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Az alapfokú képzés első – a matematikai alapkészségek kialakítását legfőbb célként megjelölő – nevelési-

oktatási szakaszát követően az 5–8. évfolyamon a matematika tanulása-tanítása során a tudástartalmak 

fokozatosan válnak egyre elvontabbá. A konkrét tárgyi tevékenységekből indulva a képi szemléltetések, 

ábrázolások mellett megjelennek a szimbolikus modellek. A tanuló a fogalmak, jelenségek elemzése útján 

eljut azok megértésen alapuló meghatározásához, a definíciók előkészítése során tulajdonságokat, sejtéseket 

fogalmaz meg, s kialakul a megoldást alátámasztó indoklás igénye, valamint felismeri a matematika kisebb 

egységeinek belső struktúráját. 

A tanítás fő módszere továbbra is a felfedeztetés, a konkrét tevékenységből, játékból, hétköznapi szituációból 

fakadó indukció. A tanulási tevékenység és problémamegoldás során a tanulót ösztönözni kell egyszerű 

problémák felfedezésére, megfogalmazására és a mindennapi életből vett szöveges problémák matematikai 

szempontú értelmezésére. A tanuló konkrét helyzetek megoldására képi és szimbolikus modelleket, 

stratégiákat alkalmaz és alkot, ezáltal fejlődik problémamegoldó és problémaalkotó képessége. 

A kombinatív képességek területén a lehetőségek strukturált felsorolásából fokozatosan kialakulnak a 

rendszerezést segítő konkrét eszközök, stratégiák alkalmazásának készségei. 

Felső tagozaton az ismert számok köre bővül a törtekkel és a negatív számokkal úgy, hogy a tanuló ezekkel 

műveleteket tud végezni. A tanulás-tanítás egyik lényeges elvárása, hogy a különböző, szöveggel, számokkal 

megadott matematikai szituációk képi, majd szimbolikus modelljeinek bevezetése fokozatos legyen. A tanuló 

a megismert szimbólumokkal egyszerű műveleteket végez, ismeri ezek tulajdonságait. 

Az 5–8. évfolyamon a természettudományi, a digitális technológiai és a gazdasági ismeretek tanulási-tanítási 

tartalmakban való megjelenése lehetővé teszi a matematika alkalmazhatóságának, hasznosságának 

bemutatását. 

Fejlődnek a tanuló készségei a matematikai kommunikáció terén. A matematikai kifejezéseket helyesen 

használja, a fogalmakat értelmezi, megmagyarázza, gyakorlati helyzetekben jól alkalmazza. Ismereteit 

összefoglalva prezentálni tudja.  

A tanuló a közös munkában tevékenyen részt vesz. Eseti feladatokban és projektekben mások véleményét 

elfogadja, és ha különbözik a véleményük, igyekszik érvekkel meggyőzni társait. Az új fogalmak, magasabb 

szintű absztrakciót igénylő tudástartalmak bevezetésekor az egyéni adottságokhoz, ismeretekhez 

alkalmazkodó differenciálás biztosítja a megfelelő tempójú haladást annak a tanulónak, akinél ezek a lépések 

hosszabb időt, több szemléltetést igényelnek. Ezzel a lassabban haladó tanuló sem veszíti el érdeklődését és 

reményét a matematika megértése iránt. 

A matematikai fejlesztő játékok és a számítógép, illetve más IKT-eszközök biztonságos alkalmazása mellett 

a tanuló megismerkedik olyan matematikai szoftverekkel, amelyek a matematikai tudást és a digitális 

kompetenciákat együtt fejlesztik. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ellenőrzés és az értékelés csak a tanult ismeretek alkalmazására terjed 

ki. 

A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és átfogó 

megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns információk kiválasztásának 

készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, több szempont egyidejű figyelembevétele, a 

rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazása elősegítik az aktív, önirányított 

tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, megerősítését. A matematika tantárgy a matematikai logika 

és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi 

tantárgy tanulásához szükséges rendszerező, összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási 

módszerek elsajátításához és megfelelő alkalmazásához is. 

A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy világosan, röviden 

és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan alakul ki a tanuló érvelési és 

vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a szöveg megértésének készségét: a tanulónak meg 

kell keresnie az információkat és fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a probléma megoldása 

során. A matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg, grafikon, táblázat, diagram 

és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának készségrendszere. 



A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a problémamegoldás és az 

algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális kompetenciáinak fejlesztését. A különböző 

matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, applikációk és játékok alkalmazásán keresztül a matematika 

tanulása hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kialakításához. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló gondolkodásának 

fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló előzetes tudása és 

tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra támaszkodva stratégiát 

dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton is elképzelhető, illetve 

találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is lehetséges. Kellő kitartással próbál ki 

különböző matematikai módszereket, és felismeri azokat a problémákat is, amelyeknek nincs megoldása. A 

tanuló megtanul induktív úton példákat általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások 

bizonyítására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a pontosság, a 

figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül erősödik a tanuló 

felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A tanuló matematikai ismereteit 

alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, az életét befolyásoló döntései 

megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények mérlegelésében. A matematika tanulása 

elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig tanulni lehet. 

A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit másokkal, és hogyan 

segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása során. Felelősséget vállal a közösen 

kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások álláspontját, gondolkodásmódját. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A matematika olyan 

tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a gondolkodás logikai felépítésének 

eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez és az épített környezethez fűződő viszonyát. 

A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai gondolatok 

vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai fogalmak között. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi adatok 

felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. Ennek során a különböző 

megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának 

képességét. A tanuló megfelelő játékokon keresztül képessé válik a különböző kockázatok felmérésére, a 

számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és megtapasztalja döntései következményét. A matematikai 

projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás szempontjából fontos készségek kialakulását 

(kreativitás, mérlegelő gondolkodás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség, másokkal való 

együttműködés készsége). 

5–6. évfolyam 

Az 5–6. évfolyam tanulás módszertani szempontból átmenetet képez az alsó tagozat játékos, tevékenykedtető, 

felfedeztető módszerei és a matematika elméleti ismereteinek befogadását jelentő tanulási módszerek között. 

Továbbra is fontos szerepet játszik a szemléltetés, az eszközök használata. Elvárható a szerzett tapasztalatok 

értelmezése, rendszerezése, néhány területen az általánosítás lehetőségének felfedezése és megfogalmazása. 

A kezdeti, saját szavakkal történő megfogalmazásokat fokozatosan felváltja a matematikai fogalmakat 

megnevező szakkifejezések használata. Gyakorlati helyzetekben megjelenik a szakmai vita és az érvelés 

igénye. 

Az 5–6. évfolyamon tematikus elrendezésben követik egymást az egyes fejezetek: Halmazok; Matematikai 

logika, kombinatorika; Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek; Alapműveletek természetes 

számokkal; Egész számok, alapműveletek egész számokkal; Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális 

számok; Alapműveletek közönséges törtekkel; Alapműveletek tizedes törtekkel; Arányosság, százalékszámítás; 

Egyszerű szöveges feladatok; A függvény fogalmának előkészítése; Sorozatok; Mérés és mértékegységek; 

Síkbeli alakzatok; Transzformációk, szerkesztések; Térgeometria; Leíró statisztika; Valószínűség-számítás. A 

témák egy része nemcsak az aktuális terület megalapozását jelenti a megadott óraszámban, hanem megjelenik 

más fejezetekben is, az eszközrendszer folyamatos gyarapodását biztosítva. Bővül a szöveggel 

megfogalmazott hétköznapi és matematikai problémák megoldása során alkalmazható modellek köre is. 

A szemléltetést és a megértést a tanulók által használható digitális eszközök, szoftverek és online felületek is 

támogatják. 

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. 

Fontos feladat a tanulás tanítása, az elsajátítás képességének (emlékezet, figyelem, koncentráció, 

lényegkiemelés stb.) fejlesztése. Meg kell ismertetni a matematika bevált tanulási módszereit. 

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 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. Készség szinten számolnak egész számokkal, és gyakorlottak a 

racionális számokkal való műveletek végzésében. 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. Ezen kívül 

számonkérésre, ismétlésre 12 óra van tervezve. Iskolánkban a matematika tantárgy heti óraszáma az 5-6. 
évfolyamon heti 4,5 óra 

 



5. – 6. OSZTÁLY 

 

 

 

 

5.osztály 
 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

10 

Tematikai egység címe 

 Órakeret 

helyi tanterv helyi tanterv  

5.évfolyam órakerete 

heti 4,5 órára 

6.évfolyam órakerete 

heti 4,5 órára 

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika, 

gráfok 
10 10 

1. Halmazok 5 5 

2. Matematika logika, kombinatorika 5 5 

II. Számtan, algebra 86 84 

1. Természetes számok halmaza, 

számelméleti alapismeretek 

8 8 

2. Alapműveletek természetes számokkal 16 8 

3.  Egész számok, alapműveletek egész 

számokkal 

15 9 

4. Közönséges törtek, tizedes törtek, 

racionális számok 

13 13 

5. Alapműveletek közönséges törtekkel 11 11 

6. Alapműveletek tizedes törtekkel 10 8 

7. Arányosság, százalékszámítás 6 14 

8. Egyszerű szöveges feladatok 7 13 

III. Függvények, az analízis elemei 9 9 

1. A függvények fogalmának előkészítése 5 5 

2. Sorozatok 4 4 

IV. Geometria 35 37 

1. Mérések és mértékegységek 8 6 

2. Síkbeli alakzatok 9 9 

3. Transzformációk, szerkesztések 10 12 

4. Térgeometria 8 10 

V. Statisztika, valószínűség 10 10 

1. Leíró statisztika 5 5 

2. Valószínűség számítás 5 5 

összesen: 150 150 

Ismétlés, számonkérés 12 12 

összesen: 
162 162 



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, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív 

használatának fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 

Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.  

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

1. Halmazok 5 óra 

Ismeretek, tanulási eredmények Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elemek elrendezése, 

rendszerezése adott szempont(ok) 

szerint. 

Részhalmazokat konkrét 

esetekben felismer és ábrázol. 

A kombinatorikus gondolkodás, a célirányos 

figyelem kialakítása, fejlesztése.  

Halmazokba rendezés egy-két szempont 

szerint 

Halmazábra készítése 

 

Véges halmaz kiegészítő halmazát 

(komplementerét), véges 

halmazok közös részét (metszetét), 

egyesítését (unióját) képezi és 

ábrázolja konkrét esetekben; 

Számokat, számhalmazokat, 

halmazműveleti eredményeket 

számegyenesen ábrázol. 

Halmazok közös részének és egyesítésének 

megállapítása ábrázolás segítségével. 

Számhalmazok szemléltetése számegyenesen 

 

Digitális kultúra: 

könyvtárszerkezet a 

számítógépen. 

 

2. Matematikai logika, kombinatorika 5 óra 

Igaz és hamis állításokat 

fogalmaz meg; 

Tanult minták alapján néhány 

lépésből álló bizonyítási 

gondolatsort megért és önállóan 

összeállít; 

A logikus érvelésben a 

matematikai szaknyelvet 

következetesen alkalmazza társai 

meggyőzésére; 

Összeszámlálási feladatok 

megoldása során alkalmazza az 

összes eset áttekintéséhez 

szükséges módszereket. 

  

Egyszerű állítások logikai értékének (igaz 

vagy hamis) megállapítása 

Igaz és hamis állítások önálló 

megfogalmazása 

Nyitott mondatok igazsághalmazának 

megtalálása próbálgatással 

A matematikai logika egyszerű, a korosztály 

számára érthető szakkifejezéseinek ismerete 

és használata 

Egyszerű stratégiai, logikai és pénzügyi 

játékok, társasjátékok 

Kis elemszámú halmaz elemeinek sorba 

rendezése mindennapi életből vett példákkal 

Néhány számkártyát tartalmazó készlet 

elemeiből adott feltételeknek megfelelő 

számok alkotása 

Az összes eset előállítása során rendszerezési 

sémák használata: táblázat, ágrajz, 

szisztematikus felsorolás  

Magyar nyelv és 

irodalom:  

szövegértés, 

szövegértelmezés, 

lényegkiemelés 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol 

- állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, elem, halmazábra, részhalmaz, egyesítés, közös rész, számegyenes, „igaz”, 

„hamis”; nyitott mondat, igazsághalmaz; „és”, „vagy”; „legalább”, „legfeljebb”; 

lehetőségek, összes lehetőség, rendszerező áttekintés, ágrajz 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
II. Számtan, algebra 

Órakeret 

86 óra 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi 

érték. Római számok írása, olvasása. 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. Természetes 

számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Átváltások szomszédos 

mértékegységek között. Mérőeszközök használata. 

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 

A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása. 

Fejben számolás százas számkörben. A szorzó- és bennfoglaló tábla biztos 

tudása. Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalma. Műveletek tulajdonságai, 

tagok, illetve tényezők felcserélhetősége. Műveleti sorrend. 

Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás egy- és kétjegyű, osztás 

egyjegyű számmal írásban. Műveletek ellenőrzése. 

Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, 

becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. 

Páros és páratlan számok, többszörös, osztó, maradék fogalma. 

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum 

kiszámítása. 

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. 

1. Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Érti és alkalmazza a számok 

helyi értékes írásmódját nagy 

számok esetén; 

Ismeri a római számjelek közül 

az L, C, D, M jeleket, felismeri 

az ezekkel képzett számokat a 

hétköznapi helyzetekben; 

 

Számok helyi értékes írásmódjának megértése 

különböző alapú számrendszerekben 

csoportosítást, leltározást, helyiérték-táblázatba 

rögzítést tartalmazó feladatokon keresztül 

Számok helyi értékes írásmódjának használata 

nagy számok esetében 

Római számok írása, olvasása a következő 

jelekkel: I, V, X, L, C, D, M 

Természetismeret: 

Magyarország 

lakosainak száma. 

2.   Alapműveletek természetes számokkal  16óra 

Írásban összead, kivon és 

szoroz; 

Ismeri és helyesen alkalmazza 

a műveleti sorrendre és a 

zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat fejben, írásban és 

géppel számolás esetén is a 

racionális számok körében; 

A műveleti szabályok 

ismeretében ellenőrzi 

számolását, a kapott eredményt 

ésszerűen kerekíti; 

Számkörbővítés; fejben számolás százezres 

számkörben kerek ezresekkel; analógiák 

alkalmazása 

Természetes számok összeadása, kivonása és 

szorzása írásban 

Írásbeli osztás algoritmusa kétjegyű természetes 

számmal 

Írásbeli osztás legfeljebb kétjegyű természetes 

számmal gyakorlati feladatok megoldása során; a 

hányados becslése 

A műveleti sorrendre és a zárójelezésre 

vonatkozó szabályok ismerete és helyes 

Természetismeret:  

összehasonlítás, 

számolás földrajzi 

adatokkal 



A gyakorlati problémákban 

előforduló mennyiségeket 

becsülni tudja, 

feladatmegoldásához ennek 

megfelelő tervet készít; 

A fejszámoláson és az írásban 

végzendő műveleteken 

túlmutató számolási 

feladatokhoz és azok 

ellenőrzéséhez számológépet 

használ. 

alkalmazása fejben, írásban és géppel számolás 

esetén 

Egyszerű szöveges feladat matematikai 

tartalmának felismerése, és az annak megfelelő 

műveletsor felírása 

A gyakorlati problémákban előforduló 

mennyiségek becslése 

 

3.  Egész számok. Alapműveletek egész számokkal 15 óra 

Meghatározza konkrét számok 

ellentettjét, abszolút értékét; 

Ismeri az egész számokat. 

 

 

Negatív számok a gyakorlatban: adósság, 

tengerszint alatti mélység, fagypont alatti 

hőmérséklet 

Egész számok ismerete, összehasonlítása, 

ábrázolása számegyenesen. Ellentett, abszolút 

érték fogalmának ismerete és alkalmazása 

Alapműveletek értelmezése tárgyi 

tevékenységek, ábrázolások alapján a 

számkörbővítés során 

Alapműveletek elvégzése az egész számok 

körében 

Egyszerű szöveges feladat matematikai 

tartalmának felismerése, és az annak megfelelő 

műveletsor felírása 

Gyakorlati problémákban előforduló 

mennyiségek becslése 

Kapott eredmény ellenőrzése; ésszerű kerekítés 

Természetismeret; hon- 

és népismeret:  

Földrajzi adatok 

vizsgálata.  

 

Történelem:  

időtartam számolása 

időszámítás előtti és 

időszámítás utáni 

történelmi 

eseményekkel. 

4.  Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 13 óra 

Ábrázol törtrészeket, 

meghatároz törtrészeknek 

megfelelő törtszámokat; 

Érti és alkalmazza a számok 

helyi értékes írásmódját tizedes 

törtek esetén; 

 

Törtrészek ábrázolása, törtrészeknek megfelelő 

törtszámok meghatározása 

Törtek összehasonlítása, egyszerűsítés, bővítés 

Különböző alakokban írt egyenlő törtek 

felismerése 

Számok helyi értékes írása tizedes törtek esetén 

Számok ábrázolása számegyenesen 

Ének-zene:  

a törtszámok és a 

hangjegyek értékének 

kapcsolata. 

5. Alapműveletek közönséges törtekkel 11 óra 

Összeadás, kivonás az 

egészek és a törtek körében. 

Szorzás, osztás az 

egészek és a törtek 

körében (tört szorzása, 

osztása egész számmal, 

0 szerepe a szorzásban, 

osztásban). 

 

Alapműveletek értelmezése tárgyi 

tevékenységek, ábrázolások alapján 

Alapműveletek elvégzése a közönséges törtek 

körében 

A műveleti sorrendre és a zárójelezésre 

vonatkozó szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása 

Kapott eredmény ellenőrzése 

 

6. Alapműveletek tizedes törtekkel 10 óra 

Összeadás, kivonás az egészek 

és a törtek körében. 

Szorzás, osztás az egészek és a 

törtek körében (tört szorzása, 

osztása egész számmal, 0 

szerepe a szorzásban, 

osztásban). 

Számolási készség fejlesztése. 

Tizedes törtek összeadása, kivonása és szorzása 

írásban 

Egyszerű szöveges feladat matematikai 

tartalmának felismerése, és az annak megfelelő 

műveletsor felírása 

 



 Gyakorlati problémákban előforduló 

mennyiségek becslése 

Szorzás, osztás 10-zel, 100-

zal, 1000-rel. 

A műveletfogalom mélyítése. A számolási 

készség fejlesztése gyakorlati feladatokon 

keresztül. 

 

Összeg, különbség, szorzat, 

hányados változásai. 

Fegyelmezettség, következetesség, 

szabálykövető magatartás fejlesztése. 

Algoritmikus gondolkodás fejlesztése. 

 

Műveleti tulajdonságok, a 

helyes műveleti sorrend. 

Műveletek eredményeinek 

előzetes becslése, ellenőrzése, 

kerekítése. 

Egyszerű feladatok esetén a műveleti sorrend 

helyes alkalmazási módjának felismerése, 

alkalmazása. Az egyértelműség és a 

következetesség fontossága. 

Az ellenőrzési és becslési igény fejlesztése. 

 

A racionális számok halmaza. 

Véges és végtelen szakaszos 

tizedes törtek. 

A mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal: 

természetes szám, racionális szám, pontos szám 

és közelítő szám. 

 

Szabványmértékegységek és 

átváltásuk: hosszúság, terület, 

térfogat, űrtartalom, idő, 

tömeg. 

Matematikatörténeti 

érdekességek: a hatvanas 

számrendszer kapcsolata idő 

mérésével. 

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. 

Technika és tervezés: 

műszaki rajz 

készítésénél a 

mértékegységek 

használata, főzésnél a 

tömeg, az űrtartalom és 

az idő mérése. 

7. Arányosság  6 óra 

Arányos következtetések.  

A mindennapi életben 

felmerülő, egyszerű 

arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel. 

Egyenes arányosság. 

 

A következtetési képesség fejlesztése. 

Az egyenes arányosság és a mérés kapcsolatának 

felismerése 

Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő 

szabványmértékegységeinek ismerete 

Az ismert szabványmértékegységek átváltása 

helyi értékes gondolkodás alapján 

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. 

8. Egyszerű szöveges feladatok 7 óra 

Szöveges feladatok 

megoldása. 

Egyszerű matematikai 

problémát tartalmazó rövidebb 

és hosszabb szövegek 

feldolgozása. 

Szövegértés fejlesztése. Egyszerű matematikai 

problémát tartalmazó és a mindennapi élet 

köréből vett szövegek feldolgozása. 

Algoritmikus gondolkodás fejlesztése, 

gondolatmenet tagolása. 

Emlékezés elmondott, elolvasott történetekre, 

emlékezést segítő ábrák, vázlatok, rajzok 

készítése, visszaolvasása. 

Matematikai tartalmú egyszerű szöveges 

feladatok megoldása különféle módszerekkel, 

például szakaszos ábrázolással, visszafelé 

gondolkodással 

A mindennapi életből vett egyszerű szöveges 

feladatok megoldása különféle módszerekkel, 

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 



például szakaszos ábrázolással, visszafelé 

gondolkodással 

A megoldás ellenőrzése 

Gyakorlati problémákban előforduló 

mennyiségek becslése 

 

különböző 

eszközökkel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén; 

 ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel képzett számokat a 

hétköznapi helyzetekben; 

Alapműveletek természetes számokkal 

 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához ennek 

megfelelő tervet készít; 

Egész számok; alapműveletek egész számokkal 

 gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. A hányadost 

megbecsüli. 

 meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 

 ismeri az egész számokat. 

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 

 ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat; 

 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén; 

 megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját. 

 Alapműveletek közönséges törtekkel 

 elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében,  

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat 

 Alapműveletek tizedes törtekkel 

 gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. A 

hányadost megbecsüli. 

 megoldását ellenőrzi. 

Arányosság 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegységeit, 

használja azokat mérések és számítások esetén; 

 idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi értékes gondolkodás 

alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tízes számrendszer, helyi érték, alaki érték, számegyenes, összeadandók, az 

összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, szorzat, a 

szorzat tényezői, osztandó, osztó, hányados, maradék. Kerekítés, becslés, 

ellenőrzés. ellentett, Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút érték.  

közönséges tört, számláló, nevező, törtvonal, vegyes szám, egyszerűsítés, bővítés, 

közös nevező, tizedes tört, tizedesvessző, helyi értékes írásmód, racionális szám, 

számegyenes véges és végtelen szakaszos tizedes tört, ,kerekítés, hosszúság, 

űrtartalom, idő szabványmértékegységei, becslés, ellenőrzés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. A függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Szabályfelismerés, szabálykövetés.  

A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek 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. 



1. A függvények fogalmának előkészítése 5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Helymeghatározás gyakorlati 

szituációkban, konkrét esetekben. 

A Descartes-féle derékszögű 

koordinátarendszer. 

 

Matematikatörténet: Descartes. 

Megadott pont koordinátáinak 

leolvasása, illetve koordináták 

segítségével pont ábrázolása a  

Tájékozódás térképen, nézőtéren, 

sakktáblán és a koordináta-rendszerben 

Természetismeret: 

tájékozódás a térképen, 

fokhálózat. 

Táblázat hiányzó elemeinek 

pótlása ismert vagy felismert 

szabály alapján, ábrázolásuk 

grafikonon. 

A matematikából és a mindennapi 

életből vett megfeleltetések legalább 

egy lehetséges szabályának megadása  

A matematikából és a mindennapi 

életből vett megfeleltetések 

tulajdonságainak megfigyelése, 

elemzése 

 

Egyszerű grafikonok értelmezése. 

Változó mennyiségek közötti 

kapcsolatok, ábrázolásuk 

derékszögű koordináta-

rendszerben. 

Sorozatok létrehozása számokból, 

jelekből, alakzatokból 

Szabálykövetés ritmusban, rajzban, 

számolásban 

Sorozatok adott szabály szerinti 

folytatása. 

Természetismeret: időjárás 

grafikonok. 

 2.  Sorozatok 4 óra 

Sorozat megadása a képzés 

szabályával, illetve néhány 

elemével. 

Sorozatok folytatása adott szabály 

szerint. 

Szabálykövetés, szabályfelismerés 

képességének fejlesztése.  

Testnevelés és sport; ének-

zene; dráma és tánc:  

ismétlődő ritmus, tánclépés, 

mozgás létrehozása, 

helymeghatározás a 

sportpályán. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, megadott pont koordinátáit 

leolvassa. 

 sorozatokat adott szabály alapján folytat; 

 néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat, számsorozat, szabály, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, táblázat, 

grafikon. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
IV. Geometria 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). Hosszúság és távolság mérése (egyszerű 

gyakorlati példák). 

Háromszög, négyzet, téglalap, jellemzői. Kör létrehozása, felismerése, 

jellemzői. 

Egyszerű tükrös alakzat, tengelyes szimmetria felismerése. 

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. 

A geomtriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése 

(szerkesztésnél: adatfelvétel, vázlatrajz, megszerkeszthetőség vizsgálata, 

szerkesztés). 

Számolási készség fejlesztése.  



A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. 

A geometriai jelölések pontos használata.  

Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése. 

1. Mérés és mértékegységek 8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Sokszögek kerülete. Kerület meghatározása méréssel, 

számolással. 

A matematika és gyakorlati élet 

közötti kapcsolat felismerése. 

 

Téglalap, négyzet kerülete, 

területe. 

Adott alakzatok kerületének, 

területének meghatározása méréssel, 

számolással. 

Számolási készség fejlesztése. 

Technika és tervezés: 

Udvarok, telkek kerülete. Az 

iskola és az otthon helyiségeinek 

alapterülete. 

2. Síkbeli alakzatok 

 

9 óra 

Síkbeli tartományok közül 

kiválasztja a 

szögtartományokat, nagyság 

szerint összehasonlítja, méri, 

csoportosítja azokat. 

Szögtartomány ismerete; 

összehasonlítás, csoportosítás; 

szögmérés 

 

9 Transzformációk, szerkesztések 10 óra 

A tér elemei: pont, vonal, 

egyenes, félegyenes, szakasz, 

sík, szögtartomány. 

A tanult térelemek felvétele és 

jelölése. 

 

Párhuzamosság, 

merőlegesség, konvexitás. 

Síkidomok, sokszögek 

(háromszögek, négyszögek) 

szemléletes fogalma. 

Síkidomok, tulajdonságainak 

vizsgálata, közös tulajdonságok 

felismerése. 

Vizuális kultúra: párhuzamos és 

merőleges egyenesek 

megfigyelése környezetünkben. 

 

A távolság szemléletes 

fogalma, adott tulajdonságú 

pontok keresése. 

Két pont, pont és egyenes 

távolsága. 

Két egyenes távolsága. 

Adott feltételeknek 

megfelelő ponthalmazok. 

 

Körző, vonalzók helyes használata, 

két vonalzóval párhuzamosok, 

merőlegesek rajzolása.  

Egyenes, félegyenes és szakasz 

megkülönböztetése 

Síkbeli alakzatok közül a sokszögek 

kiválasztása 

Vizuális kultúra: térbeli tárgyak 

síkbeli megjelenítése. 

Kör, gömb szemléletes 

fogalma. 

Sugár, átmérő, húr, szelő, 

érintő. 

Síkbeli görbék közül a kör kiválasztása  

Díszítőminták szerkesztése körzővel. 

Természetismeret: földgömb. 

 

Testnevelés és sport: tornaszerek: 

labdák, karikák stb. 

Két ponttól egyenlő 

távolságra levő pontok. 

Szakaszfelező merőleges. 

A problémamegoldó képesség 

fejlesztése.  

Pontosság igényének fejlesztése. 

 

A szög fogalma, mérése. 

Szögfajták. 

A szög jelölése, betűzése. 

Matematikatörténet: görög 

betűk használata a szögek 

jelölésére, a hatvanas 

számrendszer kapcsolata a 

szög mérésével. 

Szögmérő használata. Fogalomalkotás 

képességének kialakítása, fejlesztése. 

Törekvés a pontos munkavégzésre. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek:  

görög „abc” betűinek használata. 

Adott egyenesre merőleges 

szerkesztése. 

Gyakorlati példák a fogalmak 

mélyebb megértéséhez. 

Technika és tervezés: 

 vizuális kultúra:  



Adott egyenessel 

párhuzamos szerkesztése. 

Téglalap, négyzet 

szerkesztése. 

párhuzamos és merőleges 

egyenesek megfigyelése 

környezetünkben (sínpár, 

épületek, bútorok, képkeretek stb. 

élei). 

10 Térgeometria 8 óra 

Kocka, téglatest 

tulajdonságai, hálója. 

 

Testek építése, tulajdonságaik 

vizsgálata. 

Rendszerező képesség, 

halmazszemlélet fejlesztése. 

Testek csoportosítása adott 

tulajdonságok alapján. 

Térszemlélet fejlesztése térbeli 

analógiák keresésével. 

Technika és tervezés: 

téglatest készítése, 

tulajdonságainak vizsgálata. 

 

Vizuális kultúra: egyszerű tárgyak, 

geometriai alakzatok tervezése, 

makettek készítése. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegységeit, 

használja azokat mérések és számítások esetén; 

 síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint összehasonlítja, méri, 

csoportosítja azokat. 

 csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint; 

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 

 a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 

 ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és párhuzamos 

egyeneseket szerkeszt, szöget másol. 

 testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

 ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb  következő tulajdonságait: határoló lapok típusa, száma, egymáshoz 

viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, merőlegesség, párhuzamosság, szögfajták. 

Távolság, szakaszfelező merőleges, szögfelező. 

Síkidom, sokszög, kör, test, csúcs, él, lap, szög, gömb. 

Szögfajták, kerület, terület, űrtartalom és mértékegységei,  

Kerület, terület, felszín, testek hálója, térfogat.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
V. Leíró statisztika 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 

Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos, lehetetlen, lehet, 

de nem biztos. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, elemzőképesség 

fejlesztése. 

1. Leíró statisztika 5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése.  

Egyszerű diagramok, értelmezése, 

táblázatok olvasása, készítése. 

Megadott szempont szerint adatokat 

gyűjt ki táblázatból, olvas le 

hagyományos vagy digitális forrásból 

származó diagramról, majd 

rendszerezés után következtetéseket 

fogalmaz meg; 

Adatokat, táblázatokat és 

diagramokat tartalmazó források 

felkutatása (például háztartás, 

sport, egészséges életmód, 

gazdálkodás) 

Táblázatból adatgyűjtés adott 

szempont szerint 

 

Technika és tervezés: 

menetrend adatainak 

értelmezése; kalóriatáblázat 

vizsgálata. 

 

Digitális kultúra: adatkezelés, 

adatfeldolgozás, információ-

megjelenítés.  



Átlagszámítás néhány adat esetén 

(számtani közép). 

Az átlag lényegének megértése. 

Számolási készség fejlődése. 

Természetismeret: időjárási 

átlagok (csapadék, 

hőingadozás, napi, havi, évi 

középhőmérséklet). 

2. Valószínűség számítás 5 óra 

Valószínűségi játékokat, kísérleteket 

végez, ennek során az adatokat 

tervszerűen gyűjti, rendezi és ábrázolja 

digitálisan is; 

Valószínűségi játékokban érti a 

lehetséges kimeneteleket, játékában 

stratégiát követ; 

Egyszerű valószínűségi játékok 

és kísérletek 

Valószínűségi játékok és 

kísérletek adatainak tervszerű 

gyűjtése 

 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, rendezi 

valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Adat, diagram, átlag, valószínűségi kísérlet, biztos esemény, lehetetlen esemény. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

 5. osztály  végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. 

 Két véges halmaz közös részének, illetve uniójának felírása, ábrázolása. 

 Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

 Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

 Állítások igazságának eldöntése, igaz és hamis állítások megfogalmazása. 

 Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 

 Néhány elem összes sorrendjének felírása. 

Számtan, algebra 

 Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. 

 Ellentett, abszolút érték felírása.  

 Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

 A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása 

következtetéssel, az egyenes arányosság felismerése, használata. 

 Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a 

műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek 

alkalmazása.  

 Szöveges feladatok megoldása következtetéssel (az adatok közötti összefüggések 

felírása szimbólumokkal). 

 Becslés, 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. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak 

a leolvasása. 

 Egyszerűbb grafikonok, elemzése. 

 Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése, 

megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén. 

Geometria 

 Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete. 

 A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák pontos 

szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata. 



 Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága, 

szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőleges és párhuzamos 

egyenesek. 

 A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete  

 Téglalap és a négyzet kerületének és területének kiszámítása. 

Valószínűség, statisztika 

 Egyszerű diagramok értelmezése, táblázatok olvasása. 

 Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

 Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, 

ábrázolása. 

 

Továbbhaladás feltételei (minimum követelmény): 5. osztály 

• Adatok közötti matematikai kapcsolatok felismerése és lejegyzése. 

• A kisebb, nem nagyobb, nagyobb, nem kisebb kifejezések helyes használata. 

• A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám összehasonlítása. 

• A tízes számrendszer biztos ismerete. 

• Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében. 

• Tört, tizedes tört, negatív szám ismerete. 

• Ellentett, abszolút érték meghatározása konkrét számok esetén. 

• Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek) összeadása és kivonása 

két tag esetén, az eredmény helyességének ellenőrzése. 

• Pozitív törtek szorzása és osztása pozitív egésszel.  

• Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. Konkrét pontok ábrázolása, pontok 

koordinátáinak leolvasása. 

• A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata. 

• Szakasz másolása, adott távolságok felmérése. 

• Felezőmerőleges szemléletes fogalma. 

• Téglalap (négyzet) kerületének és területének kiszámítása konkrét esetekben. 

• Téglatest (kocka) felszínének és térfogatának kiszámítása konkrét esetekben. 

 

 

6. OSZTÁLY 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

10 

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, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív 

használatának fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 

Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.  

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

1. Halmazok 5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elemeket halmazba rendez több 

szempont alapján; 

Részhalmazokat konkrét esetekben 

felismer és ábrázol; 

Halmazokba rendezés egy-két 

szempont szerint 

Halmazábra készítése 

 



Véges halmaz kiegészítő halmazát 

(komplementerét), véges halmazok 

közös részét (metszetét), egyesítését 

(unióját) képezi és ábrázolja konkrét 

esetekben; 

Számokat, számhalmazokat, 

halmazműveleti eredményeket 

számegyenesen ábrázol. 

Számhalmazok szemléltetése 

számegyenesen 

Részhalmazok felismerése ábráról 

Halmazok közös részének és 

egyesítésének megállapítása 

ábrázolás segítségével. 

 

Matematikai logika, kombinatorika 5 óra 

Igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 

Tanult minták alapján néhány lépésből 

álló bizonyítási gondolatsort megért és 

önállóan összeállít; 

A logikus érvelésben a matematikai 

szaknyelvet következetesen alkalmazza 

társai meggyőzésére; 

Összeszámlálási feladatok megoldása 

során alkalmazza az összes eset 

áttekintéséhez szükséges módszereket. 

Változatos tartalmú szövegek 

értelmezése. 

Összehasonlításhoz szükséges 

kifejezések értelmezése, használata (pl. 

egyenlő; kisebb; nagyobb; több; 

kevesebb; nem; és; vagy; minden; van 

olyan, legalább, legfeljebb).  

Egyszerű állítások logikai értékének 

(igaz vagy hamis) megállapítása 

Igaz és hamis állítások önálló 

megfogalmazása 

Nyitott mondatok 

igazsághalmazának megtalálása 

próbálgatással 

A matematikai logika egyszerű, a 

korosztály számára érthető 

szakkifejezéseinek ismerete és 

használata 

Egyszerű stratégiai, logikai és 

pénzügyi játékok, társasjátékok 

Kis elemszámú halmaz elemeinek 

sorba rendezése mindennapi életből 

vett példákkal 

Néhány számkártyát tartalmazó 

készlet elemeiből adott feltételeknek 

megfelelő számok alkotása 

Az összes eset előállítása során 

rendszerezési sémák használata: 

táblázat, ágrajz, szisztematikus 

felsorolás. 

Magyar nyelv és irodalom:  

szövegértés, 

szövegértelmezés, 

lényegkiemelés 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol 

- állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, közös rész, egyesítés, számegyenes „igaz”, 

„hamis”; nyitott mondat, igazsághalmaz; „és”, „vagy”; „legalább”, „legfeljebb”; 

lehetőségek, összes lehetőség, rendszerező áttekintés, ágrajz 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
II. Számtan, algebra 

Órakeret 

84 óra 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi érték. 

Római számok írása, olvasása. 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. Természetes számok nagyság 

szerinti összehasonlítása. 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Átváltások szomszédos 

mértékegységek között. Mérőeszközök használata. 

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 

A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása. 

Fejben számolás százas számkörben. A szorzó- és bennfoglaló tábla biztos tudása. 

Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalma. Műveletek tulajdonságai, tagok, 

illetve tényezők felcserélhetősége. Műveleti sorrend. 



Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás egy- és kétjegyű, osztás egyjegyű 

számmal írásban. Műveletek ellenőrzése. 

Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, 

ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. 

Páros és páratlan számok, többszörös, osztó, maradék fogalma. 

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum 

kiszámítása. 

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. 

1. Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeri a prímszám és az összetett 

szám fogalmakat; el tudja készíteni 

összetett számok prímtényezős 

felbontását 1000-es számkörben; 

Meghatározza természetes számok 

legnagyobb közös osztóját és 

legkisebb közös többszörösét. 

Osztók, többszörösök meghatározása; 

két szám közös osztóinak 

meghatározása; közös többszörösök 

meghatározása 

 

Természetismeret: 

Magyarország lakosainak 

száma. 

Egyszerű oszthatósági szabályok (2-

vel, 3-mal, 5-tel, 9-cel, 10-zel, 100-

zal). 

Két szám közös osztói, közös 

többszörösei. 

Az osztó, többszörös fogalmának 

elmélyítése. 

Két szám közös osztóinak 

kiválasztása az összes osztóból. A 

legkisebb pozitív közös többszörös 

megkeresése. 

2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 

10-zel, 100-zal való oszthatósági 

szabályok ismerete és alkalmazása 

A természetes számok csoportosítása 

osztóik száma alapján és adott 

számmal való osztási maradékuk 

szerint 

Testnevelés:  

csapatok összeállítása. 

2.   Alapműveletek természetes számokkal 8 óra 

Írásban összead, kivon és szoroz; 

Ismeri és helyesen alkalmazza a 

műveleti sorrendre és a zárójelezésre 

vonatkozó szabályokat fejben, 

írásban és géppel számolás esetén is 

a racionális számok körében; 

A műveleti szabályok ismeretében 

ellenőrzi számolását, a kapott 

eredményt észszerűen kerekíti; 

A gyakorlati problémákban 

előforduló mennyiségeket becsülni 

tudja, feladatmegoldásához ennek 

megfelelő tervet készít; 

A fejszámoláson és az írásban 

végzendő műveleteken túlmutató 

számolási feladatokhoz és azok 

 Számkörbővítés; fejben számolás 

százezres számkörben kerek 

ezresekkel; analógiák alkalmazása 

 Természetes számok összeadása, 

kivonása és szorzása írásban 

 Írásbeli osztás algoritmusa 

kétjegyű természetes számmal 

Írásbeli osztás legfeljebb kétjegyű 

természetes számmal gyakorlati 

feladatok megoldása során; a 

hányados becslése 

A műveleti sorrendre és a 

zárójelezésre vonatkozó szabályok 

ismerete és helyes alkalmazása fejben, 

írásban és géppel számolás esetén 

 



ellenőrzéséhez számológépet 

használ. 

 

Egyszerű szöveges feladat 

matematikai tartalmának felismerése, 

és az annak megfelelő műveletsor 

felírása 

A gyakorlati problémákban előforduló 

mennyiségek becslése 

Az alapműveletek tulajdonságainak 

(felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és 

alkalmazása a gyakorlatban 

Zárójeleket tartalmazó műveletsorok 

átalakítása, kiszámolása a természetes 

számok körében 

Kapott eredmény ellenőrzése; 

észszerű kerekítés 

3.    Egész számok, alapműveletek egész számokkal 9 óra 

Ismeri és helyesen alkalmazza a 

műveleti sorrendre és a zárójelezésre 

vonatkozó szabályokat fejben, 

írásban és géppel számolás esetén is 

a racionális számok körében; 

A műveleti szabályok ismeretében 

ellenőrzi számolását, a kapott 

eredményt észszerűen kerekíti; 

A gyakorlati problémákban 

előforduló mennyiségeket becsülni 

tudja, feladatmegoldásához ennek 

megfelelő tervet készít; 

A fejszámoláson és az írásban 

végzendő műveleteken túlmutató 

számolási feladatokhoz és azok 

ellenőrzéséhez számológépet 

használ. 

Készpénz, adósság fogalmának 

továbbfejlesztése. 

Mélységek és magasságok 

értelmezése matematikai szemlélettel. 

Természetismeret; hon- és 

népismeret:  

földrajzi adatok vizsgálata.  

 

Történelem, időtartam 

számolása időszámítás előtti 

és időszámítás utáni történelmi 

eseményekkel. 

 

 

 4.   Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 13 óra 

Ismeri a racionális számokat, tud 

példát végtelen nem szakaszos 

tizedes törtre. 

 

Törtrészek ábrázolása, törtrészeknek 

megfelelő törtszámok meghatározása 

Törtek összehasonlítása, 

egyszerűsítés, bővítés 

Különböző alakokban írt egyenlő 

törtek felismerése 

Számok helyi értékes írása tizedes 

törtek esetén 

Számok ábrázolása számegyenesen 

Ének-zene:  

a törtszámok és a hangjegyek 

értékének kapcsolata. 

