirkózás 

Emelések és védésük. Mellső, hátsó és oldalemelések különböző 

fogásokkal: (derékfogásból, hónaljfogásból, karlezárással, 

karfelütéssel, stb.) Grundbirkózás szabályai, küzdelmek azonos 

súlyú partnerrel. 

Dzsúdó 

Különböző eséstechnikák tompító felületének elsajátítása alacsony, 

talaj közeli helyzetekben. Zuhanó esések előre, hátra, oldalra 

különböző kiindulási helyzetekből (térdelés, nyújtott ülés, 

guggolás, hajlított állás, állás). Csúsztatott esés jobbra és balra 

állásban majd oldalazó szökdeléssel. Társas rávezető gyakorlatok 

(társ hátán történő ülésből, társ által kötéllel lábat meghúzva, 

Történelem, társadalmi 

ismeretek: keleti és 

magyar harci kultúrák. 

Biológia-egészségtan: 

izmok, 

ízületek,anatómiai 

ismeretek, testi és lelki 

harmónia 
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térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással). Zuhanó esések társ 

általi lökésből állásban és mozgásban. 

Földharc technikák: leszorítás technikák ismerete. 

Rézsútos/oldalsó, fej felőli/ lovagló üléses technikák. A 

leszorításokból történő szabadulások ismerete. Mini küzdelmek 

befogott leszorítás technikákból történő szabadulás adott időn 

belül. 

(pl. 25 mp). Mini földharc küzdelem leszorítás technikák 

befogására irányulóan. 

Dobástechnikák: Alapfogás. Egyensúlyvesztés irányai, a dobás 

részei. Nagy külső horogdobás (osoto gari), nagy csípődobás 

(ogoshi). 

Átmenet dobástechnikából leszorítás technikába : nagy külső 

horogdobást követően rézsútos leszorítás, nagy csípődobást 

követően rézsútos leszorítás.  

Állásküzdelem (dzsúdó): Tanult dobásokkal történő állásküzdelem 

Képességfejlesztés 

Az eredményes küzdő jellegű feladatok elsajátításához szükséges 

kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése természetes 

mozgásformák és játékos, egyéni és páros képességfejlesztő 

gyakorlatok alkalmazásával (mászások, kúszások, emelések-

hordások, függeszkedések, húzások-tolások, kéziszerrel történő 

gyakorlatok). 

Játékok, versengések 

Az állás és földharc küzdelmet előkészítő páros küzdőjátékok. 

Földharcjátékok (szőnyegfelület esetén). Állásban végzett játékok. 

Emeléseket előkészítő páros küzdőjátékok. Mögékerülés, 

kiemelés, páros játékok küzdőgyakorlatai. Állásküzdelmek azonos 

súlyú partnerekkel a grundbirkózás és a dzsúdó elsajátított 

elemeinek gyakorlásával. A tehetséges tanulók speciális 

fejlesztése, versenyeztetése a diáksportban, sportegyesületbe 

irányításuk. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A mindennapi cselekvésbiztonság növelése az eséstechnikák és 

tompítások elsajátításával, viselkedésminták elsajátítása a 

veszélyes helyzetek és fenyegetettségek elkerülésére. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az oktatásra kerülő gyakorlatok technikailag helyes végrehajtására 

vonatkozó ismeretek. 

Átfogó ismeretek a szabálytalan és tilos fogásokról.  

Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes végrehajtását 

befolyásoló alapvető motoros képességek ismeretei és életkorhoz 

igazított fejlesztési módszerei. 
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A küzdősportok, mint a magyar sport nemzetközi sikereinek 

képviselője. 

Szemléletformálás a küzdősportok komplex személyiségfejlesztő 

ismertetésével (motoros, kognitív, szociális, és érzelmi akarati 

tulajdonságok). 

Mire tanít a dzsúdó: Néhány elv és bölcselet a keleti mesterek 

tanításaiból. 

Annak tudatosítása, hogy a küzdőmódokban a szerény, szorgalmas 

és kitartó emberek találnak védelmi eszközt. 

A küzdősportok gyakorlásához alapvető elv az egészségi és 

élettani szabályok megtartásának elve, a gyakorlás és a pihenés 

helyes aránya, a helyes táplálkozás, a célszerű légzés, a túlerőltetés 

elkerülése. Az óvatosság, a figyelem és a józan helyzetmegítélés 

mellett le kell küzdeni az elbizakodottságot, a vigyázatlanságot és 

a félelmet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felső egyenes kalapácsütés, egyenes ütés, köríves ütés, egyenes rúgás, 

fojtásfogás, leszorítás, nagy külső horogdobás (osoto gari) nagy 

csípődobás (ogoshi). 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

8. évfolyam 

végén 

Természetes és nem természetes mozgásformák. 

Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában, tájékozottság 

a relaxációs technikákról. 

Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása 

zenére. 

Az erősítés és a nyújtás ellenjavallt gyakorlatai, 

Az összehangolt, feszes testtarás kritériumainak való megfelelés. 

Tájékozottság a kamaszkori személyi higiénéről. 

Az eddig elsajátított relaxációs technikák, és a képtudati, 

szimbolizációs folyamatok összekapcsolása. 

Úszás, úszás jellegű feladatok. 

A tanult úszásnemekben mennyiségi és minőségi teljesítményjavulás 

javulás felmutatása. 

Mellúszás a tanuló adottságainak, képességeinek megfelelően. 

A vízben mozgás prevenciós előnyei, és a fizikai háttér. 

A vízből mentés alapgyakorlatainak bemutatása. 

Felelősségérzet, érdeklődés, segítőkészség megnyilvánulása a vizes 

feladatokban. 
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Sportjátékok 

Gazdagabb sportjáték-technikai és taktikai tudásanyag. 

A játékszabályok kibővített körének megismerése, alkalmazása. 

Jártasság néhány új taktikai formáció, helyzet megoldásában. 

A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció 

fejlődése. 

A sportjátékokhoz szükséges test-test elleni küzdelem megtapasztalása 

és elfogadása. 

Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a 

gondolatok, vélemények szóban történő kifejezése. 

Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban. 

Atlétika jellegű feladatok 

Az atlétikai tanult mozgások 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, 

lendületszerzés és a befejező mozgások összekapcsolása. 

A futás, kocogás élettani jelentőségének ismerete. 

Torna jellegű feladatok 

A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának 

jelenléte a torna jellegű mozgásokban. 

Talajon, gerendán, gyűrűn növekvő önállóság jeleinek felmutatása a 

gyakorlásban, gyakorlat összeállításban. 

Az aerobik gyakorlatok kivitele és a zenével történő összehangolása. 

Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű 

gyakorlatok végrehajtásában. 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

Az évszaknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és a népi 

hagyományokra épülő sportolási formákban bővülő jártasság. 

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek tudatossága. 

A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az 

ezzel kapcsolatos előnyök, rutinok ismerete. 

A környezettudatosság cselekedetekben való megnyilvánulása. 

A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra 

hagyományos és újszerű mozgásanyagainak elsajátításában. 

A szabadidőben végzett sport iránti pozitív beállítódás. 

Önvédelmi és küzdőfeladatok 

A grundbirkózás alaptechnikájának és szabályainak gyakorlatban 

történő alkalmazása. 

A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az 

önvédelmi gyakorlatok kontrollált végrehajtása társsal. 

Állásküzdelemben jártasság. 

A fenyegetettségi szituációkra, segítségkérésre, menekülésre 

vonatkozó ismeretek elsajátítása. 

A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása. 

A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés. 
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Életmód 

( Osztályfőnöki) 

5-8. osztály 

 

 

 

ÓRATERV 

 

 

 

 

 Heti óraszám Éves óraszám 

5. osztály 1 óra 37 óra 

6. osztály 1 óra 37 óra 

7. osztály 1 óra 37 óra 

8. osztály 1 óra 37 óra 

Óraszám összesen:          148 óra 
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1. 5. évfolyam 

Cél 

 Szabályok alkotása 

 A szabályok fontosságának felismerése 

 Reális önértékelés 

 Önelfogadás 

 Érdeklődjön mások véleménye iránt 

 Az egyéniség tisztelete 

 A társas viselkedés szabályszerűségeinek megismerése 

 A közösségi kapcsolatrendszerek elemzése 

 Szerepvállalás 

 Gyakoroltatás 

 Áldozatvállalás 

 A figyelem irányítása 

 Az önmagunkért és másokért érzett felelősség felkeltése  

 Az egészséget megőrző szokások kialakítása 

 Az egészséget károsító tényezők megismerése 

 A szenvedélybetegségek meghatározása 

 A megelőzés tudatának kialakítása  

 Együttműködés családdal, társadalommal 

Követelmény 

A tematika sajátosságai miatt a követelmények taxonómiája nem fogalmazható meg, ezért a várható 

eredményeket (a cselekedet, viselkedés magatartás szintjén) határozzuk meg. 

 Alkalmazkodás a közösen alkotott szabályokhoz. Magabiztosságot tükröző fellépés. Pozitív 

énkép kialakulása. 

 A teendők közös megbeszélésére való képesség, az együttműködésre való nyitottság 

 Családjához érzelmileg kötődő, családtagokra odafigyelő. 

 Helyes szokásokat kialakító, rögzítő, és követő magatartás. 

 A biztonságos élet szokásainak kialakulása. 

Tartalom 

A témakörök foglalkozásokra bontva: 

 Önismeret 

Bevezetés 

Ki vagyok én? 

Én a társaim szemében  

A másik ember is fontos 

 Én és a helyem a környezetben 

Közösségek 
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Én és a helyem a családban 

 Egészséges és biztonságos élet 

Az egészség értéke életünkben  

Hogyan élhetek egészségesen? 

 Veszélyeztető tényezők 

Veszélyes anyagok, helyzetek és tényezők az otthonunkban és a környezetünkben 

A drog fogalma, hatása a szervezetre, a családra és a társadalomra 

 Óvd és védd magad! 

Személyes biztonság: jogaim és kötelességeim 

Személyes biztonság: felelősségem 

Értékelés 

Értékelésünk általános alapelveit a pedagógiai program tartalmazza. 

Az Életvezetési ismeretek és készségek című személyiségfejlesztő program, amely nálunk az 

Életmód nevű tantárgy címmel kerül bevezetésre. Lényege, hogy a nevelő információátadás helyett 

az előmozdító, támogató szerepében segít a többieknek (egyenrangú társaknak) a kölcsönös és 

mindig önkéntességen alapuló kommunikáció során felfedezni, kibontani a személyiségfejlesztés 

egy-egy lépését. 

Ezért értékelésünkben kiemelten fontos a tantárgy céljainak megvalósításához a pozitív megerősítés 

alapelvét alkalmaznunk a nevelési céljainknak megfelelő magatartásminták rögzítéséhez. 

Módszertani ajánlás 

Az anyag feldolgozásának módja: 

 Közös nagy csoportos, kis csoportos, páros gyakorlat  

 Előadás 

 Beszélgetés 

 Vita  

 Feladatlap 

 Kérdőív kitöltése 

 Értelmezés meghatározás 

 Gyűjtés 

 Csoportosítás 

 Mese 

 Helyzetgyakorlatok 

 Párbeszédek 

 Jellemzés  

 Kísérlet 

 Önkifejezés képzőművészeti eszközökkel  

 Önkifejezés mozgással stb. 
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 Bölcs mondások      Első vertikális Kisszöv.  

 Herman Hesse: Demian     Tericum, 1994. 

 Jelképtár(Hoppál-Jankovics-Nagy Szedám)   Helikon 

 Karinthy Frigyes: Skarlát     Szépirodalmi, 1972. 

 Kassai Tibor: Szemenszedett bölcsességek   Múzsák, 1974. 

 Lukácsy András: Elmés játékok, játékos elmék   Minerva, 1974. 

 Nossrat Peseschikian: A tudós meg a tevehajcsár   Helikon 

 Paul Watzlawick: A helyzet reménytelen, de nem súlyos   Helikon 

 Magyar költők gyűjteményes kötetei 

 

Forrásmunka 

Csendes Éva: Életvezetési ismeretek és készségek című személyiségfejlesztő és prevenciós program 

(Tanterv és tanmenet) V. osztály Budapest, 1996. Calibra 
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2. 6. osztály 

Cél 

 Az önnevelésre való képesség kialakítása 

 A változások nyomon követése és tudatosítása  

 Önjellemzés 

 A kapcsolatok kialakításának és fenntartásának módjai  

 Kommunikációs készség kialakítása 

 Szerepvállalás 

 Tolerancia 

 Előítéletmentesség 

 Fizikai, intellektuális, tárgyismereti és szocializációs jellegzetességek 

 A konkrét és az elvont gondolkodás jellemzői  

 Az egészségmegőrző szokások kialakítása 

 A helyzetfelmérésre és a döntésre való képesség kialakítása 

Követelmények 

A tematika sajátosságai miatt a követelmények taxonómiája nem fogalmazható meg, ezért a várható 

eredményeket (a cselekedet, viselkedés, magatartás szintjén) határozzuk meg. 

 Érzelmi biztonság és önbecsülés 

Irányított figyelem 

 Megtanul beszélgetni 

Jó kommunikációs készségek 

 Alkalmazkodik a környezet adta lehetőségekhez  

Felismeri az érzelmek és a viselkedés kapcsolatát 

 Az egészséget károsító tényezők ismerete alapján az érzelmi jellegű visszautasítás 

megalapozása 

Tartalom 

A témakörök foglalkozásokra bontva 

 Önismeret 

Változásaim - Hogyan fejlődöm?  

A pozitív én bemutatása a társaknak 

 Én és a helyem a környezetben 

Helyem az iskolában, osztályban: elfogadás, elutasítás 

Helyem az iskolában, osztályban: együttműködés 

 Egészséges és biztonságos élet 

Növekszem, változom  

Életrend, életritmus 

 Veszélyeztető tényezők 
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Kísértésnek kitéve 

Dohányzás 

Alkohol 

Veszélyes és tiltott szerek 

 Óvd és védd magad! 

Hogyan tudok visszautasítani?  Véleményalkotás, ítéletformálás 

Hogyan tudok visszautasítani? Kritikai gondolkodás 

Értékelés 

Értékelésünk általános alapelveit a pedagógiai program tartalmazza. 

Az Életvezetési ismeretek és készségek című személyiségfejlesztő program, amely nálunk az 

Életmód nevű tantárgy címmel kerül bevezetésre. Lényege, hogy a nevelő információátadás helyett 

az előmozdító, támogató szerepében segít a többieknek (egyenrangú társaknak) a kölcsönös és 

mindig önkéntességen alapuló kommunikáció során felfedezni, kibontani a személyiségfejlesztés 

egy-egy lépését. 

Ezért értékelésünkben kiemelten fontos a tantárgy céljainak megvalósításához a pozitív megerősítés 

alapelvét alkalmaznunk a nevelési céljainknak megfelelő magatartásminták rögzítéséhez. 

Módszertani ajánlás 

Az anyag feldolgozásának módja: 

 Közös nagy csoportos, kis csoportos, páros gyakorlat  

 Előadás 

 Beszélgetés 

 Vita 

 Feladatlap 

 Kérdőív kitöltése 

 Értelmezés meghatározás 

 Gyűjtés 

 Csoportosítás 

 Mese 

 Helyzetgyakorlatok 

 Párbeszédek 

 Jellemzés  

 Kísérlet 

 Önkifejezés képzőművészeti eszközökkel  

 Önkifejezés mozgással stb. 

Eszközök 

 Ab ovo usque ad mala     Tkv.kiadó, Bp., 1987. 

 Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni!   Mandátum, 1990. 

 Anekdoták, kuriózumok     Gondolat, Bp., 1968. 
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 Bölcs mondások      Első vertikális Kisszöv. 

 Herman Hesse: Demian     Tericum, 1994. 

 Jelképtár(Hoppál-Jankovics-Nagy Szedám)   Helikon 

 Karinthy Frigyes: Skarlát     Szépirodalmi, 1972. 

 Kassai Tibor: Szemenszedett bölcsességek   Múzsák, 1974. 

 Lukácsy András: Elmés játékok, játékos elmék  Minerva, 1974. 

 Nossrat Peseschikian: A tudós meg a tevehajcsár   Helikon 

 Paul Watzlawick: A helyzet reménytelen, de nem súlyos   Helikon 

 Magyar költők gyűjteményes kötetei 

Forrásmunka 

Csendes Éva: Életvezetési ismeretek és készségek című személyiségfejlesztő és prevenciós program 

(Tanterv és tanmenet) VI. osztály Budapest, 1996. Calibra 
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3. 7. osztály 

Cél 

 A nemi identitástudat megerősítése  

 A nemi szerepek fogalma 

 Tanuljon meg választani 

 A kritikai gondolkodás és döntéshozás lépéseinek alkalmazása 

 Stresszhelyzetek és kockázati tényezők felismerése  

 A veszteségkezelés módjai 

 Konfliktuskezelési ismeretek 

 A kockázat vállalásának pozitív és negatív következményei.  

 Ismerje fel, hogy a tömegtájékoztatás felhasználásával az ember és a közösségek könnyen 

manipulálhatók. 

 Rövid távú célok. 

Követelmények 

A tematika sajátosságai miatt a követelmények taxonómiája nem fogalmazható meg, ezért a várható 

eredményeket (cselekedet, viselkedés, magatartás szintjén) határozzuk meg. 