11 Alapművelet közönséges törtekkel 11 óra  

Elvégzi az alapműveleteket a 

racionális számok körében, 

eredményét összeveti előzetes 

becslésével; 

Ismeri és helyesen alkalmazza a 

műveleti sorrendre és a zárójelezésre 

vonatkozó szabályokat fejben, 

írásban és géppel számolás esetén is 

a racionális számok körében; 

Alapműveletek értelmezése tárgyi 

tevékenységek, ábrázolások alapján 

Reciprok fogalmának ismerete és 

alkalmazása 

Alapműveletek elvégzése a 

közönséges törtek körében 

Az alapműveletek tulajdonságainak 

(felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és 

alkalmazása a gyakorlatban 

 



A műveleti szabályok ismeretében 

ellenőrzi számolását, a kapott 

eredményt ésszerűen kerekíti. 

 

A műveleti sorrendre és a 

zárójelezésre vonatkozó szabályok 

ismerete és helyes alkalmazása 

Egyszerű szöveges feladat 

matematikai tartalmának felismerése, 

és az annak megfelelő műveletsor 

felírása 

Kapott eredmény ellenőrzése 

12 Alapművelet tizedes törtekkel 8 óra 

Elvégzi az alapműveleteket a 

racionális számok körében, 

eredményét összeveti előzetes 

becslésével; 

Írásban összead, kivon és szoroz; 

Ismeri és helyesen alkalmazza a 

műveleti sorrendre és a zárójelezésre 

vonatkozó szabályokat fejben, 

írásban és géppel számolás esetén is 

a racionális számok körében; 

A műveleti szabályok ismeretében 

ellenőrzi számolását, a kapott 

eredményt észszerűen kerekíti; 

A gyakorlati problémákban 

előforduló mennyiségeket becsülni 

tudja, feladatmegoldásához ennek 

megfelelő tervet készít; 

A fejszámoláson és az írásban 

végzendő műveleteken túlmutató 

számolási feladatokhoz és azok 

ellenőrzéséhez számológépet 

használ. 

Tizedes törtek összeadása, kivonása és 

szorzása írásban 

Tizedes törtek írásbeli osztása 

legfeljebb két tizedes jegyet 

tartalmazó számmal gyakorlati 

feladatok megoldása során; a 

hányados becslése 

Az alapműveletek tulajdonságainak 

(felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és 

alkalmazása a gyakorlatban 

A műveleti sorrendre és a 

zárójelezésre vonatkozó szabályok 

ismerete és helyes alkalmazása írásban 

és géppel számolás esetén 

Egyszerű szöveges feladat 

matematikai tartalmának felismerése, 

és az annak megfelelő műveletsor 

felírása 

Gyakorlati problémákban előforduló 

mennyiségek becslése 

Kapott eredmény ellenőrzése; 

észszerű kerekítés. 

 

13 Arányosság, százalékszámítás 14 óra 

Felismeri az egyenes és a fordított 

arányosságot konkrét helyzetekben; 

Felismeri és megalkotja az egyenes 

arányosság grafikonját; 

Ismeri a százalék fogalmát, 

gazdasági, pénzügyi és mindennapi 

élethez kötődő százalékszámítási 

feladatokat megold; 

Ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, 

a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja 

azokat mérések és számítások esetén; 

Idő, tömeg, hosszúság, terület, 

térfogat és űrtartalom 

mértékegységeket átvált helyi 

értékes gondolkodás alapján, 

gyakorlati célszerűség szerint. 

 

Egyenes arányosság felismerése 

hétköznapi helyzetekben 

Az egyenesen arányos mennyiségek 

felismert tulajdonságainak 

alkalmazása konkrét gyakorlati 

feladatok megoldásában 

Az egyenes arányosság és a mérés 

kapcsolatának felismerése 

Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő 

szabványmértékegységeinek ismerete 

Az ismert szabványmértékegységek 

átváltása helyi értékes gondolkodás 

alapján 

Törtrészkiszámítási feladatok az 

egyenesen arányos mennyiségek 

kapcsolatainak alkalmazásával 

Századrész és százalék elnevezések 

párhuzamos használata gyakorlati 

helyzetekben 

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. 

14 Egyszerű szöveges feladatok 13 óra 



Egyismeretlenes elsőfokú egyenletet 

lebontogatással és mérlegelvvel 

megold; 

Különböző szövegekhez megfelelő 

modelleket készít; 

Matematikából, más tantárgyakból 

és a mindennapi életből vett egyszerű 

szöveges feladatokat 

következtetéssel vagy egyenlettel 

megold; 

Gazdasági, pénzügyi témájú 

egyszerű szöveges feladatokat 

következtetéssel vagy egyenlettel 

megold; 

Gyakorlati problémák megoldása 

során előforduló mennyiségeknél 

becslést végez. 

 

Matematikai tartalmú egyszerű 

szöveges feladatok megoldása 

különféle módszerekkel, például 

szakaszos ábrázolással, visszafelé 

gondolkodással 

Gazdasági területekről vett egyszerű 

szöveges feladatok megoldása 

különféle módszerekkel, például 

szakaszos ábrázolással, visszafelé 

gondolkodással 

A mindennapi életből vett egyszerű 

szöveges feladatok megoldása 

különféle módszerekkel, például 

szakaszos ábrázolással, visszafelé 

gondolkodással 

A megoldás ellenőrzése 

Gyakorlati problémákban előforduló 

mennyiségek becslése 

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. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén; 

 ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel képzett számokat a 

hétköznapi helyzetekben; 

 ismeri és alkalmazza a 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság 

szabályait; 

 a természetes számokat osztóik száma alapján és adott számmal való osztási maradékuk szerint 

csoportosítja. 

 gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. A hányadost 

megbecsüli. 

 meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 

 ismeri az egész számokat. 

 ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat; 

 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén; 

 megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját. 

 meghatározza konkrét számok reciprokát. 

 gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. A 

hányadost megbecsüli. 

 megoldását ellenőrzi. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

helyi érték, alaki érték, valódi érték, osztó, közös osztó, többszörös, közös többszörös, 

összeadandók, az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, 

szorzat, a szorzat tényezői, felcserélhetőség, csoportosíthatóság,széttagolhatóság, 

osztandó, osztó, hányados, maradék, zárójel. Közös osztó, közös többszörös. Kerekítés, 

becslés, ellenőrzés. Arány, egyenes arányosság. Százalék, százalékérték, alap, 

százalékláb. Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút érték. Közönséges tört, számláló, 

nevező, törtvonal, vegyes szám, egyszerűsítés, bővítés,  közös nevező, reciprok, 

tizedestört, tizedesvessző, helyi értékes írásmód, racionális szám, számegyenes, 

kerekítés, arány, egyenes arányosság, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő 

szabványmértékegységei, becslés , ellenőrzés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
III. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Szabályfelismerés, szabálykövetés.  

A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek 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. 

1. A függvény fogalmának előkészítése 5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Konkrét halmazok elemei között 

megfeleltetést hoz létre; 

Felismeri az egyenes és a 

fordított arányosságot konkrét 

helyzetekben; 

Felismeri és megalkotja az 

egyenes arányosság grafikonját. 

A matematikából és a mindennapi 

életből vett megfeleltetések legalább 

egy lehetséges szabályának megadása  

A matematikából és a mindennapi 

életből vett megfeleltetések 

tulajdonságainak megfigyelése, 

elemzése 

Tájékozódás térképen, nézőtéren, 

sakktáblán és a koordináta-

rendszerben 

Egyenes arányosság grafikonjának 

felismerése 

Természetismeret: tájékozódás a 

térképen, fokhálózat. 

2. Sorozatok 4 óra 

Sorozatokat adott szabály alapján 

folytat; 

Néhány tagjával adott sorozat 

esetén felismer és megfogalmaz 

képzési szabályt. 

 

Sorozatok létrehozása számokból, 

jelekből, alakzatokból 

Szabálykövetés ritmusban, rajzban, 

számolásban 

Sorozatok adott szabály szerinti 

folytatása 

Adott sorozat esetén legalább egy 

szabály felismerése és 

megfogalmazása 

fejlesztése.  

Testnevelés és sport; ének-zene; 

dráma és tánc:  

ismétlődő ritmus, tánclépés, 

mozgás létrehozása, 

helymeghatározás a sportpályán. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, megadott pont koordinátáit 

leolvassa. 

 sorozatokat adott szabály alapján folytat;  

 néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, táblázat, grafikon. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
IV. Geometria 

Órakeret 

37 óra 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). Hosszúság és távolság mérése (egyszerű gyakorlati 

példák). 

Háromszög, négyzet, téglalap, jellemzői. Kör létrehozása, felismerése, jellemzői. 

Egyszerű tükrös alakzat, tengelyes szimmetria felismerése. 

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. 

A geomtriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szerkesztésnél: 

adatfelvétel, vázlatrajz, megszerkeszthetőség vizsgálata, szerkesztés). 

Számolási készség fejlesztése.  

A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. 

A geometriai jelölések pontos használata.  



Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése. 

1. Mérések és mértékegységek 6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Meghatározza háromszögek és 

speciális négyszögek kerületét, 

területét; 

Ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, 

a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja 

azokat mérések és számítások esetén; 

Egyenes hasáb, téglatest, kocka 

alakú tárgyak felszínét és térfogatát 

méréssel megadja, egyenes hasáb 

felszínét és térfogatát képlet 

segítségével kiszámolja; a képleteket 

megalapozó összefüggéseket érti. 

 

Szögtartomány ismerete; 

összehasonlítás, csoportosítás; 

szögmérés 

Terület, térfogat és űrtartalom mérése 

gyakorlati helyzetekben alkalmi és 

szabványegységekkel a természetes és 

az épített környezetben 

Téglalap, négyzet és háromszög 

kerületének, területének mérése a 

természetes és az épített környezetben 

Téglalap, négyzet kerületének, 

területének kiszámítása 

Sokszögek területének meghatározása 

átdarabolással 

Téglatest, kocka alakú tárgyak 

felszínének és térfogatának mérése a 

természetes és az épített környezetben 

Téglatest, kocka alakú tárgyak 

felszínének és térfogatának 

kiszámítása 

Technika és tervezés: 

Udvarok, telkek kerülete. Az 

iskola és az otthon 

helyiségeinek alapterülete. 

2. Síkbeli alakzatok 9 óra 

Ismeri a tengelyesen szimmetrikus 

háromszöget; 

Ismeri a négyszögek tulajdonságait: 

belső és külső szögek összege, 

konvex és konkáv közti különbség, 

átló fogalma; 

Ismeri a speciális négyszögeket: 

trapéz, paralelogramma, téglalap, 

deltoid, rombusz, húrtrapéz, négyzet; 

Ismeri a speciális négyszögek 

legfontosabb tulajdonságait, ezek 

alapján elkészíti a halmazábrájukat; 

A háromszögek és a speciális 

négyszögek tulajdonságait 

alkalmazza feladatok megoldásában; 

Ismeri a kör részeit; különbséget tesz 

egyenes, félegyenes és szakasz 

között; 

Ismeri a háromszögek 

tulajdonságait: belső és külső szögek 

összege, háromszög-egyenlőtlenség. 

Környezetünk tárgyaiban a geometriai 

alakzatok felfedezése 

Síkbeli görbék közül a kör kiválasztása 

Egyenes, félegyenes és szakasz 

megkülönböztetése 

Síkbeli alakzatok közül a sokszögek 

kiválasztása 

Háromszögek tulajdonságainak 

ismerete és alkalmazása: belső szögek 

összege, háromszög-egyenlőtlenség 

Tengelyesen szimmetrikus 

háromszögek ismerete 

Háromszögek csoportosítása szögeik 

és oldalaik szerint 

Téglalap és négyzet tulajdonságainak 

ismerete, alkalmazása 

 

 

3. Transzformációk, szerkesztések 12 óra 

Megszerkeszti alakzatok tengelyes 

és középpontos tükörképét; 

Geometriai ismereteinek 

felhasználásával pontosan szerkeszt 

több adott feltételnek megfelelő 

ábrát; 

Ismeri a tengelyesen szimmetrikus 

háromszöget; 

Tapasztalatszerzés síkbeli 

mozgásokról gyakorlati helyzetekben 

Egybevágó alakzatok felismerése a 

természetes és az épített környezetben 

Tengelyes tükrözés ismerete és 

alkalmazása 

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok 

felismerése a természetes és az épített 

környezetben 

Technika és tervezés: 

megfelelő eszközök 

segítségével figyelmes, pontos 

munkavégzés. 



Felismeri a kicsinyítést és a nagyítást 

hétköznapi helyzetekben; 

Ismer és használ dinamikus 

geometriai szoftvereket, tisztában 

van alkalmazási lehetőségeikkel. 

 

Alakzatok tengelyes tükörképének 

megszerkesztése 

Alapszerkesztések: szakaszfelező 

merőleges, merőleges és párhuzamos 

egyenesek szerkesztése; szögfelezés, 

szögmásolás 

Szerkesztéshez terv, előzetes ábra 

készítése 

Néhány adott feltételnek megfelelő 

ábra pontos szerkesztése 

4. Térgeometria 10 óra 

A kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla 

hálóját elkészíti; 

Testeket épít képek, nézetek, 

alaprajzok, hálók alapján; 

Ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és 

a gúla következő tulajdonságait: 

határoló lapok típusa, száma, 

egymáshoz viszonyított helyzete; 

csúcsok, élek száma; lapátló, testátló; 

Ismeri a gömb tulajdonságait; 

A kocka, a téglatest, a hasáb, a gúla, 

a gömb tulajdonságait alkalmazza 

feladatok megoldásában.. 

Környezetünk tárgyaiban a geometriai 

testek felfedezése 

Téglatest, kocka tulajdonságainak 

ismerete és alkalmazása: határoló 

lapok típusa, száma, egymáshoz 

viszonyított helyzete; csúcsok, élek 

száma; lapátló, testátló 

Testek közül gömb kiválasztása 

Építmények készítése képek, nézetek, 

alaprajzok, hálók alapján 

Testekről, építményekről nézeti 

rajzok, alaprajzok, hálók készítése 

. 

 

Technika és tervezés: 

téglatest készítése, 

tulajdonságainak vizsgálata. 

 

Vizuális kultúra: egyszerű 

tárgyak, geometriai alakzatok 

tervezése, makettek készítése. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint összehasonlítja, méri, 

csoportosítja azokat. 

 csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint; 

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat. 

 tapasztalatot szerez a síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben;  

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 

 a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 

 ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és párhuzamos 

egyeneseket szerkeszt, szöget másol. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szög és mértékegységei (fok, szögperc), szögfajták, kerület, terület, űrtartalom és 

mértékegységei, felszín, térfogat és mértékegységei, síkidom, sokszög, belső szög, 

külső szög; hegyesszögű, derékszögű, tompaszögű, egyenlő szárú és szabályos 

háromszög; téglalap, négyzet, szimmetriatengely, tengelyes szimmetria, merőlegesség, 

párhuzamosság, szakaszfelező merőleges, szögfelező  félegyenes, test, kocka, téglatest, 

lap, él, csúcs, lapátló, testátló, alaprajz, háló, nézet .  

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

V. Statisztika, valószínűség 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 

Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.  

Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, elemzőképesség fejlesztése. 

1. Leíró statisztika 5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



Értelmezi a táblázatok adatait, az 

adatoknak megfelelő ábrázolási módot 

kiválasztja, és az ábrát elkészíti; 

Adatokat táblázatba rendez, diagramon 

ábrázol hagyományos és digitális 

eszközökkel is; 

Különböző típusú diagramokat 

megfeleltet egymásnak; 

Megadott szempont szerint adatokat 

gyűjt ki táblázatból, olvas le 

hagyományos vagy digitális forrásból 

származó diagramról, majd 

rendszerezés után következtetéseket 

fogalmaz meg; 

Konkrét adatsor esetén átlagot számol, 

megállapítja a leggyakoribb adatot 

(módusz), a középső adatot (medián), 

és ezeket összehasonlítja. 

 

Adatokat, táblázatokat és 

diagramokat tartalmazó források 

felkutatása (például háztartás, 

sport, egészséges életmód, 

gazdálkodás) 

A táblázatok adatainak 

értelmezése és ábrázolása 

(oszlopdiagram, kördiagram, 

vonaldiagram, pontdiagram) 

kisméretű mintán 

A hétköznapi életből gyűjtött 

adatok táblázatba rendezése, 

ábrázolása hagyományos és 

digitális eszközökkel kisméretű 

minta esetén 

Azonos adathalmazon alapuló 

kördiagram és oszlopdiagram 

összehasonlítása becslés alapján 

kisméretű minta esetén 

Táblázatból adatgyűjtés adott 

szempont szerint 

Átlag fogalmának ismerete, 

alkalmazása. 

Technika és tervezés: 

menetrend adatainak 

értelmezése; kalóriatáblázat 

vizsgálata. 

 

Digitális kultúra: adatkezelés, 

adatfeldolgozás, információ-

megjelenítés.  

2. Valószínűség számítás 5 óra 

Valószínűségi játékokat, kísérleteket 

végez, ennek során az adatokat 

tervszerűen gyűjti, rendezi és ábrázolja 

digitálisan is; 

Valószínűségi játékokban érti a 

lehetséges kimeneteleket, játékában 

stratégiát követ; 

Ismeri a gyakoriság és a relatív 

gyakoriság fogalmát. Ismereteit 

felhasználja a „lehetetlen”, a „biztos” 

és a „kisebb/nagyobb eséllyel 

lehetséges” kijelentések 

megfogalmazásánál. 

Egyszerű valószínűségi játékok és 

kísérletek 

Valószínűségi játékok és kísérletek 

adatainak tervszerű gyűjtése 

A „biztos”, a „lehetséges, de nem 

biztos” és a „lehetetlen” 

események felismerése 

 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, rendezi 

valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

 ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések 

megfogalmazásánál. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Adat, diagram, átlag, valószínűségi kísérlet, „biztos” esemény; „lehetséges, de nem biztos 

” esemény; „lehetetlen” esemény. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 6. 

osztály végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol. 

 állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja.. 

Számtan, algebra 

 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén; 

 ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel képzett 

számokat a hétköznapi helyzetekben; 

 ismeri és alkalmazza a 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való 

oszthatóság szabályait; 



 a természetes számokat osztóik száma alapján és adott számmal való osztási 

maradékuk szerint csoportosítja. 

 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén; 

 ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel képzett 

számokat a hétköznapi helyzetekben; 

 ismeri és alkalmazza a 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való 

oszthatóság szabályait; 

 a természetes számokat osztóik száma alapján és adott számmal való osztási 

maradékuk szerint csoportosítja. 

 gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban 

oszt. A hányadost megbecsüli. 

 meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 

 ismeri az egész számokat. 

 ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat; 

 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén; 

 megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját. 

 meghatározza konkrét számok reciprokát. 

 gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet legfeljebb kétjegyű egész 

számmal írásban oszt. A hányadost megbecsüli. 

 megoldását ellenőrzi. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, 

megadott pont koordinátáit leolvassa. 

 sorozatokat adott szabály alapján folytat; 

 néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt. 

Geometria 

 síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint 

összehasonlítja, méri, csoportosítja azokat. 

 csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint; 

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat. 

 tapasztalatot szerez a síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben;  

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 

 a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 

 ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és 

párhuzamos egyeneseket szerkeszt, szöget másol. 

Valószínűség, statisztika 

 Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

 Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, 

ábrázolása. 

 

Továbbhaladás feltételei (minimum követelmény): 6. osztály 

• Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban. 

• Tört, tizedestört, negatív szám fogalma. Törtek, tizedestörtek műveletei. Előjelek biztos használata a 

műveletek végzésnél. 

• 2-vel, 5-tel, 3-mal, 9-cel 10-zel, 100-zal való oszthatóság. 

• A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok megoldása következtetéssel. 

• Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása szabadon választható módszerrel. 

• Biztos tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben. 

• A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata. 

• Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése. 

• Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, szakaszfelező merőleges szerkesztése. 

• Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása. 

• Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben. A térfogat és űrtartalom mértékegységeinek átváltása. 

• Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése. 



• Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása. 

 



Természettudomány 

Helyi tanterv 

A természettudomány tantárgy alapvető szerepet játszik a tudományos és technológiai műveltség 

kialakításában a természettudományokkal való ismerkedés korai szakaszában. Összekötő szerepet tölt 

be az alsó tagozatos környezetismeret és a 7. osztálytól diszciplináris keretek között oktatott 

természettudományos tárgyak (biológia, fizika, földrajz, kémia) között. Ugyanakkor a tantárgynak van 

egy horizontális vetülete is, hiszen a természettudományi tanulmányok sok esetben építenek a más 

tantárgyak (főleg a magyar, a matematika és a történelem) keretében megszerzett tudásra, 

készségekre, kompetenciákra. 

A fenti megállapításokból kiindulva a természettudomány tárgy négy olyan alapdiszciplína (biológia, 

fizika, földrajz és kémia) köré szerveződik, amelyek a természeti törvényszerűségek, rendszerek és 

folyamatok megismerésével foglalkoznak. Ennek megfelelően a természettudomány tárgy célja e 

komplex tudásanyag integrálása az egyes természeti rendszerek közötti alapvető összefüggésekre való 

rávilágítás révén.  

A természettudomány tanulási-tanítási folyamatában alapvető szerepe van a tanulók számára releváns 

problémák, életszerű helyzetek megismerésének, amit a felvetett probléma integrált szemléletű 

tárgyalásával, a tanulók aktív közreműködésével, egyszerű – akár otthon is elvégezhető – kísérletek 

tervezésével, végrehajtásával, megfigyelésével és elemzésével érhetünk el. Mindezeket nagyon fontos 

kiegészíteni terepi tevékenységekkel is, ami nem csupán a természetben történő vizsgálódást jelenti, 

hanem akár városi környezetben (pl. múzeum, állatkert, park stb.) is megvalósulhat. Az élményszerű, 

a tanulók gondolkodásához, problémáihoz közel álló, gyakorlatorientált, ún. kontextusalapú tananyag-

feldolgozás jóval több sikerrel kecsegtet, mint a hagyományos, eddig megszokott tananyagszervezés, 

amennyiben az előbbi az ismeretek rendszerezésével zárul. 

A természettudomány tananyaga tehát mindenkihez szól, nem csak azokhoz, akik a későbbiekben 

komolyabban szeretnének természettudományokkal foglalkozni. Szervesen kell, hogy kötődjön a 

hétköznapi élethez, és erősen gyakorlatorientált. Feltárja a természettudományok társadalmunkban 

és az egyén életében betöltött szerepét. Nem tartalmaz sok ismeretet és fogalmat, viszont annál több 

gyakorlati jellegű tevékenységet, megfigyelést, tapasztalást épít be. Hagy időt az elmélyült 

feldolgozásra, az esetleges megértési problémák megbeszélésére, tekintettel van az 

információfeldolgozás memóriakapacitására, a kognitív terhelésre. Kerüli a sok új információt 

tartalmazó témákat. Figyel a megfelelő, már részben szakmai nyelvhasználatra és kommunikációra. A 

tárgy célja inkább a fogalmi megértés, és nem az információk szigorú megtanítása; valódi 

problémamegoldást kínál. Előnyben részesíti az életszerű természettudományos problémák 

csoportmunkában (projektmódszerrel, kutatásalapú tanítással) történő feldolgozását. Megfelelően 

használja a kísérleteket, a terepi foglalkozásokat, megfigyeléseket, melyeknek mindig világos a célja, 

és a manuális készségek mellett a fogalmi megértést is fejlesztik. Hangsúlyozza a kísérleti 

problémamegoldás lépéseit, különös tekintettel a várható eredmény becslésére (hipotézisalkotásra). 

Az ellenőrzés során döntően a megértést, a logikus gondolkodást, és nem a magolás eredményét méri. 

A természettudomány tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A természettudomány tanulásának belső motivációs bázisa a természet, az 

élő és élettelen környezeti jelenségek iránti gyermeki érdeklődés, amelyet a tantárgy tudatos 

ismeretszerzéssé alakít át. A kezdetben több támogatással, később egyre önállóbban végzett 



természettudományos megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a tudásszerzés aktív 

folyamatát. A természettudomány vizsgálati témáit és módszereit a tanuló össze tudja kapcsolni a 

mindennapi élet kontextusaival, a tudás alkalmazhatósága az önirányító tanulás képességét is erősíti.  

A kommunikációs kompetenciák: A természettudomány tantárgy és általában a 

természettudományok azon képességeket fejlesztik, amelyek révén a tanuló megtanulja világosan, 

röviden és pontosan kifejezni saját gondolatait, megfigyeléseit és tapasztalatait.  

A digitális kompetenciák: A gyermekek számára természetes a digitális technológia jelenléte és aktív 

részesei a digitális kultúrának, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne szükséges és fontos a digitális 

kompetenciáik fejlesztése. A tantárgy által felölelt tudományterületek számos lehetőséget kínálnak a 

digitális kompetenciák fejlesztésére, hiszen a technológia jól alkalmazható a megismerés, az 

együttműködés, az információk kritikus értelmezése, az értékelés és alkotás során, illetve a 

természettudományos gondolkodás tanításakor. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A természettudományok alapvetően gyakorlatorientált, 

tapasztalatokon alapuló tudományok, ahol a minőségi tulajdonságok mellett a mennyiségi viszonyok 

vizsgálata is elengedhetetlen. Sok esetben ez csak statisztikus gondolkodással lehetséges. Ugyancsak 

fontos cél az elemző gondolkodás kialakítása is. Mivel a természettudomány tantárgy alapvetően 

integráló jellegű, ezért szinte minden témakör fejleszti a tanuló rendszerszintű, komplex 

gondolkodását. Ez az olyan problémakörök tárgyalásánál a leghangsúlyosabb, amelyeknek több 

diszciplínát is érintő vetülete van. Ilyen például a víz vagy a levegő témaköre, vagy akár a globális 

éghajlatváltozás. A kísérletek, terepi megfigyelések számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek 

tanulságainak levonásához az induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Mivel a természettudomány alapvetően 

gyakorlatorientált tantárgy, a tudás elsajátításához alkalmazott módszerek között nagyon gyakran 

szerepel a társakkal együttműködést igénylő csoportmunka, amely során a tanuló felismeri feladatát, 

szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez különböző tevékenységeket, illetve 

megfelelő készségek birtokában igény szerint csoportvezetői szerepet vállalhat.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

természeti/környezeti nevelési célok eléréséhez az ismeretszerzés mellett 10–12 éves korosztályban 

kiemelt fontosságú a természetből érkező érzelmi hatások befogadása, amelyek akár egy életre is 

meghatározhatják a gyerekek természettudományokhoz történő hozzáállását, attitűdjét. Gyakran ez 

az érzelmi hatás kreatív alkotásokban kerül kifejezésre, amit felerősíthetünk a természetben történő 

vizsgálódás, tapasztalás élményével.  

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A természettudományos diszciplínák közül 

szinte mindegyikre jellemző, hogy a nagyon komoly elméleti tudás mögött a társadalmi hasznosulást 

nagyban segítő, gyakorlati alkalmazásuk is van. Ezt az adottságot remekül ki lehet használni a gazdasági 

élet szereplőivel, gyárakkal, cégekkel történő együttműködés kialakítására, amelynek a 

természettudomány tantárgy keretein belül még elsősorban gyakorlati ismeretszerző, közvetlen 

tapasztalást segítő szerepe lehet. A jövőbeni pályaorientáció, életpálya-tervezés és munkavállalás 

szempontjából az ilyen tapasztalatok kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be. 

 



5. évfolyam 

Az 5. osztályos korcsoport sajátosságaiból adódóan a gyerekek többnyire érdeklődéssel fordulnak az 

élő és élettelen környezet, a természet felé. Erre az érdeklődésre alapozva kell biztosítani számukra 

azoknak a készségeknek és képességeknek a fejlesztését, amelyek alkalmassá teszik majd őket a 

felsőbb évfolyamokon a magasabb szintű természettudományok világában történő eligazodásra. A 

természettudomány tanításának legfontosabb célja tehát azoknak a képességeknek, készségeknek, 

szokásoknak a fejlesztése, amelyeket alsó tagozaton a környezetismeret tantárgy alapozott meg, és 

amelyek a felsőbb évfolyamokon a természettudományos tárgyak tanulásához szükségesek.  

Az életkorból és a fejlesztési feladatokból következően biztosítani kell, hogy a tanulók cselekvő 

tapasztalatszerzés útján már haladó szinten és integrált módon sajátítsák el a természettudományos 

ismeretszerzés módszereit, és ne diszciplináris természettudományos tárgyakat tanuljanak egymás 

mellett az összefüggések nélkülözésével. A tanulási folyamat során a későbbi diszciplináris tárgyakat 

megalapozó ismeretanyag megtanulása mellett az ismeretszerző módszerek elsajátítása, begyakorlása 

a fő cél.  

A megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, rendezés, mérés, kísérletezés módszereit 

önállóan gyakorolva fejlődik a tanulók megfigyelő-, leíró, azonosító és megkülönböztető képessége, 

mérési technikája, amelyet az alsó tagozattal ellentétben már tanári segítség nélkül is képesek 

megvalósítani. A megfigyelt jelenségeket ezután leírják valamilyen formában, ami ebben az életkorban 

nem csak írás lehet, hanem gyakran rajz vagy más manuális, illetve verbális készségeket igénylő forma. 

Az alapvető mennyiségek mérését a tanulók már alsó tagozaton megbízhatóan elsajátították, 5. 

osztályban ennek elmélyítése és begyakorlása, a mérendő mennyiségek körének kibővítése történik, 

hiszen a mérés módszerét a későbbiekben minden természettudományos tárgy alkalmazza. A tanulók 

egyszerű kísérletek megtervezésével, kivitelezésével és a következtetések levonásával készülnek fel a 

felsőbb évfolyamokon is jellemző természettudományos kísérletezésekre. 

Az időben és térben történő tájékozódás képességének elsajátítása is alapvetően gyakorlati feladatok 

megoldásával történik. A tanulóknak fejlődik a szemléleti térképolvasási képessége, amit több, terepen 

töltött tanóra alkalmával tudnak begyakorolni. Az időbeli tájékozódás fejlesztése során a tanulók 

megismerik az időbeli dimenziókat a földtörténeti időskálától a másodperc tört része alatt lejátszódó 

kémiai reakciókig. 

A ciklus során a tanulók megismerik a növények és állatok testfelépítését, jellemző tulajdonságait, a 

természetben és az ember szempontjából betöltött szerepüket. Tágítva a kört, az életközösségek 

vizsgálata során megértik az élő és élettelen környezet kölcsönhatásait, a szervezet és az életmód 

összefüggéseit. Részletesen foglalkoznak az élő és élettelen környezeti elemeket érintő környezet- és 

természetvédelmi problémákkal, valamint a fenntartható fejlődés témakörével is. Külön témakör 

foglalkozik az emberi szervezet felépítésével és működésének megismerésével, amelyen belül nagy 

hangsúlyt kap a testi és lelki egészség megőrzésének és az egészséges életmódnak a kérdésköre.  

Külön témakör foglalkozik az élettelen környezet elemeivel, ezek állandóságával és változásaival. 

Hangsúlyosan jelenik meg a rendszerek törvényszerűségeinek vizsgálata, a felépítés és az 

alkalmazhatóság összefüggései, az anyag és az energia témaköre. A témakör a természettudományos 

elgondolások mellett számos esetben a folyamatok olyan társadalmi vetületeire is rávilágít, mint 

például az energiatakarékosság, ezzel is hangsúlyozva az emberi felelősséget az egészség és a 

természeti-környezeti rendszerek védelmében. 

 

 



Az 5. évfolyamon a természettudomány tantárgy alapóraszáma: 68 + 4 óra (72 óra) 

 

Természettudomány témakörök 5. osztály 

 

Témakör neve  óraszám 

Anyagok és tulajdonságaik 9 

Alapvető térképészeti ismeretek 7 

Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az 
iskola környékének megismerése során, terepi 
munkában) 

7 

A növények testfelépítése  10 

Az állatok testfelépítése 10 

Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 6 

Az emberi szervezet felépítése, működése, a 
testi-lelki egészség 

10 

Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 7  

Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás  2 

Ismétlés, ellenőrzés 4 

összesen 72  

 

TÉMAKÖR: Anyagok és tulajdonságaik 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott vagy 

önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 

 felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok 

tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre gyakorolt 

hatásukat; 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai paraméterek 

meghatározására; 

 önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a víz különböző tulajdonságait, különböző 

szempontok alapján rendszerezi a vizek fajtáit; 

 megfigyeli a különböző halmazállapot-változásokhoz (olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás) 

kapcsolódó folyamatokat, példákat gyűjt hozzájuk a természetben, a háztartásban és az iparban;  

 bizonyítja és hétköznapi példákkal alátámasztja a víz fagyásakor történő térfogat-növekedést;  

 kísérletek során megfigyeli a különböző halmazállapotú anyagok vízben való oldódásának 

folyamatát; 

 felismeri az olvadás és az oldódás közötti különbséget kísérleti tapasztalatok alapján;  

 elsajátítja a tűzveszélyes anyagokkal való bánásmódot, tűz esetén ismeri a szükséges teendőket;  



 megfigyeli a talaj élő és élettelen alkotóelemeit, tulajdonságait, összehasonlít különböző típusú 

talajféleségeket, valamint következtetések révén felismeri a talajnak mint rendszernek a 

komplexitását; 

 korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a levegő egyes tulajdonságait; 

 vizsgálat révén azonosítja a tipikus lágy szárú és fás szárú növények részeit; 

 megkülönbözteti a hely- és helyzetváltoztatást, és példákat keres ezekre megadott szempontok 

alapján.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A közvetlen környezet anyagai  

 Az élő és élettelen anyag minőségi tulajdonságai 

 Természetes és mesterséges anyagok tulajdonságai 

 Természetes és mesterséges anyagok felhasználhatósága 

 Természetes és mesterséges anyagok környezetre gyakorolt hatásai 

 A közvetlen környezet anyagainak csoportosítási lehetőségei 

 Az anyagok különböző halmazállapotai 

 Halmazállapot-változások 

 A halmazállapot-változás összefüggése a hőmérséklettel 

 A víz fagyásakor történő térfogat-növekedés 

 Halmazállapot-változások a természetben, a háztartásban és az iparban 

 Az oldódás 

 Az olvadás és oldódás közti különbség 

 Tűzveszélyes anyagok 

 A talaj tulajdonságai, szerepe az élővilág és az ember életében 

 A talaj szerkezete, fő alkotóelemei 

 A talaj szennyeződése, pusztulása és védelme 

 A víz tulajdonságai, megjelenési formái, szerepe az élővilág és az ember életében 

 A levegő tulajdonságai, összetétele, szerepe az élővilág és az ember életében 

 Hely- és helyzetváltoztatás 

FOGALMAK 

anyag, halmazállapot, halmazállapot-változás, olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás, oldódás, 

éghető, éghetetlen, talaj, humusz, talajnedvesség, légnyomás, hőmérséklet, mozgás, helyváltoztatás, 

helyzetváltoztatás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Vizsgálatok elvégzése a víz különböző halmazállapotú formáival, a tapasztalatok rögzítése rajzban 

és írásban 

 Különböző halmazállapotú anyagok tulajdonságainak vizsgálata, a tapasztalatok rögzítése rajzban 

és írásban 

 Poszter vagy kiselőadás készítése a természetben és/vagy a háztartásban könnyen megfigyelhető 

halmazállapot-változásokról 

 Egyszerű kísérletek elvégzése vízzel és különböző oldandó anyagokkal az oldódás és az 

oldhatatlanság megfigyelésére 

 Egyszerű kísérletek elvégezése a talaj tulajdonságainak (szín, szerkezet, mésztartalom, 

szervesanyag-tartalom) meghatározására, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő 

rögzítése 



 Vizsgálódás a talajréteg felszínének lepusztulásával kapcsolatban  

 A levegő jelenlétének kimutatása egyszerű kísérletekkel 

 Tipikus lágy szárú és fás szárú növényi részek vizsgálata nagyítóval, esetleg mikroszkóppal, a 

tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

TÉMAKÖR: Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott vagy 

önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 

 felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok 

tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre gyakorolt 

hatásukat; 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai paraméterek 

meghatározására; 

 önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket a hőmérséklet, a hosszúság, a 

tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására;  

 észleli, méri az időjárási elemeket, a mért adatokat rögzíti, ábrázolja; 

 Magyarországra vonatkozó adatok alapján kiszámítja a napi középhőmérsékletet, a napi és évi 

közepes hőingást; 

 leolvassa és értékeli a Magyarországra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati térképek 

adatait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az élő és élettelen anyag mérhető jellemzői 

 Mérési eljárások, mérőeszközök használata 

 Az időjárási elemek mérése, a mért adatok rögzítése, ábrázolása 

 A napi középhőmérséklet számítása 

 A napi és az évi hőingás számítása 

 Hazánkra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati térképek leolvasása és értékelése 

FOGALMAK 

becslés, időjárás, éghajlat, középhőmérséklet, hőmérséklet-változás, éghajlati diagram, éghajlati 

térkép, hőmérséklet, csapadék 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az iskola vagy a közeli park területén becslések elvégzése a hőmérséklet, a hosszúság, a tömeg, az 

űrtartalom és az idő meghatározására 

 Természeti rekordok, legek mérhető tulajdonságainak gyűjtése 

 Az iskola vagy a közeli park területén mérések elvégzése releváns mérőeszközökkel a hőmérséklet, 

a hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására 

 Valós adatsorok alapján középhőmérséklet és hőingás számítása 



TÉMAKÖR: Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott vagy 

önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 

 felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok 

tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre gyakorolt 

hatásukat; 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai paraméterek 

meghatározására; 

 önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megfigyeli a mágneses kölcsönhatásokat, kísérlettel igazolja a vonzás és a taszítás jelenségét, 

példákat ismer a mágnesesség gyakorlati életben való felhasználására;  

 megfigyeli a testek elektromos állapotát és a köztük lévő kölcsönhatásokat, ismeri ennek gyakorlati 

életben való megjelenését;  

 megfigyeléseken és kísérleten keresztül megismeri az energiatermelésben szerepet játszó 

anyagokat és az energiatermelés folyamatát;  

 kísérletekkel igazolja a növények életfeltételeit; 

 kísérleti úton megfigyeli az időjárás alapvető folyamatait, magyarázza ezek okait és 

következményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A mágneses tulajdonságok megfigyelése 

 Testek elektromos állapotának létrehozása 

 Elektromos állapotban lévő testek kölcsönhatásai 

 A villám keletkezése 

 Energiahordozók fajtái 

 Energiatakarékosság 

 A növények életfeltételei 

 A csapadékképződés folyamata 

FOGALMAK 

mágnes, energia, energiaforrás, energiahordozó, energiatakarékosság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egyszerű kísérletek elvégzése a mágnesesség jelenségének megtapasztalására, a tapasztalatok 

rögzítése rajzban és/vagy írásban  

 Poszter és/vagy kiselőadás készítése a mágnesesség hétköznapi hasznosításáról 

 Az elektromosság egyszerű kísérletekkel történő bizonyítása 

 Egyszerű eszközök (pl. szélkerék, vízimalom) építése a megújuló energiahordozók megértéséhez 

 Tanári kísérlet elvégzése a széntüzelés által bekövetkező légszennyezés élőlényekre és épített 

környezetre gyakorolt hatásáról, a tapasztalatok rögzítése rajzban és/vagy írásban 

 Egyszerű kísérletek elvégzése a növények életfeltételeinek kimutatására, a tapasztalatok rögzítése 

rajzban és/vagy írásban 



 Egyszerű kísérletek elvégzése az alapvető időjárási folyamatok bemutatására, a tapasztalatok 

rögzítése rajzban és/vagy írásban 

TÉMAKÖR: Alapvető térképészeti ismeretek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 meghatározza az irányt a valós térben; 

 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 mágneses kölcsönhatásként értelmezi az iránytű működését; 

 felismeri a felszínformák ábrázolását a térképen; 

 megérti a méretarány és az ábrázolás részletessége közötti összefüggéseket;  

 fő- és mellékégtájak segítségével meghatározza különböző földrajzi objektumok egymáshoz 

viszonyított helyzetét;  

 felismeri és használja a térképi jelrendszert és a térképfajtákat (domborzati térkép, közigazgatási 

térkép, autós térkép, turistatérkép). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben és térképen 

 Irány meghatározása térképen 

 A valóság és a térképi ábrázolás összefüggései 

 A térábrázolás különböző formái 

 Felszínformák ábrázolása 

 A térkép jelrendszere 

 A méretarány és az ábrázolás részletessége közti összefüggés 

 Térképek ábrázolási és tartalmi különbségei 

 A térképek fajtái 

FOGALMAK 

fő- és mellékvilágtáj, térkép, térképi jelrendszer, méretarány, vonalas aránymérték, domborzati 

térkép, közigazgatási térkép, turistatérkép, autós térkép 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Terepi vagy iskolai környezetben végzett gyakorlatok megoldása iránytűvel 

 Iránytű készítése 

 Tájékozódási gyakorlatok iránytű nélkül a természetben 

 Magyarország nagytájainak bemutatása 

 Távolságmérési feladatok elvégzése különböző méretarányú térképeken  

 Különböző objektumok egymáshoz viszonyított helyzetének meghatározása a térképen az égtájak 

megjelölésével 

 Kirándulás, túraútvonal tervezése 



TÉMAKÖR: Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az iskola környékének 

megismerése során, terepi munkában) 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 meghatározza az irányt a valós térben; 

 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a valóságban megismert területről egyszerű, jelrendszerrel ellátott útvonaltervet, térképet készít; 

 tájékozódik a terepen térképvázlat, iránytű és GPS segítségével; 

 meghatározott szempontok alapján útvonalat tervez a térképen;  

 használni tud néhány egyszerű térinformatikai alkalmazást.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Térképvázlat készítése ismert területről 

 Terepi tájékozódás 

 Útvonalterv készítése 

 Tájékozódás térinformatikai alkalmazásokkal 

FOGALMAK 

térképvázlat, alaprajz, iránytű, GPS 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Valós területről (iskola vagy lakóhely környezete) térképvázlat készítése 

 Terepi tájékozódási feladat, vetélkedő megoldása térkép, iránytű és/vagy GPS segítségével 

 Útvonalterv készítése különböző távolságokra és közlekedési eszközökre térképi és/vagy 

térinformatikai alkalmazásokkal 

TÉMAKÖR: A növények testfelépítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő élőlénytársulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri és megnevezi a növények életfeltételeit, életjelenségeit;  

 összehasonlít ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket adott szempontok 

(testfelépítés, életfeltételek, szaporodás) alapján; 

 felismeri és megnevezi a növények részeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza ezek funkcióit;  

 összehasonlítja ismert hazai termesztett vagy vadon élő növények részeit megadott szempontok 

alapján;  

 ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket különböző szempontok szerint csoportosít; 

 azonosítja a lágy szárú és a fás szárú növények testfelépítése közötti különbségeket.  



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A növények életfeltételeinek igazolása 

 Ismert növények összehasonlítása és csoportosítása megadott szempontok alapján  

 Növényi részek (gyökér, szár, levél, virágzat, termés) és funkcióik megnevezése 

 Lágyszárúak és fásszárúak testfelépítése 

 Növények életciklusainak vizsgálata jellegzetes zöldségeink, gyümölcsféléink példáján 

 Biológiai védekezés formái a kertekben 

FOGALMAK 

életfeltétel, életjelenség, lágy szárú, fás szárú, zöldség, gyümölcs, kultúrnövény 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egynyári növények egyedfejlődésének megfigyelése 

 Növények életfeltételeinek vizsgálata 

 Növényi szervek (gyökér, szár, levél, virág, termés) megfigyelése nagyítóval, esetleg mikroszkóppal, 

a tapasztalatok rögzítése rajzban vagy írásban 

 Terepi körülmények között növények meghatározása növényhatározó, esetleg online alkalmazás 

segítségével 

 Kiselőadás tartása a híres magyar zöldség- és gyümölcsfajtákról  

 Kerti kártevő rovarok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg sztereómikroszkóppal, a 

tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

 Madárodú, madáretető, madárkalács készítése 

 Kerti kalendárium, kerti vetésforgó összeállítása 

TÉMAKÖR: Az állatok testfelépítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő élőlénytársulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri és megnevezi az állatok életfeltételeit és életjelenségeit; 

 összehasonlít ismert hazai házi vagy vadon élő állatokat adott szempontok (testfelépítés, 

életfeltételek, szaporodás) alapján; 

 felismeri és megnevezi az állatok testrészeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza ezek 

funkcióit; 

 az állatokat különböző szempontok szerint csoportosítja; 

 azonosítja a gerinctelen és a gerinces állatok testfelépítése közötti különbségeket;  

 mikroszkóp segítségével megfigyel egysejtű élőlényeket.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az állatok életfeltételeinek igazolása 

 Ismert hazai házi vagy vadon élő állatok összehasonlítása és csoportosítása megadott szempontok 

alapján  

 Állati testrészek és funkcióik megnevezése 



 Gerinctelenek és gerincesek testfelépítése  

 Egysejtű élőlények vizsgálata -6.O. tk-ből. 

 Házi és ház körüli vagy vadon élő állatok testfelépítése és mozgásuk kapcsolatának vizsgálata 

 Házi, ház körüli vagy vadon élő gerincesek és gerinctelen állatok életciklusának vizsgálata 

FOGALMAK 

gerinctelen, gerinces, egysejtű, ragadozó, mindenevő, növényevő, háziállat, vadon élő állat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Állati szervek (pl. csigaház, rovarláb, rovarszárny, madártoll, szőr, köröm stb.) megfigyelése 

nagyítóval, esetleg mikroszkóppal, a tapasztalatok rögzítése rajzban és írásban  

 Terepi körülmények között állatok meghatározása állathatározó, esetleg online alkalmazás 

segítségével 

 Állati eredetű anyagok vizsgálata, pl. fehérje, zsírszerű anyagok, szaru, csont 

 Kiselőadás tartása háziállat választásáról, gondozásáról, neveléséről 

 Látogatás magyar állatfajtákat bemutató majorban, állatparkban 

 

TÉMAKÖR: Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érti, hogy a szervezet rendszerként működik; 

 tisztában van a testi és lelki egészség védelmének fontosságával; 

 tisztában van az egészséges környezet és az egészségmegőrzés közti összefüggéssel.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri és megnevezi az emberi test fő részeit, szerveit; 

 látja az összefüggéseket az egyes szervek működése között; 

 érti a kamaszkori testi és lelki változások folyamatát, élettani hátterét; 

 tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, azokat igyekszik betartani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az emberi test fő részeinek és szerveinek felismerése 

 Az egyes életszakaszok legfontosabb jellemzői 

 A kamaszkori érés, testi és lelki változások 

 Adatok elemzése különböző korcsoportú emberek egészségi állapotáról 

 A mozgás és a fizikai, szellemi teljesítőképesség összefüggései 

 Táplálékpiramis 

 Elhízás és kóros soványság 

 Az érzékszervek védelmét biztosító módszerek és eszközök 

 A környezet és az ember egészsége közötti kapcsolat 

FOGALMAK 

szerv, érzékszerv, szervrendszer, szervezet, túlsúly, alultápláltság, táplálékpiramis, egészség, betegség, 

járvány, egészséges életmód, szenvedélybetegség, serdülés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 



 Az emberi egészséghez kötődő adatok (testsúly, testmagasság, vércukorszint, koleszterinszint) 

elemzése 

 Emberi egészséggel kapcsolatos szövegek elemzése 

 Mozgásos feladatok, játékok megvalósítása 

 Kiselőadás készítése a kiskamaszkori bőrápolással kapcsolatban 

 Tartásjavító gyakorlatsor összeállítása, bemutatása 

 Fogorvos/dentálhigiénikus közreműködésével szájápolási preventív foglalkozás tartása 

 Egészséges étkezési napirend összeállítása 

 A látás és hallás védelméről szóló szövegek feldolgozása 

 Az elsősegélynyújtás alapvető lépéseinek megismerése gyakorlati foglalkozás/kisfilm segítségével 

 A dohányzás káros hatásait bemutató modell készítése 

 

TÉMAKÖR: Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

 ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 

 tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megnevezi az éghajlat fő elemeit; 

 jellemzi és összehasonlítja az egyes éghajlati övezeteket (forró, mérsékelt, hideg); /6.oszt.könyv./ 

 értelmezi az évszakok változását; 

 értelmezi az időjárás-jelentést; 

 piktogramok alapján megfogalmazza a várható időjárást.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az éghajlat elemei 

 A forró, a mérsékelt és a hideg éghajlati övezet jellemzése / /.oszt. könyvből./ 

 Időjárás-jelentés 

 Várható időjárás 

 Időjárási piktogramok 

FOGALMAK 

időjárás, éghajlat, éghajlati övezet, időjárás-jelentés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kiselőadás, poszter készítése az egyes éghajlati övek jellegzetességeiről 

 Időjárás-jelentés készítése piktogramokkal 

 Számítási feladatok elvégzése valós időjárási, éghajlati adatokkal 

 Időjárási mérőállomás készítése az iskola udvarán vagy a tanterem ablakában 

 Időjárás-megfigyelési projekt: mérési feladatok (hőmérséklet, napsütés, szélerősség jellemzése, 

csapadékmennyiség, csapadékfajta), összevetés az előrejelzéssel, állatok viselkedésének 

megfigyelése időjárás-változást megelőzően, tapasztalatok rögzítése írásban, grafikonok, rajzok 

segítségével 



 Továbbhaladás feltételei: 

felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott vagy 

önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 

 felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok 

tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre gyakorolt 

hatásukat; 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai paraméterek 

meghatározására; 

 önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

 meghatározza az irányt a valós térben; 

 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő élőlénytársulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.  

 érti, hogy a szervezet rendszerként működik; 

 tisztában van a testi és lelki egészség védelmének fontosságával; 

 tisztában van az egészséges környezet és az egészségmegőrzés közti összefüggéssel.  

  

 

 

Optimum teljesítmény: 

korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a víz különböző tulajdonságait, különböző 

szempontok alapján rendszerezi a vizek fajtáit; 

 megfigyeli a különböző halmazállapot-változásokhoz (olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás) 

kapcsolódó folyamatokat, példákat gyűjt hozzájuk a természetben, a háztartásban és az iparban;  

 bizonyítja és hétköznapi példákkal alátámasztja a víz fagyásakor történő térfogat-növekedést;  

 kísérletek során megfigyeli a különböző halmazállapotú anyagok vízben való oldódásának 

folyamatát; 

 felismeri az olvadás és az oldódás közötti különbséget kísérleti tapasztalatok alapján;  

 elsajátítja a tűzveszélyes anyagokkal való bánásmódot, tűz esetén ismeri a szükséges teendőket;  

 korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a levegő egyes tulajdonságait; 

 vizsgálat révén azonosítja a tipikus lágy szárú és fás szárú növények részeit; 

önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket a hőmérséklet, a hosszúság, a 

tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására;  

 észleli, méri az időjárási elemeket, a mért adatokat rögzíti, ábrázolja; 

 Magyarországra vonatkozó adatok alapján kiszámítja a napi középhőmérsékletet, a napi és évi 

közepes hőingást; 

 leolvassa és értékeli a Magyarországra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati térképek 

adatait. 

 kísérletekkel igazolja a növények életfeltételeit; 

 kísérleti úton megfigyeli az időjárás alapvető folyamatait, magyarázza ezek okait és 

következményeit. 



 mágneses kölcsönhatásként értelmezi az iránytű működését; 

 felismeri a felszínformák ábrázolását a térképen; 

 megérti a méretarány és az ábrázolás részletessége közötti összefüggéseket;  

 fő- és mellékégtájak segítségével meghatározza különböző földrajzi objektumok egymáshoz 

viszonyított helyzetét;  

 felismeri és használja a térképi jelrendszert és a térképfajtákat (domborzati térkép, közigazgatási 

térkép, autós térkép, turistatérkép). 

 a valóságban megismert területről egyszerű, jelrendszerrel ellátott útvonaltervet, térképet készít; 

 tájékozódik a terepen térképvázlat, iránytű és GPS segítségével; 

 meghatározott szempontok alapján útvonalat tervez a térképen;  

 használni tud néhány egyszerű térinformatikai alkalmazást.  

 felismeri és megnevezi a növények életfeltételeit, életjelenségeit;  

 összehasonlít ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket adott szempontok 

(testfelépítés, életfeltételek, szaporodás) alapján; 

 felismeri és megnevezi a növények részeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza ezek funkcióit;  

 összehasonlítja ismert hazai termesztett vagy vadon élő növények részeit megadott szempontok 

alapján;  

 ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket különböző szempontok szerint csoportosít; 

 azonosítja a lágy szárú és a fás szárú növények testfelépítése közötti különbségeket.  

 felismeri és megnevezi az állatok életfeltételeit és életjelenségeit; 

 összehasonlít ismert hazai házi vagy vadon élő állatokat adott szempontok (testfelépítés, 

életfeltételek, szaporodás) alapján; 

 felismeri és megnevezi az állatok testrészeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza ezek 

funkcióit; 

 az állatokat különböző szempontok szerint csoportosítja; 

 azonosítja a gerinctelen és a gerinces állatok testfelépítése közötti különbségeket;  

 mikroszkóp segítségével megfigyel egysejtű élőlényeket.  

 felismeri és megnevezi az emberi test fő részeit, szerveit; 

 látja az összefüggéseket az egyes szervek működése között; 

 érti a kamaszkori testi és lelki változások folyamatát, élettani hátterét; 

 tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, azokat igyekszik betartani. 

 megnevezi az éghajlat fő elemeit; 

 jellemzi és összehasonlítja az egyes éghajlati övezeteket (forró, mérsékelt, hideg); /6.oszt.könyv./ 

 értelmezi az évszakok változását; 

 értelmezi az időjárás-jelentést; 

 piktogramok alapján megfogalmazza a várható időjárást. 



 

 

6. évfolyam 

A 6. osztályos korcsoport sajátosságaiból adódóan a gyerekek többnyire érdeklődéssel fordulnak az élő 

és élettelen környezet, a természet felé. Erre az érdeklődésre alapozva kell biztosítani számukra 

azoknak a készségeknek és képességeknek a fejlesztését, amelyek alkalmassá teszik majd őket a 

felsőbb évfolyamokon a magasabb szintű természettudományok világában történő eligazodásra. A 

természettudomány tanításának legfontosabb célja tehát azoknak a képességeknek, készségeknek, 

szokásoknak a fejlesztése, amelyeket alsó tagozaton a környezetismeret tantárgy alapozott meg, és 

amelyek a felsőbb évfolyamokon a természettudományos tárgyak tanulásához szükségesek.  

Az életkorból és a fejlesztési feladatokból következően biztosítani kell, hogy a tanulók cselekvő 

tapasztalatszerzés útján már haladó szinten és integrált módon sajátítsák el a természettudományos 

ismeretszerzés módszereit, és ne diszciplináris természettudományos tárgyakat tanuljanak egymás 

mellett az összefüggések nélkülözésével. A tanulási folyamat során a későbbi diszciplináris tárgyakat 

megalapozó ismeretanyag megtanulása mellett az ismeretszerző módszerek elsajátítása, begyakorlása 

a fő cél.  

A megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, rendezés, mérés, kísérletezés módszereit 

önállóan gyakorolva fejlődik a tanulók megfigyelő-, leíró, azonosító és megkülönböztető képessége, 

mérési technikája, amelyet az alsó tagozattal ellentétben már tanári segítség nélkül is képesek 

megvalósítani. A megfigyelt jelenségeket ezután leírják valamilyen formában, ami ebben az életkorban 

nem csak írás lehet, hanem gyakran rajz vagy más manuális, illetve verbális készségeket igénylő forma. 

Az alapvető mennyiségek mérését a tanulók már alsó tagozaton megbízhatóan elsajátították, 6. 

osztályban ennek elmélyítése és begyakorlása, a mérendő mennyiségek körének kibővítése történik, 

hiszen a mérés módszerét a későbbiekben minden természettudományos tárgy alkalmazza. A tanulók 

egyszerű kísérletek megtervezésével, kivitelezésével és a következtetések levonásával készülnek fel a 

felsőbb évfolyamokon is jellemző természettudományos kísérletezésekre. 

Az időben és térben történő tájékozódás képességének elsajátítása is alapvetően gyakorlati feladatok 

megoldásával történik. A tanulóknak fejlődik a szemléleti térképolvasási képessége, amit több, terepen 

töltött tanóra alkalmával tudnak begyakorolni. Az időbeli tájékozódás fejlesztése során a tanulók 

megismerik az időbeli dimenziókat a földtörténeti időskálától a másodperc tört része alatt lejátszódó 

kémiai reakciókig. 

A ciklus során a tanulók megismerik a növények és állatok testfelépítését, jellemző tulajdonságait, a 

természetben és az ember szempontjából betöltött szerepüket. Tágítva a kört, az életközösségek 

vizsgálata során megértik az élő és élettelen környezet kölcsönhatásait, a szervezet és az életmód 

összefüggéseit. Részletesen foglalkoznak az élő és élettelen környezeti elemeket érintő környezet- és 

természetvédelmi problémákkal, valamint a fenntartható fejlődés témakörével is.  

Külön témakör foglalkozik az élettelen környezet elemeivel, ezek állandóságával és változásaival. 

Hangsúlyosan jelenik meg a rendszerek törvényszerűségeinek vizsgálata, a felépítés és az 

alkalmazhatóság összefüggései, az anyag és az energia témaköre. A témakör a természettudományos 

elgondolások mellett számos esetben a folyamatok olyan társadalmi vetületeire is rávilágít, mint 

például az energiatakarékosság, ezzel is hangsúlyozva az emberi felelősséget az egészség és a 

természeti-környezeti rendszerek védelmében. 

 



 
 
 
A 6. évfolyamon a természettudomány tantárgy alapóraszáma: 68 + 4 óra (72 óra) 

 

Természettudomány témakörök 6. osztály 

 

Témakör neve óraszám 

Az erdők életközössége és természeti-
környezeti problémái 

11 

A mezők és a szántóföldek életközössége, 
természeti-környezeti problémái 

9 

Vízi és vízparti életközösségek és természeti-
környezeti problémái 

10 

Az energia 6 

A Föld külső és belső erői, folyamatai 10 

Topográfiai alapismeretek 7 

Tájékozódás az időben  6 

Anyagok és tulajdonságaik 3 

Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 6 

Ismétlés, ellenőrzés 4 

összesen 72  

 

TÉMAKÖR: Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő élőlénytársulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megfigyeli hazánk erdei élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

 életközösségként értelmezi az erdőt; 

 felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit az erdők életközössége 

esetén; 

 példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le az erdei élőlények környezethez 

történő alkalmazkodására vonatkozóan; 

 táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert erdei növény- és 

állatfajokból; 

 példákon keresztül bemutatja az erdőgazdálkodási tevékenységek életközösségre gyakorolt 

hatásait; 

 tisztában van az erdő természetvédelmi értékével, fontosnak tartja annak védelmét.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 



 Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása az erdők kialakulásában 

 A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés 

 Tölgy-, bükk- és fenyőerdők összehasonlítása 

 Az erdő növényeinek különböző szempontú csoportosítása 

 Erdei táplálkozási láncok és hálózatok 

 A környezetszennyezés és élőhelypusztulás következményei 

 Erdei életközösség megfigyelése terepen 

FOGALMAK 

erdő, zárvatermő, nyitvatermő, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, táplálékhálózat, 

élőhelypusztulás, erdőgazdálkodás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egy lakóhelyhez közeli, erdei társulásokat (is) tartalmazó védett terület (nemzeti park, tájvédelmi 

körzet, természetvédelmi terület) felkeresése, ott feladatlapok megoldása 

 Erdei társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek készítése 

 Hazai erdőink jellegzetes fafajainak vizsgálata: habitus, kéreg, levél, virág, termés 

 Növényfelismerési gyakorlat erdeink lágyszárú növényeiből, cserjéiből 

 Bemutató készítése erdeink termőtestes gombáiról 

 Erdeinkben élő ízeltlábú fajok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg mikroszkóppal, a 

tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

 Bemutató készítése erdeink madarairól: megjelenésük, hangjuk, életmódjuk 

 Kisfilmek megtekintése erdeink emlősállatairól 

TÉMAKÖR: A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti 

problémái 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő élőlénytársulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megfigyeli hazánk fátlan élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

 megadott szempontok alapján összehasonlítja a rétek és a szántóföldek életközösségeit; 

 életközösségként értelmezi a mezőt; 

 felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a rétek életközössége 

esetén; 

 példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a mezei élőlények környezethez 

történő alkalmazkodására vonatkozóan; 

 táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert mezei növény- és 

állatfajokból; 

 példákon keresztül mutatja be a mezőgazdasági tevékenységek életközösségre gyakorolt hatásait; 

 tisztában van a fátlan társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok védelmét.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 



 Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása a mezők kialakulásában 

 A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés bemutatása a rétek esetén 

 A mező növényeinek különböző szempontú csoportosítása 

 Mezei táplálkozási láncok és hálózatok 

 A természeti és a kultúrtáj 

 A mezőgazdasági tevékenység életközösségre gyakorolt hatása 

 Mezei és szántóföldi életközösség megfigyelése terepen 

FOGALMAK 

síkság, alföld, rét, legelő, mezőgazdaság, kultúrtáj, növénytermesztés, állattenyésztés, szántóföld, 

fűfélék, rágcsáló, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, táplálékhálózat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egy lakóhelyhez közeli, fátlan társulásokat (is) tartalmazó védett terület (nemzeti park, tájvédelmi 

körzet, természetvédelmi terület) felkeresése, ott feladatlapok megoldása 

 Fátlan társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek készítése 

 Növényfelismerési gyakorlat mezők lágyszárú növényeiből, cserjéiből 

 A mező legismertebb gyógynövényeinek és felhasználási lehetőségeinek megismerése 

 Fűfélék testfelépítésének vizsgálata, tapasztalatok összegzése több természettudományos terület 

ismeretanyagának felhasználásával 

 Gabonamagvak anyagainak kimutatása, tapasztalatok összegzése több természettudományos 

terület ismeretanyagának felhasználásával 

 A mezőn élő ízeltlábú fajok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg sztereómikroszkóppal, 

a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

 Bemutató készítése, kisfilmek megtekintése a mező madarairól, emlősállatairól 

TÉMAKÖR: Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő élőlénytársulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megfigyeli hazánk vízi és vízparti élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

 életközösségként értelmezi a vizes élőhelyeket;  

 összehasonlítja a vízi és szárazföldi élőhelyek környezeti tényezőit;  

 felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a vízi és vízparti 

életközösségek esetén; 

 példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a vízi élőlények környezethez történő 

alkalmazkodására vonatkozóan;  

 táplálékláncokat és ezekből táplálékhálózatot állít össze a megismert vízi és vízparti növény- és 

állatfajokból;  

 példákon keresztül bemutatja a vízhasznosítás és a vízszennyezés életközösségre gyakorolt 

hatásait; 



 tisztában van a vízi társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok védelmét.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A vízi és a szárazföldi élőhely környezeti tényezői 

 A vízi növények környezeti igényei és térbeli elhelyezkedésük közti összefüggés 

 A vízi növények és állatok szerveinek alkalmazkodása a vízi és vízparti környezethez 

 Vízi táplálékláncok és -hálózatok 

 A vízparti növények környezetvédelmi és gazdasági jelentősége 

 A vízszennyezés hatása a vízi életközösségekre 

 Egy vizes élőhely életközösségének megfigyelése terepen 

FOGALMAK 

hínárnövényzet, ligeterdő, légzőgyökérzet, kopoltyú, úszóláb, gázlóláb, lemezes csőr, költöző madár, 

élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, táplálékhálózat, vízgazdálkodás, vízszennyezés, 

folyószabályozás, ártér, mocsárlecsapolás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egy lakóhelyhez közeli, vízi társulásokat (is) tartalmazó védett terület (nemzeti park, tájvédelmi 

körzet, természetvédelmi terület) felkeresése, ott feladatlapok megoldása 

 Vízi társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek készítése 

 Egy szennyvíztisztító telep felkeresése 

 Papucsállatka-tenyészet készítése, planktonikus élőlények testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, 

esetleg sztereómikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

 Moszatok, lágy szárú vízi és vízparti növények testfelépítésének vizsgálata, a tapasztalatok rajzban 

és/vagy írásban történő rögzítése 

 Vízparti fák összehasonlító vizsgálata: sűrűségük, keménységük, virágzatuk, levelük, kérgük, a 

tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

 Vízi és vízparti állatok testalakjának megfigyelése, kültakarójuk vizsgálata, a tapasztalatok rajzban 

és/vagy írásban történő rögzítése 

 Vízi puhatestűek és halak légzésvizsgálata, valamint az úszóhólyag működésének modellezése, a 

tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

 Vízi és vízparti gerinces állatokról szóló kisfilmek megtekintése 

 

TÉMAKÖR: Az energia 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

 ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 

 tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 csoportosítja az energiahordozókat különböző szempontok alapján; 

 példákat hoz a megújuló és a nem megújuló energiaforrások felhasználására;  

 megismeri az energiatermelés hatását a természetes és a mesterséges környezetre.  



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Energiahordozók csoportosítása 

 Megújuló és nem megújuló energiaforrások összehasonlítása 

 A bányászat környezeti hatásai 

 Légszennyező anyagok és hatásaik 

FOGALMAK 

megújuló energiaforrás, nem megújuló energiaforrás, bánya, bányászat, szénféleségek, kőolaj, földgáz, 

napenergia, vízenergia, szélenergia, szmog, savas eső, üvegházhatás, globális éghajlatváltozás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az energiatermelés környezeti hatásaihoz kötődő szövegrészek elemzése 

 Esettanulmányok gyűjtése a fosszilis és a megújuló energiaforrások környezeti hatásaira 

 Egy egykori bányaterület felkeresése (pl. Gánti Geológiai Tanösvény) 

 Megújuló energiákat bemutató szélkerékmodellek készítése  

TÉMAKÖR: A Föld külső és belső erői, folyamatai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

 ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 

 tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megállapítja, összehasonlítja és csoportosítja néhány jellegzetes hazai kőzet egyszerűen 

vizsgálható tulajdonságait; 

 példákat hoz a kőzetek tulajdonságai és a felhasználásuk közötti összefüggésekre;  

 tisztában van azzal, hogy a talajpusztulás világméretű probléma; 

 ismer olyan módszereket, melyek a talajpusztulás ellen hatnak (tápanyag-visszapótlás, 

komposztkészítés, ökológiai kertművelés);  

 felismeri és összehasonlítja a gyűrődés, a vetődés, a földrengés és a vulkáni tevékenység hatásait;  

 magyarázza a felszín lejtése, a folyó vízhozama, munkavégző képessége és a felszínformálás közti 

összefüggéseket;  

 magyarázza az éghajlat és a folyók vízjárása közötti összefüggéseket.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A gyűrődés és a vetődés folyamata 

 A gyűrt és a röghegységek alapvető formakincse 

 Néhány jellegzetes hazai kőzet 

 Talajképződés folyamata 

 Talajpusztulás problémája 

 Talajpusztulás ellen ható módszerek (tápanyag-visszapótlás, komposztkészítés, ökológiai 

kertművelés) 

 Belső és külső erők hatásai 

 A vízhozam, a munkavégző-képesség és a felszínformálás összefüggései 

 Az éghajlat és a vízjárás közti összefüggés 



 

 

FOGALMAK 

gyűrődés, vetődés, földrengés, vulkáni tevékenység, kőzet, talaj, talajpusztulás, tápanyag, 

komposztálás, ökológiai kertművelés, lepusztulás, vízjárás, vízhozam, munkavégző-képesség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Jellegzetes gyűrt és vetődéses formák terepi megfigyelése a lakóhelyhez közeli hegységben 

 Néhány jellegzetes hazai kőzet vizsgálata (nagyítóval, HCl-cseppentéssel, karcpróbával stb.) 

 Talajvizsgálatok (szín meghatározása, gyúrópróba, mésztartalom, szervesanyag-tartalom) 

 A talajpusztulással mint globális problémával kapcsolatos kiselőadás és/vagy poszter készítése 

 A gyűrődés folyamatának modellezése textíliák, gyurma… felhasználásával 

 „Minicseppkövek” készítése szódabikarbóna- vagy mosószódaoldat segítségével 

 „Minivulkán” készítése 

 A magma áramlásának megfigyelése megfestett hideg és meleg vizet tartalmazó edények 

segítségével 

 A külső erők felszínformáló folyamatainak modellezése kísérletekkel (jég, víz, szél) 

 Túrázó „minilexikon” összeállítása 

 „Zsebkomposzt” készítése 

 Ökológiai kertművelés gyakorlása iskolakertben 

 Vízhozammal kapcsolatos vizsgálatok elvégzése egy, az iskolához közeli természetes vízfolyáson 

vagy iskolai homokasztalon 

TÉMAKÖR: Topográfiai alapismeretek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 meghatározza az irányt a valós térben; 

 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri a földrészeket és az óceánokat a különböző méretarányú és ábrázolásmódú térképeken; 

 felismeri a nevezetes szélességi köröket a térképen; 

 megfogalmazza Európa és Magyarország tényleges és viszonylagos földrajzi fekvését; 

 ismeri a főfolyó, a mellékfolyó és a torkolat térképi ábrázolását;  

 felismeri és megnevezi a legjelentősebb hazai álló- és folyóvizeket; 

 bejelöli a térképen Budapestet és a saját lakóhelyéhez közeli fontosabb nagyvárosokat és a 

szomszédos országokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tájékozódás hazánk domborzati és közigazgatási térképén 

 Tájékozódás a földgömbön 

 Földrészek, óceánok  

 Nevezetes szélességi körök 

 Tényleges és viszonylagos földrajzi helyzet 



 Főfolyó, mellékfolyó, torkolat 

 Legfontosabb hazai álló- és folyóvizek  

 Budapest, a tanuló lakóhelye és a szomszédos országok bejelölése a térképen 

 

FOGALMAK 

földgömb, Egyenlítő, Ráktérítő, Baktérítő, északi sarkkör, déli sarkkör, Északi-sark, Déli-sark, tényleges 

földrajzi helyzet, viszonylagos földrajzi helyzet, főfolyó, mellékfolyó, torkolat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kontinensek ábrázolása: gömbfelületen, síkban, kontinens puzzle készítése 

 Földrajzi legek gyűjtése: kontinensek, magasságok, mélységek, folyók, tavak… 

 Települések és egyéb térképi objektumok helymeghatározása a fokhálózat segítségével 

 Kiselőadás, poszter készítése a nagy földrajzi felfedezésekről 

TÉMAKÖR: Tájékozódás az időben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri az idő múlásával bekövetkező változásokat és ezek összefüggéseit az élő és élettelen 

környezet elemein; 

 tudja értelmezni az időt különböző dimenziójú skálákon. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tervet készít saját időbeosztására vonatkozóan; 

 megfigyeli a természet ciklikus változásait; 

 megérti a Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás közötti összefüggéseket;  

 modellezi a Nap és a Föld helyzetét a különböző napszakokban és évszakokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Idő és időtartam mérése különböző dimenziójú skálákon 

 Az idő mértékegységei 

 Napirend, hetirend tervezése 

 A Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás összefüggései 

 A napszakok váltakozása 

 Az évszakok váltakozása 

FOGALMAK 

idő, napszak, évszak, a Föld forgása, a Föld keringése, tengelyferdeség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Napirend és hetirend készítése 

 A Föld és a Hold mozgásainak modellezése 

 A földi időszámítással kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása (helyi idő, zónaidő) 

 Időszalag készítése a földtörténetre, az emberi történelemre, egy ember életére 

 Poszter készítése az évszakok jellemzőiről hazánkban és Föld más tájain. 



 

 

TÉMAKÖR: Anyagok és tulajdonságaik 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott vagy 

önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 

 felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok 

tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre gyakorolt 

hatásukat; 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai paraméterek 

meghatározására; 

 önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a víz különböző tulajdonságait, különböző 

szempontok alapján rendszerezi a vizek fajtáit; 

 megfigyeli a különböző halmazállapot-változásokhoz (olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás) 

kapcsolódó folyamatokat, példákat gyűjt hozzájuk a természetben, a háztartásban és az iparban;  

 bizonyítja és hétköznapi példákkal alátámasztja a víz fagyásakor történő térfogat-növekedést;  

 kísérletek során megfigyeli a különböző halmazállapotú anyagok vízben való oldódásának 

folyamatát; 

 felismeri az olvadás és az oldódás közötti különbséget kísérleti tapasztalatok alapján;  

 elsajátítja a tűzveszélyes anyagokkal való bánásmódot, tűz esetén ismeri a szükséges teendőket;  

 megfigyeli a talaj élő és élettelen alkotóelemeit, tulajdonságait, összehasonlít különböző típusú 

talajféleségeket, valamint következtetések révén felismeri a talajnak mint rendszernek a 

komplexitását; 

 korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a levegő egyes tulajdonságait; 

 vizsgálat révén azonosítja a tipikus lágy szárú és fás szárú növények részeit; 

 megkülönbözteti a hely- és helyzetváltoztatást, és példákat keres ezekre megadott szempontok 

alapján.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A talaj tulajdonságai, szerepe az élővilág és az ember életében 

 A talaj szerkezete, fő alkotóelemei 

 A talaj szennyeződése, pusztulása és védelme 

 Hely- és helyzetváltoztatás 

FOGALMAK 

talaj, humusz, talajnedvesség, mozgás, helyváltoztatás, helyzetváltoztatás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egyszerű kísérletek elvégezése a talaj tulajdonságainak (szín, szerkezet, mésztartalom, 

szervesanyag-tartalom) meghatározására, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő 

rögzítése 

 Vizsgálódás a talajréteg felszínének lepusztulásával kapcsolatban  



 

 

TÉMAKÖR: Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott vagy 

önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 

 felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok 

tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre gyakorolt 

hatásukat; 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai paraméterek 

meghatározására; 

 önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megfigyeli a mágneses kölcsönhatásokat, kísérlettel igazolja a vonzás és a taszítás jelenségét, 

példákat ismer a mágnesesség gyakorlati életben való felhasználására;  

 megfigyeli a testek elektromos állapotát és a köztük lévő kölcsönhatásokat, ismeri ennek gyakorlati 

életben való megjelenését;  

 megfigyeléseken és kísérleten keresztül megismeri az energiatermelésben szerepet játszó 

anyagokat és az energiatermelés folyamatát;  

 kísérleti úton megfigyeli az időjárás alapvető folyamatait, magyarázza ezek okait és 

következményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A mágneses tulajdonságok megfigyelése 

 Testek elektromos állapotának létrehozása 

 Elektromos állapotban lévő testek kölcsönhatásai 

 A villám keletkezése 

 Energiahordozók fajtái 

 Energiatakarékosság 

 A csapadékképződés folyamata 

FOGALMAK 

mágnes, energia, energiaforrás, energiahordozó, energiatakarékosság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egyszerű kísérletek elvégzése a mágnesesség jelenségének megtapasztalására, a tapasztalatok 

rögzítése rajzban és/vagy írásban  

 Poszter és/vagy kiselőadás készítése a mágnesesség hétköznapi hasznosításáról 

 Az elektromosság egyszerű kísérletekkel történő bizonyítása 

 Egyszerű eszközök (pl. szélkerék, vízimalom) építése a megújuló energiahordozók megértéséhez 

 Tanári kísérlet elvégzése a széntüzelés által bekövetkező légszennyezés élőlényekre és épített 

környezetre gyakorolt hatásáról, a tapasztalatok rögzítése rajzban és/vagy írásban 

 Egyszerű kísérletek elvégzése az alapvető időjárási folyamatok bemutatására, a tapasztalatok 

rögzítése rajzban és/vagy írásban 



 

 

 Továbbhaladás feltételei: 

felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott vagy 

önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 

 felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok 

tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre gyakorolt 

hatásukat; 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai paraméterek 

meghatározására; 

 önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

 meghatározza az irányt a valós térben; 

 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő élőlénytársulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.  

 érti, hogy a szervezet rendszerként működik; 

 tisztában van a testi és lelki egészség védelmének fontosságával; 

 tisztában van az egészséges környezet és az egészségmegőrzés közti összefüggéssel.  

 összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

 ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 

 tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

 felismeri az idő múlásával bekövetkező változásokat és ezek összefüggéseit az élő és élettelen 

környezet elemein; 

 tudja értelmezni az időt különböző dimenziójú skálákon. 

  

 

 

 

 

Optimum teljesítmény: 

korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a víz különböző tulajdonságait, különböző 

szempontok alapján rendszerezi a vizek fajtáit; 

 megfigyeli a különböző halmazállapot-változásokhoz (olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás) 

kapcsolódó folyamatokat, példákat gyűjt hozzájuk a természetben, a háztartásban és az iparban;  

 bizonyítja és hétköznapi példákkal alátámasztja a víz fagyásakor történő térfogat-növekedést;  

 kísérletek során megfigyeli a különböző halmazállapotú anyagok vízben való oldódásának 

folyamatát; 

 felismeri az olvadás és az oldódás közötti különbséget kísérleti tapasztalatok alapján;  

 elsajátítja a tűzveszélyes anyagokkal való bánásmódot, tűz esetén ismeri a szükséges teendőket;  



 megfigyeli a talaj élő és élettelen alkotóelemeit, tulajdonságait, összehasonlít különböző típusú 

talajféleségeket, valamint következtetések révén felismeri a talajnak mint rendszernek a 

komplexitását; 

 korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a levegő egyes tulajdonságait; 

 vizsgálat révén azonosítja a tipikus lágy szárú és fás szárú növények részeit; 

 megkülönbözteti a hely- és helyzetváltoztatást, és példákat keres ezekre megadott szempontok 

alapján.  

önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket a hőmérséklet, a hosszúság, a 

tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására;  

 észleli, méri az időjárási elemeket, a mért adatokat rögzíti, ábrázolja; 

 Magyarországra vonatkozó adatok alapján kiszámítja a napi középhőmérsékletet, a napi és évi 

közepes hőingást; 

 leolvassa és értékeli a Magyarországra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati térképek 

adatait. 

 megfigyeli a mágneses kölcsönhatásokat, kísérlettel igazolja a vonzás és a taszítás jelenségét, 

példákat ismer a mágnesesség gyakorlati életben való felhasználására;  

 megfigyeli a testek elektromos állapotát és a köztük lévő kölcsönhatásokat, ismeri ennek gyakorlati 

életben való megjelenését;  

 megfigyeléseken és kísérleten keresztül megismeri az energiatermelésben szerepet játszó 

anyagokat és az energiatermelés folyamatát;  

 kísérletekkel igazolja a növények életfeltételeit; 

 kísérleti úton megfigyeli az időjárás alapvető folyamatait, magyarázza ezek okait és 

következményeit. 

 mágneses kölcsönhatásként értelmezi az iránytű működését; 

 felismeri a felszínformák ábrázolását a térképen; 

 megérti a méretarány és az ábrázolás részletessége közötti összefüggéseket;  

 fő- és mellékégtájak segítségével meghatározza különböző földrajzi objektumok egymáshoz 

viszonyított helyzetét;  

 felismeri és használja a térképi jelrendszert és a térképfajtákat (domborzati térkép, közigazgatási 

térkép, autós térkép, turistatérkép). 

 a valóságban megismert területről egyszerű, jelrendszerrel ellátott útvonaltervet, térképet készít; 

 tájékozódik a terepen térképvázlat, iránytű és GPS segítségével; 

 meghatározott szempontok alapján útvonalat tervez a térképen;  

 használni tud néhány egyszerű térinformatikai alkalmazást.  

 felismeri és megnevezi a növények életfeltételeit, életjelenségeit;  

 összehasonlít ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket adott szempontok 

(testfelépítés, életfeltételek, szaporodás) alapján; 

 felismeri és megnevezi a növények részeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza ezek funkcióit;  

 összehasonlítja ismert hazai termesztett vagy vadon élő növények részeit megadott szempontok 

alapján;  

 ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket különböző szempontok szerint csoportosít; 

 azonosítja a lágy szárú és a fás szárú növények testfelépítése közötti különbségeket.  

 felismeri és megnevezi az állatok életfeltételeit és életjelenségeit; 



 összehasonlít ismert hazai házi vagy vadon élő állatokat adott szempontok (testfelépítés, 

életfeltételek, szaporodás) alapján; 

 felismeri és megnevezi az állatok testrészeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza ezek 

funkcióit; 

 az állatokat különböző szempontok szerint csoportosítja; 

 azonosítja a gerinctelen és a gerinces állatok testfelépítése közötti különbségeket;  

 mikroszkóp segítségével megfigyel egysejtű élőlényeket. 

felismeri és megnevezi az emberi test fő részeit, szerveit; 

 látja az összefüggéseket az egyes szervek működése között; 

 érti a kamaszkori testi és lelki változások folyamatát, élettani hátterét; 

 tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, azokat igyekszik betartani. 

 megnevezi az éghajlat fő elemeit; 

 jellemzi és összehasonlítja az egyes éghajlati övezeteket (forró, mérsékelt, hideg); /6.oszt.könyv./ 

 értelmezi az évszakok változását; 

 értelmezi az időjárás-jelentést; 

 piktogramok alapján megfogalmazza a várható időjárást.  

 megfigyeli hazánk erdei élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

 életközösségként értelmezi az erdőt; 

 felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit az erdők életközössége 

esetén; 

 példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le az erdei élőlények környezethez 

történő alkalmazkodására vonatkozóan; 

 táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert erdei növény- és 

állatfajokból; 

 példákon keresztül bemutatja az erdőgazdálkodási tevékenységek életközösségre gyakorolt 

hatásait; 

 tisztában van az erdő természetvédelmi értékével, fontosnak tartja annak védelmét. 

megfigyeli hazánk fátlan élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

 megadott szempontok alapján összehasonlítja a rétek és a szántóföldek életközösségeit; 

 életközösségként értelmezi a mezőt; 

 felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a rétek életközössége 

esetén; 

 példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a mezei élőlények környezethez 

történő alkalmazkodására vonatkozóan; 

 táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert mezei növény- és 

állatfajokból; 

 példákon keresztül mutatja be a mezőgazdasági tevékenységek életközösségre gyakorolt hatásait; 

 tisztában van a fátlan társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok védelmét.  

 megfigyeli hazánk vízi és vízparti élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

 életközösségként értelmezi a vizes élőhelyeket;  

 összehasonlítja a vízi és szárazföldi élőhelyek környezeti tényezőit;  

 felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a vízi és vízparti 

életközösségek esetén; 



 példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a vízi élőlények környezethez történő 

alkalmazkodására vonatkozóan;  

 táplálékláncokat és ezekből táplálékhálózatot állít össze a megismert vízi és vízparti növény- és 

állatfajokból;  

 példákon keresztül bemutatja a vízhasznosítás és a vízszennyezés életközösségre gyakorolt 

hatásait; 

 tisztában van a vízi társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok védelmét. 

csoportosítja az energiahordozókat különböző szempontok alapján; 

 példákat hoz a megújuló és a nem megújuló energiaforrások felhasználására;  

 megismeri az energiatermelés hatását a természetes és a mesterséges környezetre.  

 megállapítja, összehasonlítja és csoportosítja néhány jellegzetes hazai kőzet egyszerűen 

vizsgálható tulajdonságait; 

 példákat hoz a kőzetek tulajdonságai és a felhasználásuk közötti összefüggésekre;  

 tisztában van azzal, hogy a talajpusztulás világméretű probléma; 

 ismer olyan módszereket, melyek a talajpusztulás ellen hatnak (tápanyag-visszapótlás, 

komposztkészítés, ökológiai kertművelés);  

 felismeri és összehasonlítja a gyűrődés, a vetődés, a földrengés és a vulkáni tevékenység hatásait;  

 magyarázza a felszín lejtése, a folyó vízhozama, munkavégző képessége és a felszínformálás közti 

összefüggéseket;  

 magyarázza az éghajlat és a folyók vízjárása közötti összefüggéseket.  

 felismeri a földrészeket és az óceánokat a különböző méretarányú és ábrázolásmódú térképeken; 

 felismeri a nevezetes szélességi köröket a térképen; 

 megfogalmazza Európa és Magyarország tényleges és viszonylagos földrajzi fekvését; 

 ismeri a főfolyó, a mellékfolyó és a torkolat térképi ábrázolását;  

 felismeri és megnevezi a legjelentősebb hazai álló- és folyóvizeket; 

 bejelöli a térképen Budapestet és a saját lakóhelyéhez közeli fontosabb nagyvárosokat és a 

szomszédos országokat. 

 tervet készít saját időbeosztására vonatkozóan; 

 megfigyeli a természet ciklikus változásait; 

 megérti a Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás közötti összefüggéseket;  

 modellezi a Nap és a Föld helyzetét a különböző napszakokban és évszakokban. 