 Nemi szerepvállalás 

 Eligazodás a személyi kapcsolat rendszerében: Kölcsönösség 

 Empátia 

 Pozitív szerepvállalás csoportban, közösségben 

 A feszültségkezelés helyes módozatainak megtanulása  

 A felelősséggel kezelt döntés 

 Az életvitel összehangolása a kínálkozó lehetőségekkel  

 Tudatos választás 

  Visszautasítás 

 A magabiztos, szuverén személyiség alapjai 

Tartalom 

A témakörök foglalkozásokra bontva: 

 Önismeret 

Milyen vagyok? Azonosságok, nemi különbözőségek  

Leválás a családról - Az önállósodás kezdete 

 Én és a helyem a környezetben 

Én és a barátom - Elfogadás, kizárás 

A baráti társaság és a kortársak szerepe 

 Egészséges és biztonságos élet 

Mi bánt engem? - Válságos helyzetek  

Mit tegyek? - Problémamegoldás 
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 Veszélyeztető tényezők 

Az egyén és a drogok  

A drogok és a médiák 

A reklám hatása 

Kritikus helyzetek és döntések 

 Óvd és védd magad! 

Visszautasítási technikák  

A nemet-mondás módjai - Kiállás 

Értékelés 

Értékelésünk általános alapelveit a pedagógiai program tartalmazza. 

Az Életvezetési ismeretek és készségek című személyiségfejlesztő program, amely nálunk az 

Életmód nevű tantárgy címmel kerül bevezetésre. Lényege, hogy a nevelő információátadás helyett 

az előmozdító támogató szerepében segít a többieknek (egyenrangú társaknak) a kölcsönös és 

mindig önkéntességen alapuló kommunikáció során felfedezni, kibontani a személyiségfejlesztés 

egy-egy lépését. 

Ezért értékelésünkben kiemelten fontos a tantárgy céljainak megvalósításához a pozitív megerősítés 

alapelvét alkalmaznunk a nevelési céljainknak megfelelő magatartásminták rögzítéséhez. 

Módszertani ajánlás 

Az anyag feldolgozásának módja: 

 Közös nagy csoportos, kis csoportos, páros gyakorlat  

 Előadás 

 Beszélgetés 

 Vita 

 Feladatlap 

 Kérdőív kitöltése 

 Értelmezés meghatározás 

 Gyűjtés 

 Csoportosítás 

 Mese 

 Helyzetgyakorlatok 

 Párbeszédek 

 Jellemzés  

 Kísérlet 

 Önkifejezés képzőművészeti eszközökkel  

 Önkifejezés mozgással stb. 

Eszközök 

 Ab ovo usque ad mala     Tkv.kiadó, Bp., 1987. 

 Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni!   Mandátum, 1990. 
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 Anekdoták, kuriózumok     Gondolat, Bp., 1968. 

 Bölcs mondások      Első vertikális Kisszöv.  

 Herman Hesse: Demian     Tericum, 1994. 

 Jelképtár (Hoppál-Jankovics-Nagy Szedám)   Helikon 

 Karinthy Frigyes: Skarlát     Szépirodalmi, 1972. 

 Kassai Tibor: Szemenszedett bölcsességek   Múzsák, 1974. 

 Lukácsy András: Elmés játékok, játékos elmék  Minerva; 1974. 

 Nossrat Peseschikian: A tudós meg a tevehajcsár Helikon 

 Paul Watzlawick: A helyzet reménytelen, de nem súlyos   Helikon 

 Magyar költők gyűjteményes kötetei 

Forrásmunka 

Csendes Éva: Életvezetési ismeretek és készségek című személyiségfejlesztő és prevenciós program 

Tanterv és tanmenet VII. osztály, Budapest, 1996. Calibra 
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4. 8. osztály 

Cél 

 A konfliktuskezelési képesség kialakítása 

 Reális célok megfogalmazása 

 Az összevetés igényének felkeltése 

 Tanulja meg az érzelmeit kifejezni 

 Felkészülés a felelősségteljes döntés képességére 

 Rávezetni arra, hogy elfogadják saját felelősségüket az életminőségük kialakításában 

 Segíteni a jövő tervezését 

 Tudatosítani a pozitív jövőkép fontosságát 

 Belső harmóniára törekvés 

 Megismertetni az alkotó életforma fogalmát 

 A társadalmi-fogyasztási szokások, hagyományok, kultúrák szerepe életünkben 

 Az intézmények, a humán szolgálatok, a szakemberek megismertetése 

 Perspektivikus célok és döntések 

Követelmények 

A tematika sajátosságai miatt a követelmények taxonómiája nem fogalmazható meg, ezért a várható 

eredményeket (a cselekedet, viselkedés, magatartás szintjén) határozzuk meg. 

 Reális önértékelés és elfogadás 

Alkalmazkodás a valósághoz 

 Vállalja a választás felelősségét 

Életigenlő, bizakodó, örülni tudó életattitűd 

 Képesek lesznek rövid és hosszú távú célok megfogalmazására és a pályaválasztási terveik 

követésére, egy választott szakma felé elindulni 

Egészséges, kockázatvállaló magatartást tanúsítanak a célok megvalósításában 

 Határozott visszautasítás 

Segítség másokon 

 Céltudatos kitartás 

Állhatatos 

"Kivitelező" 

Tartalom 

A témakörök foglalkozásokra bontva 

 Önismeret 

Ki vagyok én? Gyerek? Felnőtt? Készülődés a pályaválasztásra 

Pályaválasztás - Jövőkép Milyen lehetőségeim vannak? 

Hogyan építem önmagam? 

 Én és a helyem a környezetben 
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Barátság - Párkapcsolat  

Felelős felnőtté válás 

 Egészséges és biztonságos élet 

Az én életösvényem 

Teendőim a teljes életért 

 Veszélyeztető tényezők 

A drogok és a társadalom 

Vigyázok magamra, vigyáznak rám  

Hová fordulhatok, kik segíthetnek? 

 Óvd és védd magad! 

Nemet mondani. Határozott ellenállás, alkotó gondolkodás  

Határozott ellenállás, a következmények vállalása. 

Értékelés 

Értékelésünk általános alapelveit a pedagógiai program tartalmazza. 

Az Életvezetési ismeretek és készségek című személyiségfejlesztő program, amely nálunk az 

Életmód nevű tantárgy címmel kerül bevezetésre. Lényege, hogy a nevelő információátadás helyett 

az előmozdító, támogató szerepében segít a többieknek (egyenrangú társaknak) a kölcsönös és 

mindig önkéntességen alapuló kommunikáció során felfedezni, kibontani a személyiségfejlesztés 

egy-egy lépését. 

Ezért értékelésünkben kiemelten fontos a tantárgy céljainak megvalósításához a pozitív megerősítés 

alapelvét alkalmaznunk a nevelési céljainknak megfelelő magatartásminták rögzítéséhez. 

Módszertani ajánlás 

Az anyag feldolgozásának módja: 

 Közös nagy csoportos, kis csoportos, páros gyakorlat  

 Előadás 

 Beszélgetés 

 Vita 

 Feladatlap 

 Kérdőív kitöltése 

 Értelmezés meghatározás 

 Gyűjtés 

 Csoportosítás 

 Mese 

 Helyzetgyakorlatok 

 Párbeszédek 

 Jellemzés  

 Kísérlet 

 Önkifejezés képzőművészeti eszközökkel  

 Önkifejezés mozgással stb. 
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Eszközök 

 Ab ovo usque ad mala     Tkv.kiadó, Bp., 1987. 

 Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni!  Mandátum, 1990. 

 Anekdoták, kuriózumok     Gondolat, Bp., 1968. 

 Bölcs mondások      Első vertikális Kisszöv.  

 Herman Hesse: Demian     Tericum, 1994. 

 Jelképtár(Hoppál-Jankovics-Nagy Szedám)   Helikon 

 Karinthy Frigyes: Skarlát     Szépirodalmi, 1972. 

 Kassai Tibor: Szemenszedett bölcsességek   Múzsák, 1974. 

 Lukácsy András: Elmés játékok, játékos elmék  Minerva, 1974. 

 Nossrat Peseschikian: A tudós meg a tevehajcsár Helikon 

 Paul Watzlawick: A helyzet reménytelen, de nem súlyos   Helikon 

 Magyar költők gyűjteményes kötetei 

Forrásmunka 

Csendes Éva: Életvezetési ismeretek és készségek című személyiségfejlesztő és prevenciós program 

(Tanterv és tanmenet) VIII. osztály Budapest, 1996. Calibra 
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5. Célok, feladatok 

Az általános iskolai egészségtan modul tanításának célja, hogy a környezetismeret tantárgy 

keretében elsajátított ismeretekre, szokásokra, képességekre építve, azt továbbfejlesztve olyan 

egészségszemléletet, képességrendszert és személyiségjegyeket alakítson ki, mely során a 

tanulókban 

 kialakul önmagukkal és környezetükkel szembeni érzékenység és felelősségérzet, 

 tudatosulnak a környezet, a viselkedés, az életmód és az egészségi állapot ok-okozati 

 összefüggései, 

 kialakul testi és lelki egészségük harmóniája, 

 világossá válik, hogy életminőségük jobbítását csak jövőjük tervezésével és életútjuk 

 tudatos építésével valósíthatják meg, 

 tudatosul az egészség és környezetvédő magatartás szokásrendszerének fontossága és 

 jelentősége, 

 kialakulnak azok a megküzdési stratégiák, melyekkel megelőzhetik vagy újrateremthetik életük 

egyensúlyát, 

 egyértelművé válik, hogy az egészség, a kiegyensúlyozott életvitel nélkülözhetetlen eszköz a 

boldog, sikeres élethez, 

 kialakul az életkoruknak megfelelő önismeret, mint az önnevelés alapja, 

 alapvető igénnyé válik a szellemi tevékenységhez szükséges tanulási módszerek elsajátítása, a 

munka, a pihenőidő megfelelő arányának, és a munkához szükséges nyugodt, rendezett 

környezet kialakítása. 

Mindezek megvalósításához az egészségtan modult tanító tanárnak az a feladata, hogy tanítványai a 

megismerés során: 

 lássák az emberi test felépítésének és működésének főbb jellemzőit, 

 vegyék észre testük kamaszkori változásait, 

 keressék e változások okát és értsék következményeit, 

 hasznosítsák megszerzett ismereteiket, elsajátított egészségvédő szokásaikat a kamaszkori 

változások kellemetlenségeinek csökkentésére, 

 ismerjék fel az egészségüket veszélyeztető környezeti hatásokat, 

 törekedjenek e hatások kiküszöbölésére, 

 lássák az egészségvédelemben a betegségek megelőzésének fontosságát, 

 tudják, mikor kell orvoshoz fordulni, és problémájuk mely orvosi szakterülethez tartozik, 

 ismerjék a szenvedélybetegségek kialakulását előidéző anyagok szervezetre gyakorolt káros 

hatásait, 

 utasítsák el a káros élvezeti szerek és a drogok használatát, 

 ismerjék fel a környezetszennyezésből és a technikai fejlődésből származó veszélyhelyzeteket, 

törekedjenek elkerülésükre, 

 vállalják nemiségüket és a hozzá tartozó társadalmi szerepet, magatartást, 

 sajátítsák el az egészséges életvitel (személyi higiéné, táplálkozás, mozgás) tudni- és tennivalóit, 

 gyakorolják a mindennapokban ezek szokásrendszerét, 

 legyenek képesek helytelen életviteli szokásaik felcserélésére, elhagyására, 



 

877 

 

 lássák és értékeljék az egészséges test és a környezet szépségét, 

 ismerjék az egészséges környezet jellemzőit, 

 értsék a környezet, életmód, a viselkedés és az egészségi állapot összefüggéseit, 

 váljanak képessé helyes választással, egyéni tettekkel életvitelük jobbítására, 

 ismerjék meg önmagukat, főbb lelki tulajdonságaikat, 

 törekedjenek a lelki harmóniájuk létrehozására és fenntartására saját maguk, családjuk és 

környezetük körében, 

 tudják jól szervezni munka- és pihenőidejüket, 

 ismerjék meg, és saját életvitelükben gyakorolják az „aktív pihenés” formáit, 

 váljon számukra az ismeretszerzés örömforrássá, 

 alakítsák ki az önellenőrzést a megszerzett tudás és a kulturált viselkedés területén, 

 aktívan vegyenek részt egészség- és környezetvédő programok összeállításában, 

megvalósításában, 

 tudják, hogy egészségük – éppúgy, mint tudásuk és becsületük – örök emberi érték, és 

törekedjenek védelmére, 

 legyenek tudatában annak, hogy a földi élet jövője tőlük is függ, 

 tudásukkal és magatartásukkal szolgálják fennmaradását. 

6. A kulcskompetenciák fejlesztése 

A Nemzeti Alaptantervben meghatározásra került az iskolai műveltség tartalmának irányadó 

kánonja, a kulcskompetenciák meghatározott rendszere. A kulcskompetenciák azok a 

kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és 

fejlődéséhez. Különösen fontos az egészségtan tantárgynál. A követelmények teljesítésével egy 

komplex személyiségfejlesztés részét is megvalósítjuk. Az egészség fogalmát alapul véve: 

„AZ EGÉSZSÉG a testi, lelki társas jóléti állapot, nem csupán a betegség, vagy a nyomorékság 

hiánya” /WHO/ A meghatározáshoz illeszkedve, szinte valamennyi kulcskompetencia fejlesztésére 

lehetőség van, az alábbiakat külön is kiemelve.: 

Anyanyelvi kommunikáció 

Az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetekben 

kommunikálni tudjon. Az egészségtan tanításánál a már meglévő ismeretekre támaszkodunk. Az 

egészségre vonatkozó fogalomkészletét egyre differenciáltabbá tesszük, folyamatosan értelmezzük 

az egészségfejlesztés lehetőségeit. 

Természettudományos kompetencia  

Készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával 

magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, amelyek segítik az egészségfejlesztést. 
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Hatékony önálló tanulás 

A tanuló képes az idővel és az információval hatékonyan gazdálkodni. Előzetes tanulási és 

élettapasztalataira építve fejleszteni egészségtudatos attitűdjét. 

A kiemelt fejlesztési feladatok: 

Énkép, önismeret  

A diákok önismeretének, önkontrolljának önfejlesztési igényének kialakítása. 

Környezettudatosságra nevelés 

A tanulók védjék a természeti és társadalmi környezetük értékeit. Társas kapcsolataik résztvevőinél 

is alakítsák ki az erre irányuló attitűdöt. 

Testi és lelki egészség  

A WHO egészségfogalmából kiindulva a tanulók egészséges életmódjának, életvitelének 

kialakítása. Felkészítés a káros szenvedélyek elkerülésére. Felkészítés a megelőzés, a pozitív 

életviteli minták kialakításának lehetőségeire. 

Felkészülés a felnőttlét szerepeire 

Megfelelő pályaorientációval segíteni az „élethosszig” tanulás képességének kialakulását. A család, 

mint a szocializáció egyik színtere: felkészítés a családi szerepekre. 
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7. 6. Évfolyam 

Évi óraszám: 18 óra 

Heti óraszám: 0,5 óra 

 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló legyen nyitott, tanúsítson érdeklődést szervezetének állapota, társas kapcsolatai és 

környezete iránt. Legyen érzékeny változásaira, problémáira. Tudjon ismereteket, tapasztalatokat, jó 

tanácsokat, szokásokat összegyűjteni, elsajátítani és a mindennapi életben hasznosítani. 

Ehhez az szükséges, hogy a tanuló 

 legyen képes szervezetében, környezetében és személyközi kapcsolataiban a jelenségek, 

változások tudatos megfigyelésére, 

 tudja tapasztalatait értelmezni, magyarázni, belőle következtetéseket levonni, 

 értse szellemi fejlettségének megfelelő szintű egészségügyi, környezetvédelmi kiadványok, 

folyóiratok, filmek és a média adásainak információit, 

 legyen képes az újonnan megszerzett ismereteit, tapasztalatait a meglévők rendszerébe 

beépíteni, 

 tudja ezen ismereteinél, tapasztalatainál a lényegest a lényegtelentől elkülöníteni, 

 lássa hasonlóságaikat, különbségeiket, 

 ismerje fel és tudja magyarázni ok-okozati összefüggéseiket, 

 vegye észre az egészséges test és a tiszta, rendezett környezet szépségét, és becsülje meg 

értékeit, 

 ismerje az egészségét és környezetét veszélyeztető tényezőket, 

 használja fel ismereteit, tapasztalatait a veszély időbeni felismerése és elhárítása érdekében, 

 tekintse egészségét, természetes és mesterséges környezetének védelmét, valamint társas 

kapcsolatai harmóniájának megteremtését és megőrzését elsőrendű feladatának, 

 vállalja fel ennek felelősségét, és aktívan vegyen részt megvalósításában, 

 ismerje a különböző tevékenységi formákat (játék–tanulás–munka) és kapcsolataikat,

 tartsa be a szellemi tevékenység főbb szabályait (mentálhigiéné), 

 szerezzen megfelelő szintű jártasságot az információszerzés egyes tevékenységeiben (gyűjtés, 

könyvtárhasználat, jegyzetelés, kiselőadás, tablók készítése, jegyzőkönyv összeállítása, munka-, 

csoporttevékenységek, kirándulás tervezete, szervezése stb.). 

Sajátítson el megfelelő mennyiségű és mélységű ismeretet az élő és élettelen anyag 

tulajdonságairól, szerkezetének és működésének összefüggéseiről. 

Ennek érdekében 

 ismerje szervezete, környezete legfontosabb anyagait és azok legjellemzőbb tulajdonságait, 

 tudja a leggyakoribb élelmiszerek és a belőlük készült ételek tápanyagtartalmát, 

 lássa ezek szerepét az egészséges táplálkozásban, 

 törekedjen étrendjét az egészséges táplálkozásnak megfelelően alakítani, 
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 legyen megfelelő szintű ismerete az emberi szervezetet károsító (nikotin, alkohol, drog) 

anyagok szervezetre gyakorolt hatásáról, 

 utasítsa el használatukat, kipróbálásukat, 

 ismerje fel a környezetet szennyező anyagokat és a veszélyforrásokat, 

 törekedjen a szennyező anyagok, veszélyes hulladékok felhalmozódásának megelőzésére, az 

esetlegesen kialakuló károk csökkentésére. 