A természettudomány tantárgy értékelési rendszere: 

 

Tudjanak diákjaink a természettudomány tantárgy nyelvén beszélni. Ehhez a fogalmak tisztázása, 

jelentése, összefüggések meglátása vezet. A témazárók mellett fontos a verbális megszólalás, hogy 

gondolataikat meg tudják fogalmazni. Gyűjtőmunkák értékelése is motiváló hatással bír és ablakot 

nyit a szélesebb megismerésnek. A kísérletek, a projektmunkák a gyakorlatias tudás irányába 

tesznek lépéseket. Füzetiekben a lényegkiemelés írott formája mellett minél több magyarázó rajz 

is szerepeljen az elmélyűltebb bevésést segítendő. Értékelésnél azt a valós használható tudást 

állítsuk középpontba ami a mindennapokban is segítséget ad a természettudomány gyakorlati 

használatában. 



Vizuális kultúra 

Helyi tanterv 

 

Tantárgy céljai: 

A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ 

vizuálisan értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti alkotások 

átélésében és értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos alakításában. Ez 

a cél a tanórai kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat meg a 

leghatékonyabban, azaz a tantárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói tevékenységen 

alapul.  

A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott 

legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk hagyományos 

tárgykultúráját és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók érzelmi 

fejlesztésében, mely az őket körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk 

kialakításának fontos eszköze. Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók a magyar 

kultúrára büszkék legyenek, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez.  

További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes   vizuális kultúra 

legjelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés  a 

vizuális jellegű művészetek iránt. Váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az őket körülvevő 

XXI. század művészeti jelenségek befogadására. 

A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület, a képzőművészet, a vizuális 

kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra képezi. A vizuális nevelés szempontjából a 

képzőművészet részterület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó 

képalkotással, illetve befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az 

ember tervezett tárgyi és épített környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció pedig képekben, 

gyakran kép és szöveg egységében megjelenő, eleve kommunikációs célú képalkotással 

foglalkozik. E részterületek tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de minden 

iskolaszakaszban jelen vannak a tantervi követelményekben. A Nat alapelvei alapján a vizuális 

kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizuális megismerés, a közvetlen tapasztalatszerzés, 

az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében értelmezendő, és a tanulók ténylegesen 

megvalósuló alkotó munkáját szolgálja.  

A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő 

szinteken játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása.  

Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotó tevékenységen keresztül 

a kéz finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok 

alkalmazása, a vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás 

szabadságának a kialakítása. Mindez segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy 

mennyiségű vizuális információ feldolgozásában, szelektálásában, s végül majd az önálló, 

mérlegelni képes szemlélet kialakításában. Jelen korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is 

figyelembe véve további cél a vizuális kommunikáció digitális kultúrához is köthető 

mindennapi formáinak, illetve az épített környezet és a tárgyi világnak a vizsgálata, valamint a 

környezetalakítás tudatosságának fejlesztése.  



A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális 

problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az 

örömteli, kísérletező, az élményekben gazdag, alkotó tevékenység közben bontakozhat és 

teljesedhet ki, mely mind az egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak a motorja lehet. 

Lényeges elem mindezekben a motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói 

magatartás megteremtésére és a folyamatos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a 

tanulók önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása, 

amelynek az önálló és a társakkal együttműködő gyakorlati feladatmegoldásokban kell 

megjelennie és működnie a tanulók fejlesztése során. A vizuális nevelés a tanulók 

személyiségfejlesztésének rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre 

jellemző alkotva tanulás érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket, valamint 

önmagukkal szembeni igényességet kialakító hatása működik.  

 

Tantárgy által fejlesztett tanulói kompetenciák: 

A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a 

vizualitás, úgy a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan nyerhető 

információk feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális elemzés, 

összehasonlítás, esetleg a tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése – kiváltképp 

a digitális kor vizuális dominanciája miatt – az információszerzés, a tanulás feltétele. A vizuális 

információszerzés rutinja különösen fontos az önálló tanulás szempontjából. A vizuális 

gondolkodás ugyanakkor nemcsak az információszerzést, hanem az információk feldolgozását 

és a gondolkodási folyamatokat is ösztönözheti (például gondolattérkép, modellalkotás), 

segítséget nyújtva különböző tanulási stílusok és stratégiák megtalálásában. Miközben a 

vizuális kultúra tantárgy változatos tevékenységei és fejlesztési technikái más műveltségi 

területeket is támogathatnak, olyan tanulási motivációt jelentenek, melyek érdekesebbé, 

izgalmasabbá és sikeresebbé tehetik a tanulók számára a tanulást. 

A kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók 

megismerjék és használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.  

A digitáliseszköz-használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást 

gyakorol a kommunikáció domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs 

formák értelmezése, értő és felelős használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében 

fejleszthető leginkább – a mindennapi életben és a munka világában is elengedhetetlen. A 

vizuális kultúra a művészeti nevelés olyan átfogó megközelítésére törekszik, melynek 

keretében sokféle önkifejezési forma (vizuális megjelenítés, beszéd, mozgás) gyakorlására van 

mód, ami a kommunikációs lehetőségek körét is tágítja.  

A digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális kommunikációs 

formákat használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, hogy segítse a 

digitális médiumok használatát, mind a közlés, mind a befogadás képességeinek fejlesztésével. 

A kreatív feladatmegoldás érdekében a tanulók digitálisan hozzáférhető információkat 

gyűjtenek, és életkori sajátosságaiknak megfelelően lehetőséget kapnak arra, hogy az egy-egy 

tananyagrész produktumát digitális formában készítsék el. Ezáltal megtanulják, hogy hogyan 

érdemes alkotó folyamatba építeni az elérhető és összegyűjthető információkat, és hogyan lehet 

felhasználni a technikai lehetőségeket. A digitális technika lehetőségeinek előre nem látható 



fejlődési iránya miatt legfontosabb éppen a változásokra reagálni tudó tanulói személyiség 

fejlesztése.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A megismerési folyamatok fontos eleme a 

vizuális megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a 

magasabb szintű gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása 

során mind a szabad alkotásban, mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó 

gondolkodást gyakorolhatja a tanuló, amikor végigjárja az információgyűjtés, -elemzés, -

értelmezés, az ötletelés, a tesztelés és az újraértelmezés szakaszait. Minden problémamegoldás 

esetében nagy jelentősége van a szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási 

szakaszoknak, amelyet a vizuális kultúra tantárgy tanulása a nyitottság, az egyéni ötletek és a 

sajátos kifejezési megoldások bemutatásával és elfogadásával jelentős mértékben képes 

fejleszteni. 

A személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális 

kultúra tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és 

társas kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, 

ami segíti az önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos 

tevékenységi formák nagyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek kifejezéséhez, 

felismeréséhez és szabályozásához kapcsolódó készségek gyakorlása ugyanakkor szerepet 

játszik a társas viselkedésben is. A vizuális kultúra tantárgy – és ezen belül a kreatív 

problémamegoldás fejlesztésének – lehetősége, hogy csoportos együttműködésben valósuljon 

meg, azaz a feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle tudás megjelenítésével, mindenki 

közreműködésével és megelégedésével jöjjön létre. A csoportos együttműködésen alapuló 

alkotó vagy befogadó feladatmegoldásokban lehetőség van a különböző szerepek 

megtapasztalására, a közös döntések megvitatására és a konfliktushelyzetek megoldására, végül 

a legjobb megoldás érdekében a produktív tevékenység gyakorlására. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

vizuális kultúra tantárgy, a Művészetek műveltségi terület részeként, hagyományosan magába 

foglalja a műalkotások elemző vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet 

kultúraközvetítésben elfoglalt helyének hangsúlyozása. Cél, hogy kontextusba helyezze a 

művészettörténeti változásokat, különös tekintettel kulturális örökségünk jelentőségére, 

ugyanakkor a tantárgy feladata a kortárs kulturális jelenségek értelmezése is. A tantárgy fontos 

célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott legfontosabb 

képzőművészeti és építészeti alkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és 

díszítőművészetét, ezáltal büszkék legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk 

értékeihez. A befogadó tevékenység aktív alkotótevékenységgel támogatva a 

kreativitásfejlesztés egyedülálló lehetőségeként működik. A kreatív gazdaság a világ 

leggyorsabban fejlődő ága, hisz a mindennapos kihívásokkal szemben mindig új megoldásokra 

van szükség. A vizuális kultúra tantárgy az alkotó feladataiban olyan megoldásra váró 

problémákat tud meghatározni, amelyek kreatív megoldásokra várnak, a megoldások pedig 

produktum formájában is bemutatásra kerülnek. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy 

leginkább a személyiségfejlesztésben betöltött feladata miatt képes a munkavállalói és 

vállalkozói kompetenciák fejlesztésére. A kreatív feladatmegoldás megköveteli az adott helyzet 



rugalmas kezelését, az innovatív ötletek, új megoldások megtalálását, a megoldás érdekében a 

helyzetek értékelését, majd a hatékony döntés céljából a kitartó mérlegelést és döntést. A 

csoportos feladatmegoldások (például projektfeladatok) esetében a tanuló kipróbálhat 

ugyanakkor olyan együttműködéseket is, amelyekre a munka világában is szüksége lehet. 

Színmagyarázat: kék- 5. évfolyam, aláhúzott kék- 5-6. évfolyam, zöld- 6. évfolyam. 

I. Témakör: Óraszámok 

 

5-6. Évfolyam óraszám 5. évfolyam 6.oszt. 

Témakör neve   
heti 1 óra 

 
heti 1 óra 

Vizuális 

művészeti 

jelenségek – 

Alkotások, 

stílusok 

10+2 5+1 5+1 

Vizuális 

művészeti 

jelenségek – 

Személyes 

vizuális 

tapasztalat és 

reflexió 

10 5 5 

Médiumok 

sajátosságai – 

Médiumok 

jellemző 

kifejezőeszközei 

10 5 5 

Tér és időbeli 

viszonyok – Tér 

és idő vizuális 

megjelenítésének 

lehetőségei 

10+2 5+1 5+1 

Vizuális 

információ és 

befolyásolás – 

Kép és szöveg 

üzenete 

8 4 4 

Környezet: 

Technológia és 

hagyomány – 

Hagyomány, 

design, divat 

10 5 5 

Környezet: 

Technológia és 

hagyomány – 

Tárgyak, terek, 

funkció 

10 5 5 

Összes óraszám: 68+4 34+2 34+2 



 

 

II. Témakörök óraszámok évfolyamonként 

5. évfolyam Témakör összóraszáma  

Témakör neve   

Vizuális művészeti 

jelenségek – 

Alkotások, stílusok 

5+1  

Vizuális művészeti 

jelenségek – 

Személyes vizuális 

tapasztalat és 

reflexió 

5  

Médiumok 

sajátosságai – 

Médiumok jellemző 

kifejezőeszközei 

5  

Tér és időbeli 

viszonyok – Tér és 

idő vizuális 

megjelenítésének 

lehetőségei 

5+1  

Vizuális információ 

és befolyásolás – 

Kép és szöveg 

üzenete 

4  

Környezet: 

Technológia és 

hagyomány – 

Hagyomány, 

design, divat 

5  

Környezet: 

Technológia és 

hagyomány – 

Tárgyak, terek, 

funkció 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Témakörök fejlesztési ismeretei, fogalmai, és alkalmazott tevékenységformái  

5. évfolyam  

Témakör neve Óraszáma 

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 5 +1 

Fejlesztési feladatok és ismeretek Fogalmak Javasolt tevékenységek, 
módszerek 

Vizuális művészeti alkotások 

megfigyelése, és egyéni 

véleményformálás során az objektív és 

szubjektív megállapítások 

szétválasztása, a látvány lényeges, 

egyedi művészettörténeti korszak 

jellemzőinek felismerésével és 

személyes gondolatok 

megfogalmazásával. A tapasztalatok 

(pl. képolvasás, látvány szöveges 

ismertetése a vizuális megjelenítés 

érdekében, eligazodás vizuális 

információk között) felhasználása az 

alkotás során is. 

 

 A történelem tantárgyból már 

megismert művészettörténeti korokban 

(pl.Őskor, ókor, középkor, XVII-

XVIII. század, XIX-XX. század) 

készült vizuális alkotások elemző 

összehasonlítása (pl. történelmi háttér, 

téma, műfaj, létrehozás szándéka, 

figurativitáshoz való viszony, 

kifejezőeszközök használata szerint), és 

inspiratív felhasználása az alkotás 

során.  

 

 A történelem tantárgy keretében 

feldolgozott korszakok egy-egy 

jellemző műalkotásának, tárgyának, 

díszítő stíluselemének felhasználásával 

kifejező képalkotás, plasztikus mű, 

vagy újraértelmezett tárgy készítése. 

(pl. fekete alakos vázakép stílusában 

modern olimpiai sportág 

megjelenítése, timpanon forma 

kitöltése jelen korunkra jellemző 

témájú csoportképpel). 

klasszikus, modern, 

kortárs vizuális 

művészet, objektív, 

szubjektív, 

művészettörténeti 

korok, stílus 

Tömörítés, kiemelés, 

kompozíció, szín-, 

vonal-, formaritmus, 

variáció, 

színharmónia, 

színkontraszt, főszín, 

méretarány. 

A vizuális közlés 

különböző műfajú 

köznapi és művészi 

formáinak felismerése. 

A megfigyelt jelenségek 

térbeli helyzetének, 

arányainak, 

plaszticitásának és 

színviszonyainak 

megfigyelése és 

ábrázolása. A 

legjelentősebb 

művészettörténeti 

stíluskorszakok és 

irányzatok elemi 

ismerete legjellemzőbb 

képzőművészeti 

alkotásain és 

szimbolikus tárgyain 

keresztül, gyakorlati 

feladatok előkészítő 

szakaszába ágyazottan. 

A vizuális nyelv 

alapelemeinek és azok 

egymáshoz való 

viszonyának 

értelmezése. Önálló 

vélemény 

megfogalmazása saját és 

mások munkáiról. 

Tanulási eredmények 
− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 



− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, egyénileg 

és csoportmunkában is; 

− a látványokkal kapcsolatos objektív és szubjektív észrevételeket pontosan szétválasztja; 

− különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait 

vizuálisan megjeleníti; 

 

Témakör neve Óraszáma 

Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat 

és reflexió 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek Fogalmak Javasolt tevékenységek, 
módszerek 

 

Adott tartalmi keretekhez (pl. irodalmi 

vagy médiaélmény, tanulók által 

közösen kitalált történet, személyes 

élmény) illeszkedő figurák, karakterek, 

terek, tárgyak, helyzetek, történet 

részletes elképzelése, korábbi 

személyes vizuális tapasztalatok, 

emlékek inspiratív felhasználásával. 

Az elképzelések bemutatása és vizuális 

megjelenítése érdekében többféle 

forrásból (pl. könyvtár, internet, 

valóság) vizuális információk, képi 

inspirációk gyűjtése és megfelelő 

alkotó felhasználása egyénileg és 

csoportmunkában. 

 

vizuális élmény, 

hatás, asszociáció, 

karakter, figuratív-

nonfiguratív 

megjelenítés 

Tömörítés, kiemelés, 

kompozíció, szín-, 

vonal-, formaritmus, 

variáció, 

színharmónia, 

színkontraszt, főszín, 

méretarány. 

Személyes élmények, 

elképzelt történetek, 

érzelmek vizuális 

megjelenítése különböző 

eszközökkel az 

előtanulmányok során 

szerzett tapasztalatok 

alkalmazásával. Tér és 

sík megkülönböztetése, 

megjelenítése különböző 

méretű és formájú 

felületeken. Önálló 

vélemény 

megfogalmazása saját és 

mások munkáiról. 
 

Tanulási eredmények: 

− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;TANULMÁNYRAJZ adott 

témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres többféle 

forrásból; 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott 

képanyag alapján; 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, egyénileg 

és csoportmunkában is; 

− megfigyeléseit, tapasztalatait, gondolatait vizuálisan rögzíti, mások számára érthető vázlatot 

készít;         Tanulmányrajz 

− adott tartalmi keretek figyelembevételével karaktereket, tereket, tárgyakat, helyzeteket, 

történeteket részletesen elképzel, fogalmi és vizuális eszközökkel bemutat és megjelenít, 

egyénileg és csoportmunkában is; LABIRINTUS 5.O. 

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 

generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és 

csoportmunkában is; 



− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál. 

− Adott tartalmi keretekhez (pl. irodalmi vagy médiaélmény, tanulók által közösen kitalált 

történet, személyes élmény) illeszkedő figurák, karakterek, terek, tárgyak, helyzetek, 

történet részletes elképzelése, korábbi személyes vizuális tapasztalatok, emlékek inspiratív 

felhasználásával. Az elképzelések bemutatása és vizuális megjelenítése érdekében többféle 

forrásból (pl. könyvtár, internet, valóság) vizuális információk, képi inspirációk gyűjtése és 

megfelelő alkotó felhasználása egyénileg és csoportmunkában. Trójai faló(5 O.) 

 

 

Témakör neve Óraszáma 

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek Fogalmak Javasolt tevékenységek, 
módszerek 



Példák alapján a hétköznapokban, 

tanulási helyzetekben gyakran és 

szívesen használt médiumok (pl. fotó, 

mozgókép, online felületek, 

számítógépes játék) sajátosságainak, 

jellemző kifejezési eszközeinek (pl. 

használt képi és szöveges elemek 

aránya, mérete, kompozíciós 

elrendezések, képkivágások, 

színhasználat, kontraszt, fény-árnyék, 

világos-sötét alkalmazása, ismétlések 

szerepe, vágás, nézőpont, 

kameramozgás, időbeliség) 

megismerése. A tapasztalatok adekvát 

használata érdekében információk, 

vizuális inspirációk gyűjtése, különös 

tekintettel a figyelemirányítás és 

kiemelés célját szolgáló lehetőségekre. 

  

Valós és fiktív helyzetek, történetek 

megjelenítése, ábrázolása, 

dokumentálása során a közvetítendő 

tartalmaknak, és személyes 

gondolatoknak, érzéseknek leginkább 

megfelelő médium kiválasztása. (Pl. 

tanult irodalmi alkotás inspirációjára 

rövid mozgókép készítése ténylegesen, 

vagy annak rajzos forgatókönyve.) A 

választott médiumhoz illő vizuális 

kifejezési eszközök használata a 

kiemelés, figyelemirányítás, 

egyensúlyteremtés (pl. szín, méret, 

arány, forma, kompozíció, képkivágás, 

nézőpont, fény, vágás, montázs) 

érdekében egyénileg és 

csoportmunkában is. 

 

Vizuális kifejezési 

eszközök, médium, 

kiemelés, 

figyelemirányítás, 

kompozíció, 

képkivágás, nézőpont 

 
 

Mozgások megfigyelése, 

megjelenítése. Időbeni 

folyamatok értelmezhető 

megjelenítése. 

 

A vizuális 

kommunikáció 

különböző formáinak 

csoportosítása. 

 

Tanulási eredmények: 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása 

során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes 

módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit; 

− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, 

figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit. 



 

 

Témakör neve Óraszáma 

Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének 

lehetőségei 

5+1  

 Fogalmak Javasolt tevékenységek, 
módszerek 

 Példák alapján időbeli változások, 

történések vizuális megjelenítésének 

megkülönböztetése (pl. folyamatábra, 

képregény, storyboard, fotósorozat, 

film), és egy rövid történés (pl. 

teafőzés, pizza evés, tornasorba 

rendeződés), időbeli változás, folyamat 

(pl. jég olvadása, vihar közeledte, 

almacsutka fonnyadása) vagy saját 

történet rögzítése a választott médium 

sajátosságainak figyelembevételével, 

egyénileg vagy csoportban. 

A térmegjelenítés különböző 

művészettörténeti korokban használt 

lehetőségeinek (pl. kiterített tér, 

frontális nézet, takarás. 

 

 

 

Mozdulat, 

mozdulatsor, hely- és 

helyzetváltoztatás, 

állapotváltozás, 

folyamat, fázis 

tér, nézőpont, 

képkivágás, időbeli 

változás vizuális 

megjelenítései, 

folyamatábra, 

képregény/storyboard 

 

A természeti vagy épített 

környezet idő és térbeli 

változásainak sűrített 

megjelenítése. 

Természettudományos 

és technikai megfigyelés 

és gondolkodás 

fejlesztése. 

 

Érzékelhető 

tulajdonságok alapján 

azonosságok és 

különbözőségek tudatos 

felismerése, leírása. A 

közvetlen tapasztalatok 

útján szerzett élmények 

feldolgozása. Megfigyelt 

jelenség 

látványelemeinek 

megnevezése. 

Események, történések 

elmondása, részekre 

bontása, a jellemző 

fázisok megjelenítése. 

 

Tanulási eredmények: 

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 

generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és 

csoportmunkában is; 

− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása 

során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott 

képanyag alapján; 

− adott cél szempontok figyelembevételével térbeli, időbeli viszonyokat, változásokat, 

eseményeket, történeteket rögzít, megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

− adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok képírási 

formáinak segítségével egyénileg vagy csoportmunkában is; 



− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál. 

 

Témakör neve Óraszáma 

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 4  

Fejlesztési feladatok és ismeretek Fogalmak Javasolt tevékenységek, 
módszerek 

 A téma feldolgozásakor aktuálisan más 

tantárgy keretében tanult korhoz 

illeszkedő művészettörténeti korszak 

jellemző műalkotása, vagy ökológia, 

társadalmi probléma témájában 

ismeretek és érzetek inspiratív és 

kreatív felhasználásával direkt vizuális 

kommunikációt szolgáló produktum 

létrehozása (pl. kiállítás plakátja, 

ökológiailag tudatos 

termékcsomagolás. A feladathoz 

kapcsolódóan gyűjtött vizuális 

információk, szöveges, képi 

inspirációk, és a korábbi vizuális 

megfigyelési tapasztalatok, adekvát 

képnyelvi eszközök felhasználása az 

alkotás során egyénileg és 

csoportmunkában is. 

A verbális és a vizuális kommunikáció 

közötti lényegi különbségek 

felismerése és megfogalmazása kreatív 

gyakorlatok (pl. sajtófotók szóbeli 

leírásával, „közvetítésével”) 

tapasztalatai alapján csoportmunkában 

is. 

 

Felismeri az egyes témakörök 

szemléltetésére használt 

műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott 

képanyag alapján. 

 

kommunikációs 

felület, üzenet,  

figyelemirányítás, 

kommunikációs cél, 

hatáskeltés vizuális 

eszközei, 

dokumentálás, 

befolyásolás 

 

Hang- és 

képkapcsolat, 

kiemelés, alkalmazott 

grafika 

Vizuális sűrítés és 

kiemelés fogalmának 

ismerete, megfelelő 

alkalmazása. Kép és 

szóbeli vagy írott szöveg 

együttes alkalmazása a 

jelentésmódosulások 

megfigyelésének 

céljával. 

A szöveg tartalmát és a 

beszélő szándékát 

tükröző beszédmód 

eszközeinek 

alkalmazása. A 

szóhasználat és 

testbeszéd 

összehangolása 

különféle 

beszédhelyzetekben 

Tanulási eredmények: 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; Öreg halász és a tenger 

− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, 

figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit; 

− egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek, szimbólumok tervezése érdekében 

önállóan információt gyűjt; 



 

 

Témakör neve Óraszáma 

Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, 

divatv 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek Fogalmak Javasolt tevékenységek, 
módszerek 

 A tárgyi környezet különböző 

szempontú vizsgálata érdekében adott 

téma (pl. ünnepi és hétköznapi öltözet, 

dédszüleink világa, egyedi, személyes 

tárgyak, divat változása) vizuális és 

szöveges feldolgozása, információk 

keresése és rendszerezése különböző 

forrásokból (pl. könyvtár, internet, 

interjú készítése az érintettekkel, 

skanzen vagy helytörténeti kiállítás 

látogatása). 

 

Hagyományos magyar népi kultúra és a 

közvetlen környezet tárgyi világának 

megfigyelése és inspiratív 

felhasználása segítségével mai 

korunkra jellemző, értelmesen 

használható tárgy (pl. háztartási eszköz, 

játék, öltözet kiegészítő, telefontok, 

textil táska, tolltartó, szemüvegtok, de 

nem dísztárgy!) tervezése és 

létrehozása tudatos anyag és 

eszközhasználattal (pl. nemezelés, 

hímzés, szövés, fonás, agyagozás, 

bőrmunka). 

 

 

Hagyomány, néprajz, 

népi kultúra, design, 

divat, kézműves 

technika, egyedi 

tárgy, motívum, 

technológia 

mesterség, forma, 

funkció, alapanyag, 

gazdaságos 

anyaghasználat, 

formaredukció, 

díszítmény, motívum, 

formaritmus, 

környezettudatosság, 

társadalmi üzenet. 

A közvetlen 

környezetben található 

tárgyakon, épületeken a 

forma, a rendeltetés és a 

díszítmény 

kapcsolatának megértése 

Megadott szempontok 

alapján tárgyak, anyagok 

csoportosítása. A 

különböző anyagokról 

szerzett tapasztalatok 

szóbeli megfogalmazása. 

Tárgyak, épületek, 

műalkotások, természeti 

látványok megfigyelése, 

leírása, esztétikai 

minőségeinek 

jellemzése. 

Eszköz nélkül és 

kéziszerszámmal végzett 

anyagalakítás. Alapvető 

manuális készségek 

működése az 

anyagalakítás során. 

Tanulási eredmények: 

− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, 

tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket 

talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál. 

 



 

Témakör neve Óraszáma 

Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, 

funkció 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek Fogalmak Javasolt tevékenységek, 
módszerek 

 Példák alapján (pl. különböző korban, 

kultúrában, stílusban készült 

építmények, terek) a közvetlen 

környezetben található valós terek, 

térrészletek saját kezű vázlatrajzának 

(pl. buszmegálló, kapu/bejárati ajtó, 

iskola ebédlője, iskolai könyvtár, 

beszélgető sarok, büfé) áttervezése, 

átalakítása megadott valós vagy játékos 

funkció megvalósítása (pl. 

biztonságérzet, figyelemfelhívás, 

otthonosságérzet, rejtőzködés) 

érdekében. A tervezés során 

kísérletezés és többféle ötlet felvetése 

és vizuális rögzítése, az ötletek és a 

tervezési folyamat szöveges 

bemutatása egyénileg és 

csoportmunkában is. 

Egy választott tárgy, tárgytípus (pl. 

kedvenc tárgy, játék, hírközlési, 

közlekedési, konyhai eszköz, bútor) 

különböző történeti korokban, és 

földrajzi helyeken való megjelenésének 

összehasonlító vizsgálata adott 

szempontok mentén (pl. funkció, 

anyag, forma, díszítés, 

környezetkárosítás) és a vizsgálat 

eredményeinek részletes szöveges és 

vizuális bemutatása (pl. tabló, 

prezentáció formájában). 

KÁVÉDARÁLÓ(régen és ma). 

 Szokatlan egyéni funkcióra (pl. 

álomkép-rögzítés, „időbefogás”, 

„lustaság elszívás”, okosítás) alkalmas 

tárgy tervezése vagy létrehozása a 

korábban látott, vizsgált tárgyi, képi 

inspirációk felhasználásával, egyénileg 

vagy csoportmunkában, 

hulladékanyagok felhasználásával, 

valamint a tervezési folyamat 

dokumentálásával (pl. rajzok, képes 

inspirációk gyűjteménye, fotósorozat). 

környezettudatosság, 

tervezés, rendeltetés, 

tárgy/építmény 

nézetei 

Épület, építmény, téri 

helyzetek, építészet, 

alaprajz, homlokzat, 

forma, funkció, 

alátámasztás, 

térlefedés, oszlop, 

pillér, fal, gerenda, 

födém, boltív, 

boltozat, kupola, 

térmodell, 

térkonstrukció, 

alapanyag, 

gazdaságos 

anyaghasználat, 

elemző- magyarázó 

rajz, kézműves 

technika, 

sorozatgyártás, 

design. 

Egyszerű téri helyzetek 

leírása, megjelenítése. 

Térkapcsolatok, térbeli 

viszonyok, térbeli 

tagolódások létrehozása. 

Szerkezetek és 

térmodellek 

állékonyságának 

(statikájának), 

teherbírásának 

megfigyelése. 

Különböző korok és 

kultúrák tárgyi 

környezetének 

vizsgálata meghatározott 

szempontok alapján. 

Változatos anyag- és 

eszközhasználat a 

tárgykészítés során. 

Építmények, építészeti 

alkotások típusainak, 

funkcionális térrészeinek 

megnevezése. Térbeli 

formák kiterjedésének, 

méretének, téri 

helyzetének 

megállapítása. 

Környezetalakítás 

egyszerű eszközökkel. 

Eszköz nélkül és 

kéziszerszámmal végzett 

anyagalakítás 



 

Tanulási eredmények: 

− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, 

tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket 

talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál; 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott 

képanyag alapján. 

 

 

 

Továbbhaladás feltételei: 

 

- A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó tevékenység 

során a vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján. 

- Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a képalkotásban. 

- Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, és 

egyszerű mozgásélmények, időbeli változások megjelenítése. 

- A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját 

jelzésrendszerek kialakítása. 

- Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben és alkalmazása 

különböző alkotó jellegű tevékenység során. 

- Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések 

megfogalmazása. 

- Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az alkotótevékenység során. 

- A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása. 

- Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pontos 

megfogalmazása. 

- Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése. 

- A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 

- Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 

Optimum teljesítmény: 

 

 Adott tartalmi keretekhez (pl. irodalmi vagy médiaélmény, tanulók által közösen kitalált 

történet, személyes élmény) illeszkedő figurák, karakterek, terek, tárgyak, helyzetek, 

történet részletes elképzelése, korábbi személyes vizuális tapasztalatok, emlékek inspiratív 

felhasználásával. Az elképzelések bemutatása és vizuális megjelenítése érdekében többféle 



forrásból (pl. könyvtár, internet, valóság) vizuális információk, képi inspirációk gyűjtése és 

megfelelő alkotó felhasználása egyénileg és csoportmunkában. Trójai faló(5 O.) 

− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása 

során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, 

figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit. 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott 

képanyag alapján; 

− adott cél szempontok figyelembevételével térbeli, időbeli viszonyokat, változásokat, 

eseményeket, történeteket rögzít, megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

− adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok képírási 

formáinak segítségével egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál. 

− egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek, szimbólumok tervezése érdekében 

önállóan információt gyűjt; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat (tanulmányrajz), 

− a látványokkal kapcsolatos objektív és szubjektív észrevételeket pontosan szétválasztja; 

− különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait 

vizuálisan megjeleníti; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott 

képanyag alapján; 

− megfigyeléseit, tapasztalatait, gondolatait vizuálisan rögzíti, mások számára érthető 

vázlatot készít; Tanulmányrajz 

− adott tartalmi keretek figyelembevételével karaktereket, tereket, tárgyakat, helyzeteket, 

történeteket részletesen elképzel, fogalmi és vizuális eszközökkel bemutat és megjelenít, 

egyénileg és csoportmunkában is;  

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 

generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg 

és csoportmunkában is; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan                

alkalmazva megoldást talál. 

vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása       

során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes 

módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit; 

− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, 

figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit adott cél szempontok 



figyelembevételével térbeli, időbeli viszonyokat, változásokat, eseményeket, történeteket 

rögzít, megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

− adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok képírási 

formáinak segítségével egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; Öreg halász és a tenger 

− egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek, szimbólumok tervezése érdekében 

önállóan információt gyűjt; 

látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, 

tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket 

talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

 

 

 

 

6. évfolyam 

 

6. évfolyam Témakör összóraszáma 

Témakör neve  

Vizuális művészeti 

jelenségek – 

Alkotások, stílusok 

5+1 

Vizuális művészeti 

jelenségek – 

Személyes vizuális 

tapasztalat és 

reflexió 

5 

Médiumok 

sajátosságai – 

Médiumok jellemző 

kifejezőeszközei 

5 

Tér és időbeli 

viszonyok – Tér és 

idő vizuális 

megjelenítésének 

lehetőségei 

5+1 

Vizuális információ 

és befolyásolás – 

Kép és szöveg 

üzenete 

4 

Környezet: 

Technológia és 

5 



hagyomány – 

Hagyomány, design, 

divat 

Környezet: 

Technológia és 

hagyomány – 

Tárgyak, terek, 

funkció 

5 

 

 

 

Témakör neve Óraszáma 

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 5+1 

Fejlesztési feladatok és ismeretek Fogalmak Javasolt tevékenységek, 
módszerek 

  

Vizuális művészeti alkotások 

megfigyelése, és egyéni 

véleményformálás során az 

objektív és szubjektív 

megállapítások szétválasztása, a 

látvány lényeges, egyedi 

művészettörténeti korszak 

jellemzőinek felismerésével és 

személyes gondolatok 

megfogalmazásával. A 

tapasztalatok (pl. képolvasás, 

látvány szöveges ismertetése a 

vizuális megjelenítés érdekében, 

eligazodás vizuális információk 

között) felhasználása az alkotás 

során is. 

 

A történelem tantárgyból már 

megismert művészettörténeti 

korokban (pl. ókor, középkor, 

XVII-XVIII. század, XIX-XX. 

század) készült vizuális 

alkotások elemző 

összehasonlítása (pl. történelmi 

háttér, téma, műfaj, létrehozás 

szándéka, figurativitáshoz való 

viszony, kifejezőeszközök 

használata szerint), és inspiratív 

felhasználása az alkotás során.  

 

Különböző jellegű, stílusú 

látványok (pl. tárgyfotó, magyar 

klasszikus, modern, 

kortárs vizuális 

művészet, objektív, 

szubjektív, 

művészettörténeti 

korok, stílus 

Művészi kifejezés, 

látványelemzés, téri 

helyzet, plaszticitás, 

arányrendszer, 

kompozíció, 

képkivágás, képsík, 

képi és optikai 

helyzetviszonylat, 

takarás, pont, vonal, 

felület, forma, 

faktúra, textúra, szín, 

tónus, irány, 

térbeliség, nagyság, 

kiegészítő szín, kevert 

szín, kontraszt, tónus, 

szín-, vonal-, 

formaritmus 

 

A vizuális közlés különböző 

műfajú köznapi és művészi 

formáinak felismerése. A 

megfigyelt jelenségek 

térbeli helyzetének, 

arányainak, plaszticitásának 

és színviszonyainak 

megfigyelése és ábrázolása. 

A legjelentősebb 

művészettörténeti 

stíluskorszakok és 

irányzatok elemi ismerete 

legjellemzőbb 

képzőművészeti alkotásain 

és szimbolikus tárgyain 

keresztül, gyakorlati 

feladatok előkészítő 

szakaszába ágyazottan. A 

vizuális nyelv 

alapelemeinek és azok 

egymáshoz való 

viszonyának értelmezése. 

Önálló vélemény 

megfogalmazása saját és 

mások munkáiról. 



néprajzi motívum, film 

képkockája), vizuális alkotások 

(pl. figuratív/non-figuratív 

festmény, installáció) adott 

részeinek, részleteinek 

meghatározott célú, személyes 

kiegészítése, rekonstruálása a 

személyes kifejezés érdekében, a 

jellemző vizuális jegyek tudatos 

használatával. 

Tanulási eredmények: 

− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− látványok, képek részeinek, részleteinek alapján elképzeli a látvány egészét, fogalmi és 

vizuális eszközökkel bemutatja és megjeleníti, rekonstruálja azt; 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

− a látványokkal kapcsolatos objektív és szubjektív észrevételeket pontosan szétválasztja; 

− különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait 

vizuálisan megjeleníti; 

− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket 

összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, 

alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt. 

 

Témakör neve  Óraszáma 

Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális 

tapasztalat és reflexió 

5 

Fejlesztési feladatok és ismeretek Fogalmak Javasolt tevékenységek, 
módszerek 

 

Adott tartalmi keretekhez (pl. 

irodalmi vagy médiaélmény, 

tanulók által közösen kitalált 

történet, személyes élmény) 

illeszkedő figurák, karakterek, 

terek, tárgyak, helyzetek, 

történet részletes elképzelése, 

korábbi személyes vizuális 

tapasztalatok, emlékek 

inspiratív felhasználásával. Az 

elképzelések bemutatása és 

vizuális megjelenítése 

érdekében többféle forrásból 

(pl. könyvtár, internet, 

valóság) vizuális információk, 

képi inspirációk gyűjtése és 

megfelelő alkotó felhasználása 

vizuális élmény, hatás, 

asszociáció, karakter, 

figuratív-nonfiguratív 

megjelenítés 

Tömörítés, kiemelés, 

kompozíció, szín-, 

vonal-, formaritmus, 

variáció, színharmónia, 

színkontraszt, főszín, 

kiegészítő szín, 

komplementer, 

méretarány. 

 

Személyes élmények, 

elképzelt történetek, 

érzelmek vizuális 

megjelenítése különböző 

eszközökkel az 

előtanulmányok során 

szerzett tapasztalatok 

alkalmazásával. Tér és sík 

megkülönböztetése, 

megjelenítése különböző 

méretű és formájú 

felületeken való 

komponálással. Önálló 

vélemény megfogalmazása 

saját és mások munkáiról 

 

Az élményt nyújtó, 

személyes 



egyénileg és 

csoportmunkában.  

Szokatlan szituációkban (pl. 

korlátozott mozgás, színes 

szemüveg, bekötött szem) 

különböző érzetek (pl. 

mozgás, hang, látvány, szag, 

íz, tapintás) kapcsán keletkező 

belső képek megfigyelése, és 

az egyéni ötletek 

megjelenítése többféle 

vizuális eszköz rugalmas 

alkalmazásával (pl. vegyes 

technika, festék, szén, kollázs, 

fény, fotó, fotómanipuláció).  

 

megnyilvánulások 

érvényesítése az alkotó 

folyamatban. A vizuális 

nyelv alapelemeinek 

ismerete és alkalmazása a 

kifejező alkotásokban. 

Különböző festészeti, 

grafikai és plasztikai 

technikák alapszintű 

alkalmazása. 

− Tanulási eredmények: 

 

látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, 

bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;TANULMÁNYRAJZ 

adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az 

ajánlott képanyag alapján; 

− különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait 

vizuálisan megjeleníti; 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

− megfigyeléseit, tapasztalatait, gondolatait vizuálisan rögzíti, mások számára érthető 

vázlatot készít;         Tanulmányrajz 

− adott tartalmi keretek figyelembevételével karaktereket, tereket, tárgyakat, helyzeteket, 

történeteket részletesen elképzel, fogalmi és vizuális eszközökkel bemutat és megjelenít, 

egyénileg és csoportmunkában is;  

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 

generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg 

és csoportmunkában is; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál. 

 

Témakör neve Óraszáma 

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző 

kifejezőeszközei 
 

5 



Fejlesztési feladatok és 
ismeretek 

Fogalmak Javasolt tevékenységek, 
módszerek 

  

Példák alapján a 

hétköznapokban, tanulási 

helyzetekben gyakran és 

szívesen használt médiumok 

(pl. fotó, mozgókép, online 

felületek, számítógépes játék) 

sajátosságainak, jellemző 

kifejezési eszközeinek (pl. 

használt képi és szöveges 

elemek aránya, mérete, 

kompozíciós elrendezések, 

képkivágások, színhasználat, 

kontraszt, fény-árnyék, 

világos-sötét alkalmazása, 

ismétlések szerepe, vágás, 

nézőpont, kameramozgás, 

időbeliség) megismerése. A 

tapasztalatok adekvát 

használata érdekében 

információk, vizuális 

inspirációk gyűjtése, különös 

tekintettel a figyelemirányítás 

és kiemelés célját szolgáló 

lehetőségekre. 

 

Valós és fiktív helyzetek, 

történetek megjelenítése, 

ábrázolása, dokumentálása 

során a közvetítendő 

tartalmaknak, és személyes 

gondolatoknak, érzéseknek 

leginkább megfelelő médium 

kiválasztása. (Pl. tanult 

irodalmi alkotás inspirációjára 

rövid mozgókép készítése 

ténylegesen, vagy annak rajzos 

forgatókönyve.) A választott 

médiumhoz illő vizuális 

kifejezési eszközök használata 

a kiemelés, figyelemirányítás, 

egyensúlyteremtés (pl. szín, 

méret, arány, forma, 

kompozíció, képkivágás, 

nézőpont, fény, vágás, 

montázs) érdekében egyénileg 

és csoportmunkában is 

Hagyományos (nyomtatott 

Vizuális kifejezési 

eszközök, médium, 

kiemelés, 

figyelemirányítás, 

kompozíció, 

képkivágás, nézőpont 

Technikai kép, optikai 

játék (taumatróp, 

zootróp, 

fenakisztoszkóp), 

retinális utóképhatás, a 

mozgás illúziója, 

animáció, képkivágás, 

nézet (gépállás, 

gépmozgás), beállítás, 

jelenet, expozíció, 

lezárás, konfliktus, 

fordulat, elbeszélő-

szerkezeti alapséma, 

story-board. 

 

 

Jelenségek megfigyelése 

adott szempontok alapján. 

Időbeli folyamatok, 

változások megfigyelése, 

ábrázolása. Különböző 

mozgások vizuális 

rögzítése. Hang és kép 

együttes alkalmazása. 

Tervvázlatok készítése. 

 

Mozgások megfigyelése, 

megjelenítése. Időbeni 

folyamatok értelmezhető 

megjelenítése. 



) információhordozó digitális 

médium számára történő 

átalakítása társai számára is 

értelmezhető rajzi vázlatban, 

vagy montázs alkalmazásával. 

(Pl. más tantárgy számára 

készült tankönyv egy 

érdeklődésére számot tartó 

oldalának átalakítására 

internetes oldallá, mobil 

applikációvá.)  A tapasztalatok 

felhasználása a további alkotó 

tevékenység közben egyénileg 

vagy csoportmunkában. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Tanulási eredmények: 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat 

különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző 

helyzetekben a megoldás érdekében felhasználja; 

− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása 

során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes 

módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit; 

− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, 

figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit. 

 

Témakör neve Óraszáma 

Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális 

megjelenítésének lehetőségei 

5+1 

Fejlesztési feladatok és ismeretek Fogalmak Javasolt tevékenységek, 
módszerek 



A térmegjelenítés különböző 

művészettörténeti korokban 

használt lehetőségeinek (pl. 

kiterített tér, frontális nézet, 

takarás, egy iránypontos 

perspektíva, fordított 

perspektíva) megfigyelése, 

megismerése, műalkotások 

alapján. (egyiptomi 

falfestmények, középkori 

miniatúrák, Brueghel: Bábel 

tornya, Leonardo da Vinci: 

Utolsó vacsora, Vermeer belső 

terei, Szent Péter-bazilika 

Kollonád). 

 Az egy iránypontos 

perspektíva egyszerű 

szabályainak megismerése, és 

az ismeretek felhasználása 

kitalált tér ábrázolására épülő 

alkotó munkában. 

 Példák alapján időbeli 

változások, történések vizuális 

megjelenítésének 

megkülönböztetése (pl. 

folyamatábra, képregény, 

storyboard, fotósorozat, film), 

és egy rövid történés (pl. 

  teafőzés, pizza evés, 

tornasorba rendeződés), 

időbeli változás, folyamat (pl. 

jég olvadása, vihar közeledte, 

almacsutka fonnyadása) vagy 

saját történet rögzítése a 

választott médium 

sajátosságainak 

figyelembevételével, egyénileg 

vagy csoportban. 

 

 

tér, nézőpont, 

képkivágás, rövidülés, 

fókuszpont, horizont, 

időbeli változás vizuális 

megjelenítései 

Mozdulat, mozdulatsor, 

hely- és 

helyzetváltoztatás, 

állapotváltozás, 

folyamat, képregény 

story board fázis, valós 

idő, lassítás, gyorsítás, 

állókép, mozgókép, 

képkocka, tárgy-

animáció, zootrop-

szalag. 

 

A természeti vagy épített 

környezet idő és térbeli 

változásainak sűrített 

megjelenítése. 

Természettudományos és 

technikai megfigyelés és 

gondolkodás fejlesztése. 

 

Érzékelhető tulajdonságok 

alapján azonosságok és 

különbözőségek tudatos 

felismerése, leírása. A 

közvetlen tapasztalatok 

útján szerzett élmények 

feldolgozása. Megfigyelt 

jelenség látványelemeinek 

megnevezése.  

 

Mozgások megfigyelése, 

megjelenítése. Időbeni 

folyamatok értelmezhető 

megjelenítése. 

 

Tanulási eredmények: 

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 

generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg 

és csoportmunkában is; 

− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása 

során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, 

egyénileg és csoportmunkában is; 



− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az 

ajánlott képanyag alapján; 

− adott cél szempontok figyelembevételével térbeli, időbeli viszonyokat, változásokat, 

eseményeket, történeteket rögzít, megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

− adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok képírási 

formáinak segítségével egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál. 

 

Témakör neve Óraszáma 

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg 

üzenete 

4 

Fejlesztési feladatok és 
ismeretek 

Fogalmak Javasolt tevékenységek, 
módszerek 

A téma feldolgozásakor 

aktuálisan más tantárgy 

keretében tanult korhoz 

illeszkedő művészettörténeti 

korszak jellemző műalkotása, 

vagy ökológia, társadalmi 

probléma témájában ismeretek 

és érzetek inspiratív és kreatív 

felhasználásával direkt 

vizuális kommunikációt 

szolgáló produktum 

létrehozása (pl. kiállítás 

plakátja, ökológiailag tudatos 

termékcsomagolás, rövid 

mozgóképi reklám, animált 

gif). A feladathoz 

kapcsolódóan gyűjtött vizuális 

információk, szöveges, képi 

inspirációk, és a korábbi 

vizuális megfigyelési 

kommunikációs felület, 

üzenet, hír/álhír, 

figyelemirányítás, 

kommunikációs cél, 

hatáskeltés vizuális 

eszközei, 

valóság/fikció, 

dokumentálás, 

befolyásolás 

 

Hang- és képkapcsolat, 

kommunikációs 

csatorna, üzenet, 

reklámhordozó, 

reklámfelület, szlogen, 

médium, manipuláció, 

képi valóság, fikció, 

vizuális és verbális 

sűrítés, kiemelés, 

alkalmazott grafika. 

Vizuális sűrítés és kiemelés 

fogalmának ismerete, 

megfelelő alkalmazása. Kép 

és szóbeli vagy írott szöveg 

együttes alkalmazása a 

jelentésmódosulások 

megfigyelésének céljával. A 

különböző kommunikációs 

felületeken megjelenő 

reklám 

hatásmechanizmusának 

értelmezése és alkotó 

használata. Médiatudatosság 

kialakítása a személyes 

preferenciák érvényre 

juttatásával. 



tapasztalatok, adekvát 

képnyelvi eszközök 

felhasználása az alkotás során 

egyénileg és csoportmunkában 

is. 

 

Reklámfilmek és hírműsorok 

példáiban a valós és fiktív 

elemek egyértelmű 

megjelenését keresve a 

befolyásolás lehetőségének 

felismerése. A példák 

megfigyeléséből származó 

tapasztalatok felhasználása 

játékos szituációk és 

gyakorlatok során (pl. 

képtelen reklám). 

 A verbális és a vizuális 

kommunikáció közötti lényegi 

különbségek felismerése és 

megfogalmazása kreatív 

gyakorlatok (pl. sajtófotók 

szóbeli leírásával, 

„közvetítésével”) tapasztalatai 

alapján csoportmunkában is. 

 

 Felismeri az egyes témakörök 

szemléltetésére használt 

műalkotásokat, alkotókat, az 

ajánlott képanyag alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulási eredmények: 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat 

különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző 

helyzetekben a megoldás érdekében felhasználja; 

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 

generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg 

és csoportmunkában is; 

− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, 

figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit; 

− egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek, szimbólumok tervezése érdekében 

önállóan információt gyűjt; 

− célzottan vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket értelmez és tervez a 

kommunikációs szándék és a hatáskeltés szempontjait kiemelve. 



 

Témakör neve Óraszáma 

Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, 

design, divat. 

5 

Fejlesztési feladatok és 
ismeretek 

Fogalmak Javasolt tevékenységek, 
módszerek 

Különböző korok és kultúrák 

szimbólumainak és 

motívumainak 

felhasználásával minta, 

díszítés tervezése, és a minta 

felhasználása tárgyak 

díszítésére választott célok 

érdekében (pl. saját pecsét, 

csomagolópapír, póló, táska, 

takaró, bögre) különböző 

technikák felhasználásával (pl. 

krumpli, papír nyomat; 

stencil/sablon, filctoll, 

textilfestés). 

 A hagyományos magyar népi 

kultúra és a modern, kortárs 

kultúra tárgyi világának (pl. 

épület, tárgy, öltözék) 

összehasonlítása megadott 

szempontok (pl. 

anyaghasználat, technológia, 

rendeltetés, díszítés) alapján. A 

jellemzőik, egyedi vonásaik 

kiemelése által szerzett 

információk és inspirációk 

felhasználásával, építmények, 

terek, tárgyak átalakítása 

választott eszközökkel (pl. 

rajz, festés, kollázs, montázs, 

vegyes technika), személyes 

igényeknek megfelelően. 

 

Hagyomány, néprajz, 

népi kultúra, design, 

divat, kézműves 

technika, egyedi tárgy, 

formaredukció, 

motívum, technológia 

Népművészet, 

mesterség, 

hagyományos kézműves 

technika, forma, 

funkció, alapanyag, 

gazdaságos 

anyaghasználat, 

formaredukció, 

díszítmény, motívum, 

formaritmus, 

környezettudatosság, 

társadalmi üzenet. 

 

 

Lakóhelyhez közeli néprajzi 

tájegység építészeti sajátos 

jegyeinek értelmezése. A 

közvetlen környezetben 

található tárgyakon, 

épületeken a forma, a 

rendeltetés és a díszítmény 

kapcsolatának megértése. 

Megadott szempontok 

alapján tárgyak, anyagok 

csoportosítása. A különböző 

anyagokról szerzett 

tapasztalatok szóbeli 

megfogalmazása. Tárgyak, 

épületek, műalkotások, 

természeti látványok 

megfigyelése, leírása, 

esztétikai minőségeinek 

jellemzése. 

Eszköz nélkül és 

kéziszerszámmal végzett 

anyagalakítás. Alapvető 

manuális készségek 

működése az anyagalakítás 

során. 

Tanulási eredmények: 

− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében 

gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 



− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket 

összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, 

alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, 

tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket 

talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál. 

 

Témakör neve Óraszáma 

Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, 

funkció 

5 

Fejlesztési feladatok és 
ismeretek 

Fogalmak Javasolt tevékenységek, 
módszerek 

 Példák alapján (pl. különböző 

korban, kultúrában, stílusban 

készült építmények, terek) a 

közvetlen környezetben 

található valós terek, 

térrészletek saját kezű 

vázlatrajzának (pl. 

buszmegálló, kapu/bejárati 

ajtó, iskola ebédlője, iskolai 

könyvtár, beszélgető sarok, 

büfé) áttervezése, átalakítása 

megadott valós vagy játékos 

funkció megvalósítása (pl. 

biztonságérzet, 

figyelemfelhívás, 

otthonosságérzet, rejtőzködés) 

érdekében. A tervezés során 

kísérletezés és többféle ötlet 

felvetése és vizuális rögzítése, 

az ötletek és a tervezési 

folyamat szöveges bemutatása 

egyénileg és csoportmunkában 

is. 

 A már tanult történelmi 

korszakokhoz kapcsolódó 

művészettörténeti korszakok 

jellemző építészeti 

stíluselemeinek megismerése, 

felismerése a klasszicista és 

historizáló magyar építészet 

fontos épületein (Steindl Imre: 

Országház, A. Clark: Lánchíd, 

Épület, építmény, téri 

helyzetek, építészet, 

alaprajz, homlokzat, 

forma, funkció, 

alátámasztás, 

térlefedés, oszlop, 

pillér, fal, gerenda, 

födém, boltív, boltozat, 

kupola, térmodell, 

térkonstrukció, 

alapanyag, gazdaságos 

anyaghasználat, 

elemző- magyarázó 

rajz, kézműves technika, 

sorozatgyártás, design. 

környezettudatosság, 

tervezés, rendeltetés, 

tárgy/építmény nézetei 

 

Egyszerű téri helyzetek 

leírása, megjelenítése. 

Térkapcsolatok, térbeli 

viszonyok, térbeli 

tagolódások létrehozása. 

Szerkezetek és térmodellek 

állékonyságának 

(statikájának), 

teherbírásának 

megfigyelése. Különböző 

korok és kultúrák tárgyi 

környezetének vizsgálata 

meghatározott szempontok 

alapján. Változatos anyag- 

és eszközhasználat a 

tárgykészítés során. 

Építmények, építészeti 

alkotások típusainak, 

funkcionális térrészeinek 

megnevezése. Térbeli 

formák kiterjedésének, 

méretének, téri helyzetének 

megállapítása. 

Környezetalakítás egyszerű 

eszközökkel. Eszköz nélkül 

és kéziszerszámmal végzett 

anyagalakítás. 



Ybl Miklós: Operaház, Pollack 

Mihály: Magyar Nemzeti 

Múzeum). A megismert 

stíluselemek felhasználása a 

tanuló valós környezetében 

található valós terek, 

épületrészletek áttervezésére. 

 

 

 

Tanulási eredmények: 

− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében 

gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket 

összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, 

alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, 

tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket 

talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál; 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az 

ajánlott képanyag alapján. 

 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 5-6. évfolyam 

A szemléltetés érdekében az alábbi műtípusok, művek, vagy alkotók valamely művének 

bemutatása ajánlott: 

 

Építmények: amiens-i székesegyház, Colosseum, debreceni Nagytemplom, Erektheion, 

fertődi Eszterházy-kastély, Hagia Sophia, Hundertwasser épületei, festményei, Istar-kapu, jáki 

bencés apátsági templom, karnaki Ámon-templom, Kheopsz piramisa, Notre-Dame 

székesegyház-Párizs, nyírbátori református templom, Palazzo Farnese, Parthenon, Pantheon, 

pisai dóm, Pollack Mihály: Magyar Nemzeti Múzeum, Steindl Imre: Országház, Stonehenge, 

Szent Péter bazilika és kollonád, versailles-i palota, Ybl Miklós: Operaház, Szent István 

bazilika, Zikkurat- Úr 



Képzőművészeti alkotások: altamirai barlangrajz, Bruegel: Gyermekjátékok, Bábel tornya, 

Írnok szobor, Botticelli: Vénusz születése, Chagall: Párizs az ablakon keresztül, Csók István: 

A keresztapa reggelije, Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus, Zarándolklás a 

cédrushoz, Öreg halász, Nagy Taormina, Mostar, delphoi kocsihajtó, Duchamp: Biciklikerék, 

Dürer: Önarckép, Izsó Miklós: Táncoló paraszt, Laokoón-csoport, Manet: Reggeli a 

szabadban, Michelangelo: Dávid, Sixtus- kápolna freskói, Müron: Diszkoszvető, Munch: 

Sikoly, M.S. mester: Mária és Erzsébet találkozása, Nofretete fejszobra, Rippl-Rónai: 

Kalitkás nő, „kukoricás képek”, Rodin: Gondolkodó, Római portrészobor, Rubljov: 

Szentháromság, Soós Nóra: Buborékfújó VIII., Szamothrakéi Niké, Szinyei Merse Pál: 

Majális, Szent László legendákat ábrázoló freskók, Van Eyck: Arnolfiní házaspár, Van Gogh: 

Önarckép, Napraforgók, tájképek, grafikák, Velazquez: Las Meninas, Vermeer: Geográfus, 

Willendorfi vénusz 

 

 

Egyéb: Bayeux-i kárpit, chartres-i katedrális üvegablakai, görög vázafestészet, Lánchíd-

Budapest, Magyar Szent Korona és koronázási jelvények, nagyszentmiklósi kincs, Szkíta 

aranyszarvas, Tutanhamon arany halotti maszkja 

 

 

Továbbhaladás feltételei : 

- A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó tevékenység során 

a vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján. 

- Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a képalkotásban. 

- Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, és egyszerű 

mozgásélmények, időbeli változások megjelenítése. 

- A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját 

jelzésrendszerek kialakítása. 

- Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben és alkalmazása 

különböző alkotó jellegű tevékenység során. 

- Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések 

megfogalmazása. 

- Néhány rajzi és tárgykészítési technika megfelelő használata az alkotótevékenység során. 

- A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása. 

- Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pontos 

megfogalmazása. 

- Fontosabb szimbolikus és kultúrális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése. 

- A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 

- Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 
 

Optimum teljesítmény: 

− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− látványok, képek részeinek, részleteinek alapján elképzeli a látvány egészét, fogalmi és 

vizuális eszközökkel bemutatja és megjeleníti, rekonstruálja azt; 



− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

− a látványokkal kapcsolatos objektív és szubjektív észrevételeket pontosan szétválasztja; 

− különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait 

vizuálisan megjeleníti; 

− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket 

összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, 

alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt. 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;tanulmányrajz 

felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott 

képanyag alapján; 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

− megfigyeléseit, tapasztalatait, gondolatait vizuálisan rögzíti, mások számára érthető 

vázlatot készít;         Tanulmányrajz 

− adott tartalmi keretek figyelembevételével karaktereket, tereket, tárgyakat, helyzeteket, 

történeteket részletesen elképzel, fogalmi és vizuális eszközökkel bemutat és megjelenít, 

egyénileg és csoportmunkában is;  

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 

generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg 

és csoportmunkában is; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál. 

 Adott tartalmi keretekhez (pl. irodalmi vagy médiaélmény, tanulók által közösen kitalált 

történet, személyes élmény) illeszkedő figurák, karakterek, terek, tárgyak, helyzetek, 

történet részletes elképzelése, korábbi személyes vizuális tapasztalatok, emlékek inspiratív 

felhasználásával. Az elképzelések bemutatása és vizuális megjelenítése érdekében többféle 

forrásból (pl. könyvtár, internet, valóság) vizuális információk, képi inspirációk gyűjtése és 

megfelelő alkotó felhasználása egyénileg és csoportmunkában.  

 Szokatlan szituációkban (pl. korlátozott mozgás, színes szemüveg, bekötött szem) 

különböző érzetek (pl. mozgás, hang, látvány, szag, íz, tapintás) kapcsán keletkező belső 

képek megfigyelése, és az egyéni ötletek megjelenítése többféle vizuális eszköz rugalmas 

alkalmazásával (pl. vegyes technika, festék, szén, kollázs, fény, fotó, fotómanipuláció).  

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat különböző 

szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző helyzetekben a 

megoldás érdekében felhasználja; 

− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása 

során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, 

egyénileg és csoportmunkában is; 

− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes 

módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit; 



− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, 

figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit. 

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 

generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg 

és csoportmunkában is; 

− adott cél szempontok figyelembevételével térbeli, időbeli viszonyokat, változásokat, 

eseményeket, történeteket rögzít, megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

− adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok képírási 

formáinak segítségével egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 

− egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek, szimbólumok tervezése érdekében 

önállóan információt gyűjt; 

− célzottan vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket értelmez és tervez a 

kommunikációs szándék és a hatáskeltés szempontjait kiemelve. 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést 

végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket 

összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, 

alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, 

tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket 

talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott 

képanyag alapján. 

 

 

A vizuális kultúra tárgy értékelési rendszere: 

 

Fontos, hogy a tanulók teljesítménye értékelve legyen saját maga, a tanulók, és a tanár által. 

Az értékelésnek első sorban az alkotás erényeit kell felszínre hozni, nem elhallgatva, a jobb 

megoldások lehetőségét! Fontos a kellő reális önértékelés elérése, mások munkájával való 

tárgyilagos összevetés. A jobb képességű tanulóknál nyilván az elvárás is magasabb és ez jó 

ha belülről fakad! 

A művészeti tevékenység sikere sok mindentől függ – a képességektől a felkészültségtől a 

gyakorlottságtól a hangulattól, a témaválasztástól, érdeklődéstől stb. Az alkotómunkát ezért 

nehéz osztályzattal kifejezni. Könnyebb a szerkesztések esetében, ahol az elvárások 

egyértelműbbek. 

Célszerű, hogy az értékelés során az alkotást az eddig született művekkel is összevessük és a 



társak alkotásaival is. Nem a tanulót, hanem az alkotását osztályozzuk, de értékeljük azt a 

munkát ami ezt létre hozta. Az óra végén a leterített munkák  közös szóbeli értékelése helyre 

teszi a befektetett energiát, elismeri a kreatív megoldásokat. A legjobb alkotások lehetőség 

szerint a táblára is felkerülhetnek, meghúzva ezzel egy magasabb színvonalat. Fontos, hogy ők 

válasszanak ki egy-egy alkotást, és megindokolják, hogy miért tetszik, vagy nem tetszik adott 

munka. Az értékelés megkönnyítéséhez adhatunk néhány szempontot. Fel kell hívni a tanulók 

figyelmét, hogy értékelésnél nem a tanulói szimpátia hanem az elvégzett munka az értékelés 

tárgya! Ezzel kiküszöbölhető a személyeskedés. Az érdemjegyek két részből állnak össze: 

egyrészt az intelektuális megközelítés, kreativitás, másrészt a kivitelezés minősége. A rajzlap 

hátoldalára nem pusztán az érdemjegy kerülhet, hanem egy rövid értékelés is, ami segíthet a 

következő alkotáskor. Sőt érdemes a tanuló saját észrevételeit munkájával kapcsolatban szintén 

ide jegyezni. A művészettörténetet, műalkotáselemzést célszerű alkotó módon elsajátítani, és a 

beszámoltatásnál is lehet a módszer gyakorlatias, nem elhanyagolva az ismeretek 

számonkérését akár dolgozat formájában. A tanórai munka megerősíteseként érdemes a tanulók 

gyűjtőmukáit is felhasználni és értékelni, mert a tantárgy által elmélyített szemléletmódot 

erősíti. Nem zárt tananyagban gondolkodtat, hanem nyitottá tesz újabb műalkotások 

megismeréséhez. Sikerélményhez juttatja, azokat a tanulókat is  akik szerényebb manuális 

képességgel rendelkeznek. Továbbhaladás érdekében mind a négy évfolyamon a minimum 

elvárható tudásszínt 40%, optimálisan elvárható 60%. Az értékelés elsősorban  legyen további 

munkára ösztönző, de az igényesség szem előtt tartása mellett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TECHNIKA és TERVEZÉS 

Helyi tanterv 

„A” modul 

 

5-7. osztály 

 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 
Általános tantervű tanulócsoport 5-7. évfolyam 

 

A tantárgy órakerete: heti: 1. óra 

                                    évi: 36 óra 

 

Évfolyam 
Heti 

órakeret 
Évi órakeret 

Kerettanterv

i órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

5. 1 36 34 2 

6. 1 36 34 2 

7. 1 36 34 2 

 

A tantárggyal kapcsolatos pedagógiai szervezési megjegyzések: 

 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

Megjegyzés: 

 

Az 5/2020. (I.31.) Kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet módosításához készített, és az Oktatási Hivatal honlapján 

található kerettantervben található általános iskola 5-7. évfolyamára kiadott technika és 

tervezés tantárgyi kerettanterv alapján készült az intézmény helyi tanterve.  

Az Oktatási Hivatal honlapján található kerettantervek a Nat 2020 szabályozásával, tartalmával 

összhangban állnak. 

 

 

 

 

  



5-6. évfolyam 

A technika és tervezés tantárgy tanításának célja az 5–6. 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 

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 gyűjtőmunkák és az anyagvizsgálatok 

végzése segíti a megismerési és rendszerezései folyamatok gyakorlását. A harmonikus és 

esztétikus zöld környezet kialakítására az agrotechnikai tevékenységek nevelnek. 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). 

 

7. évfolyam 

 

A technika és tervezés 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. 

A 7. évfolyamra két kerettantervi változat készült. Az A változatban a Tárgyi kultúra, 

technológiák, tárgykészítés, modellezés fejezet is teret nyert, amelynek sajátos fejlesztési célja, 

hogy a diák az otthonában előforduló kisebb-nagyobb műszaki természetű hibák, 

működészavarok megelőzését szolgáló, házilag is végrehajtható karbantartási feladatokat vagy 

esetleg egyszerűbb javítási műveleteket is képes legyen elvégezni. A B változatból viszont ez 

kimarad, és helyette a Munkakörnyezetek megismerése kapott nagyobb hangsúlyt, amely 

fejezet fókuszában a különböző munkahelyeken tett látogatások során szerzett személyes, 

helyszíni tapasztalatszerzés áll.  

 

Fő feladataink a folyamatos fejlesztés során:  

 a tájékozódás és az egyéni, a családi, az iskolai és lakókörnyezetünkben való tájékozottság 

igényének a felkeltése; 

 az összefüggések és kölcsönhatások keresése; az érdeklődésből származó információk és 

az egyéni tapasztalatok összehangolása; 

 rendszerszemléletű gondolkodásmód következetes kialakítása (a természeti, társadalmi és 

technikai környezet kapcsolatrendszere); 

 a problémaérzékenység erősítése, és a folyamatok tudatos, tervezett végig vitele a 

probléma-felismeréstől a problémamegoldásig; 

 a környezettudatos magatartás mindennapokban történő gyakoroltatása, hogy aktívan 

alkalmazzák a környezetbarát technológiákat; 

 a munkamegosztás, az önálló munkaszervezés, az önkiszolgálás, az önellátás, az 

önellenőrzés, a reális értékelés fokozatos kiépítése;   

 a tervezés és az alkotás örömének az átélése, az agyag – forma – funkció – esztétikum – 

gazdaságosság egységének megvalósítása; 

 célszerű, takarékos és hatékony gazdálkodás az anyagi és humán erőforrásokkal (az 

anyaggal, az energiával, a munkával, az idővel);  

 a lelki és testi egészség fenntartását elősegítő életvitel kialakítása, különös hangsúly 

helyezve a megelőzésre; 

 a kölcsönös bizalomra, toleranciára épülő kapcsolatrendszerek kialakítása, melyben 

felelősek vagyunk önmagunkért és másokért; 

 a kritikus önértékelés és mások tetteinek és alkotásainak tárgyilagos, közösen kialakított 

szempontok szerinti megítélése; 



 a kézügyességet továbbfejlesztő tevékenységek előtérbe helyezése, mert a kéz 

intelligenciájának fejlesztésére a gyermek- és ifjúkor a legalkalmasabb, s bizonyított tény, 

hogy később már kevésbé pótolhatók az itt elkövetett mulasztások; 

 a technika és tervezés tantárgy tanulási szokásrendjének kialakítása (kommunikáció, 

mintakövetés, munkafogások, önellenőrzés, hibajavítás, könyvtárhasználat, IKT 

alkalmazása. 

 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 

 

Énkép, önismeret: 

 

Biztonságérzetet adó, gyakorlati és elméleti tanulási sikerek átélését lehetővé tevő, tapintatos 

és szeretetteljes bánásmód teszi lehetővé, hogy felfedezhessék belső értékeiket. Több új 

tantárgyhoz kapcsolódóan, különböző csoportokhoz alkalmazkodva együtt kell működniük, 

ahol kipróbálhatják, hogy mire képesek, megtapasztalhatják az újszerű feladatokkal való 

találkozás élményét, az alkotó munka során hasznosuló tanulságokkal élhetik meg a 

próbálkozásaikat. Az így kialakuló pozitív énkép és a reális önismeret segíti az átmeneteket. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

 

 

 

5. évfolyam:  

Témakör neve Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Modell- és makettépítés 

technológiái 

4 0 
4 

Település – a település kialakulása, 

településtípusok 
3 0 3 

Építészet – forma és funkció, 

anyagok és szerkezetek 
4 0 4 

Közterek, közösségi terek, 

középületek 
4 0 4 

Közlekedés – közlekedés egykor és 

ma 
3 2 5 

Lakás, lakókörnyezet – a lakás 

jellemzői, lakástípusok, funkciók, 

helyiségek 

4 0 4 

Lakás, lakókörnyezet – funkciók, 

berendezések 
4 0 4 

Lakás karbantartása – a 

legfontosabb állagmegóvási, 

karbantartási munkák 

3 0 3 

Komplex modell- és makettkészítés 5 0 5 

Évfolyam összesen 34 2 36 

 

 

 



 

 

6. évfolyam:  

Témakör neve Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Modell- és makettépítés 

technológiái 

4 0 
4 

Település – a település kialakulása, 

településtípusok 
3 0 3 

Építészet – forma és funkció, 

anyagok és szerkezetek 
4 0 4 

Közterek, közösségi terek, 

középületek 
4 0 4 

Közlekedés – közlekedés egykor és 

ma 
3 0 3 

Lakás, lakókörnyezet – a lakás 

jellemzői, lakástípusok, funkciók, 

helyiségek 

4 0 4 

Lakás, lakókörnyezet – funkciók, 

berendezések 
4 0 4 

Lakás karbantartása – a 

legfontosabb állagmegóvási, 

karbantartási munkák 

3 0 3 

Komplex modell- és makettkészítés 5 2 7 

Évfolyam összesen 34 2 36 

 

 

 

 

 

 

7. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

A települések közműellátása, a 

legfontosabb közművek, 

közszolgáltatások 

6 0 6 

Korszerű, egészséges lakás és 

lakókörnyezet 

8 0 8 

Az egészséges település 6 0 6 

 Közlekedés, közlekedési rendszerek 6 2 8 

Komplex modellezési feladat 8 0 8 

    

Évfolyam összesen 34 2 36 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

 

 

 



 

 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

 

5. évfolyam:  Szabad órakeret: 2 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Közlekedés 

Közlekedésben rejlő veszélyek 

Figyelem, elővigyázatosság. 

Baleset esetén teendők. 

Segélyhívás. Szituációs játékok. 

2 

   

 Összesen: 2 

 

 

 

 

6. évfolyam:  Szabad órakeret: 2 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Komplex modell- és makettkészítés A keresztyén ünnepekhez 

hagyományőrző 

rendezvényekhez kapcsolódó 

tárgyak, ajándékok, eszközök, 

munkadarabok készítése.  

(Reformáció ünnepe, 

Karácsony, Húsvét, Pünkösd) 

2 

   

 Összesen: 2 

 

 

 

 

7 évfolyam:  Szabad órakeret: 2 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Közlekedés 

Közlekedésben rejlő veszélyek 

Figyelem, elővigyázatosság. 

Baleset esetén teendők. 

Segélyhívás. Szituációs játékok. 

2 

 Összesen: 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. évfolyam 

Óraszám:  36 óra/év 

    1 óra/hét  
 

Tematikai egység  1. Modell- és makettépítés technológiái Órakeret 4 óra 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

– megérti a munkatevékenység értékteremtő lényegét; 

– felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések ok-okozati 

összefüggéseit; 

– felismeri az egyes műveletek baleseti veszélyeit; 

– elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

– megismeri a méretmegadás elemeit; 

– felismeri a méretarányos kicsinyítés, nagyítás feladatát, 

jelentőségét; 

– ismeri a vetületi ábrázolást; 

– irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel 

információkat szerez a modellezés során felhasznált anyagok 

tulajdonságairól, például természetes és mesterséges 

faanyagok, műanyagok, fémek, papírok, textilek, képlékeny 

anyagok. 

 

Fejlesztési feladatok 

és ismeretek 

– A szabályok szükségességének belátása, a szabálykövető 

magatartás fejlesztése 

– A térszemlélet és az elvont gondolkodás fejlesztése 

– A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének 

fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések felismerése 

– A modellezés, makettépítés feladata, jelentősége 

– A modell és a makett közötti különbségtétel 

– A mérés célja, fontossága 

– Mérőeszközök alkalmazása 

– Mérés milliméteres pontossággal 

– Műszaki ábrázolás alapismereteinek elsajátítása 

– Méretmegadás elemei, szabályai 

– Vetületi ábrázolás, méretarány alkalmazása, a méretarányos 

kicsinyítés, nagyítás jelentősége 

– Rajzolvasási gyakorlatok. A valóság és az ábra 

összefüggéseinek felismerése 

– A modellezéshez felhasználható anyagok (például papír, fa, 

műanyag, fém, textil, agyag vagy egyéb képlékeny anyag) 

tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati 



módszerekkel (szemrevételezés, próba, összehasonlítás, mérés 

alapján) 

– Különböző szerkezetek építése, terhelési próba végzése 

– Az anyagok megmunkálásához, alakításához, szereléséhez 

szükséges technológiák, szerszámok megismerése, célszerű, 

balesetmentes használatuk elsajátítása 

 

Fogalmak 

Modell, makett, mérés, mérőeszköz, mérési pontosság, méretmegadás 

elemei és szabályai, vonalfajták, méretszám, méretarány, kicsinyítés, 

nagyítás, vetület, az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák 

és szerszámok, eszközök megnevezése 

 

Javasolt 

tevékenységek 

– Modellek és makettek megfigyelése megadott szempontok 

szerint, azonosságok, különbségek megfogalmazása, a modell-

, illetve makettkészítés jelentőségének felismerése 

– A műszaki rajz szükségességének felismerése térbeli alakzatok, 

tárgyak és róluk készült műszaki rajzok, axonometrikus ábrák 

tanulmányozásán, elemzésén keresztül. A valóság és az ábra 

közötti kapcsolat, megfelelés azonosítása 

– Mérőeszközök használata, mérés milliméter pontossággal 

– Műszaki rajzok értelmezése, a műszaki ábrázolás jelképeinek, 

szabályainak megismerése, azonosítása 

– Vetületi ábra, egyszerű műszaki rajz készítése szabadkézzel, 

majd szerkesztéssel geometrikus testekről 

– A modellezéshez, makettépítéshez felhasználható anyagok 

néhány tulajdonságának megismerése egyszerűbb 

anyagvizsgálati módszerekkel 

– A rendelkezésre álló szerszámok és a velük végezhető 

műveletek megismerése, gyakorlása 

– Azonos anyagú, különböző profilú rudak terheléspróbája 

– Térbeli szerkezetek, tornyok építése rudakból, stabilitásuk, 

terhelhetőségük vizsgálata 

 

 

Tematikai egység  
2. Település – a település kialakulása, 

településtípusok 
Órakeret 3 óra  

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

-jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és 

lépéseinek meghatározásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

– ismeri a legfontosabb településfajtákat, azok jellemzőit; 

– összehasonlítja a különböző településtípusokhoz kötődő 

életformákat, azonosságokat, különbségeket fogalmaz meg; 

– összehasonlítja a különböző életformákhoz kötődő lakó- és 

gazdasági épületeket; 



– ismereteket gyűjt a saját településéről; 

– elemzi a lakóépületek és a természeti környezet közötti 

kapcsolatot; 

– átlátja a lakóház tervezésének szempontjait – alaprajz, tájolás, 

épület alakja; 

– lakóépületet tervez megadott szempontok és méretarány 

alapján; 

– lakóépület-makettet épít egyszerű geometrikus testek 

felhasználásával. 

 

Fejlesztési feladatok 

és ismeretek 

– Ok-okozati összefüggések felismerése 

– Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések 

értelmezése 

– Véleményformálás támogatása a természeti és a lakókörnyezet 

kapcsolatának felismeréséhez 

– Véleményformálás támogatása a technológiai fejlődés és a 

társadalmi gazdasági fejlődés kapcsolatának felismeréséhez 

– Információgyűjtési, -rendszerezési, -értelmezési képességek 

fejlesztése 

– A települések kialakulása 

– Különböző településtípusokhoz (város, falu) és életformákhoz 

(pl. gazdálkodás) kötődő lakó- és gazdasági épületek 

tanulmányozása, összehasonlítása 

– A lakóépületek és a természeti környezet kapcsolatának 

elemzése 

– Információk gyűjtése a saját településről, annak történetéről 

– Lakóépületek típusai 

– Lakóépület-makett készítése egyszerű geometrikus testekből 

 

Fogalmak  

Lakóhely, település, város, falu, mezőgazdaság, ipar, városiasodás, 

városodás, urbanizáció, ház (családi ház, sorház, toronyház, 

lakópark), kert, gazdasági épület, melléképület, lakás, udvar, alaprajz, 

homlokzat, tető, nyílászárók, az építkezés menete 

 

Javasolt 

tevékenységek 

– Információk gyűjtése a települések kialakulásáról, az egyes 

éghajlati viszonyok jellegzetes lakóépületeiről megadott 

szempontok szerint. Az információk rendszerezése, megosztása 

– Településmakett elkezdése közös döntések 

megfogalmazásával: a makett méretarányának meghatározása, 

a lakóövezet kijelölése, az utcahálózat megrajzolása, a telkek 

kiosztása, a lakóépületek jellegének meghatározása 

– Lakóépület-makett készítése egyéni munkában a közös 

döntéseknek megfelelően 

– A település régen és ma – a lakóhely egy tere, része 

változásainak nyomon követése 

– A mi falunk, városunk: útikalauz készítése 



 

Tematikai egység  
3. Építészet – forma és funkció, anyagok 

és szerkezetek 
Órakeret 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási szakasz végére: 

– jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás 

feltételeinek és lépéseinek meghatározásában; 

– anyagválasztásnál elemzi a megismert anyagok 

jellemzőit a felhasználhatóság szempontja szerint. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

– azonosítja a lakóház részeit – alap, tartószerkezet, 

falazat, nyílászárók, homlokzat, tető; 

– ismereteket gyűjt a régi korok épületeiről, 

építőanyagairól, a hagyományos népi építészet 

épületeiről, építőanyagairól; 

– információkat gyűjt építőanyagokról, építőipari 

szakmákról; 

– megtervezi a lakóépület közvetlen környezetét – kert, 

gazdasági épületek; 

– modellezi a lakóépületek környezetét. 

 

Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 

– Ok-okozati összefüggések felismerése 

– Jellemző tulajdonságok és igények közötti 

összefüggések értelmezése 

– Véleményformálás támogatása a természeti és a 

lakókörnyezet kapcsolatának felismeréséhez 

– Digitális alkalmazások használatával információk, 

adatok rendezése, értelmezése 

– A munkatevékenység értékteremtő lényegének 

értelmezése 

– Az adott kor technikai fejlettsége és az alkalmazott 

anyagok, technológiák közötti összefüggések 

felismerése 

– A társadalmi munkamegosztás lényegének, az egyes 

foglalkoztatási ágazatok jelentőségének értelmezése 

– Építményekre ható hatások és az építményekkel 

kapcsolatos követelmények elemzése, összehasonlítása 

– Régi korok jellemző épületeinek, a hagyományos népi 

építészet építményeinek, építőanyagainak 

tanulmányozása, elemzése 

– Az egyes tájegységek jellegzetességei – lakó-, gazdasági 

és középületek alakja, elrendezése –, a használt anyagok 

és építési technológiák közötti kapcsolatok feltárása, 

elemzése 

– A modern kor építészete – iparosított technológia, 

vasbeton szerkezetek, építőipari gépek 



– Az építészet építőanyagainak, építőipari foglalkozások 

tanulmányozása, elemzése 

– Az építőanyagok és építési technológiák, építőipari 

foglalkozások közötti kapcsolatok feltárása, elemzése 

– A lakóépület-makett közvetlen környezetének 

kialakítása 

 

Fogalmak 

Építészet, épület, építmény, alapozás, vízszigetelés, hőszigetelés, 

tájolás, természetes (szoláris) energia, passzív napenergia, 

benapozottság, árnyékolás, kő, fa, föld, agyag, vályog, tégla, 

pala, cserép, beton, vasbeton, üveg, kötőanyag, teherhordó 

szerkezet, mennyezet, tetőszerkezet, panel 

 

Javasolt tevékenységek 

– Információk gyűjtése az egyes történelmi korok, 

tájegységek jellemző épületeiről, a felhasznált 

anyagokról, technológiákról. Az információk 

rendszerezése, megosztása 

– Látogatás egy építkezésen vagy film megtekintése egy 

építkezésről. Megfigyelési szempontok szerinti 

adatgyűjtés, megbeszélés 

– Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő 

szakmákról, tanulási utakról 

– A lakóházmakett környezetének megtervezése és 

kialakítása 

 

 

Tematikai egység  4. Közterek, közösségi terek, középületek Órakeret 4 óra 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

– jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek 

és lépéseinek meghatározásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

– megnevezi a településeken található legfontosabb 

középületeket, közintézményeket; 

– egy adott terület helyszínrajzát értelmezi, összeveti a 

valósággal, például nyomtatott, interneten elérhető térképek, 

fényképek alapján; 

– eligazodik egyszerű építészeti vázlatokon; 

– a társakkal együttműködve településmodellt tervez; 

– csoportban településmodellt épít. 

Fejlesztési feladatok 

és ismeretek 

– Együttműködési készségek fejlesztése munkatevékenységek 

tervezése és végzése során 

– Ok-okozati összefüggések felismerése 

– Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések 

értelmezése 

– Az elvont gondolkodás fejlesztése 



– Digitális alkalmazások használatával információk, adatok 

rendezése, értelmezése 

– A település arculatát alakító tényezők tanulmányozása 

– Az emberek mindennapos tevékenysége (munka, háztartás, 

szabadidő) és a településtípusok (épületek, építmények, szabad 

területek és infrastruktúrák) közötti kapcsolatok feltárása 

– Különböző közösségi épületek feladata. Helyszínrajzok 

tanulmányozása, elemzése 

– Adott terület helyszínrajzának értelmezése és összevetése a 

valósággal 

– Településmakett készítése 

 

Fogalmak Középület, közintézmény, közösségi épület, szolgáltatás, helyszínrajz 

Javasolt 

tevékenységek 

– Tanulmányi séta az iskola közvetlen környezetében, a 

település arculatát alakító tényezők tanulmányozása. 