A környezetben és szervezetében való eligazodás, tájékozódás érdekében szükséges tudni, hogy a 

természet élő és élettelen dolgai, jelenségei, kölcsönhatásai időben és meghatározott térben 

zajlanak. 

Így fontos, hogy a tanuló 

 szerezzen gyakorlatot az idő és a tér mennyiségi mutatóinak becslésében, viszonyításában és 

mértékegységeinek biztonságos használatában, 

 tudja, hogy szervezetében, környezetében és az emberek egymás közti kapcsolataiban minden 

állandó mozgásban, változásban van, 

 értse az életfolyamatok egymásutániságát, és azok életszakaszokhoz kötött változásainak 

visszafordíthatatlanságát, 

 ismerje – megközelítő értékkel – az emberi élet főbb szakaszainak időtartamát és jellemzőit, 

 tudatosuljon benne, hogy az ember is, mint minden élőlény elválaszthatatlan környezetétől, így 

annak változásai döntő mértékben befolyásolják szervezetének egészségi állapotát, 

 rendelkezzen megfelelő szintű testtopográfiai ismerettel, s ezt tudja hasznosítani, 

 legyen képes testének külső és belső tereiben a rész és egész viszonyának elkülönítésére, 

 tartsa példás rendben a saját hatáskörébe tartozó tereprészeket (iskolapad, íróasztal, táska, 

szoba, virágsarok, udvar, kiskert, utcarész), 

 tudja bemutatni (rajzban, maketten, terepasztalon stb.) egészséges környezetével kapcsolatos 

egyéni elképzeléseit. 

Lássa az orvostudományhoz és az egészségvédelemhez, környezetvédelemhez kapcsolódó 

tudományok XX. században bekövetkezett óriási fejlődését és meghatározó szerepét az emberiség 

és a Föld jövőjében.  

Ennek érdekében a tanuló 

 lássa a közvetlen tapasztalatszerzés szerepét és jelentőségét a megismerésben, 

 tudja megszerzett tapasztalatait, információhordozókból szerzett ismereteit hasznosítani, 

 legyen képes az információkat (reklámokat) kritikával fogadni, 

 ismerje fel és utasítsa el a téves ismereteket, 

 érdeklődjön a tudományok fejlődése, eredményei iránt, 

 ismerje az egészségvédelemben és a gyógyításban elért kiemelkedő felfedéseket, eredményeket, 

 értékrendjében kapjon méltó helyet a tudás, a tudomány és képviselőinek tisztelete. 

Belépő tevékenységformák 

Az ismeretek bővítését szolgáló információhordozók megismerése, irányított használatuk 

gyakorlása. 

Megismerési módok (gyűjtés, beszélgetés, szerep- és szituációs játék, kiselőadás, tevékenységi 

program, vita) tervezése, végrehajtása, értékelése. 
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A környezet – életmód – szervezet, a szervezet felépítése – működése – egészségi állapot, valamint 

a kamaszkori változások ok-okozati összefüggéseinek felismerése, magyarázata, példákkal történő 

bizonyítása. 

A személyi higiéné anyagainak, eszközeinek felismerése, helyes használatuk gyakorlása. 

Közérzetben, személyközi kapcsolatokban betöltött szerepének tudatosulása. 

A hazai étkezési és mozgáskultúra hiányosságainak, problémáinak felismerése. 

Az egyén és a család étrendjével, étkezési szokásaival, mozgáskultúrájával kapcsolatos tapasztalatok 

összegyűjtése, hasznos tanácsok elemzése, indoklása. 

Egyéni és családi mozgásterv készítése. 

Napirend összeállítása, betartása. 

Egészséges heti étrend tervezése, megvitatása. 

Helyes étkezési szokások elsajátítása, gyakorlása. 

A nemiség (fiú–leányszerep) vállalása, a hozzá tartozó magatartás, viselkedésmód elsajátítása. 

A szervezetre káros anyagok és a kipróbálásukhoz vezető társadalmi helyzetek felismerése, 

elhárítása, használatuk visszautasításának gyakorlása. 

Téves vagy hamis nézetek, információk felismerése, elutasítása. 

Az ember társas kapcsolataiban felmerülő problémahelyzetek reprodukálása, megvitatása, 

értékelése. 

A kiegyensúlyozott lelkiállapot, jó közérzet, rendezett családi háttér és a megfelelő társas kapcsolat 

fontosságának felismerése, kialakítása. 

Az egészségvédelem és a környezetvédelem szempontjából helyes és helytelen szokások, 

viselkedési formák elkülönítése. 

Alkalmazkodás az élő és élettelen környezet változásaihoz. 

Társas kapcsolatok alakítása, közvetlen környezet formálása, átalakítása, nevelői hatások 

elfogadása: interiorizáció. 

A termelés veszélyforrásainak, szennyező anyagainak felismerése. 

Aktív részvétel a közvetlen környezet védelmét és az egészséget szolgáló tevékenységekben. 

A témakörök tartalma 

A mozgás és a személyes higiéné (3óra) 

A testkép jellemzői és változásai az emberi élet szakaszaiban. 

A külső megjelenésünket döntő mértékben meghatározó bor funkciói, kamaszkori változásai. 

A bőr, mint külső határ szerepe az emberi kapcsolatokban. 

Mit kell tenni a serdülőkor kezdeti szakaszában a bőr egészségének megóvásáért? Bőrápolás és 

személyes higiéné. A helyes öltözködés tudnivalói. 

A mozgásszervek és a testkép összefüggései. 

A mozgás szervrendszer jellemzői, terhelhetősége a kamaszkorban. 

Kamaszkori tennivalók a mozgásszervek egészséges fejlődéséért. 

A mozgás mennyiségének, intenzitásának tervezése. 

Napirend. 

A táplálkozás (2 óra) 

A táplálkozás, mint alapvető életszükséglet. 

A táplálék anyagai. 
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A felvett táplálék átalakulása, tápanyagainak szerepe a test felépítésében és működésében. 

Az egészséges étrend jellemzői. 

A tápcsatorna kamaszkori változásai, egészséges fejlődését segítő szokások. 

Az emberi szexualitás (3 óra) 

A nemi szervek testbeni helye, szerepe, kamaszkori változásai. 

Hogyan lesz a kisfiúból nagyfiú és a kislányból nagylány? 

A nemi szervek működése és a személyi higiéné. 

A serdülés lelki, viselkedésbeni változásai (érdeklődés, fokozódó önállósodás, tiszteletcsökkenés, 

kritizáló gondolkodás, hangulathullámzás). 

A második „dackorszak” és jellemzői. 

Testi-lelki kapcsolatok a serdülőkor kezdetén. 

Pszichoszomatikus egység, konfliktushelyzetek és megoldásaik. 

Veszélyes anyagok (3 óra) 

Az alkoholfogyasztás, a dohányzás és a drogok egészségkárosító anyagainak hatása a szervezetre. 

Kipróbálásuk, veszélyhelyzetük felismerése, elkerülése, a csábítás visszautasítása. 

A szenvedély fogalma és szerepe életünkben. 

A szenvedély fajtái. A hasznos szenvedélyek (gyűjtés, olvasás, sport, hobby, természetjárás). 

Szenvedélybetegségek kialakulása, közös jellemzői. 

Segítségnyújtás lehetőségei, formái. 

A biztonság megőrzése (2 óra) 

Az ember egészségét veszélyeztető tényezők: környezet (mesterséges, természetes) szociális 

helyzet, személyes hatások. 

A „kockázatos” és „veszélyes” viselkedés módjai, következményei. Az érzelmek és a viselkedés 

kapcsolatai. Veszélyes foglalkozások. 

Az érzékszervek szerepe a veszélyhelyzetek felismerésében, a balesetek megelőzésében. 

Érzékszervek védelme. 

Az érzékszervek működését segítő eszköz (pl. szemüveg) szerepe, helyes használata. 

Családi élet és kapcsolatok (3 óra) 

Kapcsolati hálók és szerepük az egyén testi és lelki fejlődésében. 

A család szerepe és főbb funkciói (biológiai, szociális, pszichológiai, gazdasági). 

A gyermek helye a családban. 

Szülő (nagyszülő) – gyermek, testvér viszony. 

A barátság mint a kapcsolati rendszer egyik alapja. Konfliktusok a kapcsolati rendszerben. 

Az önismeret jelentősége, szerepe az önnevelésben. 

A környezet (2 óra) 

Az egészséges környezet (lakás, iskola, település) jellemzői. 

A termelés és a technológiai fejlődés káros következményei. 

A szennyezett környezeti tényező (levegő, víz, talaj) hatása a fejlődő szervezetre. 

Az emberiség felelőssége a természet és a környezet védelméért. 

A mikrokörnyezet védelmének formái és lehetőségei. 
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A továbbhaladás feltételei 

A 6. évfolyam végén a tanuló 

 lássa az életvitel fontosságát saját szervezete egészségi állapotának alakulásában, 

 ismerje az egészség és az egészségfejlesztéssel kapcsolatos alapfogalmakat, 

 sajátítsa el a személyi higiéné szokásait és gyakorolja azokat a mindennapokban, 

 értse a mindennapi intenzív és rendszeres mozgás kedvező élettani hatását, lássa fizikai 

teljesítőképességének megőrzésében betöltött szerepét, 

 tudatosan tervezze mozgásformáit, napirendjét és törekedjen betartására, 

 ismerje fel az egészséges és kulturált étkezés jelentőségét a szervezet egészének harmonikus 

működésében, 

 vállalja tudatosan nemi szerepét, 

 lássa a nemi szerepekhez kötődő viselkedésformák betartásának jelentőségét a családban és a 

társas kapcsolataiban, 

 legyen tisztában a dohányzás, az italozás és a drogfogyasztás egészségügyi, jogi és társadalmi 

következményeivel, 

 legyen képes ezek kipróbálásának és használatának elutasítására, 

 tudjon különbséget tenni a gyógyszerek gyógyítást segítő és visszaélésszerű fogyasztása között, 

 rendelkezzen olyan kommunikációs képességekkel, melyek segítik a társas kapcsolatának 

harmonikus fennmaradását és a konfliktushelyzetek feloldását, 

 alakuljon ki benne megfelelő szintű felelősségérzet egyéni és csoportos tetteiért, 

 ismerje fel a veszélyhelyzeteket és tudatosan törekedjen azok elhárítására, 

 tudjon helyes döntést hozni egészsége és környezetének védelme érdekében, 

 ismerje fel lehetőségeit az egészség és környezetvédelem területén, 

 váljon egészsége és környezete aktív védelmezőjévé. 

Az értékelés szempontjai 

 Milyen szinten sajátította el a tanuló az egészség és környezetvédelem kapcsán 

 megismert tényeket, fogalmakat? 

 Ismeri-e a dolgok, folyamatok, események, történések hasonlóságait, különbségeit? 

 Érti-e a feltárt ok-okozati összefüggéseket, tudja-e példákkal bizonyítani? 

 Látja-e az életviteli szokásrendszer és az egészség kapcsolatát? 

 Rendelkezik-e az egészségét és környezetének védelmét szolgáló szokásrendszer ismereteivel? 

 Tudja-e ezen ismereteit a mindennapokban hasznosítani? 

 Törekszik-e a helytelen, egészséget veszélyeztető szokások elhagyására? 

 Képes-e a veszélyhelyzetek időbeli felismerésére és kiküszöbölésére? 

 Tudja-e kritikával fogadni a környezetéből származó információáradatot? 

 Vállalja-e a felelősséget csoportban vagy egyénileg végzett tetteiért? 

 Látja-e a kapcsolati szálak fontosságát életének alakulásában? 

 Képes-e baráti körének helyes megválasztására? 

 Fel tudja-e a kommunikáció során oldani a konfliktushelyzeteket? 
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 Milyen mértékben vált személyiségének jellemzőjévé a környezet- és egészségvédelem, 

valamint a permanens önművelődés igénye? 
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Erkölcstan 

 

 

 

ÓRATERV 

 

 

 

 

 

 Heti óraszám Éves óraszám 

5. osztály 1 óra 37 óra 

6. osztály 1 óra 37 óra 

7. osztály 1 óra 37 óra 

8. osztály 1 óra 37 óra 
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1. Célok, feladatok 

Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, 

értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, 

alakítása. A multidiszciplináris jellegű tantárgy legfontosabb pedagógiai jellemzője ezért az értékek 

közvetítése, valamint az, hogy társadalmunk közös alapvető normái egyre inkább a tanulók belső 

szabályozó erőivé váljanak.  

A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll – testi, szellemi és lelki 

értelemben. Ez határozza meg a tanulás-tanítás folyamatát, illetve a tartalmi szerkezetet.  Az Emberi 

Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint hazánk Alaptörvénye rögzíti az ember elidegeníthetetlen 

jogát az élethez és a szabadsághoz, következésképpen az erkölcstan a személy egyediségét és 

méltóságát helyezi középpontba. Erre az alapelvre kell épülnie minden társas kapcsolatnak és 

közösségi szerveződésnek. Az erkölcstan magába foglalja az ember minden fontos viszonyulását – 

önmagához, társaihoz és közösségeihez, környezetéhez és a világhoz–, mert ezek alapozzák meg azt 

az értékrendet, amelyre az ember döntései során támaszkodhat. Cél, hogy a foglalkozások azonos 

erővel hassanak a különböző szociális körülmények között élő, kulturális és etnikai szempontból 

eltérő csoportokhoz tartozó gyerekek fejlődésére.  

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai civilizációban 

általánosan elfogadott erkölcsi értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a mindennapokban – 

azzal a szándékkal, hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő életvezetés és értékrend 

kialakításában, az önálló véleményformálásban, erkölcsi problémáik tudatosításában és a felelős 

döntéshozatalban. Az erkölcstan tanulása során elemi értékek fokozatosan értékrenddé, többé-

kevésbé koherens, folyamatosan formálódó meggyőződésekké állnak össze, amelyek később 

meghatározó módon befolyásolják a felnőttkori életmódot, életfelfogást és életminőséget. 

A cselekedetek és az elmulasztott cselekedetek, a társadalmi teljesítmények megítéléséről azonban 

csak akkor folyhat értelmes párbeszéd, ha léteznek olyan erkölcsi alapelvek, amelyeket a nagy 

többség mértékadónak tart. Az értékrelativizmus elkerülése érdekében fontos tehát hangsúlyozni, 

hogy az erkölcstan tantárgy azoknak az alapértékeknek a megerősítésére törekszik, amelyek 

összhangban állnak az egyetemes és európai emberi értékrenddel, amely az Alaptörvényből is 

kiolvasható. 

A különböző társadalmakban azonban a közösnek tekinthető értékek és normák értelmezése nem 

egészen egységes,– különösen akkor nem, ha ezek konkrét helyzetekben ütköznek egymással, vagy 

sajátos érdekek befolyásolják a róluk való gondolkodást. Ezért az értékek és a normák megítélése 

minden korban gyakran képezte vita és egyeztetés tárgyát a közösségeken belül – és sokszorosan 

így van ez napjainkban, amikor a környezet a korábbiaknál kevesebb biztos tájékozódási pontot 

kínál a fiatalok számára. A magatartást befolyásoló értékek/erények egy része személyes jellegű, 

mivel az énnel és az identitással áll kapcsolatban. Ezeket az értékeket, illetve erényeket az 

erkölcstan órákon erősíteni kell. Más részük interperszonális – másokra és a hozzájuk fűződő 

kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű – közösségeinkhez 

és környezetünk egészéhez kapcsolódva fontos szerepet játszik abban, hogy világunk élhető és 

utódainkra is átörökíthető maradjon. 

Az erkölcsi érzék, illetve mélyebb szinten a lelkiismeret fejlesztése azt jelenti, hogy képessé tesszük 

gyermekeinket arra, hogy olyan értékeket erősítsenek meg magukban, amelyek egyszerre igazodnak 

az alapvető erkölcsi értékekhez, valamint saját és közösségeik érdekeihez, miközben fejlődnek 
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bennük azok a pozitív belső késztetések, illetve erények, amelyek segítenek a jó és a rossz 

felismerésében, az elkövetett hibák kijavításában, a bűntudat kezelésében. 

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az 

autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért az önálló és felelős gondolkodás, valamint a 

tudatos cselekvés kialakulásának elősegítése. Ugyanilyen fontos jellemzője a felelős magatartásnak 

az empátia, a másik ember helyzetének megértése és átérzése. Az erkölcsi nevelés alapvető feladata 

ezért a másokkal való törődés, a szolidaritás képességének erősítése is. S végül a felelős cselekvés 

harmadik elengedhetetlen összetevője az a képesség, hogy elvont, egyetemes nézőpontból is rá 

tudjunk tekinteni a dolgokra. Ebből a szempontból az erkölcsi nevelés fő feladata az igazságosság 

és a méltányosság elvének megértetése és elfogadtatása a gyerekekkel. A nevelés e három 

területének ugyanakkor szerves részét képezi az érzelmi intelligencia fejlesztése is, amely a 

viselkedést a kognitív szint alatt – e szintnél erősebben – befolyásolja, s amelynek hiánya, illetve 

fejletlensége elemi akadálya lehet a kívánatos értékek bensővé válásának. 