Megfigyelési szempontok szerinti adatgyűjtés, közös 

megbeszélés 

– A bejárt terület helyszínrajzának összevetése a személyes 

tapasztalatokkal 

– A településmakett folytatása a közösségi terek, középületek 

megtervezésével, megépítésével 

– A végzett munka értékelése, a tervektől való eltérések 

vizsgálata, a továbbfejlesztés lehetőségeinek megbeszélése 

 

 

Tematikai egység 5. Közlekedési ismeretek 
Órakeret 

5 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 

A forgalomszabályozás közlekedési jelzései 

A közúti közlekedési jelzések hierarchiája. 

A jelzőtáblák és útburkolati jelek. 

A forgalomirányító fényjelzőkészülékek jelzéseinek jelentése. 

A rendőri forgalomirányító tevékenység. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szaknyelv, 

szókincsbővítés, 

szövegértés, 

könyvtárhasználat. 

 
A közlekedés rendszere, közlekedéstörténet 

A járművek. 



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. 

Informatika: 

internethasználat, 

könyvtárhasználat, 

alkalmazások használata. 

 

Természetismeret: 

sebesség, gyorsulás. 

 

Erkölcstan: találmányok 

az emberiség szolgálatára 

(anyagi hasznára, javára, 

kárára). 

Balesetvédelem 

Közlekedési helyzetek, veszélyek, balesetek elemzése, 

megelőzése. 

Közlekedésbiztonsági ismeretek. A féktávolság. Az érzékelési- és 

útviszonyok forgalombefolyásoló szerepe. 

A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati 

készségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező 

gyakorlati pályán. 

A kerékpár karbantartása. 

Tennivalók közlekedési baleset esetén. Az elsősegélynyújtás 

feltételrendszere, helyzetfelmérés, biztosítás és segélyhívás. 

Figyelem, elővigyázatosság. 

Baleset esetén teendők. 

Segélyhívás. Szituációs játékok. 

Vasúti közlekedés 

A biztonságos és udvarias vasúti közlekedés szabályai. Közúti és 

vasúti menetrendek, útvonaltérképek tanulmányozása. Útvonalterv 

készítése térkép és útvonaltervező segítségével. 

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. 

Javasolt 

tevékenységek 

– A tanulók közlekedési szokásainak (iskolába járás) feltérképezése, 

az adatok elemzése 

– A település közlekedési infrastruktúrájának tanulmányozása 

– Irányított információgyűjtés a közlekedés fejlődéséről, a 

legfontosabb találmányokról, jelentős feltalálókról, különös 

tekintettel a magyar vonatkozásokra. Információk megosztása 

– A településmakett úthálózatának befejezése, a közlekedés 

jelzőrendszereivel való kiegészítése – például útburkolati jelek, 

közlekedési táblák, jelzőlámpák, gyalogos-átkelőhelyek, parkolók 

– Közlekedési helyzetek szimulálása a terepasztalon 

 

 

   

Tematikai egység  

6. Lakás, lakókörnyezet – a lakás 

jellemzői, lakástípusok, funkciók, 

helyiségek 

Órakeret 4 óra 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 



 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek 

és lépéseinek meghatározásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 lakásalaprajzot tervez – akár tervezőprogram segítségével – 

megadott létszámú család számára; 

 berendezett lakásmakettet készít; 

 alaprajzok tanulmányozása során megismeri a lakás jellemző 

helyiségeit, azok funkcióját, egymással való kapcsolatát. 

Fejlesztési feladatok 

és ismeretek 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések 

értelmezése 

 Az elvont gondolkodás fejlesztése 

 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok 

rendezése, értelmezése 

 Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben 

 A lakás kialakítása (építése) és a külső hatások elleni védelem 

összefüggésének felismerése (feladat – anyag – technológia) 

 A lakás fizikai adottságai és a benne folyó tevékenységek 

közötti kapcsolat felismerése, elemzése  

 Épület, lakás alaprajzának értelmezése és összevetése a 

valósággal 

 A lakásalaprajz jellemzői 

 A lakás helyiségeinek csoportosítása 

 A helyiségek egymással való kapcsolatának elemzése 

 A lakás beosztásának, az egyes helyiségek egymással való 

kapcsolatának jelentősége, szerepe 

 Lakásalaprajz tervezése, lakásmakett készítése 

Fogalmak 

Alaprajz, helyszínrajz, tájolás, fizikai jellemzők, egyéni és közösségi 

terek, háztartási és higiénés terület, közlekedők, tárolók, szabad terület 

Javasolt 

tevékenységek 

 Saját lakás leírása szóban – elbeszélés utáni rajzolás 

 Ismert épület bejárása új megfigyelési szempontok 

meghatározásával, vázlatkészítés 

 Lakásalaprajzok tanulmányozása megadott szempontok szerint, 

azonosságok megfogalmazása, szükségszerűségek felismerése 

 A megbeszélt szempontok szerint lakásalaprajz tervezése, 

lehetőleg digitális alkalmazás segítségével 

 A lakástervek elemzése, megvitatása, lakásmakett készítése 

 

 

    

Tematikai egység  
7. Lakás, lakókörnyezet – funkciók, 

berendezések 
Órakeret 4 óra  

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek 

és lépéseinek meghatározásában; 



 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg 

rajzoló- vagy tervezőprogram segítségével készíti el és osztja 

meg. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 a társakkal együttműködve megtervezi a lakás berendezését; 

 felismeri a lakás alaprajza és a lakás berendezhetősége közötti 

kapcsolatot; 

 ismeri a lakás helyiségeinek jellemző bútorait; 

 információkat gyűjt a bútorok történetéről; 

 ismeri az ergonómiai, esztétikai szempontokat a bútorok 

kiválasztása, elhelyezése során; 

 felismeri a lakás berendezése és a lakók eltérő igényei, 

szokásai közötti kapcsolatot; 

 ismeri a világítás, a színek, az anyagok és minták, a tárgyak és 

díszek szerepét a lakberendezésben; 

 információkat gyűjt a régi magyar konyhák berendezéseiről, 

eszközeiről; 

 ismeri a modern konyhával szemben támasztott 

követelményeket; 

 a konyhatervezés során használja a kialakítás, berendezés 

higiéniai, munkaszervezési, ergonómiai szempontjait. 

Fejlesztési feladatok 

és ismeretek 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Igények és jellemző tulajdonságok közötti összefüggések 

értelmezése 

 Egyéni tulajdonságok és igények közötti kapcsolat feltárása 

 Digitális alkalmazások használatával információk gyűjtése, 

rendszerezése 

 Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben 

 Önismeret és együttműködési készségek fejlesztése 

munkatevékenységek tervezése és végzése során 

 Döntéshozatal során ismeretek alkalmazása, 

véleményformálás, konszenzusra jutás 

 Ízlés formálása 

 Egészségtudatos magatartás igényének erősítése 

 A lakás berendezésének jellemzői 

 Az egyes lakóterületek funkcióinak kialakítása a megfelelő 

berendezéssel 

 A különböző helyiségek jellemző bútorzatai, a lakótér feladata, 

a bútorzat és a tevékenységek közötti kapcsolat felismerése 

 A berendezés stílusa és az egyéni ízlés közötti kapcsolat 

elemzése 

 Bútortörténet 

 A bútorok kiválasztásának, elhelyezésének szempontjai 



 A berendezés szerepe a téralakításban 

 A lakberendezés modellezése 

 A munkavégzés ergonómiája 

 A helyes munkavégzés szükségességének felismertetése 

 A leggyakoribb egészségkárosító helyzetek és azok elkerülése 

 A konyha ergonomikus berendezése 

 Konyhatervek készítése 

Fogalmak 

Funkció, esztétika, stílus, ízlés, harmónia, színek szerepe, ergonómia, 

design, téralakítás eszközei, helykihasználás, nyugalmi területek, 

közlekedőutak, bútorok helyigénye, kényelmi és tároló bútorok, 

bútorválasztás szempontjai, egészségkárosító helyzetek, statikus, 

dinamikus terhelés 

Javasolt 

tevékenységek 

 Egy bútoráruház meglátogatása vagy egy ott dolgozó 

meghívása. Katalógus, folyóiratok, prospektusok, internetes 

anyagok képei alapján berendezett lakások, lakásrészek 

elemzése meghatározott szempontok szerint 

 Információk gyűjtése, megosztása a bútorok történetéről, a 

világítás, a színek, az anyagok és minták, a tárgyak és díszek 

lakberendezésben betöltött szerepéről 

 A lakásmakett vagy egy választott helyiség berendezésének 

megtervezése lehetőség szerint 3D-s lakberendező program 

segítségével. A berendezés modellezése 

 Konyhaterv készítése lehetőség szerint digitális alkalmazással, 

figyelembe véve a kialakítás, berendezés higiéniai, 

munkaszervezési, ergonómiai szempontjait 

 Munkaműveletek, tárgyak, eszközök elemzése ergonómiai 

szempontból, a helyes munkavégzés, a helyes ülés gyakorlása 

 

 

    

Tematikai egység  
8. Lakás karbantartása – a legfontosabb 

állagmegóvási, karbantartási munkák 
Órakeret 3 óra 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

 tevékenysége során tapasztalatokat szerez a háztartás műszaki 

jellegű rendszereinek felépítéséről, működéséről. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe 

veszi a környezeti szempontokat. 

Fejlesztési feladatok 

és ismeretek 

 Az ember személyes felelősségének felismerése a környezet 

alakításában 

 Tevékenységek, beavatkozások következményének 

mérlegelése 

 Digitális alkalmazások használatával információk gyűjtése, 

rendszerezése 



 Szabálykövető, kooperatív magatartás alkalmazása a 

munkavégzés során 

 Munkatevékenység értékteremtő lényegének, felelősségének 

értelmezése 

 A környezet- és egészségtudatos cselekvés fejlesztése 

 Információk gyűjtése a lakásban előforduló legfontosabb 

állagmegóvási, karbantartási munkákról 

 Szagtalanítás, védekezés a kártevők ellen 

 Környezetbarát anyagok és eljárások alkalmazása a 

tevékenység során 

 A hagyományos tisztítószerek és eljárások alkalmazása és a 

környezetvédelem összefüggéseinek felismertetése 

 A laikus által végezhető munkák határai, annak felismerése, 

hogy nagyobb munkálatokhoz szakembert kell hívni 

 A tevékenységgel érintett foglalkozások, szakmák 

Fogalmak 

Állagmegóvás, karbantartás, mázolás, festés, tapétázás, burkolás, 

takarítás, tisztítószer, környezetvédelem, tudatos fogyasztói 

magatartás, fenntarthatóság 

Javasolt 

tevékenységek 

 Információk gyűjtése, megosztása a lakásban előforduló 

legfontosabb állagmegóvási, karbantartási munkákról 

 Állagmegóvási, karbantartási munkák végzése a helyi 

lehetőségek szerint, például: bútorok megjavítása, festése; 

folttisztítási gyakorlat környezetbarát anyagokkal, ruházat, 

lakástextíliák gondozása stb. 

 Különböző háztartási vegyszerek címkéinek tanulmányozása a 

felhasználás, tárolás, balesetveszély szempontjai szerint 

 Baleseti források azonosítása, megtörtént balesetek elemzése, 

elsősegélynyújtási szabályok megbeszélése 

 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő 

szakmákról, tanulási utakról. A tanulók szerepjáték formájában 

bemutathatják egymásnak az egyes foglalkozások jellemző 

feladatait 

 

 

Tematikai egység 9. Komplex modell- és makettkészítés Órakeret 5 óra 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

– jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek 

és lépéseinek meghatározásában; 

– terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg 

rajzoló- vagy tervezőprogram segítségével készíti el és osztja 

meg; 

– megérti a munkatevékenység értékteremtő lényegét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  



– az órai munkák során tapasztalatot szerez a felhasznált 

anyagokról, például természetes és mesterséges faanyagok, 

műanyagok, fémek, papírok, textilek, képlékeny anyagok; 

– terveit szóban, rajzban megosztja; 

– a terv mentén lépésenkénti külső ellenőrzéssel halad 

alkotótevékenységében; 

– a szerszámokat és eszközöket tanári útmutatás segítségével 

használja; 

– a munkavégzési szabályokat betartja; 

– felismeri az egyes műveletek balesetveszélyeit, a 

védőeszközök használatának szükségességét; 

– csoportmunkában, feladata szerint dolgozik, a szabályokat 

betartatja, betartja; 

– a csoportban feladata szerint tevékenykedik, segítséget kér, 

segítséget ad; 

– felismeri az elkészült produktum tervtől való eltérésének ok-

okozati összefüggéseit. 

 

Fejlesztési feladatok 

és ismeretek 

– A tanult ismeretek alkalmazása, mélyítése 

– Együttműködési készségek fejlesztése a munkatevékenységek 

tervezése és végzése során 

– Önismeret, társas kompetenciák, munkakultúra fejlesztése 

– Kreativitás fejlesztése 

– Különböző épületek vagy településrészlet modellezése 

helyszínrajzok, fényképek alapján 

– Komplex modell tervezése és kivitelezése egyéni választás 

alapján csoportmunkában 

Fogalmak 
Az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, 

eszközök megnevezése 

Javasolt 

tevékenységek 

 

 

 

 

 

Továbbhaladás 

feltételei 

– A tanult ismeretek, műveletek alkalmazása valós igényt 

szolgáló, tárgyalkotó tevékenység során 

– A tanulók választása alapján elkészülhet egy híres épület, 

esetleg egy településrészlet makettje a rendelkezésre álló 

anyagok minél kreatívabb felhasználásával, vagy a lakáshoz, 

lakókörnyezethez kapcsolódó tárgy, lehetőség szerint 

újrahasznosított anyagokból 

 

 

 

 

 

 

 A foglalkozásosokon való, aktív cselekvő részvétel. 

 A fejlesztési céloknak megfelelő készségek, 

képességek, attitűdök folyamatos fejlődése. 



 A foglalkozásokon a tárgyak, produktumok 

elkészítése, a feladatok megoldása a tevékenység 

elvégzése. 

 Tudjona, a háztartási gépeket szakszerűen használni. 

 A használt eszközök és szerszámok szakszerű és 

balesetmentes használata. 

 A közúti közlekedés és tömegközlekedés szabályainak 

ismerete, alkalmazása, veszélyforrásai ismerete. 

Biztonságos közlekedési 

 magatartás. 

 Ismerje a tudatos fogyasztói magatartást és a célszerű 

gazdálkodást 

 Egyszerű axonometrikus és vetületi rajzok olvasása, 

értelmezése, az anyagok érzékelhető tulajdonságainak 

azonosítása. 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

6. évfolyam 

Óraszám:  36 óra/év 

    1 óra/hét  
 

Tematikai egység  1. Modell- és makettépítés technológiái Órakeret 4 óra 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

– megérti a munkatevékenység értékteremtő lényegét; 

– felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések ok-okozati 

összefüggéseit; 

– felismeri az egyes műveletek baleseti veszélyeit; 

– elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

– megismeri a méretmegadás elemeit; 

– felismeri a méretarányos kicsinyítés, nagyítás feladatát, 

jelentőségét; 

– ismeri a vetületi ábrázolást; 

– irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel 

információkat szerez a modellezés során felhasznált anyagok 

tulajdonságairól, például természetes és mesterséges 



faanyagok, műanyagok, fémek, papírok, textilek, képlékeny 

anyagok. 

 

Fejlesztési feladatok 

és ismeretek 

– A szabályok szükségességének belátása, a szabálykövető 

magatartás fejlesztése 

– A térszemlélet és az elvont gondolkodás fejlesztése 

– A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének 

fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések felismerése 

– A modellezés, makettépítés feladata, jelentősége 

– A modell és a makett közötti különbségtétel 

– A mérés célja, fontossága 

– Mérőeszközök alkalmazása 

– Mérés milliméteres pontossággal 

– Műszaki ábrázolás alapismereteinek elsajátítása 

– Méretmegadás elemei, szabályai 

– Vetületi ábrázolás, méretarány alkalmazása, a méretarányos 

kicsinyítés, nagyítás jelentősége 

– Rajzolvasási gyakorlatok. A valóság és az ábra 

összefüggéseinek felismerése 

– A modellezéshez felhasználható anyagok (például papír, fa, 

műanyag, fém, textil, agyag vagy egyéb képlékeny anyag) 

tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati 

módszerekkel (szemrevételezés, próba, összehasonlítás, mérés 

alapján) 

– Különböző szerkezetek építése, terhelési próba végzése 

– Az anyagok megmunkálásához, alakításához, szereléséhez 

szükséges technológiák, szerszámok megismerése, célszerű, 

balesetmentes használatuk elsajátítása 

 

Fogalmak 

Modell, makett, mérés, mérőeszköz, mérési pontosság, méretmegadás 

elemei és szabályai, vonalfajták, méretszám, méretarány, kicsinyítés, 

nagyítás, vetület, az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák 

és szerszámok, eszközök megnevezése 

 

Javasolt 

tevékenységek 

– Modellek és makettek megfigyelése megadott szempontok 

szerint, azonosságok, különbségek megfogalmazása, a modell-

, illetve makettkészítés jelentőségének felismerése 

– A műszaki rajz szükségességének felismerése térbeli alakzatok, 

tárgyak és róluk készült műszaki rajzok, axonometrikus ábrák 

tanulmányozásán, elemzésén keresztül. A valóság és az ábra 

közötti kapcsolat, megfelelés azonosítása 

– Mérőeszközök használata, mérés milliméter pontossággal 

– Műszaki rajzok értelmezése, a műszaki ábrázolás jelképeinek, 

szabályainak megismerése, azonosítása 

– Vetületi ábra, egyszerű műszaki rajz készítése szabadkézzel, 

majd szerkesztéssel geometrikus testekről 



– A modellezéshez, makettépítéshez felhasználható anyagok 

néhány tulajdonságának megismerése egyszerűbb 

anyagvizsgálati módszerekkel 

– A rendelkezésre álló szerszámok és a velük végezhető 

műveletek megismerése, gyakorlása 

– Azonos anyagú, különböző profilú rudak terheléspróbája 

– Térbeli szerkezetek, tornyok építése rudakból, stabilitásuk, 

terhelhetőségük vizsgálata 

 

 

Tematikai egység  
2. Település – a település kialakulása, 

településtípusok 
Órakeret 3 óra  

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

-jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és 

lépéseinek meghatározásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

– ismeri a legfontosabb településfajtákat, azok jellemzőit; 

– összehasonlítja a különböző településtípusokhoz kötődő 

életformákat, azonosságokat, különbségeket fogalmaz meg; 

– összehasonlítja a különböző életformákhoz kötődő lakó- és 

gazdasági épületeket; 

– ismereteket gyűjt a saját településéről; 

– elemzi a lakóépületek és a természeti környezet közötti 

kapcsolatot; 

– átlátja a lakóház tervezésének szempontjait – alaprajz, tájolás, 

épület alakja; 

– lakóépületet tervez megadott szempontok és méretarány 

alapján; 

– lakóépület-makettet épít egyszerű geometrikus testek 

felhasználásával. 

 

Fejlesztési feladatok 

és ismeretek 

– Ok-okozati összefüggések felismerése 

– Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések 

értelmezése 

– Véleményformálás támogatása a természeti és a lakókörnyezet 

kapcsolatának felismeréséhez 

– Véleményformálás támogatása a technológiai fejlődés és a 

társadalmi gazdasági fejlődés kapcsolatának felismeréséhez 

– Információgyűjtési, -rendszerezési, -értelmezési képességek 

fejlesztése 

– A települések kialakulása 



– Különböző településtípusokhoz (város, falu) és életformákhoz 

(pl. gazdálkodás) kötődő lakó- és gazdasági épületek 

tanulmányozása, összehasonlítása 

– A lakóépületek és a természeti környezet kapcsolatának 

elemzése 

– Információk gyűjtése a saját településről, annak történetéről 

– Lakóépületek típusai 

– Lakóépület-makett készítése egyszerű geometrikus testekből 

 

Fogalmak  

Lakóhely, település, város, falu, mezőgazdaság, ipar, városiasodás, 

városodás, urbanizáció, ház (családi ház, sorház, toronyház, 

lakópark), kert, gazdasági épület, melléképület, lakás, udvar, alaprajz, 

homlokzat, tető, nyílászárók, az építkezés menete 

 

Javasolt 

tevékenységek 

– Információk gyűjtése a települések kialakulásáról, az egyes 

éghajlati viszonyok jellegzetes lakóépületeiről megadott 

szempontok szerint. Az információk rendszerezése, megosztása 

– Településmakett elkezdése közös döntések 

megfogalmazásával: a makett méretarányának meghatározása, 

a lakóövezet kijelölése, az utcahálózat megrajzolása, a telkek 

kiosztása, a lakóépületek jellegének meghatározása 

– Lakóépület-makett készítése egyéni munkában a közös 

döntéseknek megfelelően 

– A település régen és ma – a lakóhely egy tere, része 

változásainak nyomon követése 

– A mi falunk, városunk: útikalauz készítése 

 

Tematikai egység  
3. Építészet – forma és funkció, anyagok 

és szerkezetek 
Órakeret 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási szakasz végére: 

– jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás 

feltételeinek és lépéseinek meghatározásában; 

– anyagválasztásnál elemzi a megismert anyagok 

jellemzőit a felhasználhatóság szempontja szerint. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

– azonosítja a lakóház részeit – alap, tartószerkezet, 

falazat, nyílászárók, homlokzat, tető; 

– ismereteket gyűjt a régi korok épületeiről, 

építőanyagairól, a hagyományos népi építészet 

épületeiről, építőanyagairól; 

– információkat gyűjt építőanyagokról, építőipari 

szakmákról; 

– megtervezi a lakóépület közvetlen környezetét – kert, 

gazdasági épületek; 

– modellezi a lakóépületek környezetét. 



 

Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 

– Ok-okozati összefüggések felismerése 

– Jellemző tulajdonságok és igények közötti 

összefüggések értelmezése 

– Véleményformálás támogatása a természeti és a 

lakókörnyezet kapcsolatának felismeréséhez 

– Digitális alkalmazások használatával információk, 

adatok rendezése, értelmezése 

– A munkatevékenység értékteremtő lényegének 

értelmezése 

– Az adott kor technikai fejlettsége és az alkalmazott 

anyagok, technológiák közötti összefüggések 

felismerése 

– A társadalmi munkamegosztás lényegének, az egyes 

foglalkoztatási ágazatok jelentőségének értelmezése 

– Építményekre ható hatások és az építményekkel 

kapcsolatos követelmények elemzése, összehasonlítása 

– Régi korok jellemző épületeinek, a hagyományos népi 

építészet építményeinek, építőanyagainak 

tanulmányozása, elemzése 

– Az egyes tájegységek jellegzetességei – lakó-, gazdasági 

és középületek alakja, elrendezése –, a használt anyagok 

és építési technológiák közötti kapcsolatok feltárása, 

elemzése 

– A modern kor építészete – iparosított technológia, 

vasbeton szerkezetek, építőipari gépek 

– Az építészet építőanyagainak, építőipari foglalkozások 

tanulmányozása, elemzése 

– Az építőanyagok és építési technológiák, építőipari 

foglalkozások közötti kapcsolatok feltárása, elemzése 

– A lakóépület-makett közvetlen környezetének 

kialakítása 

 

Fogalmak 

Építészet, épület, építmény, alapozás, vízszigetelés, hőszigetelés, 

tájolás, természetes (szoláris) energia, passzív napenergia, 

benapozottság, árnyékolás, kő, fa, föld, agyag, vályog, tégla, 

pala, cserép, beton, vasbeton, üveg, kötőanyag, teherhordó 

szerkezet, mennyezet, tetőszerkezet, panel 

 

Javasolt tevékenységek 

– Információk gyűjtése az egyes történelmi korok, 

tájegységek jellemző épületeiről, a felhasznált 

anyagokról, technológiákról. Az információk 

rendszerezése, megosztása 

– Látogatás egy építkezésen vagy film megtekintése egy 

építkezésről. Megfigyelési szempontok szerinti 

adatgyűjtés, megbeszélés 

– Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő 

szakmákról, tanulási utakról 



– A lakóházmakett környezetének megtervezése és 

kialakítása 

 

 

Tematikai egység  4. Közterek, közösségi terek, középületek Órakeret 4 óra 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

– jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek 

és lépéseinek meghatározásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

– megnevezi a településeken található legfontosabb 

középületeket, közintézményeket; 

– egy adott terület helyszínrajzát értelmezi, összeveti a 

valósággal, például nyomtatott, interneten elérhető térképek, 

fényképek alapján; 

– eligazodik egyszerű építészeti vázlatokon; 

– a társakkal együttműködve településmodellt tervez; 

– csoportban településmodellt épít. 

Fejlesztési feladatok 

és ismeretek 

– Együttműködési készségek fejlesztése munkatevékenységek 

tervezése és végzése során 

– Ok-okozati összefüggések felismerése 

– Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések 

értelmezése 

– Az elvont gondolkodás fejlesztése 

– Digitális alkalmazások használatával információk, adatok 

rendezése, értelmezése 

– A település arculatát alakító tényezők tanulmányozása 

– Az emberek mindennapos tevékenysége (munka, háztartás, 

szabadidő) és a településtípusok (épületek, építmények, szabad 

területek és infrastruktúrák) közötti kapcsolatok feltárása 

– Különböző közösségi épületek feladata. Helyszínrajzok 

tanulmányozása, elemzése 

– Adott terület helyszínrajzának értelmezése és összevetése a 

valósággal 

– Településmakett készítése 

 

Fogalmak Középület, közintézmény, közösségi épület, szolgáltatás, helyszínrajz 

Javasolt 

tevékenységek 

– Tanulmányi séta az iskola közvetlen környezetében, a 

település arculatát alakító tényezők tanulmányozása. 

Megfigyelési szempontok szerinti adatgyűjtés, közös 

megbeszélés 

– A bejárt terület helyszínrajzának összevetése a személyes 

tapasztalatokkal 

– A településmakett folytatása a közösségi terek, középületek 

megtervezésével, megépítésével 

– A végzett munka értékelése, a tervektől való eltérések 

vizsgálata, a továbbfejlesztés lehetőségeinek megbeszélése 



 

 

Tematikai egység 5. Közlekedési ismeretek 
Órakeret 

3 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 

A forgalomszabályozás közlekedési jelzései 

A közúti közlekedési jelzések hierarchiája. 

A jelzőtáblák és útburkolati jelek. 

A forgalomirányító fényjelzőkészülékek jelzéseinek jelentése. 

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). 

A közlekedés rendszere, közlekedéstörténet 

A járművek. 

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. 

Balesetvédelem 

Közlekedési helyzetek, veszélyek, balesetek elemzése, 

megelőzése. 

Közlekedésbiztonsági ismeretek. A féktávolság. Az érzékelési- és 

útviszonyok forgalombefolyásoló szerepe. 

A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati 

készségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező 

gyakorlati pályán. 

A kerékpár karbantartása. 

Tennivalók közlekedési baleset esetén. Az elsősegélynyújtás 

feltételrendszere, helyzetfelmérés, biztosítás és segélyhívás. 

 

Vasúti közlekedés 

A biztonságos és udvarias vasúti közlekedés szabályai. Közúti és 

vasúti menetrendek, útvonaltérképek tanulmányozása. Útvonalterv 

készítése térkép és útvonaltervező segítségével. 

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. 

Javasolt 

tevékenységek 

– A tanulók közlekedési szokásainak (iskolába járás) feltérképezése, 

az adatok elemzése 

– A település közlekedési infrastruktúrájának tanulmányozása 

– Irányított információgyűjtés a közlekedés fejlődéséről, a 

legfontosabb találmányokról, jelentős feltalálókról, különös 

tekintettel a magyar vonatkozásokra. Információk megosztása 

– A településmakett úthálózatának befejezése, a közlekedés 

jelzőrendszereivel való kiegészítése – például útburkolati jelek, 

közlekedési táblák, jelzőlámpák, gyalogos-átkelőhelyek, parkolók 

– Közlekedési helyzetek szimulálása a terepasztalon 

 

 

   

Tematikai egység  

6. Lakás, lakókörnyezet – a lakás 

jellemzői, lakástípusok, funkciók, 

helyiségek 

Órakeret 4 óra 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek 

és lépéseinek meghatározásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 lakásalaprajzot tervez – akár tervezőprogram segítségével – 

megadott létszámú család számára; 

 berendezett lakásmakettet készít; 

 alaprajzok tanulmányozása során megismeri a lakás jellemző 

helyiségeit, azok funkcióját, egymással való kapcsolatát. 

Fejlesztési feladatok 

és ismeretek 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések 

értelmezése 

 Az elvont gondolkodás fejlesztése 

 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok 

rendezése, értelmezése 

 Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben 

 A lakás kialakítása (építése) és a külső hatások elleni védelem 

összefüggésének felismerése (feladat – anyag – technológia) 

 A lakás fizikai adottságai és a benne folyó tevékenységek 

közötti kapcsolat felismerése, elemzése  

 Épület, lakás alaprajzának értelmezése és összevetése a 

valósággal 

 A lakásalaprajz jellemzői 

 A lakás helyiségeinek csoportosítása 

 A helyiségek egymással való kapcsolatának elemzése 

 A lakás beosztásának, az egyes helyiségek egymással való 

kapcsolatának jelentősége, szerepe 

 Lakásalaprajz tervezése, lakásmakett készítése 



Fogalmak 

Alaprajz, helyszínrajz, tájolás, fizikai jellemzők, egyéni és közösségi 

terek, háztartási és higiénés terület, közlekedők, tárolók, szabad terület 

Javasolt 

tevékenységek 

 Saját lakás leírása szóban – elbeszélés utáni rajzolás 

 Ismert épület bejárása új megfigyelési szempontok 

meghatározásával, vázlatkészítés 

 Lakásalaprajzok tanulmányozása megadott szempontok szerint, 

azonosságok megfogalmazása, szükségszerűségek felismerése 

 A megbeszélt szempontok szerint lakásalaprajz tervezése, 

lehetőleg digitális alkalmazás segítségével 

 A lakástervek elemzése, megvitatása, lakásmakett készítése 

 

 

    

Tematikai egység  
7.  Lakás, lakókörnyezet – funkciók, 

berendezések 
Órakeret 4 óra  

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek 

és lépéseinek meghatározásában; 

 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg 

rajzoló- vagy tervezőprogram segítségével készíti el és osztja 

meg. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 a társakkal együttműködve megtervezi a lakás berendezését; 

 felismeri a lakás alaprajza és a lakás berendezhetősége közötti 

kapcsolatot; 

 ismeri a lakás helyiségeinek jellemző bútorait; 

 információkat gyűjt a bútorok történetéről; 

 ismeri az ergonómiai, esztétikai szempontokat a bútorok 

kiválasztása, elhelyezése során; 

 felismeri a lakás berendezése és a lakók eltérő igényei, 

szokásai közötti kapcsolatot; 

 ismeri a világítás, a színek, az anyagok és minták, a tárgyak és 

díszek szerepét a lakberendezésben; 

 információkat gyűjt a régi magyar konyhák berendezéseiről, 

eszközeiről; 

 ismeri a modern konyhával szemben támasztott 

követelményeket; 

 a konyhatervezés során használja a kialakítás, berendezés 

higiéniai, munkaszervezési, ergonómiai szempontjait. 



Fejlesztési feladatok 

és ismeretek 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Igények és jellemző tulajdonságok közötti összefüggések 

értelmezése 

 Egyéni tulajdonságok és igények közötti kapcsolat feltárása 

 Digitális alkalmazások használatával információk gyűjtése, 

rendszerezése 

 Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben 

 Önismeret és együttműködési készségek fejlesztése 

munkatevékenységek tervezése és végzése során 

 Döntéshozatal során ismeretek alkalmazása, 

véleményformálás, konszenzusra jutás 

 Ízlés formálása 

 Egészségtudatos magatartás igényének erősítése 

 A lakás berendezésének jellemzői 

 Az egyes lakóterületek funkcióinak kialakítása a megfelelő 

berendezéssel 

 A különböző helyiségek jellemző bútorzatai, a lakótér feladata, 

a bútorzat és a tevékenységek közötti kapcsolat felismerése 

 A berendezés stílusa és az egyéni ízlés közötti kapcsolat 

elemzése 

 Bútortörténet 

 A bútorok kiválasztásának, elhelyezésének szempontjai 

 A berendezés szerepe a téralakításban 

 A lakberendezés modellezése 

 A munkavégzés ergonómiája 

 A helyes munkavégzés szükségességének felismertetése 

 A leggyakoribb egészségkárosító helyzetek és azok elkerülése 

 A konyha ergonomikus berendezése 

 Konyhatervek készítése 

Fogalmak 

Funkció, esztétika, stílus, ízlés, harmónia, színek szerepe, ergonómia, 

design, téralakítás eszközei, helykihasználás, nyugalmi területek, 

közlekedőutak, bútorok helyigénye, kényelmi és tároló bútorok, 

bútorválasztás szempontjai, egészségkárosító helyzetek, statikus, 

dinamikus terhelés 

Javasolt 

tevékenységek 

 Egy bútoráruház meglátogatása vagy egy ott dolgozó 

meghívása. Katalógus, folyóiratok, prospektusok, internetes 

anyagok képei alapján berendezett lakások, lakásrészek 

elemzése meghatározott szempontok szerint 

 Információk gyűjtése, megosztása a bútorok történetéről, a 

világítás, a színek, az anyagok és minták, a tárgyak és díszek 

lakberendezésben betöltött szerepéről 

 A lakásmakett vagy egy választott helyiség berendezésének 

megtervezése lehetőség szerint 3D-s lakberendező program 

segítségével. A berendezés modellezése 

 Konyhaterv készítése lehetőség szerint digitális alkalmazással, 

figyelembe véve a kialakítás, berendezés higiéniai, 

munkaszervezési, ergonómiai szempontjait 



 Munkaműveletek, tárgyak, eszközök elemzése ergonómiai 

szempontból, a helyes munkavégzés, a helyes ülés gyakorlása 

 

 

    

Tematikai egység  
8. Lakás karbantartása – a legfontosabb 

állagmegóvási, karbantartási munkák 
Órakeret 3 óra 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

 tevékenysége során tapasztalatokat szerez a háztartás műszaki 

jellegű rendszereinek felépítéséről, működéséről. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe 

veszi a környezeti szempontokat. 

Fejlesztési feladatok 

és ismeretek 

 Az ember személyes felelősségének felismerése a környezet 

alakításában 

 Tevékenységek, beavatkozások következményének 

mérlegelése 

 Digitális alkalmazások használatával információk gyűjtése, 

rendszerezése 

 Szabálykövető, kooperatív magatartás alkalmazása a 

munkavégzés során 

 Munkatevékenység értékteremtő lényegének, felelősségének 

értelmezése 

 A környezet- és egészségtudatos cselekvés fejlesztése 

 Információk gyűjtése a lakásban előforduló legfontosabb 

állagmegóvási, karbantartási munkákról 

 Szagtalanítás, védekezés a kártevők ellen 

 Környezetbarát anyagok és eljárások alkalmazása a 

tevékenység során 

 A hagyományos tisztítószerek és eljárások alkalmazása és a 

környezetvédelem összefüggéseinek felismertetése 

 A laikus által végezhető munkák határai, annak felismerése, 

hogy nagyobb munkálatokhoz szakembert kell hívni 

 A tevékenységgel érintett foglalkozások, szakmák 

Fogalmak 

Állagmegóvás, karbantartás, mázolás, festés, tapétázás, burkolás, 

takarítás, tisztítószer, környezetvédelem, tudatos fogyasztói 

magatartás, fenntarthatóság 

Javasolt 

tevékenységek 

 Információk gyűjtése, megosztása a lakásban előforduló 

legfontosabb állagmegóvási, karbantartási munkákról 

 Állagmegóvási, karbantartási munkák végzése a helyi 

lehetőségek szerint, például: bútorok megjavítása, festése; 

folttisztítási gyakorlat környezetbarát anyagokkal, ruházat, 

lakástextíliák gondozása stb. 

 Különböző háztartási vegyszerek címkéinek tanulmányozása a 

felhasználás, tárolás, balesetveszély szempontjai szerint 



 Baleseti források azonosítása, megtörtént balesetek elemzése, 

elsősegélynyújtási szabályok megbeszélése 

 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő 

szakmákról, tanulási utakról. A tanulók szerepjáték formájában 

bemutathatják egymásnak az egyes foglalkozások jellemző 

feladatait 

 

 

Tematikai egység 9. Komplex modell- és makettkészítés Órakeret 7 óra 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

– jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek 

és lépéseinek meghatározásában; 

– terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg 

rajzoló- vagy tervezőprogram segítségével készíti el és osztja 

meg; 

– megérti a munkatevékenység értékteremtő lényegét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

– az órai munkák során tapasztalatot szerez a felhasznált 

anyagokról, például természetes és mesterséges faanyagok, 

műanyagok, fémek, papírok, textilek, képlékeny anyagok; 

– terveit szóban, rajzban megosztja; 

– a terv mentén lépésenkénti külső ellenőrzéssel halad 

alkotótevékenységében; 

– a szerszámokat és eszközöket tanári útmutatás segítségével 

használja; 

– a munkavégzési szabályokat betartja; 

– felismeri az egyes műveletek balesetveszélyeit, a 

védőeszközök használatának szükségességét; 

– csoportmunkában, feladata szerint dolgozik, a szabályokat 

betartatja, betartja; 

– a csoportban feladata szerint tevékenykedik, segítséget kér, 

segítséget ad; 

– felismeri az elkészült produktum tervtől való eltérésének ok-

okozati összefüggéseit. 

 

Fejlesztési feladatok 

és ismeretek 

– A tanult ismeretek alkalmazása, mélyítése 

– Együttműködési készségek fejlesztése a munkatevékenységek 

tervezése és végzése során 

– Önismeret, társas kompetenciák, munkakultúra fejlesztése 

– Kreativitás fejlesztése 



– Különböző épületek vagy településrészlet modellezése 

helyszínrajzok, fényképek alapján 

– Komplex modell tervezése és kivitelezése egyéni választás 

alapján csoportmunkában 

Fogalmak 
Az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, 

eszközök megnevezése 

Javasolt 

tevékenységek 

– A tanult ismeretek, műveletek alkalmazása valós igényt 

szolgáló, tárgyalkotó tevékenység során 

– A tanulók választása alapján elkészülhet egy híres épület, 

esetleg egy településrészlet makettje a rendelkezésre álló 

anyagok minél kreatívabb felhasználásával, vagy a lakáshoz, 

lakókörnyezethez kapcsolódó tárgy, lehetőség szerint 

újrahasznosított anyagokból 

– A keresztyén ünnepekhez hagyományőrző rendezvényekhez 

kapcsolódó tárgyak, ajándékok, eszközök, munkadarabok 

készítése. (Reformáció ünnepe, Karácsony, Húsvét, Pünkösd) 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 



 

Továbbhaladás 

feltételei 

 

 A foglalkozásosokon való, aktív cselekvő részvétel. 

A fejlesztési céloknak megfelelő készségek, képességek, attitűdök 

folyamatos fejlődése. 

 A foglalkozásokon a tárgyak, produktumok elkészítése, a 

feladatok megoldása a tevékenység elvégzése. 

 Tudjon háztartási gépeket szakszerűen használni. 

 Egyszerű axonometrikus és vetületi rajzok olvasása, 

értelmezése, az anyagok érzékelhető tulajdonságainak 

azonosítása 

 Egyszerű műszaki rajzok készítése.  

 Tárgyak felismerése vetületek alapján. A makett és a modell 

szerepe.  

 A használt eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes 

használata. 

 A közúti közlekedés és tömegközlekedés szabályainak 

ismerete, alkalmazása, veszélyforrásai ismerete. Biztonságos 

közlekedési 

 magatartás. 

 Ismerje a tudatos fogyasztói magatartást és a célszerű 

gazdálkodást 

 A természet törvényeinek ismerete, gazdálkodás a természeti 

erőforrásokkal 

 

 

 

 

 

7. évfolyam 

 

 

Tematikai egység 
1. A települések közműellátása, a legfontosabb 

közművek, közszolgáltatások 

Órakeret 

6 óra 

Tanulási 

eredmények 

célzottan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján, 

és a kapott adatokat értékeli, rendszerezi, elemzi; 

holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére 

törekszik; 

az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 

felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés 

kapcsolatát; 

egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az 

azokkal való hatékony és tudatos gazdálkodás módjaival; 

érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási 

ágazatok jelentőségét. 

 

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. 

Ismeretek/fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A háztartás elektromos rendszere 

Az elektromos hálózat fizikai-műszaki jellemzői, áramköri elemek a 

háztartási hálózatban. 

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. 

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt elektromos eszközök 

működéséről és használati jellemzőiről, a tapasztalatok 

összehasonlítása, értékelése. 

Fizika: Elektromos 

áram, áramkör, 

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 víz szerepe az élet 

kialakulásában és 

fenntartásában.  

A víz humán-élettani 

szerepe. 

A hulladékok 

tárolásának, 

kezelésének biológiai 

veszélyei. 

Mérgező anyagok 

egészségügyi hatásai. 

 

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. 

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. 

Földrajz: A víz 

körforgása a 

természetben. 

A víz felhasználása az 

egyes gazdasági 

termelési területeken. 

Fosszilis és megújuló 

energiaforrások. 

 

Matematika: számok, 

alapműveletek, 

matematikai modell. 

 

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. 

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. 

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. 

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 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. 

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. 