Az iskolai tanulásra jellemzően az erkölcstan is számos ismeretet közvetít, a tantárgy felépítése 

azonban nem elsősorban ismeret-, hanem érték- és fejlesztésközpontú. A fejlesztés célja a 

magatartást meghatározó erkölcsi kategóriák jelentéstartalmának évről évre való gazdagítása, az 

életkornak megfelelő szinten való megtapasztalása, tudatosítása, illetve szükség szerinti 

újrarendezése. Mindennek személyes tapasztalatokon, reflexiókon és véleményalkotáson kell 

nyugodnia. A tananyag felépítése ezért nem lineáris, hanem spirális szerkezetű. Az életkornak 

megfelelő résztémák és tevékenységek hátterében évről évre ugyanazok a nagy tematikai egységek 

térnek vissza – más-más konkrét előfordulási szinten, más-más hangsúlyokkal –, építve a korábbi 

tapasztalatokra, kiegészítve és szintetizálva őket. A kétéves szakaszokon belül azonban sem a nagy 

témakörök, sem pedig a résztémák tantervi egymásutánja nem jelent előírt sorrendet. Az, hogy 

melyik kérdéskör mikor kerüljön sorra, leginkább helyben, a tanulócsoport ismeretében határozható 

meg. 

A tananyag tartalma inkább épül a hétköznapi életből merített és oda visszacsatolható 

tapasztalatokra és személyes élményekre, mint elméleti jellegű ismeretekre. Ezeket természetes 

módon egészíthetik ki az életkornak megfelelő erkölcsi kérdéseket felvető történetek, mesék, 

mondák, irodalmi vagy publicisztikai szövegek, filmek vagy digitális formában elérhető egyéb 

tartalmak. Az erkölcstan a tanulókra nem közlések befogadóiként, hanem a tanulási folyamat aktív 

– kérdező, mérlegelő, próbálkozó, vitatkozó és útkereső – résztvevőiként tekint. 

Mivel az erkölcsi nevelés már kisgyermekkorban, a családban elkezdődik, majd az óvodában és 

egyre táguló környezeti hatások között folytatódik – ideértve a kortársi csoportokat és a médiát is –, 

a gyerekek sem az első napon, sem pedig a későbbiekben nem „tiszta lapként” lépnek be az iskola 

kapuján. Valamilyen ösztönösen és/vagy tudatosan már meglévő erkölcsi rendet hoznak magukkal. 

Ezzel összhangban vagy ezzel vitatkozva kell megpróbálni segítséget nyújtani nekik ahhoz, hogy el 

tudjanak igazodni az egymásnak sokszor ellentmondó értéktartalmú információk, üzenetek között, 

illetve hogy választást igénylő helyzetekben lelkiismeretük szavára hallgatva, morálisan helyes 

döntéseket tudjanak hozni. 

Mivel ez sohasem jön létre a gyerekek személyes megérintődése és elhatározása nélkül, a 

pedagógus feladata nem erkölcsi kinyilatkoztatások megfogalmazása, az erkölcsi jóval kapcsolatos 

ismeretek vagy egyes értékek verbális hangoztatása, hanem elsősorban a figyelem ráirányítása a 

különböző élethelyzetek morális vonatkozásaira, a kérdezés, a gondolkodás és az állásfoglalás 

bátorítása, a szabad beszélgetések, valamint a nézőpontváltást gyakoroltató szerepjátékok és viták 
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moderálása. Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni – különösen az általános iskolai korosztály 

esetében –, hogy az eredmény döntő mértékben nem a közlések tartalmán, hanem a közvetítés 

módján múlik. Egy hiteles felnőtt, akinek értékekkel kapcsolatos nézetei összhangban vannak a 

tetteivel, csupán a példája révén erősebb és maradandóbb erkölcsi hatást tud gyakorolni a 

gyerekekre, mint mások a szavaikkal. 

Az erkölcsi tanulást számos pedagógiai módszer és tevékenység segítheti, amelyek legfontosabb 

közös jellemzője az élményszerűség, a fizikai, szellemi és lelki értelemben vett cselekvő tanulói 

részvétel. Az erkölcstanórák kitüntetett munkaformája lehet sok egyéb mellett: a szabad 

beszélgetés, az önkifejező alkotás, a vita, a szerepjáték, a megfigyelés, a kérdezés, a rendszerezés és 

az elemzés, valamint az iskolai és a helyi közösség életébe, esetleges problémáinak megoldásába, a 

különböző szintű kulturális és közösségi értékteremtésbe való tevékeny bekapcsolódás. Az erkölcsi 

nevelés jó lehetőségeit kínálják ugyanakkor az olyan tanórán kívüli formák is, mint például az 

iskolai hagyományok ápolása, a társak segítése, vagy a közösség számára végzett bármilyen 

hasznos tevékenység, illetve az önkénte. Munka. 

2. Értékelés 

Mindezzel összhangban az értékelés módja is eltér a hagyományos tantárgyi értékeléstől. Az 

osztályozás nélküli értékelés fontos területe lehet a kívánatos magatartási értékek rendszeres 

megerősítése – szóban vagy bármilyen egyéb formában – egyrészt a pedagógus, másrészt a társak 

és a közösség részéről. Az ilyen típusú visszajelzések befogadására jó keretet nyújthatna a tanulói 

portfólió. Osztályzattal is értékelhető az egyéni vagy közös feladatokban való részvétel, illetve egy-

egy konkrét tevékenység. Soha nem irányulhat viszont az értékelés azoknak a személyes 

vélekedéseknek a minősítésére vagy osztályozására, amelyek értékközpontú kialakítása a tantárgy 

lényegi funkciója. 

A számonkérés formái változatosak és az életkornak megfelelőek legyenek. Fontos szerepet kap az 

egyéni és a csoportos önértékelés.  

Az értékelés formái: beszélgetés, csoportos tevékenységek, kooperációs munkák, munkalapok 

feladatainak értékelése, tesztek, rajzok, gyűjtőmunka, plakát, poszter, prezentáció készítése 

megadott témákban, egyeztetett szempontok alapján. 

3. A tankönyvválasztás szempontjai 

A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat 

veszik figyelembe:  

 a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének; 

 a taneszköz legyen jól tanítható a helyi tantervben meghatározott,az erkölcstan tanítására 

rendelkezésre álló órakeretben; 

 a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fejlesztésére, 

nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz állapotának megóvására; 

Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket:  

 amelyek több éven keresztül használhatók; 

 amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai; 
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 amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre  (pl. 

munkalapok); 

 amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti az órai 

munkát feladatokkal, videókkal és egyéb kiegészítő oktatási segédletekkel; 

 amelyekhez biztosított a lehetőség olyan digitális hozzáférésre, amely segíti a diákok otthoni 

tanulását az interneten elérhető tartalmakkal 
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4. 5–6. évfolyam 

Ebben az életszakaszban megerősödik a távlatosabb időszemlélet, és ez alapot kínál ahhoz, hogy a 

tanulókban fokozatosan kialakuljon a közös európai és a magyar múlt öröksége iránti megbecsülés. 

Erre építve az erkölcstan számos témaköre sikeresen kapcsolható össze a nemzeti öntudat és a 

hazafias nevelés céljaival. Ugyanennek a fejlődésbeli váltásnak a talaján egyre inkább kialakul a 

gyerekekben az előrelátás képessége, amely fontos lelki alapja lehet a másokért való 

felelősségvállalás és a környezettudatos életmód kialakulásának, valamint a kezdeményezőképesség 

és a vállalkozói kompetencia megalapozásának. 

11–12 éves korban már megélt tapasztalatai vannak a gyerekeknek a jogok és kötelezettségek 

közötti kapcsolatról, mint ahogy arról is, hogy a társas együttéléshez szükségképpen hozzátartoznak 

az érdekellentétek és a konfliktusok. Az erkölcstan keretében ekkor feldolgozásra kerülő témák jó 

alkalmakat kínálnak az önismeret és a társas kultúra, a demokráciára nevelés alapjainak lerakására, 

valamint a szociális és állampolgári kompetencia erőteljes fejlesztésére. 

Mivel erre az életszakaszra általában kialakul a szóbeli és az írásbeli önkifejezés alapvető 

eszköztára, az erkölcstan órák – az infokommunikációs eszközök használatára épülő 

kapcsolattartás, gondolatcsere és kreatív írás-alkotás révén – hasznos támogatói lehetnek az 

anyanyelvi kommunikáció és a digitális kompetencia fejlődésének is. 

Ezeket az éveket a nagy barátkozások jellemzik, ami felértékeli a gyerekek számára az önismerettel 

és a társas kapcsolatokkal összefüggő témákat. Ugyancsak fontos feladata ennek az életkornak az 

anyagi javakhoz és a pénzhez való viszony elmélyült feldolgozása annak érdekében, hogy a 

kívánatos módon alakuljon a tanulók értékhierarchiája. 

Az erkölcsi témák ezekben az években jó nyersanyagot kínálnak az érdek- és értékkonfliktusok 

felismeréséhez és feldolgozásához is. A foglalkozásokon érdemes kiemelt szerephez juttatni az 

elkövetett hibák vagy rossz döntések miatt bekövetkező károk enyhítéséről, a jóvátételről és a jó 

visszaállításának lehetőségeiről való gondolkodást, valamint az ehhez kapcsolódó kommunikációs 

és közösségi technikák életkornak megfelelő szinten való elsajátítását. 

A konfliktusok elemzése során fel kell mutatni, illetve meg kell erősíteni a problémák 

erőszakmentes, konstruktív és morálisan elfogadható kezelésének a mintáit. Szinte valamennyi 

témakör alkalmas a tanulók szociális érzékenységének fejlesztésére, amihez ebben az életkorban 

különösen jó eszközt kínálnak a szerepjátékok. A szabad beszélgetés mellett talán ez a forma tudja 

leginkább elősegíteni a tanulókat foglalkoztató kérdések felszínre hozatalát, a kételyek 

megfogalmazását és a közös válaszkeresést. 
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5. 5. osztály 

Tematikai egység Ötödikesek lettünk Órakeret  

3 óra  

Előzetes tudás, tapasztalat  Az alsós iskolai élmények. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Bevezetés a felső tagozat életébe, elvárások, feladatok, 

beilleszkedés. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Évkezdő 

Milyen élményeket hozok alsóból? Mit hallottam  a felső 

tagozatról? Miben lesz más a felső tagozat? Mit várok el 

magamtól ötödikben? Milyen érzések, gondolatok 

foglalkozatnak év elején? 

Névkártya 

Ki vagyok én? Miért fontos a nevem? Más ember lennék, ha 

más lenne a nevem? 

Beilleszkedés  

Hogyan tudjuk egymást segíteni a beilleszkedésben? 

Tudunk-e alkalmazkodni egymáshhoz? Milyen 

tulajdonságaim segítik a beilleszkedést? 

Dráma és tánc: ön- és 

társismereti játékok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Önismeret, beilleszkedés, rokonszenv, megértés. 

 

Tematikai egység Test és lélek 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A főbb emberi szervrendszerek ismerete. Az egészséges életmóddal 

kapcsolatos alapvető ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók testi és lelki egészséggel kapcsolatos ismereteinek 

gyarapítása és az önmagukért való felelősség érzésének erősítése. A 

beteg és a fogyatékkal élő emberek iránti empátia fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ki milyennek lát? 

Mit gondolok, milyennek látnak a többiek? Milyennek látom 

magam? Mik azok a tulajdonságaim, amiben szeretnék változtatni 

magamon?  

Fejlődés és szükségletek 

Hogyan változtak testi, (lelki, szellemi) tulajdonságaim az évek 

során? Mire van szükség ahhoz, hogy a testem jól fejlődjön? Mi kell 

a lelkem és az értelmem fejlődéséhez? Melyek az ember 

legfontosabb fizikai, (lelki és szellemi) szükségletei?  

 

Természetismeret: 

Kamaszkori 

változások: testkép, 

testalkat; az 

egészséges táplálkozás 

alapelvei;aA serdülő 

személyiségének 

jellemző vonásai; az 

önismeret és az 

önfejlesztés eszközei; 
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Egészség és betegség 

Milyen az egészséges ember? Hogyan kerülhet veszélybe és 

hogy védhető meg az egészség? Én egészségesen élek? Van olyan 

szokásom, amelyen jó lenne változtatnom az egészségem 

érdekében? 

 

Fogyatékosság 

Milyen képessége hiányozhat annak, aki valamilyen téren 

fogyatékos? Vannak-e olyan speciális képességeik a fogyatékkal 

élőknek, amelyekben ügyesebbek másoknál? Hogyan lehet egy 

fogyatékkal élő gyereket támogatni az osztályban? Mit tanulhatnak 

az ép gyerekek fogyatékkal élő társuktól? Élhetnek-e teljes értékű 

életet a fogyatékos emberek? 

 

Ép testben ép lélek? 

Milyen a jó és milyen a rossz lelkiállapot? Hogyan őrizhetjük meg a 

lelki egészségünket? Lehet-e beteg lélek ép testben, és beteg vagy 

fogyatékossággal élő testben ép lélek? Mi minden befolyásolhatja 

ezt? 

Egy belső hang: a lelkiismeret   

Mi a lelkiismeret, és miből érezzük a jelenlétét? Hogyan hat a 

tetteinkre? Mi történik, amikor hallgatunk rá, és mi történik, amikor 

nem? 

 

Önismeret 

Miért fontos, hogy ismerjem magam? Mennyire ismerem magam? 

Mennyire vagyok őszinte magamhoz? 

Az időbeosztás 

Miért kell tudnom, hogy aznap mit akarok csinálni? Miért fontos, 

hogy a munkára és a pihenésre is szánjak időt? 

veszélyforrások 

különféle 

élethelyzetekben; 

káros szenvedélyek. 

 

Dráma és tánc: ön- és 

társismereti játékok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Testi tulajdonság, lelki tulajdonság, szellemi képesség, szükséglet, 

fejlődés, egészség, betegség, fogyatékosság, lelkiismeret, szándék, 

döntés.  

 

Tematikai 

egység 
Kapcsolat, barátság, szeretet 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Olvasott, hallott, látott, megélt történetek, amelyek középpontjában a 

barátság témája áll.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A saját kapcsolati háló szerkezetének tudatosítása. Annak megéreztetése, 

hogy az őszinte baráti kapcsolatok fontos szerepet játszanak az ember 

életében. Olyan kommunikációs technikák megismertetése, amelyek 

segíthetnek a barátság ápolásában és az esetleges konfliktusok 

feloldásában. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Én és a társaim 

Milyen tulajdonságaim segítik a kapcsolataimat? Melyek nem? 

Hogyan szerezhetek magamnak társakat?  

Te választasz 

Rajtam múlik, hogy mikor mit választok? Ki dönthet helyettem? 

Hajlandó vagyok szembenézni a problémáimmal?  

Kapcsolataim 

Kikkel tartok szorosabb vagy lazább kapcsolatot? Kihez mi fűz, és 

milyen mélységűek ezek az érzések? 

Mi tesz vonzóvá és mi tesz ellenszenvessé valakit? Milyen módon 

lehet elnyerni valakinek a rokonszenvét? Milyen eszközöket nem 

szabad vagy nem érdemes használni ennek során? Miért?  

Baráti kapcsolatok 

Lehetnek-e a barátoknak titkaik egymás előtt? Mit jelent az, hogy 

őszinték vagyunk valakihez? Mit jelent a barátságban a másik 

tisztelete? Hogyan tudják segíteni egymást a barátok?  Hogyan 

lehet bocsánatot kérni és megbocsátani?  

A kapcsolat ápolása 

Milyen formái vannak a szeretet kimutatásának és a 

figyelmességnek? Milyen problémák és milyen konfliktusok 

zavarhatják meg a barátságot? Hogyan lehet feloldani ezeket? 

A szeretet 

Mit jelent a szeretet? Miért kell szeretnem magamat, a társaimat, a 

környezetemet, a mindennapi munkáimat? Meg tudom érteni 

magam és a másik embert? Meg tudok bocsátani, ha megbántottak? 

Magyar nyelv és 

irodalom: a közlési 

szándéknak megfelelő 

nyelvi és nem nyelvi 

jelek 

használata;mindennapi 

kommunikációs 

szituációk gyakorlása.  

 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció, 

jelértelmezés, 

jelalkotás; kép és 

szöveg. 

 

Dráma és tánc: 

együttműködés 

némajátékos, szöveges 

és mozgásos 

tevékenység során; 

alkalmazkodás, 

érdekérvényesítés 

dinamikus változtatása 

a csoportos 

tevékenységek során. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Barát, ismerős, rokonszenv, ellenszenv, barátság, őszinteség, hazugság, 

szeretet, tisztelet, közömbösség, harag, fájdalom, megértés, sértés, 

megbocsátás, konfliktus.  

 

Tematikai egység Kortársi csoportok 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett személyes 

tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közösséghez való tartozás fontosságának megéreztetése. 

A csoporttagok közötti összetartozás érzését kiváltó legfontosabb 

tényezők tudatosítása. Egy-egy személy csoporton belüli helyzetének 

felismertetése. A csoporton belüli konfliktuskezelés és kárenyhítés 

néhány technikájának gyakorlati megismertetése.  

Annak megértetése, hogy mások csoportjai mások számára ugyanolyan 

értékesek.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Kikhez tartozom? 

Miben hasonlítanak és térnek el a közösséghez tartozó emberek? 

Mi tartja össze a közösségeinket? Kikhez tartozom? Milyen 

kapcsolatom van a csoportjaimmal? 

Közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren az utóbbi 

időben? Milyen okai vannak a változásnak? Melyik csoporthoz 

mennyire kötődöm, és miért? 

 

A mi csoportunk 

Melyik csoportomban érzem a legjobban magam, és miért? 

Mi minden kapcsolja össze a csoport tagjait? Milyen közös 

tevékenységeink, jeleink, szokásaink és szabályaink vannak?  

 

Mások csoportjai 

Milyen más csoportok vannak körülöttem, amelyekbe nem 

tartozom bele? Milyennek látom e csoportok tagjait? Mit tudok 

róluk? Valóban különböznek-e a tagjaik a mi csoportunk tagjaitól? 

Ha igen, miben? 

 

Konfliktusok a csoportban 

Milyen problémák és milyen konfliktusok fordulhatnak elő a 

csoportokon belül? Hogyan lehet ezeket megoldani, és mi történik, 

ha nem sikerül?  

Lehet-e valaki egyszerre két egymással vetélkedő csoport tagja? 

Ha igen, hogy oldható ez meg? Ha nem, miért nem? 

 

Együttműködés 

Miben kell és miben nem szükséges együttműködnünk? Milyen 

tulajdonságok segítik az együttműködést? Tudok változtatni a 

gondolkodásomon, ha a többiek ötlete jobb? Szükségünk van 

vezetőre? Miért? 

Kommunikáció 

Hogyan kommunikálunk egymással? Megértjük egymást? Milyen 

eszközöket használhatunk és hogyan a kommunikációhoz? 

Szabályok a mindennapokban és a közösségben 

Kellenek-e szabályok az embereknek? Miért? Milyen szabályokkal 

találkozunk a mindennapjainkban? Kinek a felelőssége a 

szabályok betartása? 

Magyar nyelv és 

irodalom: közéleti 

kommunikáció 

(megbeszélés, vita, 

felszólalás, hozzászólás, 

alkalmi beszéd, 

köszöntés, kiselőadás). 

 

Dráma és tánc: 

konszenzus 

kialakításának 

képessége és 

eszköztárának 

megismerése a 

dramatikus 

tevékenységek 

előkészítése során; 

Egymás munkája iránti 

tisztelet, figyelem, 

őszinteség és tapintat a 

megbeszélések során, 

belső irányítású 

csoportszerveződés 

dramatikus 

tevékenységek során. 

Kulcsfogalmak

/fogalmak 

Csoport, közösség, összetartás, beilleszkedés, idegen, kirekesztés, 

általánosítás, előítélet, hiba, vétség, bűn, megbocsátás, jóvátétel, 

felelősség. 
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Tematikai egység Társadalmi együttélés 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Történelmi és irodalmi ismeretek különféle népekről, vallásokról és a 

társadalmi egyenlőtlenségekről. Személyes lakóhelyi tapasztalatok 

ugyanezekről. Internetes virtuális közösségekben szerzett személyes 

tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az etnikai és vallási sokszínűség tudatosítása és elfogadtatása, a 

kisebbségi tanulók esetében ezek identitáselemként való megerősítése.  

A szociális érzékenység fejlesztése és a személyes felelősség érzésének 

felkeltése.  

Az internet használatával és a virtuális közösségekkel kapcsolatos 

veszélyek tudatosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Összetartozunk? 

Milyen népcsoportok, jelképek és szokások vannak 

Magyarországon a szűkebb környezetedben? 

Együtt élünk 

Mi köti össze az együtt élőket? Mi ronthatja el a kapcsolatokat? 

Milyen szempontok alapján csoportosíthatjuk az embereket? 

Etnikai közösségek 

Mit tudunk a magyarországi kisebbségi népcsoportokról? Milyen 

sajátos jelképeik, szokásaik, hagyományaik és ünnepeik vannak?  

Jó-e, ha egy országban többféle nép és többféle kultúra él egymás 

mellett? Miért? 

 

Vallási közösségek 

Milyen vallási közösségek működnek Magyarországon, illetve a 

környékünkön? Melyek alkotják a többséget, és melyek tartoznak a 

kisebbséghez hazánkban? Mit tudunk róluk?  

 

Társadalmi egyenlőtlenségek_6.-ban tanítjuk  

Kire mondhatjuk, hogy gazdag, illetve szegény? Minek alapján? 

Miért alakulnak ki vagyoni különbségek az emberek között? 

Mennyire függ az egyéntől, hogy milyen anyagi körülmények 

között él? Elképzelhető-e olyan társadalom, amelyben mindenki 

egyforma anyagi helyzetben van? Ha lenne ilyen, az igazságos 

társadalom lenne? Kell-e a gazdagoknak segíteniük a szegényeket? 

Mikor jogos valakit kedvezményben részesíteni? Hogyan lehet és 

hogyan nem szabad másokkal szemben előnyösebb helyzetbe jutni? 

 

 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a magyarság 

eredete; mondókák, 

krónikák, 

nyelvtudomány; 

hasonlóságok és 

különbségek a katolikus 

és a protestáns vallások 

között.  

 

Vizuális kultúra: 

valóság és képzelet. 

 

Dráma és tánc: 

némajátékos, szöveges 

és mozgásos 

improvizációk; 

improvizációk 

összefűzése 

jelenetsorokká; 

történetek feldolgozása 

különféle drámajátékos 

tevékenységekkel. 
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Virtuális közösségek_6.-ban tanítjuk 

Milyen okai lehetnek annak, hogy az interneten gyorsan ki tud 

alakulni egy virtuális közösség? Milyen előnyei és milyen 

hátrányai lehetnek az ilyen csoportokhoz való tartozásnak? Mi az, 

amit nem illik vagy éppen veszélyes közreadni magunkról és 

másokról egy internetes közösségi oldalon? 

 

Ünnepeink 

Mit jelent a hagyomány? Hogyan változtak ünnepi szokásaink? 

Miért kellenek az ünnepek és a hagyományok? Te hogyan 

ünnepelsz? 

 

Illik vagy nem illik? 

Hogyan viselkedünk otthon, az utcán, az iskolában, vendégségben, 

a közlekedésben? Hogyan tanuljuk meg viselkedési szabályainkat?  

 

Erkölcsi értékeink 

Mit jelent a becsületesség? Igazat mondunk magunknak és 

egymásnak? Őszinték vagyunk magunkhoz és egymáshoz?  

Kulcsfogalmak

/fogalmak 

Népcsoport, vallási közösség, többség, kisebbség, szokás, hagyomány, 

ünnep, társadalom, vagyon, egyenlőség, egyenlőtlenség, igazságosság, 

igazságtalanság, tisztességes és tisztességtelen előnyszerzés, gazdagság, 

szegénység, szolidaritás, virtuális közösség. 

 

Tematikai egység A technikai fejlődés hatásai 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Az ember és a természet közötti kapcsolatra vonatkozó általános 

ismeretek. Példa értékű technikatörténeti ismeretelemek. Különböző 

technikai eszközök használatához kapcsolódó személyes tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak tudatosítása, hogy az emberi tevékenység hatással van a 

környezet állapotára, és mi magunk is szerepet játszhatunk a természet 

károsításában vagy védelmében. 

A tulajdonhoz való személyes viszony árnyalása a közösségi és a 

köztulajdon fogalmának bevezetésével. 

A modern technika mindennapi életet érintő pozitív és negatív 

hatásainak felismertetése. A média viselkedést befolyásoló hatásainak 

tudatosítása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Út az ismeretlenbe 

Szükség van a technikai fejlődésre? Miért? Hogyan fejlődnek az 

ember által használt eszközök? Hogyan segítik a technikai eszközök 

az embert? 

Természetismeret: a 

környezet és az ember 

egysége. 
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Kíváncsiság és megismerés  

Kíváncsinak tartod magad? Miért jó, ha kíváncsiak vagyunk? Mire 

lehetünk kíváncsiak? Hogyan segíti a kíváncsiság a megismerést? 

Az ökológiai lábnyom 

Milyen kapcsolatban áll egymással az ember és a természet? Mit 

tehetek a saját ökológiai lábnyomom csökkentése érdekében? 

 

Az ember és a technika 

Hogyan befolyásolja a technika fejlődése az ember életét? Mik az 

előnyei, mik a hátrányai és mik a veszélyei? Lehet-e függővé válni 

egy technikai eszköztől?  

 

Enyém, tied, mienk_6.-ban tanítjuk 

Mit tekinthetek a saját tulajdonomnak? Milyen védelem illeti meg a 

magántulajdont?  

Lehet-e közös tulajdonom más emberekkel? Hogyan használható és 

miként védhető meg a közös tulajdon? 

Kié a köztulajdon? Hogyan használható és miként védhető meg? 

Mikor lehet és mikor nem közös tulajdont vagy köztulajdont 

magáncélra használni?  

A mozgóképek hatása_6.-ban tanítjuk 

Miért van annyi reklám a tévében és az interneten? Milyen 

eszközökkel próbálnak meg befolyásolni minket a reklámok? 

Miért és hogyan hatnak ránk a televíziós filmsorozatok?  

Hogyan alakítják a reklámok és a tévésorozatok a választásaimat és 

a véleményemet?  

 

Az ember felelőssége 

Milyen következményei vannak a víz-, a levegő-, a 

talajszennyezésnek, a növényzet károsításának? Hogyan tud az 

ember vigyázni a vízre, a levegőre, a talajra, a növényekre és az 

állatokra? Miért kell vigyáznunk a Földre?  

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

tömegkommunikáció 

legfőbb üzeneteinek 

dekódolása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

környezettudatosság. 

 

Vizuális kultúra: 

tervezett és alakított 

környezet; vizuális 

kommunikáció,  

jelértelmezés, 

jelalkotás; kép és 

szöveg. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ökológiai lábnyom, fogyasztás, technikai eszköz, függőség, 

magántulajdon, közösségi tulajdon, köztulajdon, visszaélés, média, 

reklám. 

 

Tematikai egység A mindenséget kutató ember 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A tudományos kutatás és a művészi alkotás eszköztárának 

használatával kapcsolatos személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vallások sokszínűségével és közös jellemzőivel kapcsolatos, 

különféle forrásokból származó ismeretek bővülésének elősegítése és 

rendszereztetése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A világ és az ember  

Miért foglalkoztatja az embert a világ megismerése? Mennyire lehet 

megismerni a világot? Milyen módokon lehet megismerni a világot? 

 

A tudomány 

Mit csinálnak a tudósok? Milyen kérdésekre keresik a válaszokat és 

milyen módon?  Milyen mélységben ismerhető meg a világ? 

Én milyen kérdéseket tennék fel a világról?  

 

A művészet 

Mit csinálnak a művészek? Miért fontos számukra az, amit tesznek? 

Milyen eszközökkel fejezik ki érzéseiket és gondolataikat?  

Bárkiből lehet művész?  

A vallás, mint lelki jelenség 

Miért gondolja az emberek jelentős része, hogy létezik egy 

embernél hatalmasabb erő is a világban? Milyen elképzelések 

alakultak ki különböző kultúrákban erről az erőről?  Hogyan 

próbálnak az emberek kapcsolatba lépni a természetfeletti világgal, 

és miért fontos ez nekik?  

El lehet-e képzelni a világot természetfeletti erő létezése nélkül is? 

 

Vallási közösség és vallási intézmény_6.-ban tanítjuk 

Milyen keretei, szertartásai és jelképei alakultak ki a természetfeletti 

erő(k) tiszteletének? Milyen helyeket, könyveket és tárgyakat 

tartanak szentnek egyes kultúrákban az emberek?  

A világ vallásai közül melyek vannak jelen a lakóhelyünkön és 

Magyarországon?  

 

 

Az idő 

Miért méri az ember az időt? Milyen eszközökkel mérhetjük az 

időt? Mikor érezzük, hogy gyorsan, vagy lassan telik az idő?  

Természetismeret: a 

Föld helye a 

Naprendszerben és a 

Világegyetemben; 

Kopernikusz 

tudománytörténeti 

jelentősége. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a Biblia; 

történetek az 

Ószövetségből; a 

görögök és rómaiak 

vallása; Az 

Újszövetség; Jézus 

története; a 

kereszténység 

kialakulása és 

elterjedése: üldözött 

vallásból államvallás; 

a római katolikus 

egyház felépítése, 

jellemzői. Az iszlám 

vallás megjelenése és 

alapvető tanításai.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: képek és 

formák a költészetben; 

az irodalmi művek 

szóbeli és írásbeli 

szövegműfajainak 

jellemzői. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természeti erő, természetfeletti erő, vallás, egyház, templom, szertartás, 

vallási jelkép, ima,s böjt, zarándoklat, szent könyv, szent hely, tudomány, 

tudományos megismerés, művészet, művészi alkotás, világkép, 

világnézet. 
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Tematikai egység Évzáró Órakeret  3 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat Az éves munka, élmények, megfigyelések. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az ötödik osztály tapasztalatainak összegzése,  a felső 

tagozatban végzett munkák, elvárások, feladatok értékelése, 

tudatosítása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mit mutat az év végi tükör? 

Milyen témákkal foglalkoztunk az idei erkölcstan órákon? 

Melyik téma állt közelebb hozzám? Milyen területekről 

tudtam meg többet, miben változott a véleményem? 

Ki vagyok én? 

Jobban ismem magam? Ki és mi segített ebben? Miben 

hasonlítok a többi emberre? Miben különbözök a többiektől? 

Kik vagyunk mi? 

Tudunk alkalmazkodni egymáshoz? Segítjük egymást? 

Örülünk egymás jó eredményeinek? Betartjuk a közösségi 

szabályokat? Év végére jobban ismerjük egymást?  

Dráma és tánc: némajátékos, 

szöveges és mozgásos 

improvizációk; 

jelenetek bemutatása.  

Egymás munkája iránti 

tisztelet, figyelem, őszinteség 

és tapintat a megbeszélések 

során. 
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6. 6. osztály  

Tematikai egység Test és lélek 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A főbb emberi szervrendszerek ismerete. Az egészséges életmóddal 

kapcsolatos alapvető ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók testi és lelki egészséggel kapcsolatos ismereteinek 

gyarapítása és az önmagukért való felelősség érzésének erősítése. A 

beteg és a fogyatékkal élő emberek iránti empátia fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlődés és szükségletek 

Melyek az ember legfontosabb fizikai, lelki és szellemi 

szükségletei? Miben térnek el egymástól a gyerek, a felnőtt és az 

idős ember szükségletei? Miben különbözik egy ember az összes 

többi élőlénytől, és miben hasonlít rájuk? 

 

Egészség és betegség 

Miben különbözik egy beteg ember az egészségestől? Hogyan és 

miért betegedhet meg valaki? Mi változik meg ettől az életében? 

Milyen az, amikor én beteg vagyok?  

Fogyatékosság 

Milyen képessége hiányozhat annak, aki valamilyen téren 

fogyatékos? Vannak-e olyan speciális képességeik a fogyatékkal 

élőknek, amelyekben ügyesebbek másoknál? Mi a különbség a 

fogyatékosság és a betegség között? Hogyan alakulhat ki ilyen 

állapot? Miben és hogyan akadályozza a fogyatékkal élő embereket 

állapotuk a hétköznapi tevékenységekben? Hogyan lehet elhárítani 

vagy csökkenteni ezeket az akadályokat? Hogyan lehet egy 

fogyatékkal élő gyereket támogatni az osztályban? Mit tanulhatnak 

az ép gyerekek fogyatékkal élő társuktól? Élhetnek-e teljes értékű 

életet a fogyatékos emberek? 

Ép testben ép lélek? 

Milyen a jó és milyen a rossz lelkiállapot? Milyen lehet a lélek, 

amikor sérült vagy beteg? Milyen jelei vannak ennek? Hogyan 

őrizhetjük meg a lelki egészségünket? Lehet-e beteg lélek ép 

testben, és beteg vagy fogyatékossággal élő testben ép lélek? Mi 

minden befolyásolhatja ezt? 

 

Egy belső hang: a lelkiismeret 

Mi minden hat a döntéseinkre? Mi a lelkiismeret, és miből érezzük a 

jelenlétét? Hogyan hat a tetteinkre? Mi történik, amikor hallgatunk 

rá, és mi történik, amikor nem? 

Természetismeret: 

Kamaszkori 

változások: testkép, 

testalkat; az 

egészséges táplálkozás 

alapelvei;aA serdülő 

személyiségének 

jellemző vonásai; az 

önismeret és az 

önfejlesztés eszközei; 

veszélyforrások 

különféle 

élethelyzetekben; 

káros szenvedélyek. 

 

Dráma és tánc: ön- és 

társismereti játékok.  
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Tematikai egység Kapcsolat, barátság, szeretet 6 óra  

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Olvasott, hallott, látott, megélt történetek, amelyek középpontjában a 

barátság témája áll.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A saját kapcsolati háló szerkezetének tudatosítása. Annak 

megéreztetése, hogy az őszinte baráti kapcsolatok fontos szerepet 

játszanak az ember életében. Olyan kommunikációs technikák 

megismertetése, amelyek segíthetnek a barátság ápolásában és az 

esetleges konfliktusok feloldásában. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kapcsolataim 

Kikkel tartok szorosabb vagy lazább kapcsolatot? Kihez mi fűz, és 

milyen mélységűek ezek az érzések? 

Mi tesz vonzóvá és mi tesz ellenszenvessé valakit? Milyen módon 

lehet elnyerni valakinek a rokonszenvét? Milyen eszközöket nem 

szabad vagy nem érdemes használni ennek során? Miért?  

 

Baráti kapcsolatok 

Lehetnek-e a barátoknak titkaik egymás előtt? Mit jelent az, hogy 

őszinték vagyunk valakihez? Megengedhető-e a hazugság a barátok 

között? Csak szavakkal lehet hazudni vagy más módon is? Mit 

jelent a barátságban a másik tisztelete? Hogyan tudják segíteni 

egymást a barátok? Mi az, amivel fájdalmat tudnak okozni 

egymásnak? Hogyan lehet bocsánatot kérni és megbocsátani? Van-e 

olyan vétség, ami megbocsáthatatlan? 

 

A kapcsolat ápolása 

Milyen formái vannak a szeretet kimutatásának és a 

figyelmességnek? Milyen szerepe van a kapcsolat ápolásában a 

személyes találkozásoknak, a telefonnak, az internetnek és a közös 

programoknak? 