Javasolt 

tevékenységek 

 

Információgyűjtés és -megosztás megadott szempontok szerint a vízellátás, 

csatornázás, fűtés, villamosítás, gázellátás, szemétszállítás témában 

Információk gyűjtése a saját település, lakás közműveiről, 

közszolgáltatásairól 

Véleményformálás a közművek megléte és a település élete, a lakóház 

használata közötti összefüggésekről 

Táblázatok, grafikonok elemzésén keresztül információk gyűjtése a lakások 

közműellátottságáról, számítások végzése a szolgáltatások áráról 

Az iskola adottságai szerint látogatás egy közműtelepen vagy a témakörhöz 

kapcsolódó film megtekintése 

 

 

Tematikai egység  
2. Korszerű, egészséges lakás és 

lakókörnyezet 
Órakeret 8 óra 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

 célzottan szerez információkat a tevékenységekhez, 

feladatokhoz kapcsolódó műszaki útmutatókból, használati 

leírásokból; 

 holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések 

megértésére törekszik; 

 döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 

 érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges 

megoldások és az emberi tevékenység szerepét, jelentőségét; 

 felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági 

fejlődés kapcsolatát; 

 felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális 

problémák megoldásában; 

 felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és 

megszervezésében, tudatosan gazdálkodik a rendelkezésre álló 

anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 

 rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 

 tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal 

és az azokkal való hatékony és tudatos gazdálkodás módjaival; 



 egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

 érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes 

foglalkoztatási ágazatok jelentőségét; 

 ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, 

ezekkel kapcsolatban megfogalmazza saját preferenciáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 tevékenysége során tapasztalatokat szerez a háztartás műszaki 

jellegű rendszereinek felépítéséről, működéséről; 

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, 

adatgyűjtés útján; 

 elemzi, összehasonlítja az építményekre ható hatásokat és az 

építményekkel kapcsolatos követelményeket; 

 tanulmányozott példák alapján áttekinti az épületek 

legfontosabb közműveit – elektromos hálózat, vízellátó 

rendszer, fűtési rendszer, légtechnika; 

 beazonosítja a lakás elektromos hálózatában alkalmazott 

leggyakoribb érintésvédelmi módokat – kettős szigetelés, 

védőföldelés, nullázás, FI relé; 

 azonosítja a legfontosabb üzemeltetési, karbantartási 

feladatokat, a leggyakoribb hibákat és azok okait; 

 elvégez egyszerű beállítási, karbantartási, szerelési, javítási 

feladatokat a környezetében található szerkezeteken; 

 tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 

 a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad 

tevékenységében; 

 a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat 

tanári útmutatással használja; 

 részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja 

azokat; 

 terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű 

kockázatokat felvállal; 

 csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a 

döntéshozatalban, és a döntésnek megfelelően tevékenykedik; 

 a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását 

megosztja; 

 alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, 

szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan vezeti a csoport 

döntési folyamatát; 



 problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt 

fogalmaz meg megoldási alternatívákat; 

 alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, 

hibás döntésein változtat; 

 adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 

 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe 

vesz környezeti szempontokat; 

 szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, 

bizonyos eltéréseket számszerűsít; 

 grafikonok, diagramok alapján elemzi a háztartások 

energiafogyasztását; 

 példákat mond az energiapazarlásra; 

 példákat mond takarékossági lehetőségekre az 

elektromosáram-fogyasztás, a vízfogyasztás, a fűtési és más 

hőenergia területén. 

Fejlesztési feladatok 

és ismeretek 

 Egészségtudatosság 

 Tudatos fogyasztói magatartás 

 A lakás életminőséget, komfortérzetet befolyásoló tényezői – 

vízminőség, hőmérséklet, levegő páratartalma 

 A rossz szigetelés káros hatásai 

 Információk és tapasztalatok gyűjtése a háztartás műszaki 

jellegű rendszereinek felépítéséről, működéséről – elektromos 

hálózat, vízvezeték-hálózat, fűtés, klimatizálás  

 A lakás elektromos hálózatának részei, biztonsági és 

életvédelmi berendezések, megoldások 

 Követelmények a fűtőberendezésekkel, fűtési rendszerekkel 

szemben, szabályozhatóság, egészségvédelem  

 A klíma fogalma, az egészséges levegő, hőérzet, komfortérzet 

 A relatív páratartalom fontossága, az alacsony vagy magas 

relatív páratartalom egészségkárosító hatásai 

 A lakóház használata, a lakók szokásai és az 

energiafelhasználás közötti összefüggések elemzése, a 

környezettudatosság fontossága 

Fogalmak 

Komfortérzet, ivóvíz, levegő páratartalma, fogyasztásmérő, biztosíték, 

életvédelmi relé, fázis, nulla, védőföldelés, fűtés, klíma, 

környezettudatosság, tudatos fogyasztói magatartás, fenntarthatóság 

Javasolt 

tevékenységek 

 Információk gyűjtése és megosztása az egészséges 

lakókörnyezetről 

 Táblázatok, grafikonok elemzésén keresztül az ember számára 

optimális környezet meghatározása 

 Az épületek legfontosabb közműveinek áttekintése – 

elektromos hálózat, vízellátó rendszer, fűtési rendszer, 

légtechnika – folyamatábrák segítségével 



 Tapasztalatok gyűjtése a környezetben található 

épületgépészeti rendszerekről, például az iskolaépület új 

szempontú bejárása és feltérképezése során 

 Ökológiai lábnyom számítása valamelyik digitális alkalmazás 

segítségével, a kapott értékek véleményezése 

 Ötletek, javaslatok gyűjtése az elektromosenergia-fogyasztás, a 

vízfogyasztás, a fűtési és más hőenergia-felhasználás 

takarékossági lehetőségeiről, a hulladék keletkezését mérséklő 

fogyasztási, életmódbeli szokásokról 

 Költségszámítások végzése a megtakarításokkal kapcsolatban 

 

 

Tematikai egység  3. Az egészséges település Órakeret 6 óra 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek 

és lépéseinek meghatározásában; 

 célzottan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, 

adatgyűjtés útján; 

 holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések 

megértésére törekszik; 

 döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 

 érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges 

megoldások és az emberi tevékenység szerepét, jelentőségét; 

 felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági 

fejlődés kapcsolatát; 

 felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális 

problémák megoldásában; 

 felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és 

megszervezésében, tudatosan gazdálkodik a rendelkezésre álló 

anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 

 rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 

 tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal 

és az azokkal való hatékony és tudatos gazdálkodás módjaival; 

 egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

 érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes 

foglalkoztatási ágazatok jelentőségét; 

 ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, 

ezekkel kapcsolatban megfogalmazza saját preferenciáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  



 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, 

adatgyűjtés útján; 

 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg 

rajzoló- vagy tervezőprogram segítségével készíti el és osztja 

meg; 

 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe 

vesz környezeti szempontokat; 

 szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, 

bizonyos eltéréseket számszerűsít; 

 felsorolja az egészséges, élhető település kritériumait; 

 elemzi a különböző településtípusokhoz kötődő életformákat, 

felismeri a törvényszerűségeket; 

 elemzi az épített környezet és az életvitel összefüggéseit; 

 összehasonlítja a hagyományos és a modern építőanyagokat; 

 feltárja az építőanyagok és építési technológiák, építőipari 

foglalkozások közötti kapcsolatokat; 

 megnevezi a településeken található legfontosabb 

középületeket, közintézményeket és azok szerepét a 

településen lakók életében; 

 régi térképek, fényképek alapján nyomon követi egy adott 

terület változásait; 

 gyűjtött dokumentumok alapján megismeri a települése 

történetét. 

Fejlesztési feladatok 

és ismeretek 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Rendszerszemlélet fejlesztése 

 Fenntarthatóság fogalmának mélyítése 

 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok 

rendezése, értelmezése 

 Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben 

 Az ember személyes felelősségének felismerése a környezet 

alakításában 

 A városok kialakulásának és fejlődésének okai és 

szükségessége, a város fogalmának mélyítése 

 A különböző környezetszennyeződések hatása az épített 

környezetre és a településen élők életminőségére 

 Az épített környezet alakításának szempontjai, a zöld területek 

szerepe, környezetvédelem 

 Az épített tér és a természeti környezet közötti összhang 

szükségességének felismertetése 

 A funkcionalista és az organikus építészet főbb jegyeinek 

megismertetése, összehasonlítása 

 Információk gyűjtése különleges épületekről, híres 

építészekről, különös tekintettel a magyar vonatkozásokra 



 Követelmények a XXI. század településeivel szemben 

 Pozitív példák, építészeti megoldások gyűjtése 

 Parktervezés 

 

Fogalmak 

Légszennyezés, környezetszennyezés, tervszerű városépítés, 

városrehabilitáció, funkcionalista építészet, organikus építészet, 

tájépítészet 

Javasolt 

tevékenységek 

 Információgyűjtés a településformák fejlődéséről, a különböző 

országok, illetve kontinensek jellemző településeiről, híres 

építészekről, különös tekintettel a magyar vonatkozásokra. Az 

információk rendszerezése, megosztása 

 Egy adott település, településrészlet változásának, fejlődésének 

nyomon követése térképek, fényképek segítségével, 

következtetések megfogalmazása az ott élők életformájára, 

életminőségére vonatkozóan 

 Az egészséges, élhető település kritériumainak összegyűjtése, 

megfogalmazása 

 Információk gyűjtése a települések környezetszennyezését 

okozó tényezőkről, esettanulmányok alapján 

 Séta a településen. A település vagy településrész részletes, 

elemző megfigyelése az építészeti stílusok, zöld környezet 

szempontjából 

 Egy kijelölt területhez kapcsolódó településfejlesztési kérdések 

megvitatása 

 A XXI. század településeivel szembeni követelmények 

megfogalmazása, pozitív példák, építészeti megoldások 

keresése, megosztása 

 Parktervezés, az intézmény lehetősége szerint – zöld terület 

kialakítása, gondozása 

 

 

Tematikai egység 4. 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 

A kerékpáros közúti közlekedés 

A kerékpáros közúti közlekedés KRESZ szerinti szabályai, 

eszközrendszere. 

A balesetmentes, udvarias közlekedés. 

Közlekedési veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

digitális információk 

kezelése. 

 



A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati 

készségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező gyakorlati 

pályán. 

Felkészítés a közúti forgalomban történő kerékpáros közlekedésre. 

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. 

Közlekedéstörténet 

A motorok fejlődési állomásai. 

A korszerű szárazföldi közlekedés. 

A járműmeghajtások jövője. 

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. 

Nyomtatott és elektronikus közlekedési információforrások 

Tájékozódás közlekedési útvonalakról, járatokról, adatokról. 

Papíralapú és elektronikus menetrendek használata. 

A közlekedés idő- és költségigényének meghatározása 

útvonaltervező segítségével. 

A közlekedési környezet – mint rendszer – jellemzői. 

A közlekedési infrastruktúra mennyiségi jellemzői (idő, sebesség, 

gyakoriság, közlekedési logisztika). 

Figyelem, elővigyázatosság. 

Baleset esetén teendők. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Motor, útvonaltervezés, menetrend, környezettudatos közlekedés, 

környezeti terhelés, tömegközlekedés, közút, kerékpárút, híd, aluljáró, 

felüljáró 

Javasolt 

tevékenységek 

 

Információk gyűjtése, megosztása a saját település, lakókörnyezet 

úthálózatáról, tömegközlekedéséről, annak az ott élők életmódjára 

gyakorolt hatásáról 

Információk szerzése, képek gyűjtése a személy- és teherszállítás 

történetéről, a közlekedési infrastruktúra fejlődéséről 

Statisztikai adatok, táblázatok, diagramok elemzése alapján 

véleményformálás a közlekedési hálózatok szerepéről, a személy- és 

teherszállítás jelentőségéről 

Tájékozódás a közlekedési eszközök által okozott, a környezetet terhelő, 

illetve az egészséget károsító hatásokról esettanulmányokon keresztül 

Példák gyűjtése, bemutatása környezetbarát, biztonságos megoldásokra a 

közlekedésben 

Híd- vagy felüljárómodell építése önálló tervek alapján. Az elkészült 

modellek vizsgálata terhelési próbával 

Segélyhívás. Szituációs játékok. 

 

 



 

Tematikai 

egység 
5. Komplex modellezési feladat Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 

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. 

Tanulási 

eredmények  

 

jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és 

lépéseinek meghatározásában; 

megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 

felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 

alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ 

szerszámot, eszközt; 

önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat 

eredményességét; 

környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak 

megfelelően választ a rendelkezésre álló anyagokból; 

az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 

komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 

holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére 

törekszik; 

döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 

érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és 

az emberi tevékenység szerepét, jelentőségét; 

felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés 

kapcsolatát; 

felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák 

megoldásában; 

felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és 

megszervezésében, tudatosan gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi 

és nem anyagi erőforrásokkal; 

rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 

tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az 

azokkal való hatékony és tudatos gazdálkodás módjaival; 

egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási 

ágazatok jelentőségét; 

ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel 

kapcsolatban megfogalmazza saját preferenciáit. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Karbantartás a háztartásban 

Vízvezeték-szerelvények, különféle vízcsapok, lefolyók, WC 

tartályok működése (szabályozása), gyakran előforduló hibák, 

javítások. 

Fizika: áramkör, 

vezető, fogyasztó, az 

elektromos áram 



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. 

munkája és 

teljesítménye. 

 

Informatika: 

információkeresés, 

irányítás, 

szabályozás. 

 

Erkölcstan: Kötődés 

a tárgyi világhoz. 

Találmányok az 

emberiség 

szolgálatában (az 

emberek javára, 

kárára. 

 

 

 

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)  

 

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. 

Fogalmak Az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, 

eszközök megnevezése 

 

 

 

 

Javasolt 

tevékenységek 

 

 

 

 

 

 

 

A „Jövő városának” elkészítése projektmunkában, akár a storyline 

módszer alkalmazásával. Modellezni lehet az épületeket, a város 

infrastruktúráját, energiaellátását. A kivitelezés során alkalmazni lehet a 

legkorszerűbb technológiákat (például lézervágó, 3D nyomtató), 

amennyiben ezek az iskolában rendelkezésre állnak. Kutatás a városok 

és a közlekedés várható fejlődési irányáról, az emberek élet- és 

munkakörülményeinek változásáról. A szerzett információk 

felhasználása a tervezési folyamatban. Alkotótevékenység a tervek 

mentén. Az elkészült modell értékelése, a tervektől való eltérés 

vizsgálata 

 

 

 

 

 



Továbbhaladás 

feltételei 

 

- A foglalkozásokon való, aktív cselekvő részvétel.  

- A fejlesztési céloknak megfelelő készségek, képességek, 

attitűdök folyamatos fejlődése. 

-  A foglalkozásokon a tárgyak, produktumok elkészítése, a 

feladatok megoldása, a tevékenység elvégzése. 

-  A lakás villamos berendezéseinek ismerete és helyes használata. 

Alapvető balesetvédelmi és érintésvédelmi ismeretek.  

- Ismerje a közműrendszerek (vízvezeték- és fűtési rendszerek) 

működését.  

- A közlekedési helyzetek helyes megítélése, a veszélyhelyzetek 

gyors felismerése, elhárítása. 

-  Ismerje az egészségtudatosság és környezettudatosság 

fontosságát. 

-  Rendelkezzen megfelelő önismerettel és pályaképpel. 

 

 

 
 

 

 

Követelmények  

 A technika, a gazdaság világában, a környezetben kreatív módon tudjanak élni.  

 Problémamegoldó, elemző és rendszerező képességük a technikai tevékenység során 

fejlődjön.  

 Térszemléletük, 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. 

 

A tanulók értékelésének formái:  

 Az értékelés kiemelt szempontjai: a tanulók önmagukhoz mért fejlődése  

 

Szóbeli feleletek 

 összefüggő felelet  

 rövid beszámoló a megfigyelésekről, az egyénileg vagy csoportmunkában végzett 

anyagvizsgálatok és gyűjtőmunkák tapasztalatairól 

 kiselőadás a megfigyelésről, szakirodalomban olvasottakról 

 

Írásbeli munkák 

 rövid írásbeli felelet 

 témazáró dolgozat (ellenőrző feladatlap kitöltése) 

 házi dolgozat 

 rejtvénykészítés, rejtvényfejtés 



 számítási feladat megoldása 

 műszaki rajz készítése  

 mérési feljegyzés (szelektív hulladékgyűjtés) 

 gyűjtő- és kutatómunka (anyaggyűjtemények, szógyűjtés, )  

 füzetvezetés  

Manuális munka  

 munkadarab elkészítése  
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Történelem 

A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány, valamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi 

tényekkel, szereplőkkel, eseményekkel, történetekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti hovatartozása. Ismerkedjen meg a kulturális 

kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk alapértékeivel. A történelem tantárgy tantervének 

középpontjában a magyar nemzet és Magyarország története áll. 

A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában kontinuitásában, az európai, illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. 

A kerettanterv több általános európai jelenséget is konkrét magyar példákon keresztül mutat be. Ennek révén a tanuló a magyar történelmi jelenségeket 

elsősorban nem általános modellek alapján, hanem a konkrét történelmi helyzet jellegzetességeit figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés 

hozzásegíti a tanulót, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket és 

folyamatokat, így alakulhat ki benne a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat, és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet érzése. 

A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű tudástartalmakkal és különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek 

megtanulásához, illetve elvégzéséhez különféle módszereket kell választania. A történelmi információk keresése és feldolgozása, a forráskritika, a 

következtetések levonása és egyéb gondolkodási műveletek közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik a tanulási kompetenciákat. A történelmi értelmező 

kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán keresztül a tanuló fejleszti a lényeges és kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és 

rendszerezésének a tanulás során elengedhetetlenül fontos képességét. 

A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kívül, más élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és 

politikai jelenségeinek megértéséhez és megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai történelemtanulás élményszerűsége mellett – erős 

ösztönzést adhat az élethosszig tartó tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi kérdések iránti érdeklődésre. 

Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés fejlesztésének egyik hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi 

problémákról beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A 

különböző típusú, más-más korokból és eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása pedig nagyban segíti a különféle kommunikációs 

környezetek (kontextusok) közötti magabiztos eligazodást. 



 

2 
 

Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, felelősségteljes használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási 

készségei fejlődnek, ami elősegíti elemző és mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része a megszerzett információk ellenőrzése, 

hitelességének vizsgálata. A történelmi forrásokat tartalmazó internetes portálok, hang- és filmarchívumok és adatbázisok megismerése és használata, az itt 

talált források feldolgozása elengedhetetlen feltétele a korszerű történelemtanulásnak. A digitális információfeldolgozás, illetve a digitális kommunikáció 

fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájékozódási készségek kialakításában, így a felelős és aktív állampolgárrá nevelésben. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források feldolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz 

meg, kiemeli a lényeget, következtetéseket von le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a történelmi források és interpretációk 

mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a differenciált történelmi 

gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló képessé válik események, folyamatok és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, 

valamint bizonyos történések okainak és következményeinek több szempontú feltárására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok mindennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, 

valamint történelmi életutaknak és cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve követhető modelleket adaptálhat saját 

életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A tanulóban tudatosul, hogy nehéz élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, lehetőségek. Értékeli a 

válságos történelmi helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, önfeláldozás, segítségnyújtás és szolidaritás követésre méltó példáit. A tanuló arra 

törekszik, hogy az emberi cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyaltan értelmezze. A társadalmakra, 

közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs szabályok felismerése a tanuló alkalmazkodóképességét fejleszti. 

A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A történelem tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság 

kulturális örökségének fő elemeit. Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok technológiai, tudományos és művészeti szerepét. Az egyes 

történelmi korszakok áttekintése során felismeri az értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző gondolkodással feltárja azoknak az életmódra, a 

mindennapokra gyakorolt hatását. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az alkotó emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és 

elismeri a tudósok, kutatók és művészek teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más értékteremtő, alkotó emberek kiemelkedő 

eredményeire, teljesítményeire. Az életmódtörténeti témakörök feldolgozása révén a tanuló felismeri, hogy a munkavégzés az egyén, a család és a társadalom 

létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka sokszor küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő tevékenység. A 

történelmi korszakok jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái kiindulópontként szolgálnak a saját életút tervezésekor, akár a pályaválasztás során is. 
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A kerettanterv témakörönként határozza meg a javasolt óraszámot. Ezek összege megfelel az évi teljes óraszámnak, amely elegendő a témák 

ismeretanyagának feldolgozásához és a tanulási eredményekhez kapcsolódó kompetenciák elsajátításához. A kerettantervben meghatározott tanulási 

tartalmak azonban átlagos esetben a javasolt órakeret kb. 80%-ában feldolgozhatók. 

A helyi tanterv alapján a tanár a kerettantervből évente két témát mélységelvű feldolgozásra jelöl ki, amelyre több idő, a javasolt időkereten felül összesen 

további 6–10 óra tervezhető. Ezeknek legalább 70%-a magyar történelmi témájú legyen. A mélységelvű tanítás lehetőséget ad az adott téma részletesebb 

ismeretekkel, többféle megközelítési móddal és tevékenységgel történő feldolgozására. A mélységelvű témák esetében nagyobb lehetőség nyílik a 

projektmunkára, illetve a múzeumi órák és a témával kapcsolatos tanulmányi kirándulások szervezésére. 

A Témakörönként megjelenő tantervi táblázatok magukba foglalják a hozzájuk tartozó Témákat, a konkrétabb tartalmakat feltüntető Altémákat, valamint az 

egyes témakörökhöz kapcsolódó Fogalmak és adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően elsajátítandó fogalmakat, személyeket, kronológiai és topográfiai 

adatokat. Minden fogalmi elem csak egyszer fordul elő, annál a témakörnél, ahol kötelező elemként először szerepel a tantervben. A táblázat utolsó 

oszlopában feltüntetett Fejlesztési feladatok teljesítésével valósulnak meg az előírt tanulási eredmények. 

A táblázat alatt témakörönként felsorolt Javasolt tevékenységek nem kötelező elemei a tantervnek, de eredményessé tehetik a tananyag feldolgozását és a 

szaktanári munkát. Ezek köre természetesen bővíthető különféle tanulási eljárásokkal, módszerekkel. 

5-8. évfolyam 

Az általános iskolai történelemtanítás és –tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a magyar és egyetemes történelem legalapvetőbb történeteivel, 

tényeivel, jelenségeivel, eseményeivel és szereplőivel. A magyar történelem eseményeiről és hőseiről kialakított kép, a büszkeségre okot adó történelmi 

cselekedetek, eredmények és emberi teljesítmények megismerése megalapozza a hazaszeretet érzését. 

A tantárgy tanulása során bővülő ismeretei és a különböző tevékenységek által alakuljanak ki a tanulóban a történelemről és társadalmi kérdésekről való 

tájékozódás és gondolkodás legalapvetőbb kompetenciái, amelyek segítik, hogy megértse a múlt és jelen társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális 

jelenségeit. Az általános iskolai történelemtanulás megalapozza a tanulóban az aktív állampolgári léthez szükséges kompetenciákat. 

Az általános iskolai történelemtanításnak egyszerre célja és feltétele a tanuló kíváncsiságának és tudásvágyának felkeltése és ébren tartása a történelem, 

illetve a közéleti kérdések iránt. Az egyes témák, tanítási módszerek és tanulói tevékenységek kiválasztása során mindig szem előtt kell tartani a tanulás 

élményszerűségének követelményét. A tanuló képzeletét, fantáziáját és érzelmeit megragadó témák, történetek és tevékenységek révén válhat eredményessé 

a történelem tanulása. A különböző korok életmódját tárgyaló témakörök és a történelmi portrék jó alkalmat adnak a szemléletes és élményszerű 
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megjelenítésre (pl. képek, filmek, modellek, zenék, hangdokumentumok), a tanuló életéhez, érdeklődéséhez köthető témák tárgyalására, valamint érdekes, 

megrázó vagy éppen tréfás, de mindenképpen elgondolkodtató történetek elbeszélésére, illetve megjelenítésére. 

A történelemtanulás ugyan az ötödik évfolyamon kezdődik, de iskolai előzményekre is támaszkodik; az 1–4. évfolyamon elsajátított kompetenciákra éppúgy, 

mint az alsó tagozat történelmi tárgyú olvasmányaira, illetve a tanulónak a nemzeti ünnepek iskolai megünneplése és az emléknapok nyomán keletkező 

tudására. 

A kerettanterv évenként 5–8 témakör feldolgozását írja elő. Az egyes témakörök 2–7 témát tartalmaznak, ami tanévenként összesen 18–20 témát jelent. 

Miközben az éves időkeret a korábbi tantervekhez képest nem változott, a minimálisan kötelező témák, fogalmak és egyéb adatok/lexikai egységek száma a 

korábbiaknál kevesebb lett. A meghatározott tananyagrészek feldolgozása átlagos esetekben a javasolt idő mintegy 80 %-át veszi igénybe. Mindez időt és 

alkalmat ad a tevékenységalapú tanulásra, az ismeretek alkalmazására, a tanulási eredményekben megfogalmazott kompetenciák fejlesztésére a tanár által 

leghatékonyabbnak tartott (pl. egyéni, kooperatív) tanulási technikák alkalmazására. Továbbá ez által lehetőség nyílik a helyi tantervben megfogalmazott 

helytörténeti vagy egyéb témák beemelésére, speciális foglalkozások szervezésére (pl. múzeumi, könyvtári órák, közös filmnézés), illetve tantárgyközi 

projektek megvalósítására. 

5–6. évfolyam 

Az általános iskola 5–6. évfolyamán a történelemtanítás bevezeti a tanulót a történelmi múlt megismerésébe. A tantárgy iránti érdeklődés felkeltése, a pozitív 

hozzáállás megteremtése és a legfontosabb ismeretek elsajátítása mellett ekkor kezdődik a történelemtanuláshoz szükséges alapvető tanulásmódszertani 

jártasságok, készségek kialakítása. A tanuló egyfelől megismerkedik az ókor, középkor, kora újkor és az újkor történelmének néhány jellemző vonásával, 

jelenségével, a magyar történelem legfontosabb fordulópontjaival, hőseivel és szereplőivel a 19. század közepéig. Elsajátítja, és alkalmazni kezdi a 

kulcsfogalmakat, gyakorolja a változatos tevékenységformákat – információszerzés és -feldolgozás; tájékozódás időben és térben; történetek megértése, 

elbeszélése, megvitatása stb. –, amelyek megalapozzák történelemtanulási készségeinek fejlődését, történelmi gondolkodásának kialakulását. 

Ebben a szakaszban elsősorban konkrét történelmi események és élethelyzetek, szokások képszerű bemutatása, történetek elmesélése a jellemző. A tantervi 

témakörök egy jelentős részét történeti korok szerint beágyazott életmódtörténeti és portré témák adják. Előbbiek a régmúlt korok embereinek életét 

mutatják be egy-egy konkrét település és nép mikrovilágán, illetve az ezekhez kapcsolódó történeteken keresztül. További fontos alapelv a jelenségalapú 

megközelítés, vagyis a tanuló nem általános modelleken, hanem egyes települések/népek életén keresztül ismerkedik meg az ókor, a középkor, a kora újkor 
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és az újkor világával. A portré típusú témakörök a magyar történelem néhány kiemelkedő személyiségének, hősének életét, cselekedeteit és történelmi 

jelentőségét dolgozzák fel, miközben megismertetik a tanulót a hozzájuk fűződő történeti hagyománnyal. 

Az általános iskolában a történettanításon alapuló történelemtanítás, vagyis a történetmesélés, a szemléletesség és a tevékenységközpontú megközelítés a 

témák kiválasztásának, illetve feldolgozásának egyaránt fontos vezérelve. Az egyes korszakok életmódját bemutató témakörök, témák, a kiemelkedő 

személyiségeket bemutató portrék eredményes bemutatásához a tanuló képzeletét megragadó történeteken, a személyes életéhez kapcsolódó élményeken 

keresztül vezet a sikeres történelemtanítás útja. Ugyanakkor a történetek feldolgozásán keresztül fejlődik a tanulónak a történelemtanuláshoz 

elengedhetetlen narratív kompetenciája is. 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 életközeli módon 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. 

A témakörökben mélységszintű téma feldolgozása került beillesztésre. Az órakeretben + órákkal jelöltünk 5-6 évfolyamon egyaránt azt az időkeretet, amelyet 

a témakör feldolgozásához az órakeret biztosít. 

 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK)  

TÖRTÉNELMI ISMERETEK  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

 ismeri és fel tudja idézni a magyar és az európai történelmi hagyományhoz kapcsolódó legfontosabb mítoszokat, mondákat, történeteket, 
elbeszéléseket; 

 be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az egyes történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló 
tényezőket; 

 tisztában van a zsidó-keresztény kultúra kialakulásának főbb állomásaival, ismeri a legfontosabb tanításait és hatását az európai civilizációra és 
Magyarországra; 

 ismeri a középkori és újkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, illetve szerepüket a magyar nemzet történetében; 
 fel tudja idézni a középkori és újkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, jelenségeit, folyamatait, és fordulópontjait a honfoglalástól 

napjainkig; 
 képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a hazaszeretet, önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira;  
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 tisztában van a középkor és újkor világképének fő vonásaival; 
 ismeri és be tudja mutatni a 19. századi modernizáció gazdasági társadalmi és kulturális hatásait Magyarországon és a világban; 
 ismeri a különböző korok hadviselési szokásait, jellemzőit; 
 példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magyarok Európa és a világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez; 
 ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit a középkorban és újkorban, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-

európai régió népeinek kapcsolatára és együttműködésére; 
 valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot a középkori és újkori európai történelmi folyamatokban. 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, olvasott és hallott, valamint a különböző médiumok által felkínált szöveges és képi 
anyagokból; 

 kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat) elbeszélő vagy leíró szövegekből, illetve rövidebb magyarázó szövegekből, és az ezek alapján 
megfogalmazott kérdésekre egyszerű válaszokat képes adni; 

 megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi információkat gyűjt különböző médiumokból és forrásokból (könyvek, 
atlaszok, kronológiák, könyvtárak, múzeumok anyagai, filmek; nyomtatott és digitális, vizuális források); 

 képes magatartásformák megfigyelésére és jellemzésére; 
 megadott szempontok alapján rendszerezi a történelmi információkat; 
 felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra kapcsolódik az adott történelmi témához; 
 képen, egyszerű ábrán ábrázolt folyamatot, jelenséget saját szavaival le tud írni; 
 képes különbséget tenni források között típus és kontextus alapján; 
 össze tudja vetni a forrásokban található információkat az ismereteivel; 
 meg tudja vizsgálni, hogy a történet szerzője résztvevője vagy kortársa volt-e az eseményeknek;  
 egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni. 

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fontos esemény és jelenség időpontját; 
 használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket, történelmi eseményre, jelenségre, korszakra való utalással végez időmeghatározást; 
 időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő ábrázolására pl. időszalag segítségével; 
 a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, képeket hozzá tudja rendelni egy adott történelmi korhoz, régióhoz, államhoz; 
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 használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi események helyszíneinek azonosítására, egyszerű jelenségek leolvasására, 
vaktérképen való elhelyezésére; 

 egyszerű alaprajzokat, modelleket, térképvázlatokat (pl. települések, épületek, csaták) tervez és készít. 

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önállóan képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi személyeket bemutatni, saját véleményt megfogalmazni; 
 össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró szövegek tartalmát; 
 az általa gyűjtött történelmi adatokból, szövegekből rövid tartalmi ismertetőt tud készíteni; 
 képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, eseményekkel kapcsolatban; 
 képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról; 
 különböző történelmi korszakok, történelmi kérdések tárgyalása során alkalmazza az értelmező és tartalmi kulcsfogalmakat, továbbá használja a 

témához kapcsolódó történelmi fogalmakat; 
 tud egyszerű vizuális rendezőket kiegészíteni hagyományos vagy digitális módon (táblázatok, ábrák, tablók, rajzok, vázlatok) egy történelmi témáról; 
 egyszerű történelmi témáról tanári útmutatás segítségével kiselőadást állít össze és mutat be; 
 egyszerű történelmi kérdésekről véleményt tud megfogalmazni, állításait alátámasztja; 
 meghallgatja mások véleményét, érveit; 
 tanári segítséggel dramatikusan, szerepjáték formájában tud megjeleníteni történelmi eseményeket, jelenségeket, személyiségeket. 

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek között; 
 képes megfigyelni és összehasonlítani a történelemben előforduló különböző emberi magatartásformákat és élethelyzeteket; 
 a történelmi eseményekkel és személyekkel kapcsolatban önálló kérdéseket fogalmaz meg; 
 feltételezéseket fogalmaz meg történelmi személyek cselekedeteinek mozgatórugóiról, és alátámasztja azokat; 
 a történelmi szereplők megnyilvánulásainak szándékot tulajdonít; 
 önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről; 
 felismeri a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat, életmódokat, szokásokat, változásokat, képes azokat összehasonlítani 

egymással, illetve a mai korral; 
 példákat hoz a történelmi jelenségekre; 
 felismeri, hogy az emberi cselekedet és annak következménye között szoros kapcsolat van. 
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A tanuló az 5–6. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 

Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás, ok és következmény, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi jelentőség. 

Tartalmi kulcsfogalmak: 
 politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság, egyeduralom, demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom; 
 társadalmi: társadalom, társadalmi csoport, nemzet, népcsoport, életmód; 
 gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, árutermelés, falu, város; 
 eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép. 

 
 

A tanulók értékelése 

A számonkérés formái: 

Önálló szóbeli felelet. 
Félévente legalább egy házidolgozat, esszé vagy kiselőadás elkészítése. 
Félévente legalább két témazáró feladatlap megírása. 
 

A tanulók értékelésekor fontos szempontok: 

Aktivitás és részvétel a tanulói tevékenységek során. 
Szóbeli és írásbeli feleletek, beszámolók esetében az összefüggő, követhető, logikus gondolatmenetre való törekvés. 
Képes-e önállóan felépíteni feleletét? Képes-e kérdéseket megfogalmazni?  
Az alapvető történelmi fogalmak helyes használata. Fontos események, személyek elhelyezése időben és térben, tájékozódás a történelmi térképen.  
Egyéni és csoportos képességfejlesztő feladatok (pl. forrás, kép, ábra, grafikon, diagram elemzés) megoldása. 
Projektumok (pl. tablók, szerkezeti és alaprajzok, makettek) egyéni vagy csoportos elkészítése. 
Tanórán kívüli információszerzés és gyűjtőmunka produktumainak bemutatása. 
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Az 5–6. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 136 óra. 

Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 6–10 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör Javasolt óraszám 

Személyes történelem 7 

Fejezetek az ókor történetéből 13 

A kereszténység 5 

A középkor világai 13 

Képek és portrék az Árpád-kor történetéből 20 

Képek és portrék a középkori magyar állam virágkorából 10 

Új látóhatárok 11 

Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből 14 

Élet a kora újkori Magyarországon 6 

Forradalmak kora 5 

A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora 15 

Évente két mélységelvű téma  17 

Összes óraszám: 136  

Megjegyzés: A szaggatott vonal az évfolyamok közötti határokat jelzi. 
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TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

5. ÉVFOLYAMRA JUTÓ ÓRAKERET ELOSZTÁSA 

TANÉVI ÓRASZÁM: 72 ÓRA (36 TANÍTÁSI HÉTRE SZÁMOLVA), HETI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

 

 

TEMATIKAI EGYSÉG ÓRAKERET A KERETTANTERV SZERINT 5. ÉVFOLYAMRA JUTÓ ÓRAKERET 

SZEMÉLYES TÖRTÉNELEM 7  

FEJEZETEK AZ ÓKOR TÖRTÉNETÉBŐL 13 +2 

A KERESZTÉNYSÉG 5  +2 

A KÖZÉPKOR VILÁGAI 13  

KÉPEK ÉS PORTRÉK AZ ÁRPÁD-KOR TÖRTÉNETÉBŐL 20   

MÉLYSÉGELVŰ TÉMA : A KERESZTÉNY MAGYAR ÁLLAM ALAPÍTÁSA, KIÉPÍTÉSE 10  

ÖSSZESEN 68 ÓRA 72 ÓRA 
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TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

6. ÉVFOLYAMRA JUTÓ ÓRAKERET ELOSZTÁSA 

TANÉVI ÓRASZÁM: 72 ÓRA (36 TANÍTÁSI HÉTRE SZÁMOLVA), HETI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

 

 

TEMATIKAI EGYSÉG ÓRAKERET A KERETTANTERV SZERINT 6. ÉVFOLYAMRA JUTÓ ÓRAKERET 

KÉPEK ÉS PORTRÉK A KÖZÉPKORI MAGYAR ÁLLAM VIRÁGKORÁBÓL 10  +2 

ÚJ LÁTÓHATÁROK 11  

PORTRÉK ÉS TÖRTÉNETEK MAGYARORSZÁG KORA ÚJKORI TÖRTÉNETÉBŐL 14  

ÉLET A KORA ÚJKORI MAGYARORSZÁGON 6  

FORRADALMAK KORA 5 +2 

A MAGYAR NEMZETI ÉBREDÉS ÉS POLGÁROSODÁS KORA 15  

MÉLYSÉGELVŰ TÉMA : A POLGÁROSODÁS HATÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN  7  

ÖSSZESEN        68 ÓRA 72 ÓRA 
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5.ÉVFOLYAM: 

TÉMAKÖR: Személyes történelem 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Körülöttem a történelem  Családi fotóalbum és 
személyes tárgyak. 

 Személyes történetek 
dokumentálása, 
elbeszélése. 

 Egy nap dokumentálása. 
 Kódexkészítés (valamely 

magyar kódex mintájára 
pl. Képes krónika). 

Fogalmak: kódex. 

 
Kronológia: Kr. e. és Kr. 
u., évszázad, őskor, 
ókor, középkor, újkor, 
jelenkor/modern kor.  

 

 Egyszerű, személyes történetek elmesélése. 
 Családi fotók, tárgyak, történetek gyűjtése és 

rendszerezése. 
 Címer, zászló, pecsét készítése önállóan vagy társakkal. 
 Információk gyűjtése képi és tárgyi forrásokból megadott 

szempontok szerint. 
 A történelmi idő ábrázolása vizuális eszközökkel. 

Címer, zászló, pecsét, az idő 
mérése 

 Címerek és zászlók 
alkotóelemei saját 
település és Magyarország 
címere és zászlaja 
példáján. 

 A hitelesítés eszköze, a 
pecsét (pl. az Aranybulla 
pecsétje). 

 Személyes címer-, zászló- 
és pecsétkészítés. 

 Az időszámítás. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
 Képpel illusztrált, írott összefoglaló készítése egy meghatározó személyes élményről. 
 Kódexlap készítése, pl. a Képes krónika alapján. 
 Időszalag készítése. 
 Ország, település, iskola, sportegyesület és egyéb címerek gyűjtése. 
 Címerek értelmezése tanári irányítással. 

TÉMAKÖR: Fejezetek az ókor történetéből 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK  

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

Az ókori Egyiptom világa  Földművelés a Nílus mentén. 
 Hitvilág és halottkultusz a piramisok 

és a Királyok Völgye példáján: 
Memphis és Théba. 

 A legjelentősebb találmány: az írás. 

Fogalmak: öntözéses 
földművelés, fáraó, piramis, 
hieroglifa, városállam, jósda, 
többistenhit, olümpiai 
játékok, monda, provincia, 
rabszolga, gladiátor, 
amfiteátrum, falanx, légió, 
népvándorlás. 

 
Személyek: Kheopsz, Zeusz, 
Pallasz Athéné, Nagy Sándor, 
Romulus, Hannibál, Julius 
Caesar, Augustus, Attila.  

 
Kronológia: Kr. e. 776 az első 
feljegyzett olümpiai játékok, 

 Az ókori egyiptomi, görög és római 
életmód főbb vonásainak felidézése. 

 Információk gyűjtése az ókori és a 
modern olimpiai játékokról, és 
összehasonlításuk. 

 Az ókori hadviselés legalapvetőbb 
jellemzőinek bemutatása. 

 Görög hoplita felismerése, 
fegyverzetének azonosítása képen, 
rekonstrukciós ábrán. 

 A tanult háborúk okainak és 
következményeinek bemutatása; 
illetve a tanult hősökhöz kapcsolódó 
történetek felidézése. 

 Mai magyar településnevek 
azonosítása az ókori Pannónia 
térképén.  

Az ókori Hellász öröksége  Mindennapok egy görög 
városban:  Athén és lakói.  

 Görög istenek, az olümpiai játékok. 
 Az athéni és spártai nevelés. 

Az ókori Róma öröksége  Róma alapítása a mondákban. 
 Egy római polgár mindennapjai. 
 A gladiátorviadalok és a 

kocsiversenyek. 
 Római emlékek Pannóniában. 

A görög-római hadviselés  Görög hadviselés a marathóni csata 
példáján. 

 Nagy Sándor hadserege és hódításai. 
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 Az ókor „tankjai”: Hannibál 
elefántjai. 

 Caesar légiói. 

Kr. e. 753 Róma alapítása a 
hagyomány szerint, Kr. e. 
490 a marathóni csata, Kr. u. 
476 a Nyugatrómai 
Birodalom bukása. 

 
Topográfia: Egyiptom, Nílus, 
Athén, Olümpia, Spárta, 
Itália, Róma, Pannónia, 
Aquincum, Marathón, Római 
Birodalom.  

 A Hun Birodalom földrajzi 
kiterjedésének nyomon követése a 
térképen. 

 A nomád életmód, gazdálkodás és 
hadviselés alapvető 
jellegzetességeinek felidézése. 