Milyen problémák és milyen konfliktusok zavarhatják meg a 

barátságot? Hogyan lehet feloldani ezeket? 

Magyar nyelv és 

irodalom: a közlési 

szándéknak megfelelő 

nyelvi és nem nyelvi 

jelek 

használata;mindennapi 

kommunikációs 

szituációk gyakorlása.  

 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció, 

jelértelmezés, 

jelalkotás; kép és 

szöveg. 

 

Dráma és tánc: 

együttműködés 

némajátékos, szöveges 

és mozgásos 

tevékenység során; 

alkalmazkodás, 

érdekérvényesítés 

dinamikus változtatása 

a csoportos 

tevékenységek során. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Barát, ismerős, rokonszenv, ellenszenv, barátság, őszinteség, hazugság, 

szeretet, tisztelet, közömbösség, harag, fájdalom, megértés, sértés, 

megbocsátás, konfliktus.  
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Tematikai egység Kortársi csoportok 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett személyes 

tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közösséghez való tartozás fontosságának megéreztetése. 

A csoporttagok közötti összetartozás érzését kiváltó legfontosabb 

tényezők tudatosítása. Egy-egy személy csoporton belüli helyzetének 

felismertetése. A csoporton belüli konfliktuskezelés és kárenyhítés 

néhány technikájának gyakorlati megismertetése.  

Annak megértetése, hogy mások csoportjai mások számára 

ugyanolyan értékesek.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren az utóbbi 

időben? Milyen okai vannak a változásnak? Melyik csoporthoz 

mennyire kötődöm, és miért? 

 

A mi csoportunk 

Melyik csoportomban érzem a legjobban magam, és miért? 

Mi minden kapcsolja össze a csoport tagjait? Milyen közös 

tevékenységeink, jeleink, szokásaink és szabályaink vannak?  

Egyenrangú-e mindenki a csoportban, vagy van-e valamilyen 

különbség a tagok között?  

 

Mások csoportjai 

Milyen más csoportok vannak körülöttem, amelyekbe nem 

tartozom bele? Milyennek látom e csoportok tagjait? Mit tudok 

róluk? Valóban különböznek-e a tagjaik a mi csoportunk tagjaitól? 

Ha igen, miben? 

Mi az oka annak, ha valakit vagy valamilyen csoportot idegennek 

érzünk? Mi mindenben különbözhet tőlünk egy idegen?   

Válhat-e baráttá, aki korábban idegen volt? Ha igen, milyen 

módon? Ha nem, miért nem? 

Konfliktusok a csoportban 

Milyen problémák és milyen konfliktusok fordulhatnak elő a 

csoportokon belül? Hogyan lehet ezeket megoldani, és mi történik, 

ha nem sikerül?  

Mi történik, ha valaki véletlenül vagy szándékosan kárt okoz a 

csoport többi tagjának?  

Mit fejez ki a büntetés, milyen elfogadható és el nem fogadható 

módjai vannak a bűnhődésnek? Mitől függ, hogy helyre lehet-e 

hozni a vétséget? 

Magyar nyelv és 

irodalom: közéleti 

kommunikáció 

(megbeszélés, vita, 

felszólalás, hozzászólás, 

alkalmi beszéd, 

köszöntés, kiselőadás). 

 

Dráma és tánc: 

konszenzus 

kialakításának 

képessége és 

eszköztárának 

megismerése a 

dramatikus 

tevékenységek 

előkészítése során; 

Egymás munkája iránti 

tisztelet, figyelem, 

őszinteség és tapintat a 

megbeszélések során, 

belső irányítású 

csoportszerveződés 

dramatikus 

tevékenységek során. 
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Lehet-e valaki egyszerre két egymással vetélkedő csoport tagja? 

Ha igen, hogy oldható ez meg? Ha nem, miért nem? 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csoport, közösség, összetartás, beilleszkedés, idegen, kirekesztés, 

általánosítás, előítélet, hiba, vétség, bűn, megbocsátás, jóvátétel, 

felelősség. 

 

Tematikai egység Társadalmi együttélés 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Történelmi és irodalmi ismeretek különféle népekről, vallásokról és a 

társadalmi egyenlőtlenségekről. Személyes lakóhelyi tapasztalatok 

ugyanezekről. Internetes virtuális közösségekben szerzett személyes 

tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az etnikai és vallási sokszínűség tudatosítása és elfogadtatása, a 

kisebbségi tanulók esetében ezek identitáselemként való megerősítése.  

A szociális érzékenység fejlesztése és a személyes felelősség 

érzésének felkeltése.  

Az internet használatával és a virtuális közösségekkel kapcsolatos 

veszélyek tudatosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Etnikai közösségek 

Milyen népcsoportok élnek hazánkban, illetve a környékünkön? 

Kik vannak többségben az országban, és kik alkotják a 

kisebbséget? Én hová tartozom?  

Mit tudunk a magyarországi kisebbségi népcsoportokról? Milyen 

sajátos jelképeik, szokásaik, hagyományaik és ünnepeik vannak?  

Jó-e, ha egy országban többféle nép és többféle kultúra él egymás 

mellett? Milyen értékek és milyen nehézségek forrása lehet ez a 

helyzet? 

 

Vallási közösségek 

Milyen vallási közösségek működnek Magyarországon, illetve a 

környékünkön? Melyek alkotják a többséget, és melyek tartoznak a 

kisebbséghez hazánkban? Mit tudunk róluk? Jó-e, ha egy 

társadalomban többféle vallási csoport él egymás mellett? Milyen 

értékek és milyen problémák származhatnak egy térségben a vallási 

sokszínűségből?  

 

Társadalmi egyenlőtlenségek 

Kire mondhatjuk, hogy gazdag, illetve szegény? Minek alapján? 

Miért alakulnak ki vagyoni különbségek az emberek között? 

Mennyire függ az egyéntől, hogy milyen anyagi körülmények 

között él? Elképzelhető-e olyan társadalom, amelyben mindenki 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a magyarság 

eredete; mondókák, 

krónikák, 

nyelvtudomány; 

hasonlóságok és 

különbségek a 

katolikus és a 

protestáns vallások 

között.  

 

Vizuális kultúra: 

valóság és képzelet. 

 

Dráma és tánc: 

némajátékos, szöveges 

és mozgásos 

improvizációk; 

improvizációk 

összefűzése 

jelenetsorokká; 

történetek feldolgozása 
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egyforma anyagi helyzetben van? Ha lenne ilyen, az igazságos 

társadalom lenne? Kell-e a gazdagoknak segíteniük a szegényeket? 

Mikor jogos valakit kedvezményben részesíteni? Hogyan lehet és 

hogyan nem szabad másokkal szemben előnyösebb helyzetbe jutni? 

 

Virtuális közösségek 

Milyen okai lehetnek annak, hogy az interneten gyorsan ki tud 

alakulni egy virtuális közösség? Milyen előnyei és milyen hátrányai 

lehetnek az ilyen csoportokhoz való tartozásnak? Mi az, amit nem 

illik vagy éppen veszélyes közreadni magunkról és másokról egy 

internetes közösségi oldalon? 

különféle drámajátékos 

tevékenységekkel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népcsoport, vallási közösség, többség, kisebbség, szokás, hagyomány, 

ünnep, társadalom, vagyon, egyenlőség, egyenlőtlenség, igazságosság, 

igazságtalanság, tisztességes és tisztességtelen előnyszerzés, gazdagság, 

szegénység, szolidaritás, virtuális közösség. 

 

Tematikai egység A technikai fejlődés hatásai 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Az ember és a természet közötti kapcsolatra vonatkozó általános 

ismeretek. Példa értékű technikatörténeti ismeretelemek. Különböző 

technikai eszközök használatához kapcsolódó személyes tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak tudatosítása, hogy az emberi tevékenység hatással van a 

környezet állapotára, és mi magunk is szerepet játszhatunk a természet 

károsításában vagy védelmében. 

A tulajdonhoz való személyes viszony árnyalása a közösségi és a 

köztulajdon fogalmának bevezetésével. 

A modern technika mindennapi életet érintő pozitív és negatív 

hatásainak felismertetése. A média viselkedést befolyásoló hatásainak 

tudatosítása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az ökológiai lábnyom 

Milyen kapcsolatban áll egymással az ember és a természet? Miért 

nem egyforma az emberek ökológiai lábnyoma a Föld minden 

részén? Mit tehetek a saját ökológiai lábnyomom csökkentése 

érdekében? 

 

Az ember és a technika 

Hogyan befolyásolja a technika fejlődése az ember életét? Melyek a 

mai világ legfontosabb technikai eszközei? Hogyan hat ezek 

jelenléte az egyének és a közösségek életére? Mik az előnyeik, mik 

a hátrányaik és mik a veszélyeik? Lehet-e függővé válni egy 

technikai eszköztől?  

Természetismeret: a 

környezet és az ember 

egysége. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

tömegkommunikáció 

legfőbb üzeneteinek 

dekódolása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 
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Enyém, tied, mienk 

Mit tekinthetek a saját tulajdonomnak? Milyen védelem illeti meg a 

magántulajdont?  

Lehet-e közös tulajdonom más emberekkel? Hogyan használható és 

miként védhető meg a közös tulajdon? 

Kié a köztulajdon? Hogyan használható és miként védhető meg? 

Mikor lehet és mikor nem közös tulajdont vagy köztulajdont 

magáncélra használni?  

 

A mozgóképek hatása 

Miért van annyi reklám a tévében és az interneten? Milyen 

eszközökkel próbálnak meg befolyásolni minket a reklámok? 

Miért és hogyan hatnak ránk a televíziós filmsorozatok?  

Hogyan alakítják a reklámok és a tévésorozatok a választásaimat és 

a véleményemet?  

környezettudatosság. 

 

Vizuális kultúra: 

tervezett és alakított 

környezet; vizuális 

kommunikáció,  

jelértelmezés, 

jelalkotás; kép és 

szöveg. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ökológiai lábnyom, fogyasztás, technikai eszköz, függőség, 

magántulajdon, közösségi tulajdon, köztulajdon, visszaélés, média, 

reklám. 

 

Tematikai egység A mindenséget kutató ember 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A tudományos kutatás és a művészi alkotás eszköztárának 

használatával kapcsolatos személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vallások sokszínűségével és közös jellemzőivel kapcsolatos, 

különféle forrásokból származó ismeretek bővülésének elősegítése és 

rendszereztetése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A vallás mint lelki jelenség 

Miért gondolja az emberek jelentős része, hogy létezik egy 

embernél hatalmasabb erő is a világban? Milyen elképzelések 

alakultak ki különböző kultúrákban erről az erőről?  Hogyan 

próbálnak az emberek kapcsolatba lépni a természetfeletti világgal, 

és miért fontos ez nekik?  

El lehet-e képzelni a világot természetfeletti erő létezése nélkül is? 

 

Vallási közösség és vallási intézmény 

Milyen keretei, szertartásai és jelképei alakultak ki a természetfeletti 

erő(k) tiszteletének? Milyen helyeket, könyveket és tárgyakat 

tartanak szentnek egyes kultúrákban az emberek?  

A világ vallásai közül melyek vannak jelen a lakóhelyünkön és 

Magyarországon?  

 

Természetismeret: a 

Föld helye a 

Naprendszerben és a 

Világegyetemben; 

Kopernikusz 

tudománytörténeti 

jelentősége. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a Biblia; 

történetek az 

Ószövetségből; a 

görögök és rómaiak 
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A tudomány 

Mit csinálnak a tudósok? Milyen kérdésekre keresik a válaszokat és 

milyen módon? Vajon mitől függ, hogy találnak-e választ az általuk 

feltett kérdésekre? Milyen mélységben ismerhető meg a világ? 

Én milyen kérdéseket tennék fel a világról, ha tudós lennék?  

 

A művészet 

Mit csinálnak a művészek? Miért fontos számukra az, amit tesznek? 

Milyen eszközeik vannak arra, hogy kifejezzék az érzéseiket és a 

gondolataikat? Miért érdekel olyan sok embert az, amit mások 

előadnak vagy alkotnak? 

Bárkiből lehet művész? Hozzám melyik művészeti terület áll a 

legközelebb és miért?  

vallása; Az 

Újszövetség; Jézus 

története; a 

kereszténység 

kialakulása és 

elterjedése: üldözött 

vallásból államvallás; 

a római katolikus 

egyház felépítése, 

jellemzői. Az iszlám 

vallás megjelenése és 

alapvető tanításai.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: képek és 

formák a költészetben; 

az irodalmi művek 

szóbeli és írásbeli 

szövegműfajainak 

jellemzői. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természeti erő, természetfeletti erő, vallás, egyház, templom, szertartás, 

vallási jelkép, ima, böjt, zarándoklat, szent könyv, szent hely, tudomány, 

tudományos megismerés, művészet, művészi alkotás, világkép, 

világnézet. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és 

tudja, hogy maga is felelős ezért.  

Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, és elfogadja a testi és 

lelki vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget, valamint az etnikai és 

kulturális különbségeket. 

Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik vélekedéseinek és 

tetteinek utólagos értékelésére.  

Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja 

a döntéseit, és hogy időnként választania kell még a számára fontos 

értékek között is. 

Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; átlátja 

saját kapcsolati hálójának a szerkezetét; rendelkezik a konfliktusok 

kezelésének és az elkövetett hibák kijavításának néhány, a gyakorlatban 

jól használható technikájával.  

Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és 

elfogadni a közösségi normákat.  

Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és 

kulturális, illetve vallási hagyományokat.  
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Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, 

képes együttérzést mutatni az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten 

szerepet vállal a rászorulók segítésében. Megbecsüli a neki nyújtott 

segítséget. 

Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a 

környezet állapotára, és törekszik rá, hogy életvitelével minél kevésbé 

károsítsa a természetet.  

Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait, s felismeri 

magán a függőség kialakulásának esetleges előjeleit.  

Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására 

törekszenek, és kritikusan viszonyul a különféle médiaüzenetekhez.  

Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző 

világképek és világnézetek), s ezek mindegyike a maga sajátos 

eszközeivel közelít ugyanahhoz a valósághoz.  
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7. 7–8. évfolyam 

Az általános iskola szakaszzáró éveiben megnő azoknak a kérdéseknek a köre és bővül azoknak az 

élethelyzeteknek a sora, amelyekben a fiatalok önálló döntéseket hoznak – s ezzel együtt fokozódik 

a felelősségük önmagukkal, társaikkal és környezetükkel szemben. Ez a helyzet fontos kapcsolódási 

pontokat kínál a másokért való felelősségvállalás és az önkéntesség, valamint a pályaorientáció 

témakörének nevelési céljaihoz, illetve a kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia 

fejlesztéséhez. 

Erre az életkorra új dimenziókkal bővül a fiúk és a lányok kapcsolata, s az ezzel összefüggő témák 

tanórai feldolgozása szerepet vállalhat a testi és lelki egészségre, illetve a családi életre való nevelés 

általános céljainak megvalósításában.  

13-14 évesen a tanulók már nagymértékben önálló használói a legkülönbözőbb technikai 

eszközöknek, így az erkölcstan órák keretében is kitüntetett helyet kell kapnia a médiatudatosságra  

nevelésnek – hangsúlyozva, hogy ez egyúttal fontos szelete az állampolgárságra és demokráciára 

nevelésnek, valamint az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésének is. 

A 7-8. évfolyamon a tanulók már képesek pontosan érzékelni az egyes társadalmi csoportok 

lehetőségei és életesélyei közötti különbségeket, fel tudják fogni a társadalmi igazságosság 

kérdéskörébe sorolható problémákat, és képesek minderről összefüggésekben gondolkodni. 

Következésképpen az erkölcstan órák keretében direkt formában is felvetődhetnek a kirekesztettség, 

az előítéletek, valamint a méltányosság kérdéseit feszegető témakörök. Az órai beszélgetéseknek 

hála ugyancsak lehetővé válik a lelkiismeret szociális dimenziójának a fejlődése. . . 

Szintén fontos sajátossága ennek az életkornak, hogy megkezdődik a személyes világkép és 

világnézet kialakulása, amely ugyan csak évek múltán válik teljesen összerendezetté, de ezekben az 

években az iskola fontos feladata, hogy ezt a folyamatot a maga eszközeivel támogassa. . A 

formálódó világképben testet öltő értékekre támaszkodva a fiatalok fokozatosan elkezdik elhelyezni 

magukat a létezés tágabb összefüggésrendszerében. 

Az életkorra jellemző önállósodást az iskola véleményt, választást és döntést igénylő helyzetek 

teremtésével tudja támogatni. Ebből az erkölcstan valós, vagy a valóságoshoz nagyon hasonló 

morális dilemmák mérlegeltetésével veheti ki a maga részét. Ekkoriban a dilemmák már 

hangsúlyosan célozhatják a személyes jövőkép kialakítását, valamint az identitás különféle 

dimenziókban való stabilizálódását. E folyamat kiegészítőjeként fontos szerepet kap az erkölcstan 

órákon annak a megerősítése, hogy másnak ugyanúgy joga van a saját identitáshoz, amelynek a 

szokásokban és vélekedésekben megnyilvánuló másságát tiszteletben kell tartani. 

Ebben a szakaszban kiemelt szerep juthat az órákon az adott konkrét témákhoz kapcsolódó 

információk különféle forrásokból való összegyűjtésének és rendszerezésének, a kritikai 

gondolkodás fejlesztésének és a jelenségek érvekkel alátámasztott értékelésének, valamint disputa 

jellegű vitáknak és az erkölcsi dilemmavitáknak is. 
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8. 7. osztály 

Tematikai egység Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A nyelv és nyelvhasználat, valamint az emberi kommunikáció 

témakörében szerzett anyanyelvi ismeretek. A tettek belső 

mozgatóerőivel kapcsolatos személyes tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése a saját mozgatóerőkre való reflektálás révén. 

Az önelfogadás és az akaraterő fejlődésének támogatása. 

Ösztönzés a személyes értékválasztásra és az ezzel járó feszültségek 

kezelésének gyakorlása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Nyelv és gondolkodás 

Vajon hogyan születik a gondolat? Mi minden befolyásolja, hogy 

mit gondolok? Mindig van-e célja a gondolkodásnak? Milyen 

kapcsolat van a gondolkodás és a nyelv, a fogalmak és a szavak 

között? Milyen kapcsolat van a szavak és a tettek között? 

 

Tudás és értelem 

Mi az, ami igazán érdekel? Hogyan és mit tanulok könnyen? Miben 

vagyok sikeres? Mi az, amiben kevésbé vagyok sikeres, és vajon 

miért? Akarok valamin változtatni ezen a téren? Ha igen, miért és 

hogyan?  

 

Ösztönzők és mozgatóerők 

Mi minden befolyásolja a tetteimet és a döntéseimet? Mik az 

ösztönök, és hogyan hatnak a viselkedésünkre? Mikor jó, hogy 

hatnak ránk, és mikor nem? Tudjuk-e befolyásolni az ösztönös 

késztetéseinket?  

Milyen igények, vágyak és célok alakítják a döntéseinket? Mi az, 

ami akarattal elérhető, és mi az, ami nem? Hogyan hat ránk a siker, 

a kudarc és a válság? 

 

Érték és mérték 

Mi igazán fontos az életemben? Vannak-e olyan értékek, amelyek 

mindenkinek egyformán fontosak? Mik az én értékeim? Tudok-e 

valamilyen sorrendet felállítani az értékeim között? 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

kommunikációs 

céloknak megfelelő 

szövegek írása; a nyelv 

állandósága és 

változása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tanulási 

pálya; környezet és 

pályaválasztás; 

megélhetés.  

 

Biológia és 

egészségtan: a 

serdülőkor érzelmi, 

szociális és 

pszichológiai 

jellemzői;a 

személyiség 

összetevői, értelmi 

képességek, érzelmi 

adottságok. 

 

Vizuális kultúra: 

érzelmek, hangulatok 

kifejezése; látványok, 

jelenségek asszociatív 

megjelenítése. 
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Kulcsfogalmak

/fogalmak 

Nyelv, gondolkodás, szó, fogalom, tett, nyelvhasználat, tudás, értelem, 

tehetség, siker, kudarc, felelősség, ösztön, érzés, érzelem, igény, vágy, cél, 

döntés, válság, akarat, érték, értékrend, értékütközés. 

 

Tematikai egység Párkapcsolat és szerelem 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A nemi éréssel és a szaporodással kapcsolatos biológiai ismeretek. A 

párkapcsolatok terén szerzett személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértetése, hogy milyen szerepet játszik az intim párkapcsolat 

az emberek életében. Az egymás iránti felelősség érzésének felkeltése.  

A szexuális visszaélések veszélyeinek tudatosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Vonzódás 

Milyen testi változásokkal jár a serdülőkor, és ezeknek milyen lelki 

hatásaik vannak? Milyen okai lehetnek annak, hogy egyesekhez 

vonzódunk, míg mások inkább taszítanak bennünket? 

Együttjárás  

Mit jelent a másik tisztelete és az egymás iránti felelősség a 

párkapcsolatban? Hogyan tudják segíteni egymást a szerelmesek?  

Milyen forrásai és formái lehetnek a problémáknak és a 

konfliktusoknak egy párkapcsolatban? Hogyan lehet és meddig 

érdemes feloldani ezeket?  

 

Házasság, család és otthonteremtés 

Milyen családot és milyen otthont szeretnék? 

Milyen a jó házasság?  Mivel és hogyan lehet elrontani? Le lehet-e 

élni egy életet egyetlen ember mellett?  

Miért dönt úgy két ember, hogy családot alapít? 

 

Visszaélés a nemiséggel_8.-ban tanítjuk 

Mit jelent a prostitúció, a pedofília, a pornográfia és a szexuális 

bántalmazás kifejezés? Hogyan lehet elkerülni, hogy ilyesminek az 

áldozataivá váljunk? Hol lehet segítséget kérni ilyen jellegű 

fenyegetettség esetén? Mi a teendő, ha egy társunkat ilyen veszély 

fenyegeti? 

Biológia és 

egészségtan: nemi 

jellegek, nemi 

hormonok; a 

menstruációs ciklus 

folyamata;másodlagos 

nemi jellegek, lelki 

tulajdonságok; 

a fogamzásgátlás 

módjai, 

következményei; 

az abortusz egészségi, 

erkölcsi és társadalmi 

kérdései; a fogamzás 

feltételei, a méhen 

belüli élet mennyiségi 

és minőségi változásai, 

a szülés/születés főbb 

mozzanatai. 

Kulcsfogalmak

/fogalmak 

Nemi érés, vonzás, taszítás, szerelem, nemi vágy, szexuális kapcsolat, 

házasság, család, gyerekvállalás, terhesség, prostitúció, pornográfia, 

szexuális bántalmazás, áldozat. 
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Tematikai egység Egyén és közösség 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Formális és informális, iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett 

személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az autonóm gondolkodás és 

cselekvés iránti igény felkeltése, megerősítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom és miért? Mi változott ezen a téren 

az utóbbi időben? Milyen okai vannak a változásnak? Melyik 

csoporthoz mennyire kötődöm?  

 

Erőt adó közösség 

Miért van szükségünk arra, hogy együtt legyünk másokkal? 

Milyen szerepet töltök be a közösségeim életében? Mit kapok 

tőlük, és mit adok nekik? Mitől érzem magam jól vagy rosszul egy 

csoportban?  

 

Korlátozó közösség 

 Lehet-e egy csoporton belül másképp viselkedni, mint ahogy a 

többség teszi? Milyen következményekkel járhat ez? Meg tudja-e 

változtatni egy ember egy csoport nézeteit vagy viselkedését? 

 

Szabadság és korlátozottság 

Mennyire vagyok szabad és önálló a tetteimben és 

választásaimban? Mi az, amihez alkalmazkodnom kell egy 

közösségben, és mi az, amiről valóban szabadon dönthetek? Kitől 

kaphatok segítséget, ha döntenem kell? Kiknek és milyen 

szabályoknak kell mindenképp engedelmeskednem?  

Hogyan segíthet a lelkiismeret a jó és a rossz közötti választásban?  

Figyelmeztet-e a lelkiismeretem saját tévhiteimre és 

előítéleteimre? 

Biológia és egészségtan: 

leány és női, fiú és férfi 

szerepek a családban, a 

társadalomban; 

mások megismerése, 

megítélése és a 

kommunikáció; 

családi és iskolai 

agresszió, önzetlenség, 

alkalmazkodás, 

áldozatvállalás, 

konfliktuskezelés, 

probléma feloldás; 

a kamasz helye a 

harmonikus családban; 

a viselkedési normák és 

szabályok szerepe. 

Kulcsfogalmak

/fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 
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Tematikai egység Helyem a világban 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Az Európáról, a globalizációról és a multikulturális társadalmakról 

szerzett történelmi és földrajzi ismeretelemek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az európai identitás kialakulásának támogatása a tanulókban. 

A más kultúrák iránti nyitottság erősítése; annak elfogadtatása, hogy 

napjaink globális világában a kultúrák és a népcsoportok számos ok 

miatt keverednek egymással, ami előnyökkel és nehézségekkel is 

együtt járhat.  

A legfontosabb általános társadalmi normák funkciójának megértetése 

és a betartásukra vonatkozó igény elfogadtatása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Tágabb otthonunk: Európa 

Melyek az Európai Unió jelképei, és mit jelentenek ezek 

számomra? Miben hasonlítanak egymásra Európa különböző 

országainak lakói, és mi mindenben különböznek egymástól? 

 

Színesedő társadalmak 

Miért akarnak egyes emberek máshol tanulni vagy dolgozni, mint 

ahol megszülettek? Milyen pozitív és negatív hatásai lehetnek e 

jelenségnek az egyének és a közösségek életére?  

 

Melyek a más néphez vagy más kultúrához tartozó emberekkel 

szembeni sztereotípiák és előítéletek forrásai? Mire van szükség 

ahhoz, hogy létrejöjjön a bizalom és az együttérzés a különböző 

kultúrákhoz tartozó emberek között?  

 

A társadalmi együttélés közös normái 

Milyen jellegű szabályok vonatkoznak a társadalom minden 

tagjára? Milyen esetekben fogadható el a kivételezés? Hogyan 

alakulnak ki ezek a közös szabályok? Miért baj, ha egyesek nem 

tartják be ezeket a szabályokat? Jogos-e, ha ezért megbüntetik 

őket? A büntetés milyen formái fogadhatók el? Milyen módon 

lehet jóvátenni, ha valaki vétett a társadalom közös normái ellen?  

Új technikák, új szabályok 

Vajon az, ami fenn van a világhálón, a világ közös tulajdonának 

tekinthető-e? Mi az, amit szabadon használhatunk fel az 

interneten elérhető tartalmak közül, és mi az, amit nem?  

Vannak-e a mobil telefon használatának közösségi szabályai?  

 Földrajz: éhezés és 

szegénység a világban; 

Európa változó 

társadalma; az Európai 

Unió lényegének 

megértése; 

népességmozgások és 

menekültáradat; a Kárpát-

medence népei.  

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

egyenlőség és 

egyenlőtlenségek a 

társadalomban; 

állampolgári jogok és 

kötelességek; 

a nyugati integráció 

kezdetei; az Európai Unió 

létrejötte és működése; a 

globalizáció előnyei és 

veszélyei; Magyarország 

Alaptörvénye; a 

magyarországi 

nemzetiségek és etnikai 

kisebbségek; a cigány 

(roma) népesség helyzete. 

Kulcsfogalmak

/fogalmak 

Európai Unió, menekült, befogadó ország, sztereotípia, előítélet, etnikai 

konfliktus, társadalmi norma, szabályszegés, korrupció, büntetés, 

megelőzés, szerzői jog. 
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Tematikai egység Mi dolgunk a világban? 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Az alkohol, a cigaretta és a drogok káros hatásaival kapcsolatos 

egészségtani ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes jövőkép kialakításának ösztönzése, az egyéni és közösségi 

boldogulást támogató értékek melletti elköteleződés támogatása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Jóllét és jólét 

 Mitől érzem jól magam a bőrömben, és mitől érzem rosszul? Miről 

tudnék könnyen lemondani a jelenlegi életem javai és lehetőségei 

közül? Mi az, amihez mindenképp ragaszkodnék? Mit szeretnék 

elérni az életemben? Mit kell tennem azért, hogy egészséges 

maradjak? 

 

Boldogulás, boldogság 

Hogyan képzelem el a jövőmet? Milyen szerepe lehet a jövőm 

alakulásában a tanulásnak, a munkának, az alkotásnak? Milyen 

foglalkozást tudok elképzelni magamnak? Mit tartok még 

fontosnak a boldoguláshoz? 

Mivel tudom enyhíteni a rosszkedvemet vagy a bennem lévő 

feszültséget, ha valami nem úgy sikerül, ahogy elképzeltem? Amit 

sokan tesznek, azt helyes is tenni? Mit tehetek és mit nem szabad 

tennem a boldogulásomért?  

 

A média és a valóság  

Mit tudhatunk meg a világról a tévéből, az újságokból és az 

internetről? Honnan tudjuk, hogy a valóságot mutatja-e be az, amit 

az újságban olvasunk, a tévében látunk, az interneten találunk?  

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

sajtóműfajok alapvető 

jellemzőinek 

tudatosítása; hírek, 

események a médiában. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: tudományos 

és technikai 

forradalom; a világháló.  

 

Vizuális kultúra: képek, 

látványok, 

médiaszövegek, 

események önálló 

elemzése a vizuális 

közlés köznapi és 

művészi formáinak 

felhasználásával; a 

mozgóképi nyelv 

alapjainak, 

működésének 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak

/fogalmak 

Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény, 

hiányérzet, elégedetlenség, boldogtalanság, drog, alkohol, függőség, 

értelmes élet, média, befolyásolás, korrupció, hitelesség. 
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Tematikai egység Hit, világkép, világnézet 
Órakeret 

6  óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Különböző vallásokhoz kapcsolódó, történelmi, jelenismereti, irodalmi 

és művészeti ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tények és vélemények elkülönítése; érvényes állításoknak és 

értékeléseknek a megfogalmazása; ezek gyakorlása, fejlesztése. A nagy 

világvallások legfontosabb tanításainak megismertetése. A 

világértelmezések közötti párbeszéd fontosságnak elfogadtatása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az ember mint értékelő és erkölcsi lény 

Hogyan tudunk különbséget tenni a tények és a vélekedések 

között? Miért fontos ezek megkülönböztetése? Hogyan tudjuk 

eldönteni, hogy egy állítás igaz vagy nem? Miért fontos ezt tudni?  

Mi a különbség a meggyőződés és a hit között? 

 

A nagy világvallások világképe  

Milyennek mutatja be a világ kezdetét, működését és végét a 

judaizmus, a kereszténység, az iszlám, a hinduizmus és a 

buddhizmus?  

 

A nagy világvallások erkölcsi tanításai  

Mit mond a kereszténység a jóról és a rosszról, a helyesről és a 

helytelenről? Melyek a világvallások közös értékei? 

 

Párbeszéd és együttműködés  

Miről érdemes együtt gondolkodniuk a mai világban a különböző 

keresztény felekezetek képviselőinek, a keresztény és zsidó 

vallású embereknek, a keresztényeknek és más vallások 

követőinek, a hívőknek és a nem hívőknek?  

Vizuális kultúra: 

személyes véleményt 

kifejező vizuális 

megjelenítés adott 

témában.  

 

Földrajz: a világvallások 

társadalmat, gazdaságot, 

környezetet befolyásoló 

szerepe; kultúrák 

találkozásai a Föld 

különféle térségeiben. 

Kulcsfogalmak

/fogalmak 

Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, sztereotípia, előítélet, 

Tízparancsolat, meggyőződés, világkép, világnézet, hit, vallás, világvallás, 

erkölcsi tanítás.  
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9. 8. osztály 

Tematikai egység Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A nyelv és nyelvhasználat, valamint az emberi kommunikáció 

témakörében szerzett anyanyelvi ismeretek. A tettek belső 

mozgatóerőivel kapcsolatos személyes tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése a saját mozgatóerőkre való reflektálás révén. 

Az önelfogadás és az akaraterő fejlődésének támogatása. 

Ösztönzés a személyes értékválasztásra és az ezzel járó feszültségek 

kezelésének gyakorlása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Nyelv és gondolkodás 

Vajon hogyan születik a gondolat? Mi minden befolyásolja, hogy 

mit gondolok? Mindig van-e célja a gondolkodásnak? Milyen 

kapcsolat van a gondolkodás és a nyelv, a fogalmak és a szavak 

között? Milyen kapcsolat van a szavak és a tettek között? 

Hogyan befolyásolhatja a nyelvhasználat a társas kapcsolataimat? 

Vajon aki más nyelvet beszél, az másképp is gondolkodik?  

 

Tudás és értelem 

Mi az, ami igazán érdekel? Hogyan és mit tanulok könnyen? Miben 

vagyok sikeres? Mi az, amiben kevésbé vagyok sikeres, és vajon 

miért? Akarok valamin változtatni ezen a téren? Ha igen, miért és 

hogyan?  

Miben vagyok tehetséges? Hogyan használom és hogyan fejlesztem 

a tehetségemet? Vajon már a születéskor eldől, hogy milyen 

teljesítményt érhet el valaki, vagy a tanulás szerepe a meghatározó? 

 

Ösztönzők és mozgatóerők 

Mi minden befolyásolja a tetteimet és a döntéseimet? Mik az 

ösztönök, és hogyan hatnak a viselkedésünkre? Mikor jó, hogy 

hatnak ránk, és mikor nem? Tudjuk-e befolyásolni az ösztönös 

késztetéseinket?  

 

Összefoglalás 

Hogyan hatnak a testi és lelki állapotunkra, tetteinkre a pozitív és a 

negatív érzések és érzelmek? Lehet-e befolyásolni az érzelmeket?  

Milyen igények, vágyak és célok alakítják a döntéseinket? Mi az, 

ami akarattal elérhető, és mi az, ami nem? Hogyan hat ránk a siker, 

a kudarc és a válság? 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

kommunikációs 

céloknak megfelelő 

szövegek írása; a nyelv 

állandósága és 

változása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tanulási 

pálya; környezet és 

pályaválasztás; 

megélhetés.  

 

Biológia és 

egészségtan: a 

serdülőkor érzelmi, 

szociális és 

pszichológiai 

jellemzői;a 

személyiség 

összetevői, értelmi 

képességek, érzelmi 

adottságok. 

 

 

 

Vizuális kultúra: 

érzelmek, hangulatok 

kifejezése; látványok, 
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Érték és mérték 

Mi igazán fontos az életemben? Vannak-e olyan értékek, amelyek 

mindenkinek egyformán fontosak? Mik az én értékeim? Előfordult-

e már olyan döntési helyzet, amikor ütköztek ezek az értékek 

egymással, és választanom kellett közöttük? Mit tettem akkor, és 

mit tennék hasonló helyzetben most? Tudok-e valamilyen sorrendet 

felállítani az értékeim között? 

jelenségek asszociatív 

megjelenítése. 

Kulcsfogalmak

/fogalmak 

Nyelv, gondolkodás, szó, fogalom, tett, nyelvhasználat, tudás, értelem, 

tehetség, siker, kudarc, felelősség, ösztön, érzés, érzelem, igény, vágy, cél, 

döntés, válság, akarat, érték, értékrend, értékütközés. 

 

Tematikai egység Párkapcsolat és szerelem 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A nemi éréssel és a szaporodással kapcsolatos biológiai ismeretek. A 

párkapcsolatok terén szerzett személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértetése, hogy milyen szerepet játszik az intim párkapcsolat 

az emberek életében. Az egymás iránti felelősség érzésének felkeltése.  

A szexuális visszaélések veszélyeinek tudatosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Vonzódás 

Milyen testi változásokkal jár a serdülőkor, és ezeknek milyen lelki 

hatásaik vannak? Milyen okai lehetnek annak, hogy egyesekhez 

vonzódunk, míg mások inkább taszítanak bennünket? 

Honnan tudhatja egy lány és egy fiú, hogy egymás iránti 

vonzódásuk kölcsönös? Ki tegye meg az első lépést és hogyan? Mi 

minden lehet félreértések forrása? Mit szabad és mit nem szabad 

tenni abban az esetben, ha a vonzódás nem kölcsönös?  

 

Együttjárás  

Milyen forrásai és formái lehetnek a szerelemben az örömnek és a 

boldogságnak? Mit jelent a másik tisztelete és az egymás iránti 

felelősség a párkapcsolatban? Hogyan tudják segíteni egymást  

a szerelmesek?  

Mikor elég érett egy fiatal a szexuális kapcsolatra? Hogyan 

kerülhető el a nem kívánt terhesség? Mit jelent és hogyan 

teremthető meg az intimitás a szexuális kapcsolatban?  

Milyen forrásai és formái lehetnek a problémáknak és a 

konfliktusoknak egy párkapcsolatban? Hogyan lehet és meddig 

érdemes feloldani ezeket? Honnan lehet észrevenni, hogy a 

vonzódás már nem kölcsönös? El lehet-e kerülni a lelki sérüléseket 

egy szakítás során? 

 

Biológia és 

egészségtan: nemi 

jellegek, nemi 

hormonok; a 

menstruációs ciklus 

folyamata;másodlagos 

nemi jellegek, lelki 

tulajdonságok; 

a fogamzásgátlás 

módjai, 

következményei; 

az abortusz egészségi, 

erkölcsi és társadalmi 

kérdései; a fogamzás 

feltételei, a méhen 

belüli élet mennyiségi 

és minőségi változásai, 

a szülés/születés főbb 

mozzanatai. 
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Házasság, család és otthonteremtés 

Milyennek képzelem azt az embert, aki majd felnőttként a társam 

lesz az életben? Milyen családot és milyen otthont szeretnék? 

Fontos-e a házasságkötés ahhoz, hogy két egymást szerető ember 

együtt éljen? Milyen a jó házasság? Mit lehet tenni a fenntartása 

érdekében? Mivel és hogyan lehet elrontani? Le lehet-e élni egy 

életet egyetlen ember mellett? Lehet-e, érdemes-e erre törekedni? 

Miért dönt úgy két ember, hogy családot alapít? Fontos-e, hogy 

amikor egy gyerek világra jön, a szülei házastársak legyenek?  

 

Visszaélés a nemiséggel 

Mit jelent a prostitúció, a pedofília, a pornográfia és a szexuális 

bántalmazás kifejezés? Hogyan lehet elkerülni, hogy ilyesminek az 

áldozataivá váljunk? Hol lehet segítséget kérni ilyen jellegű 

fenyegetettség esetén? Mi a teendő, ha egy társunkat ilyen veszély 

fenyegeti? 

Kulcsfogalmak

/fogalmak 

Nemi érés, vonzás, taszítás, szerelem, nemi vágy, szexuális kapcsolat, 

házasság, család, gyerekvállalás, terhesség, prostitúció, pornográfia, 

szexuális bántalmazás, áldozat. 

 

Tematikai egység Egyén és közösség 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Formális és informális, iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett 

személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az autonóm gondolkodás és 

cselekvés iránti igény felkeltése, megerősítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom és miért? Mi változott ezen a téren 

az utóbbi időben? Milyen okai vannak a változásnak? Melyik 

csoporthoz mennyire kötődöm? Melyikben mennyire érzem 

szabadnak magam? 

 

Erőt adó közösség 

Miért van szükségünk arra, hogy együtt legyünk másokkal? Miben 

különbözik a közösséghez tartozás a páros kapcsolattól, és miben 

hasonlít rá? Milyen szerepet töltök be a közösségeim életében? 

Mit kapok tőlük, és mit adok nekik? Mitől érzem magam jól vagy 

rosszul egy csoportban? Mit tehetek azért, hogy a csoportban, 

amelyhez tartozom, mindenki jól érezze magát? 

 

Biológia és egészségtan: 

leány és női, fiú és férfi 

szerepek a családban, a 

társadalomban; 

mások megismerése, 

megítélése és a 

kommunikáció; 

családi és iskolai 

agresszió, önzetlenség, 

alkalmazkodás, 

áldozatvállalás, 

konfliktuskezelés, 

probléma feloldás; 

a kamasz helye a 
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Korlátozó közösség 

Milyen érzés, ha valamilyen kérdésben mást gondolok, mint a 

csoport többi tagja?  Lehet-e egy csoporton belül másképp 

viselkedni, mint ahogy a többség teszi? Milyen 

következményekkel járhat ez? Meg tudja-e változtatni egy ember 

egy csoport nézeteit vagy viselkedését? 

 

Szabadság és korlátozottság 

Mennyire vagyok szabad és önálló a tetteimben és 

választásaimban? Mi az, amihez alkalmazkodnom kell egy 

közösségben, és mi az, amiről valóban szabadon dönthetek? Kitől 

kaphatok segítséget, ha döntenem kell? Kiknek és milyen 

szabályoknak kell mindenképp engedelmeskednem? Milyen 

előnyei és milyen veszélyei lehetnek az engedelmességnek? Van-e 

olyan helyzet, amikor nem szabad engedelmeskednem?  

Hogyan segíthet a lelkiismeret a jó és a rossz, a bűn és az erény 

közötti választásban? Milyen helyzetekben mondhat mást a 

lelkiismeretem, mint a szabályok vagy a közösségem tagjai? 

Figyelmeztet-e a lelkiismeretem saját tévhiteimre és 

előítéleteimre? 

harmonikus családban; 

a viselkedési normák és 

szabályok szerepe. 

Kulcsfogalmak

/fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

 

Tematikai egység Helyem a világban 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Az Európáról, a globalizációról és a multikulturális társadalmakról 

szerzett történelmi és földrajzi ismeretelemek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az európai identitás kialakulásának támogatása a tanulókban. 

A más kultúrák iránti nyitottság erősítése; annak elfogadtatása, hogy 

napjaink globális világában a kultúrák és a népcsoportok számos ok 

miatt keverednek egymással, ami előnyökkel és nehézségekkel is 

együtt járhat.  

A legfontosabb általános társadalmi normák funkciójának megértetése 

és a betartásukra vonatkozó igény elfogadtatása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Tágabb otthonunk: Európa 

Melyek az Európai Unió jelképei, és mit jelentenek ezek 

számomra? Európa mely térségeiben élnek olyan emberek, akiket 

közelebbről vagy távolabbról ismerek? Mi kapcsol össze velük? 

Miben hasonlítanak egymásra Európa különböző országainak 

lakói, és mi mindenben különböznek egymástól? 

 

 Földrajz: éhezés és 

szegénység a világban; 

Európa változó 

társadalma; az Európai 

Unió lényegének 

megértése; 

népességmozgások és 
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Színesedő társadalmak 

Miért akarnak egyes emberek máshol tanulni vagy dolgozni, mint 

ahol megszülettek? Milyen pozitív és negatív hatásai lehetnek e 

jelenségnek az egyének és a közösségek életére?  

Mi az oka annak, hogy sokan elmenekülnek saját hazájukból, és 

más országban akarnak letelepedni? Be kell-e engedni egy 

gazdagabb országnak a saját területére a világ szegényebb 

térségeiből menekülőket? Milyen előnyei származhatnak a 

külföldiek befogadásából egy országnak, és milyen problémák 

forrása lehet ez? Vajon ugyanolyan jogok illetik-e meg a 

külföldről érkezőket, mint a befogadó ország polgárait?  

Melyek a más néphez vagy más kultúrához tartozó emberekkel 

szembeni sztereotípiák és előítéletek forrásai? Miért fordulnak 

elő Magyarországon és Európa más részein is etnikai hátterű 

konfliktusok? Mire van szükség ahhoz, hogy létrejöjjön a 

bizalom és az együttérzés a különböző kultúrákhoz tartozó 

emberek között?  

 

A társadalmi együttélés közös normái 

Milyen jellegű szabályok vonatkoznak a társadalom minden 

tagjára? Milyen esetekben fogadható el a kivételezés? Hogyan 

alakulnak ki ezek a közös szabályok? Miért baj, ha egyesek nem 

tartják be ezeket a szabályokat? Jogos-e, ha ezért megbüntetik 

őket? A büntetés milyen formái fogadhatók el? Milyen módon 

lehet jóvátenni, ha valaki vétett a társadalom közös normái ellen? 

Hogyan lehet a vesztegetést, a korrupciót megszüntetni? Lehet-e 

a hála jele a hálapénz? Hibázik-e az, aki adja vagy az, aki kapja? 

Melyik hatékonyabb, a büntetés vagy a megelőzés? Mit tehet az 

egyén és a közösség a megelőzés érdekében?  

 

Új technikák, új szabályok 

Vajon az, ami fenn van a világhálón, a világ közös tulajdonának 

tekinthető-e? Mi az, amit szabadon használhatunk fel az 

interneten elérhető tartalmak közül, és mi az, amit nem? Mi az, 

amit szabadon letölthetünk és mi az, amit nem? Honnan lehet 

tudni, hogy mit véd a szerzői jog és mit nem?  

Vannak-e a mobil telefon használatának közösségi szabályai?  

menekültáradat; a Kárpát-

medence népei.  

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

egyenlőség és 

egyenlőtlenségek a 

társadalomban; 

állampolgári jogok és 

kötelességek; 

a nyugati integráció 

kezdetei; az Európai Unió 

létrejötte és működése; a 

globalizáció előnyei és 

veszélyei; Magyarország 

Alaptörvénye; a 

magyarországi 

nemzetiségek és etnikai 

kisebbségek; a cigány 

(roma) népesség helyzete. 

Kulcsfogalmak

/fogalmak 

Európai Unió, menekült, befogadó ország, sztereotípia, előítélet, etnikai 

konfliktus, társadalmi norma, szabályszegés, korrupció, büntetés, 

megelőzés, szerzői jog. 
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Tematikai egység Mi dolgunk a világban? 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Az alkohol, a cigaretta és a drogok káros hatásaival kapcsolatos 

egészségtani ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes jövőkép kialakításának ösztönzése, az egyéni és közösségi 

boldogulást támogató értékek melletti elköteleződés támogatása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Jóllét és jólét 

Mivel lehet a legnagyobb örömet, illetve bánatot okozni nekem? 

Mitől érzem jól magam a bőrömben, és mitől érzem rosszul? Miről 

tudnék könnyen lemondani a jelenlegi életem javai és lehetőségei 

közül? Mi az, amihez mindenképp ragaszkodnék? Mit szeretnék 

elérni az életemben? Mit lehet pénzért megkapni és mit nem? 

Mit kell tennem azért, hogy egészséges maradjak? 

 

Boldogulás, boldogság 

Hogyan képzelem el a jövőmet? Mikor érezném sikeresnek, 

értelmesnek az életem alakulását? Milyen szerepe lehet ebben a 

tanulásnak, a pénznek, a munkának, az alkotásnak és az emberi 

kapcsolatoknak? Milyen foglalkozást tudok elképzelni magamnak? 

Mit tartok még fontosnak a boldoguláshoz? 

Mivel tudom enyhíteni a rosszkedvemet vagy a bennem lévő 

feszültséget, ha valami nem úgy sikerül, ahogy elképzeltem? Mit 

gondolok ezzel kapcsolatban a drogról és az alkoholról? Vajon 

mindent érdemes kipróbálni az életben, vagy van olyasmi, amit 

egyszer sem? Amit sokan tesznek, azt helyes is tenni? Mit tehetek 

és mit nem szabad tennem a boldogulásomért?  

 

A média és a valóság  

Mit tudhatunk meg a világról a tévéből, az újságokból és az 

internetről? Honnan tudjuk, hogy a valóságot mutatja-e be az, amit 

az újságban olvasunk, a tévében látunk, az interneten találunk? 

Mitől függ, hogy egy információt hitelesnek érzünk-e vagy sem? 

Hogyan kell tájékozódnunk ahhoz, hogy valós információhoz 

jussunk? Tudjuk-e mi magunk is alakítani a világot a médián 

keresztül?  

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

sajtóműfajok alapvető 

jellemzőinek 

tudatosítása; hírek, 

események a médiában. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: tudományos 

és technikai 

forradalom; a világháló.  

 

Vizuális kultúra: képek, 

látványok, 

médiaszövegek, 

események önálló 

elemzése a vizuális 

közlés köznapi és 

művészi formáinak 

felhasználásával; a 

mozgóképi nyelv 

alapjainak, 

működésének 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak

/fogalmak 

Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény, 

hiányérzet, elégedetlenség, boldogtalanság, drog, alkohol, függőség, 

értelmes élet, média, befolyásolás, korrupció, hitelesség. 
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Tematikai egység Hit, világkép, világnézet 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Különböző vallásokhoz kapcsolódó, történelmi, jelenismereti, irodalmi 

és művészeti ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tények és vélemények elkülönítése; érvényes állításoknak és 

értékeléseknek a megfogalmazása; ezek gyakorlása, fejlesztése. A nagy 

világvallások legfontosabb tanításainak megismertetése. A 

világértelmezések közötti párbeszéd fontosságnak elfogadtatása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az ember mint értékelő és erkölcsi lény 

Hogyan tudunk különbséget tenni a tények és a vélekedések 

között? Miért fontos ezek megkülönböztetése? Hogyan tudjuk 

eldönteni, hogy egy állítás igaz vagy nem? Miért fontos ezt tudni?  

Hogyan alakulnak ki a tévhitek, a sztereotípiák és az előítéletek? 

Mi járul hozzá ezek fenntartásához, és mi segíti elő a 

lebomlásukat? Mi a különbség a meggyőződés, a hit, a világkép és 

a világnézet között? 

 

A nagy világvallások világképe  

Milyennek mutatja be a világ kezdetét, működését és végét a 

judaizmus, a kereszténység, az iszlám, a hinduizmus és a 

buddhizmus? Milyen egyéb világképek élnek más vallásokban? 

Miben hasonlítanak ezek egymáshoz, és miben különböznek?  

 

A nagy világvallások erkölcsi tanításai  

Mit mond a kereszténység a jóról és a rosszról, a helyesről és a 

helytelenről? Mit mondanak ugyanerről a judaizmus, az iszlám, a 

hinduizmus és a buddhizmus tanításai? Melyek a világvallások 

közös értékei? 

 

Párbeszéd és együttműködés  

Miről érdemes együtt gondolkodniuk a mai világban a különböző 

keresztény felekezetek képviselőinek, a keresztény és zsidó 

vallású embereknek, a keresztényeknek és más vallások 

követőinek, a hívőknek és a nem hívőknek?  

Milyen új vallási mozgalmak kialakulásának lehetünk tanúi 

napjainkban? Vajon miért nem a régi vallások közül választanak 

maguknak ezek követői?  

Vizuális kultúra: 

személyes véleményt 

kifejező vizuális 

megjelenítés adott 

témában.  

 

Földrajz: a világvallások 

társadalmat, gazdaságot, 

környezetet befolyásoló 

szerepe; kultúrák 

találkozásai a Föld 

különféle térségeiben. 

Kulcsfogalmak

/fogalmak 

Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, sztereotípia, előítélet, 

Tízparancsolat, meggyőződés, világkép, világnézet, hit, vallás, világvallás, 

erkölcsi tanítás.  
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit 

veleszületett képességei alkalmassá tesznek a tanulásra, mások 

megértésre és önmaga vizsgálatára. Érti, hogy az emberek viselkedését, 

döntéseit tudásuk, gondolataik, érzelmeik, vágyaik nézeteik és 

értékrendjük egyaránt befolyásolják. Képes reflektálni saját maga és 

mások gondolataira, motívumaira és tetteire. Életkorának megfelelő 

szinten ismeri önmagát, hosszabb távú elképzeléseinek kialakításakor 

képes reálisan felmérni a lehetőségeit. Képes erkölcsi szempontok 

szerint mérlegelni különféle cselekedeteket, és el tudja viselni az értékek 

közötti választással együtt járó belső feszültséget. Képes ellenállni a 

csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti autonóm döntéseket 

hozni. Tisztában van vele, hogy baráti és párkapcsolataiban felelősséggel 

tartozik a társaiért. Kialakultak benne az európai identitás csírái. Nyitott 

más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. Érti a 

szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján igyekszik 

alkalmazkodni hozzájuk; igényli azonban, hogy maga is alakítója 

lehessen a közösségi szabályoknak. Van elképzelése saját jövőjéről, és 

tisztában van vele, hogy céljai eléréséért erőfeszítéseket kell tennie. 

Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés 

szabadsága egyúttal felelősséggel is jár. Fontosnak érzi a közösséghez 

tartozást, miközben törekszik személyes autonómiájának megőrzésére is. 

Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést. 

Tisztában van a függőséget okozó szokások súlyos következményeivel. 

Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon 

ítélhetik meg, ami konfliktusok forrása lehet. 

 

 

 