 Történelmi mozgások (pl. 
hadmozdulatok, hadjáratok, 
népmozgások) nyomon követése 
történelmi térképen. 

Képek a népvándorlás korából  A Római Birodalom szétesése. 
 A Hun Birodalom.  
 Attila és hadjáratai: az ókor egyik 

legnagyobb csatája (a catalaunumi 
csata). 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
 Képek gyűjtése és rendszerezése ókori épületekről. 
 Térképvázlat készítése egy ókori város jellegzetes épületeinek és közterületeinek (pl. piac, kikötő) feltüntetésével. 
 Egy szabadon választott pannóniai település megtekintése. 
 Tabló készítése az ókori civilizációk kulturális örökségéről. 
 Egy ókori ütközet rekonstruálása (film, kép, ábra, térképvázlat segítségével). 
 A Szépművészeti Múzeum egyiptomi kiállítása néhány darabjának megtekintése és feldolgozása. 
 Helyi ókori tárgyú gyűjtemény néhány darabjának megtekintése és feldolgozása. 
 Ókori témájú film vagy filmrészlet megtekintése és megbeszélése. 

TÉMAKÖR: A kereszténység 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

Az Ószövetség népe  

 

 Az Ószövetség/Héber Biblia: 
Ábrahám és Mózes. 

Fogalmak: egyistenhit, 
Biblia, Ószövetség/Héber 

 Jézus élete legfontosabb 
eseményeinek bemutatása. 
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 Az önálló zsidó állam alapítói: Dávid 
és Salamon története.  

Biblia, Újszövetség, zsidó 
vallás, keresztény vallás, 
keresztség és úrvacsora. 

 
Személyek: Mózes, Dávid, 
Salamon, Jézus, Mária, 
József, Szent Péter és Szent 
Pál apostolok. 

 
Topográfia: Jeruzsálem, 
Betlehem. 

 Jézus erkölcsi tanításainak 
értelmezése. 

 A kereszténység fő jellemzőinek és 
elterjedésének bemutatása. 

 A Héber Biblia máig ható innovációi: 
egyistenhit, tízparancsolat, heti 
pihenőnap  

Jézus élete, tanításai és a 
kereszténység 

 Történetek az Újszövetségből. 
 A kereszténység főbb tanításai. 
 A kereszténység elterjedése.   
 A keresztény hitélet színterei és 

szertartásai. 
 A kereszténység jelképei. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
 A bibliai történeteket ábrázoló képek, művészeti alkotások gyűjtése. 
 Tematikus képgaléria összeállítása a zsidó és keresztény vallásról megadott szempontok alapján. 
 Képek gyűjtése bibliai helyszínekről. 
 Pál apostol missziós útjainak követése tematikus térképen. 

TÉMAKÖR: A középkor világai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

Élet a várban – egy magyar vár (pl. 
Visegrád) és uradalom 

bemutatásával 

 Királyok és nemesek 
 Várépítészet – híres magyar 

középkori várak. 
 Egy uradalom működése, a falvak 

világa (a jobbágyok élete). 

Fogalmak: földesúr, lovag, 
nemes, uradalom, jobbágy, 
robot,  pápa, szerzetes, 
bencés rend, pálos rend, 
kolostor, katolikus, román 

 A középkori és a mai életforma 
néhány jellegzetességének 
összehasonlítása. 

 A középkori kultúra főbb vonásainak 
felidézése. 
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Élet a kolostorban – egy magyar 
kolostor (pl. Pannonhalma) 

bemutatásával 

 A középkori egyházszervezet. 
 A szerzetesség és a kolostor. 
 Román és gótikus templomépítészet 

– híres magyar középkori egyházi 
emlékek.  

 Oktatás a középkorban. 

stílus, gótikus stílus, polgár, 
céh, iszlám vallás. 

 
Személyek: Szent Benedek, 
Gutenberg, Mohamed. 

 
Topográfia: Visegrád, 
Pannonhalma, Szentföld, 
Anglia, Franciaország. 

 Az egyes középkori társadalmi 
rétegek életformája közti eltérések 
összehasonlítása. 

 A középkori város és a falu 
összehasonlítása megadott 
szempontok alapján (pl. jellegzetes 
foglalkozások, életmód). 

 A középkori hadviselés legalapvetőbb 
jellemzőinek bemutatása. 

 A középkori páncélos lovag 
felismerése, fegyverzetének 
azonosítása képen, rekonstrukciós 
ábrán. 

Élet a középkori városban – egy 
magyar város (pl. Buda) 

bemutatásával 

 A céhek. 
 A városi polgárok. 
 Városépítészet – híres magyar 

középkori városok. 
 Könyvnyomtatás és reneszánsz. 

A keresztes lovagok világa  Az iszlám–arab kihívás. 
 A nehézlovas harcmodor. 
 Keresztesek a Szentföldön. 
 A lovagi életforma és kultúra. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Alaprajz készítése vagy értelmezése egy középkori városról, uradalomról, várról vagy kolostorról.  
 Tablókészítés a középkori magyar templomokról.  
 Céhszabályzat vagy cégér készítése önállóan vagy társakkal. 
 Egy középkori ütközet rekonstruálása (film, kép, ábra, térképvázlat segítségével). 
 Beszámoló készítése egy lovagi tornáról és/vagy a lovagi erényekről. 
 Egy lehetséges karriertörténet bemutatása a középkorból (inasból céhmester, apródból lovag, jobbágyból püspök). 
 Montázs összeállítása a középkort idéző képekből megadott szempontok alapján (pl. foglalkozás, viselet, jelentős események stb.). 

TÉMAKÖR: Képek és portrék az Árpád-kor történetéből 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 



 

17 
 

Történetek a magyarok eredetéről  A hun-magyar eredettörténet a 
krónikákban: Hunor, Magor; Csaba 
királyfi. 

 Az Árpád-ház eredettörténete: 
Emese álma, vérszerződés.  

Fogalmak: hunok, finnugor, 
törzs,  vérszerződés, 
fejedelem, honfoglalás, 
székelyek, kalandozások, 
vármegye, tized, ispán, Szent 
Korona, tatárok/mongolok, 
kunok. 

 
Személyek: Álmos, Árpád, 
Géza, I. (Szent) István, I. 
(Szent) László, Könyves 
Kálmán, III. Béla, IV. Béla, 
Szent Gellért, Szent 
Erzsébet, Szent Margit.  

 
Kronológia: 895 a 
honfoglalás, 907 a pozsonyi 
csata, 997/1000–1038 István 
uralkodása, 1222 az 
Aranybulla kiadása, 1241–
1242 a tatárjárás, 1301 az 
Árpád-ház kihalása. 

 
Topográfia: Etelköz, 
Vereckei-hágó, Kárpát-
medence, Esztergom, Buda, 
Székesfehérvár, 
Horvátország, Muhi, Német-
római Császárság. 

 A mondák és a valóság közötti 
kapcsolatok és ellentmondások 
felismerése. 

 A tanult mondai történetek 
felidézése, a mondai hősök 
szándékainak azonosítása. 

 Mondai szereplők felismerése képek, 
művészeti alkotások alapján. 

 Rekonstrukciós rajzok, ábrák 
elemzése és/vagy készítése a 
honfoglaló magyarok viseletéről, 
lakóhelyéről, fegyverzetéről. 

 Történetek felidézése az Árpád-kori 
magyar történelemből. 

 A tanult történelmi személyek 
jelentőségének felismerése. 

 A tanult uralkodók elhelyezése az 
időszalagon. 

Honfoglalás és kalandozások  Álmos és Árpád alakja a krónikákban. 
 A honfoglalás: Etelközből a Kárpát-

medencébe. 
 Történetek a kalandozó 

magyarokról. 

Szent István és a magyar állam  Géza és István alakja a krónikákban. 
 István harca Koppánnyal és a 

koronázás. 
 Államalapítás: egyházszervezés, 

vármegyék és törvények. 

Árpád-házi királyportrék  Szent László, a lovagkirály. 
 Könyves Kálmán, a művelt király.  
 III. Béla, a nagyhatalmú király. 
 II. András és az Aranybulla 
 IV. Béla és a tatárjárás. 

Árpád-kori szentek  Szent Gellért. 
 Szent Erzsébet. 
 Szent Margit. 

Árpád-kori győztes harcok és 
csaták 

 A pozsonyi csata.  
 Német támadások nyugatról: 

felperzselt föld és a vértesi csata. 
Nomád támadások keletről: a kerlési 
csata. 

Magyarország koronázási jelvényei  Szent Korona. 
 Palást, jogar, országalma. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Az Árpád-kori magyar történelem kiemelkedő alakjait ábrázoló képek gyűjtése. 
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 Képösszeállítás készítése a Szent Lászlót megörökítő freskókból a Kárpát-medencében. 
 A történelmi alakok megjelenítése szerepjátékkal egy konkrét történelmi helyzetben. 
 Információk gyűjtése és megbeszélése az Árpád-kor uralkodóiról, szentjeiről. 
 A Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintése. 

 

6.ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: Képek és portrék a magyar állam virágkorából 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

Magyar királyportrék a 14–15. 
századból 

 Károly és az aranyforint. 
 Nagy Lajos, a hódító. 
 Luxemburgi Zsigmond, a császár. 

Fogalmak: aranyforint, 
kormányzó, végvár, 
szekérvár, zsoldos. 

 
Személyek: I. (Anjou) Károly, 
I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi 
Zsigmond, Hunyadi János, I. 
(Hunyadi) Mátyás. 

 
Kronológia: 1335 a visegrádi 
királytalálkozó, 1456 a 
nándorfehérvári diadal, 
1458–1490 Mátyás 
uralkodása. 

 

 A mondák és a valóság közötti 
kapcsolatok és ellentmondások 
felismerése. 

 Tematikus térkép értelmezése 
és/vagy térképvázlat készítése Nagy 
Lajos hódításairól/Hunyadi János 
hadjáratairól. 

 A tanult történelmi személyek 
jelentőségének felismerése. 

Hunyadi János, a törökverő  Hunyadi János, a sokoldalú 
hadvezér. 

 A nándorfehérvári diadal. 

Hunyadi Mátyás, a reneszánsz 
uralkodó 

 Mondák és történetek Mátyás 
királyról. 

 A fekete sereg. 
 Mátyás reneszánsz udvara. 
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Topográfia: Lengyelország, 
Oszmán Birodalom, 
Csehország, 
Nándorfehérvár.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 A korszak kiemelkedő alakjait ábrázoló képek gyűjtése, rendszerezése az egyes uralkodócsaládok szerint. 
 A nándorfehérvári csata rekonstruálása (ábra, térképvázlat, kép, film, animáció segítségével). 
 Mátyás, a reneszánsz uralkodó – beszámoló készítése a királyi udvarban tett képzeletbeli látogatásról.  
 A Nemzeti Múzeum középkori magyar gyűjteménye néhány darabjának megtekintése és feldolgozása. 
 Látogatás a visegrádi várban és/vagy királyi palotában.  

TÉMAKÖR: Új látóhatárok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

A földrajzi felfedezések  A felfedezők útjai. 
 A világkereskedelem kialakulása. 
 Gyarmatosítás Amerikában: az 

őslakosság sorsa, ültetvények és 
rabszolgák. 

Fogalmak: gyarmat, 
manufaktúra, tőkés, 
bérmunkás, kapitalizmus, 
bank, tőzsde, részvény, 
reformáció, református, 
evangélikus, ellenreformáció 
és katolikus megújulás, 
jezsuiták, vallási türelem, 
felvilágosodás. 

 
Személyek: Kolumbusz 
Kristóf, Magellán, Luther 

 A nagy felfedezők útjainak 
bemutatása térképen. 

 A céhek és a manufaktúrák 
összehasonlítása. 

 A világkereskedelem útvonalainak 
bemutatása térkép segítségével. 

 A reformáció és katolikus megújulás 
hatásának feltárása az anyanyelvi 
kultúra és oktatás területén. 

 Érvelés a vallási türelem mellett. 

Korai kapitalizmus  A tőkés gazdálkodás kibontakozása 
és a polgárosodó életmód. 

 A manufaktúrák, a 
világkereskedelem kialakulása. 

 Az első bankok és tőzsdék. 

A vallási megújulás  Egyházi reformtörekvések a kora 
újkorban. 

 Reformáció és katolikus megújulás. 
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 Az anyanyelvi kultúra és oktatás 
felvirágzása magyar példák alapján. 

 Vallási türelem Erdélyben. 

Márton, Kálvin János, Károli 
Gáspár, Pázmány Péter, 
Kopernikusz. 

 
Kronológia: 1492 Amerika 
felfedezése, 1517 a 
reformáció kezdete. 

 
Topográfia: Spanyolország, 
India, Kína, London, 
Sárospatak. 

Az új világkép kialakulása   A természettudományok fejlődése: a 
kopernikuszi fordulat. 

 A középkorit felváltó világkép: a 
felvilágosodás. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Olyan termékek gyűjtése, amelyek a földrajzi felfedezéseknek köszönhetően kerültek a világkereskedelembe. 
 Hasonlóságok és különbözőségek megállapítása a megismert felekezetek templomairól készült fotók alapján. 
 A saját településen (vagy környékén) található különböző felekezetekhez tartozó templomok megtekintése. 
 Információk gyűjtése a magyar reformáció néhány képviselőjéről. 
 Egy természettudós (pl. Kopernikusz, Newton) életének és munkásságának bemutatása: plakáton, prezentációval, kiselőadáson. 
 Táblázat készítése a középkor és az újkor világképének összehasonlításához megadott szempontok alapján. 

TÉMAKÖR: Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztés feladatok 

A török háborúk hősei  II. Lajos és a mohácsi csata. 
 Buda eleste és az ország három 

részre szakadása. 

Fogalmak: szultán, janicsár, 
török hódoltság, kuruc, 

 A mohácsi csata eseményeinek 
rekonstruálása animációs film és 
térkép alapján. 
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 A várháborúk hősei (pl. Dobó; 
Zrínyi, a szigetvári hős). 

labanc, szabadságharc, 
trónfosztás. 

   

Személyek: I. Szulejmán, II. 
Lajos, Dobó István, Bocskai 
István, Bethlen Gábor, Zrínyi 
Miklós (a költő és hadvezér), 
II. Rákóczi Ferenc, Mária 
Terézia. 

 
Kronológia: 1526 a mohácsi 
csata, 1541 Buda eleste, 
1552 Eger védelme, 1686 
Buda visszafoglalása, 1703–
1711 a Rákóczi-
szabadságharc. 

 
Topográfia: Mohács, Eger, 
Erdélyi Fejedelemség, 
Pozsony, Bécs. 

 

 A három részre szakadt ország és a 
fontosabb török hadjáratok 
bemutatása tematikus térképen.  

 A török- és Habsburg-ellenes harcok 
hőseiről szóló történetek elbeszélése, 
irodalmi szövegek felidézése. 

 Képek, ábrázolások gyűjtése és 
azonosítása, filmrészletek 
értelmezése a törökellenes háborúk 
hőseiről és eseményeiről. 

 A három részre szakadt ország 
térképének értelmezése. 

 Annak a bemutatása, hogy milyen 
hatással volt a török uralom 
Magyarország fejlődésére. 

 II. Rákóczi Ferenc életútjának és 
személyiségének bemutatása. 

Bocskai, Bethlen és Zrínyi  Bocskai István fejedelem, a hajdúk 
vezére. 

 Bethlen Gábor, Erdély fejedelme. 
 Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér. 
 Buda visszavétele: a török kiűzése. 

II. Rákóczi Ferenc és szabadságharca  Rákóczi fordulatos életpályája 
Munkácstól Rodostóig. 

 Történetek a Rákóczi-
szabadságharc idejéből. 

 A szatmári béke: függetlenség 
helyett megbékélés a 
birodalommal. 

Mária Terézia   Mária Terézia, a családanya és 
uralkodó. 

 Intézkedései Magyarországon. 
 A magyar huszárok és a berlini 

huszárcsíny. 
 Főúri kastélyok a művelődés 

szolgálatában (pl. Eszterháza, 
Gödöllő). 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Képek, ábrázolások gyűjtése magyar végvárakról, kiállítás rendezése. 
 Egy játékfilm megnézése és megbeszélése a törökellenes háborúk hőseiről és eseményeiről. 
 Egy a Rákóczi-szabadságharcot bemutató műalkotás (pl. festmény, népdal, regény) feldolgozása. 
 Vélemény megfogalmazása, vita a szatmári békéről. 
 A magyar huszárokról szóló történetek gyűjtése, elbeszélése. 
 A huszárok fegyverzetének és öltözetének bemutatása. 
 Képek gyűjtése főúri kastélyokról. 
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TÉMAKÖR: Élet a kora újkori Magyarországon  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Javasolt tevékenységek 

Élet a török hódoltság kori 
Magyarországon – egy konkrét 

település (pl. Debrecen vagy 
Kecskemét) bemutatásával  

 A török uralom. 
 A mezőváros élete. 
 Szarvasmarha-kereskedelem. 
 

Fogalmak: nemzetiség, 
ortodox, barokk. 

 
Topográfia: Debrecen, 
Temesvár. 

 

 A kora újkori életmód 
összehasonlítása a maival. 

 A török kori mezővárosok 
mindennapjainak bemutatása 
különböző gyűjtött források alapján.  

 A 15. századi és a 18. század végi 
magyarországi etnikai viszonyok 
összehasonlítása térképen, illetve 
táblázatban vagy diagramon szereplő 
adatok segítségével. 

Élet a 18. századi Magyarországon – 
egy konkrét település (pl. Temesvár) 

bemutatásával 

 Magyarország újranépesülése és 
újranépesítése. 

 Népek és vallások együttélése. 
 A barokk városépítészet. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 A török kori magyar kereskedelem fő irányainak és árucikkeinek nyomon követése tematikus térkép segítségével. 
 Prezentáció vagy plakát készítése ősi magyar állatfajtákról. 
 Térképvázlat rajzolása vagy makett készítése egy mezővárosról. 
 Képek gyűjtése a magyarországi barokk építészetről. 
 Egy barokk templom megtekintése a saját településen. 

TÉMAKÖR: Forradalmak kora 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
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Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Ipari forradalom  Gyapotból pamut. 
 A textilipar fejlődése. 
 A gőzgép. Bányászat, gyáripar, 

vasútépítés. 
 Gyerekek és felnőttek 

mindennapjai egy iparvárosban. 

Fogalmak: ipari forradalom, 
gyár, szabad verseny, 
tömegtermelés, 
munkanélküliség, 
forradalom, diktatúra. 

 
Személyek: James Watt, 
Edison, Bonaparte 
Napóleon. 

 
Kronológia: 1789 a francia 
forradalom, 1815 a 
waterlooi csata. 

 
Topográfia: Párizs, 
Habsburg Birodalom, 
Oroszország, Nagy-
Britannia. 

 Vélemény megfogalmazása a 
technikai fejlődés előnyeiről és 
hátrányairól. 

 A francia forradalom értékelése; 
pozitívumok és negatívumok 
azonosítása. 

 Napóleon alakjának, történelmi 
szerepének megítélése különböző 
források alapján. 

Társadalmi-politikai forradalom  A köztársaság kísérlete 
Franciaországban. 

 A forradalmi terror. 
 Napóleon a császár és hadvezér. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 A manufaktúrák és a gyárak működésének összehasonlítása megadott szempontok alapján. 
 Beszélgetés a gyermekmunkáról. 
 Napóleon oroszországi hadjáratának követése térképen. 
 Napóleon-ábrázolások gyűjtése. 

TÉMAKÖR: A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 
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RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

A reformkor 

 

 Széchenyi István alkotásai. 
 A jobbágyfelszabadítás kérdése. 
 A magyar nyelv és a nemzeti 

kultúra ügye. 

Fogalmak: országgyűlés, 
közteherviselés, 
jobbágyfelszabadítás, 
sajtószabadság, cenzúra, 
miniszterelnök, honvédség, 
kiegyezés. 

 
Személyek: Széchenyi István, 
Kossuth Lajos, Batthyány 
Lajos, Bem József, Görgei 
Artúr, Klapka György, Ferenc 
József, Deák Ferenc. 

 
Kronológia: 1830–1848 a 
reformkor, 1848. március 15. 
a pesti forradalom, 1849. 
október 6. az aradi 
kivégzések, 1867 a 
kiegyezés. 

 
Topográfia: Pest, Pákozd, 
Isaszeg, Világos, Komárom, 
Arad, Osztrák-Magyar 
Monarchia. 

 A reformkor legfontosabb 
problémáinak bemutatása. 

 1848. március 15-e eseményeinek 
felidézése képek, dokumentumok, 
visszaemlékezések, filmrészletek 
és/vagy dramatikus jelenetek 
segítségével. 

 A kor történelmi szereplőinek 
jellemzése; tevékenységük 
bemutatása. 

 A zsidóság pozitív szerepe a 
szabadságharcban. 

 A tavaszi hadjárat hadmozdulatainak 
végigkövetése térképen. 

 A szabadságharcot követő megtorlás 
néhány konkrét esetének bemutatása 
(aradi vértanúk, a zsidóságot sújtó 
közösségi büntetés) 

 A kiegyezés értékelése.   

A forradalom  A március 15-i események és a 12 
pont. 

 Kossuth Lajos szerepe. 
 Az áprilisi törvények. 
 A Batthyány-kormány. 

Képek a szabadságharc 

történetéből 

 Történetek a szabadságharc 
idejéből. 

 Görgei Artúr, a hadvezér. 
 A tavaszi hadjárat. 
 A Függetlenségi nyilatkozat. 
 A fegyverletétel és megtorlás – 

Arad. 

A kiegyezés  Az ellenállás formái. 
 Deák Ferenc szerepe. 
 A kiegyezés megkötése. 
 Az Osztrák-Magyar Monarchia 

megszületése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Tablókészítés a kor legfontosabb szereplőiről.  
 Képek gyűjtése Széchenyi gyakorlati tevékenységéről. 
 Folyamatábra készítése az európai és a magyar forradalmak események összefüggéseiről. 
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 Térképvázlat készítése a március 15-i eseményekről. 
 Kvíz készítése a március 15-i eseményekről és szereplőikről. 
 Poszter, kiselőadás, prezentáció készítése a szabadságharc egy híres csatájáról. 
 1848–49-es emlékhelyek felkeresése a környéken. 
 Képek gyűjtése a szabadságharc honvédeinek egyenruháiról és fegyvereiről. 
 Történelmi portré készítése Széchenyi Istvánról és/vagy Kossuth Lajosról és/vagy Deák Ferencről. 
 Mikrotörténeti kutatás: egyéni sorsok feltérképezése, a szabadságharc pozitív szerepet betöltő nemzetiségi vagy zsidó származású résztvevőinek 

bemutatása. 

7–8. évfolyam 

Az általános iskola 7–8. évfolyamának történelemtanításánál az életkori sajátosságok figyelembevételével már törekedni kell az események és folyamatok 
összetettebb bemutatására. A tanuló ekkor már a magasabb szintű, elvontabb fogalmi gondolkodásra is képessé válik, ezért a képszerűség és a 
történettanításon alapuló történelemtanítás elvének alkalmazása mellett megkezdődik az elemző jellegű feldolgozás: összetett okok és következmények 
feltárása, az egyes történelmi jelenségek és folyamatok több szempontú értelmezése. A tevékenységalapú tanulásnak továbbra is meghatározó szerepe van, 
ezért a kerettantervi beosztás időt hagy és lehetőséget teremt a műveltető történelemtanulásra, az ismeretek szélesebb körű alkalmazására, a kooperatív 
technikák előtérbe helyezésére, a sokoldalú kompetenciafejlesztésre, amelyek már a középiskolai történelem tanulmányokra, követelményekre való 
felkészítést is kell, hogy szolgálják. 

Mivel a 7–8. évfolyamra a tanuló formálódó absztrakt gondolkodása a jellemző, ez megengedi, hogy a tananyag alapvetően kronologikus elrendezésű legyen, 
ami a legalkalmasabb a mai világot meghatározó 19–20. századi folyamatok értelmezésére. Az egyetemes és a magyar történeti témák vegyesen, korszakokhoz 
köthető témakörökbe rendezve jelennek meg. Kisebb mértékben, de továbbra is jellemző, hogy a tanterv az általános jelenségeket a magyar történelem 
példáin keresztül dolgozza fel. Az eseménytörténetet két tematikus és négy szintetizáló témakör egészíti ki. Utóbbiak hosszmetszeti jellegűek: a demográfia, 
a demokrácia, az egyes kiemelt régiók történetét, valamint a nemzeti kultúránk és történelmünk eredményeit tekintik át a kezdetektől napjainkig. Legfőbb 
céljuk a négy év alatt tanultak áttekintése, illetve ezeknek a témáknak magasabb szintű, integráló, szintetizáló értelmezése. A témakörökben mélységszintű 
téma feldolgozása került beillesztésre. Az órakeretben + órákkal jelöltünk 7-8. évfolyamon egyaránt azt az időkeretet, amelyet a témakör feldolgozásához az 
órakeret biztosít. 

 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK)  

TÖRTÉNELMI ISMERETEK  
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A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

 be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az egyes történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló 
tényezőket; 

 ismeri az újkori és jelenkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, illetve szerepüket a magyar nemzet történetében; 
 fel tudja idézni az újkori és jelenkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, jelenségeit, folyamatait, és fordulópontjait a 1849-től napjainkig; 
 képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a hazaszeretet, önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira; 
 tisztában van a 19. és 20. század fontosabb politikai eszméivel és azok hatásaival; 
 ismeri és be tudja mutatni a 19. és 20. századi modernizáció gazdasági társadalmi és kulturális hatásait Magyarországon és a világban; 
 ismeri az első és a második világháború legfontosabb eseményeit, jellemzőit, valamint napjainkra is hatással bíró következményeit; 
 fel tudja idézni az első és második világháború borzalmait, érveket tud felsorakoztatni a békére való törekvés mellett; 
 ismeri a nemzetiszocialista és a kommunista diktatúrák főbb jellemzőit, az emberiség ellen elkövetett bűneiket, ellentmondásaikat és ezek 

következményeit, továbbá a velük szembeni ellenállás példáit; 
 felismeri a különbségeket a demokratikus és a diktatórikus berendezkedések között, érvel a demokrácia értékei mellett; 
 példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magyarok Európa és a világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez; 
 ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit néhány történelmi korszakban, beleértve a határon kívüli magyarság 

sorsát, megmaradásáért folytatott küzdelmét, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára és együttműködésére; 
 valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot az újkorban és jelenkorban az európai történelmi folyamatokban, valamint napjaink globális 

folyamataiban;  
 ismeri hazája államszervezetét. 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, tárgyak, épületek megfigyeléséből, olvasott és hallott, valamint a különböző médiumok által 
felkínált szöveges és képi anyagokból; 

 kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat, tételmondatokat) elbeszélő vagy leíró, illetve rövidebb magyarázó írott és hallott szövegekből és az 
ezek alapján megfogalmazott kérdésekre egyszerű válaszokat adni; 

 megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi információkat gyűjt különböző médiumokból és forrásokból (könyvek, 
atlaszok, kronológiák, könyvtárak, múzeumok, médiatárak, filmek; nyomtatott és digitális, szöveges és vizuális források); 

 képes élethelyzetek, magatartásformák megfigyelésére és értelmezésére; 
 megadott szempontok alapján tudja értelmezni és rendszerezni a történelmi információkat; 
 felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra, grafikon vagy diagram kapcsolódik az adott történelmi témához; 
 képen, egyszerű ábrán, grafikonon, diagramon ábrázolt folyamatot, jelenséget saját szavaival le tud írni; 
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 képes egyszerű esetekben forráskritikát végezni, valamint különbséget tenni források között típus és szövegösszefüggés alapján;  
 össze tudja vetni a forrásokban található információkat az ismereteivel, párhuzamot tud vonni különböző típusú (pl. szöveges és képi) történelmi 

források tartalma között; 
 meg tudja vizsgálni, hogy a történet szerzője résztvevője vagy kortársa volt-e az eseményeknek;  
 egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni különböző források hitelességéről és releváns voltáról; 

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fontos esemény, jelenség és történelmi folyamat időpontját; 
 biztonsággal használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket, történelmi eseményre, jelenségre, folyamatra, korszakra való utalással végez 

időmeghatározást; 
 ismeretei segítségével időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő ábrázolására pl. időszalag segítségével; 
 a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, ikonikus szimbólumokat, tárgyakat, képeket hozzá tudja rendelni egy adott történelmi 

korhoz, régióhoz, államhoz; 
 biztonsággal használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi események helyszíneinek azonosítására, egyszerű jelenségek, 

folyamatok leolvasására, értelmezésére, vaktérképen való elhelyezésére; 
 egyszerű alaprajzokat, modelleket, térképvázlatokat (pl. települések, épületek, csaták) tervez és készít. 

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önállóan, folyamatos beszéddel képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi személyeket bemutatni, saját véleményt megfogalmazni; 
 össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró, valamint rövidebb magyarázó szövegek tartalmát; 
 az általa gyűjtött történelmi adatokból, szövegekből rövid tartalmi ismertetőt tud készíteni; 
 képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, eseményekkel, folyamatokkal, kapcsolatban; 
 képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról; 
 különböző történelmi korszakok, történelmi és társadalmi kérdések tárgyalása során szakszerűen alkalmazza az értelmező és tartalmi kulcsfogalmakat, 

továbbá használja a témához kapcsolódó történelmi fogalmakat; 
 tud egyszerű vizuális rendezőket készíteni és kiegészíteni hagyományos vagy digitális módon (táblázatok, ábrák, tablók, rajzok, vázlatok) egy történelmi 

témáról; 
 egyszerű történelmi témáról tanári útmutatás segítségével kiselőadást és digitális prezentációt állít össze és mutat be önállóan; 
 egyszerű történelmi kérdésekről önálló, tárgyilagos véleményt tud megfogalmazni, állításait alátámasztja; 
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 meghallgatja és megérti - adott esetben elfogadja - mások véleményét, érveit;  
 tanári segítséggel dramatikusan, szerepjáték formájában tud megjeleníteni történelmi eseményeket, jelenségeket, személyiségeket. 

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek között; 
 képes megfigyelni, értelmezni és összehasonlítani a történelemben előforduló különböző emberi magatartásformákat és élethelyzeteket; 
 a történelmi eseményekkel, folyamatokkal és személyekkel kapcsolatban önálló kérdéseket fogalmaz meg; 
 feltételezéseket fogalmaz meg történelmi személyek cselekedeteinek mozgatórugóiról, és adatokkal, érvekkel alátámasztja azokat; 
 a történelmi szereplők megnyilvánulásainak szándékot tulajdonít, álláspontjukat azonosítja; 
 önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről, folyamatokról; 
 felismeri és értékeli a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat, életmódokat, szokásokat, változásokat, képes azokat 

összehasonlítani egymással, illetve a mai korral;  
 társadalmi és erkölcsi problémákat azonosít adott történetek, történelmi események, különböző korok szokásai alapján; 
 példákat hoz a történelmi jelenségekre, folyamatokra; 
 feltételezéseket fogalmaz meg néhány fontos történelmi esemény és folyamat feltételeiről, okairól és következményeiről, és tényekkel alátámasztja 

azokat; 
 több szempontból képes megkülönböztetni a történelmi jelenségek és események okait és következményeit (pl. hosszú vagy rövid távú, gazdasági, 

társadalmi vagy politikai);  
 felismeri, hogy az emberi cselekedet és annak következménye között szoros kapcsolat van. 

A tanuló az 7–8. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 

Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás, ok és következmény, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi jelentőség, 
értelmezés, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogalmak: 
 politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság, egyeduralom, demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom; 
 társadalmi: társadalom, társadalmi csoport/réteg, nemzet, népcsoport, életmód; 
 gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, árutermelés, falu, város; 
 eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép. 

 
 A tanulók értékelése 
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A számonkérés formái: 
 
Önálló szóbeli felelet. 
Félévente legalább egy házidolgozat, esszé vagy kiselőadás elkészítése. 
Félévente legalább két témazáró feladatlap megírása. 
 
A tanulók értékelésekor fontos szempontok: 
 

Aktivitás és részvétel a tanulói tevékenységek során. 
Szóbeli és írásbeli feleletek, beszámolók esetében az összefüggő, követhető, logikus gondolatmenetre való törekvés. 
Képes-e önállóan felépíteni feleletét? Képes-e kérdéseket megfogalmazni?  
Az alapvető történelmi fogalmak helyes használata. Fontos események, személyek elhelyezése időben és térben, tájékozódás a történelmi térképen.  
Egyéni és csoportos képességfejlesztő feladatok (pl. forrás, kép, ábra, grafikon, diagram elemzés) megoldása. 
Projektumok (pl. tablók, szerkezeti és alaprajzok, makettek) egyéni vagy csoportos elkészítése. 
Tanórán kívüli információszerzés és gyűjtőmunka produktumainak bemutatása. 
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A 7–8. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 136 óra. 

Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 6–10 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör Javasolt óraszám 

A modern kor születése 5 

A dualizmus kora: felzárkózás Európához 7 

Az első világháború és következményei 11 

Totális diktatúrák 5 

A Horthy-korszak 9 

A második világháború 10 

A megosztott világ 5 

Magyarország szovjetizálása 10 

A forradalomtól az ezredfordulóig 20 

Együttélés a Kárpát-medencében 8 

Népesedés és társadalom 5 

A demokratikus állam 7 

Régiók története 14 

Mérlegen a magyar történelem 8 

Két mélységelvű téma  10 

Összes óraszám: 136 

Megjegyzés: A szaggatott vonal az évfolyamok közötti határokat jelzi. 
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7. ÉVFOLYAMRA JUTÓ ÓRAKERET ELOSZTÁSA 

TANÉVI ÓRASZÁM: 72 ÓRA (36 TANÍTÁSI HÉTRE SZÁMOLVA), HETI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

 

 

TEMATIKAI EGYSÉG ÓRAKERET A KERETTANTERV SZERINT 7. ÉVFOLYAMRA JUTÓ ÓRAKERET 

A MODERN KOR SZÜLETÉSE 5  

A DUALIZMUS KORA: FELZÁRKÓZÁS EURÓPÁHOZ 7 +2 

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉS KÖVETKEZMÉNYEI 11  

TOTÁLIS DIKTATÚRÁK 5  

A HORTHY-KORSZAK 9  

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ 10 +2 

A MEGOSZTOTT VILÁG 5  

MAGYARORSZÁG SZOVJETIZÁLÁSA 10  

MÉLYSÉGSZINTŰ TÉMA: TRIANON KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYARSÁG SZÁMÁRA 6  

ÖSSZESEN 68 ÓRA 72 ÓRA 
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8. ÉVFOLYAMRA JUTÓ ÓRAKERET ELOSZTÁSA 

TANÉVI ÓRASZÁM: 72 ÓRA (36 TANÍTÁSI HÉTRE SZÁMOLVA), HETI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

TEMATIKAI EGYSÉG ÓRAKERET A KERETTANTERV SZERINT 8. ÉVFOLYAMRA JUTÓ ÓRAKERET 

A FORRADALOMTÓL AZ EZREDFORDULÓIG 20  

EGYÜTTÉLÉS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 8  

NÉPESEDÉS ÉS TÁRSADALOM 5  

A DEMOKRATIKUS ÁLLAM 7  

RÉGIÓK TÖRTÉNETE 14  

MÉRLEGEN A MAGYAR TÖRTÉNELEM 8  

 MÉLYSÉGELVŰ TÉMA  5  

MÉLYSÉGELVŰ TÉMA 5  

ÖSSZESEN 72 ÓRA 72 ÓRA 
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7.ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: A modern kor születése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

A nemzeti eszme és a birodalmak kora  A nemzeti eszme és a 
nemzetállamok Európája. 

 A világ nagyhatalmai és 
ellentéteik a 20. század 
kezdetén. 

 Gyarmatbirodalmak a világ 
térképén. 

Fogalmak: nacionalizmus, 
liberalizmus, konzervativizmus, 
demokrácia, szocializmus, 
kommunizmus, 
keresztényszocializmus.  

 
Személyek: Bismarck, Marx. 

 
Kronológia: 1871 Németország 
egyesítése. 

 
Topográfia: Németország, 
Olaszország, Brit Birodalom, 
Amerikai Egyesült Államok, 
Japán.  

 A 20. század eleji 
nagyhatalmak azonosítása, 
és a korabeli világra 
gyakorolt hatásuk feltárása 
térképek és egyszerű ábrák 
segítségével. 

 A politikai eszmék 
legjellemzőbb gondolatait 
megjelenítő néhány 
egyszerű és rövid forrás 
értelmezése és azonosítása. 

 A 19. századi politikai 
eszmék céljainak és 
jellemzőinek rendszerezése. 

Politikai eszmék: liberalizmus, 
konzervativizmus, szocializmus 

 A liberalizmus. 
 A konzervativizmus. 
 A szocializmus és kommunizmus 

eszméje. 
 A keresztényszocializmus. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Németország területi egyesítés előtt és utáni térképének összehasonlítása, értékelése. 
 Magyarázatok keresése és azok megvitatása egyes államok létrejöttének és megerősödésének okaira (pl. Amerikai Egyesült Államok). 
 Ismerkedés nemzeti jelképekkel (zászlók, himnuszok). 
 Összehasonlító táblázat készítése a korszak politikai eszméiről. 
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TÉMAKÖR: A dualizmus kora: felzárkózás Európához 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

A modernizálódó Magyarország  Magyar feltalálók és 
találmányok, az ipar fejlődése. 

 Vasútépítés, folyószabályozás. 
 Egy világváros kiépülése – az 

urbanizáció Budapest példáján. 

Fogalmak: közös ügyek, dualizmus, 
MÁV, Millennium, emancipáció, 
urbanizáció. 

 
Személyek: Andrássy Gyula. 

 
Kronológia: 1896 a Millennium. 

 
Topográfia: Budapest. 

 A millenniumi Budapest 
bemutatása. 

 A dualizmus kori vidék és 
város lakóinak és 
életmódjának bemutatása. 

 A 20. század eleji és 
korunk életmódja közötti 
különbségek azonosítása. 

 A korszak gazdasági és 
technikai fejlődésének 
bemutatása. 

 A korszak ipari 
fejlődésének nyomon 
követése diagramok, 
táblázatok segítségével. 

A millenniumi Magyarország  A soknemzetiségű ország. 
 A zsidó emancipáció, a hazai 

zsidóság szerepe a magyarországi 
modernizációban. 

 A cigányság helyzete, 
hagyományos mesterségek.  

 A millenniumi ünnepségek. 
 A legjelentősebb kulturális 

alkotások. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Képes beszámoló (prezentáció) készítése a korszak valamely jeles magyar tudósáról, feltalálójáról. 
 Képek gyűjtése a dualizmus kori társadalmi csoportok és nemzetiségek életéről. 
 Képgyűjtemény (tabló) összeállítása a millenniumi Budapestről internetes források alapján. 
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TÉMAKÖR: Az első világháború és következményei 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztő feladatok 

Az első világháború, Magyarország a 
háborúban 

 A halálos lövés: a világháború 
kirobbanása. 

 A hadviselő felek: az antant és a 
központi hatalmak. 

 Az állóháború. 
 Magyarok a világháborúban. 
 A hátország megpróbáltatásai. 
 Lenin és a bolsevik 

hatalomátvétel. 

Fogalmak: antant, központi 
hatalmak, front, állóháború, 
hátország, bolsevik, 
tanácsköztársaság, vörösterror, 
fehér különítményes megtorlások, 
kisantant. 

 
Személyek: Tisza István, Lenin, 
Károlyi Mihály, Horthy Miklós. 

 
Kronológia: 1914–1918 az első 
világháború, 1917 a bolsevik 
hatalomátvétel, 1920. június 4. a 
trianoni békediktátum.  

 
Topográfia: Szarajevó, Szerbia, 
Doberdó, Kárpátalja, Felvidék, 
Délvidék, Burgenland, Erdély, 
Csehszlovákia, Jugoszlávia, 
Románia, Ausztria. 

 A fontosabb hadviselő 
országok csoportosítása a 
szövetségi rendszerek 
szerint. 

 Az első világháborús 
hadviselés 
összehasonlítása a korábbi 
háborúkéval. 

 A háborús körülményeket 
bemutató különböző 
típusú források gyűjtése, 
feldolgozása. 

 Európa háború előtti és 
utáni térképének 
összehasonlítása, a 
változások értelmezése. 

 A történelmi 
Magyarország 
szétesésének bemutatása 
térképen az elcsatolt 
területek történelmi 
megnevezésével. 

 Vélemény 
megfogalmazása a 
történelmi Magyarország 
felbomlásának okairól. 

Magyarország 1918–1919-ben  A forradalmi kísérlet – elhibázott 
kül- és katonapolitika. 

 Magyarország megszállásának 
folyamata. 

 A tanácsköztársaság hatalomra 
kerülése és bukása. 

 Az ellenforradalom. 

A trianoni békediktátum   A Párizs környéki békék alapelvei, 
a vesztesek büntetése. 

 A trianoni békediktátum – a 
megcsonkított Magyarország.  

 Magyarország területi, népességi 
és gazdasági veszteségei. 

 A kisantant. 
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 A trianoni békediktátum 
területi és demográfiai 
következményeinek 
értékelése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Vita a háború okairól. 
 Grafikonok, táblázatok elemzése a háború legfontosabb adatairól (pl. résztvevők száma, veszteségek, háborús kiadások, fegyverek száma stb.). 
 Első világháborús emlékhelyek és emlékművek, sírhelyek feltérképezése és felkeresése a lakóhelyen és környékén. 
 Első világháborús kiállítás megtekintése. 
 Első világháborús katonadalok gyűjtése és eléneklése. 
 Trianon a gyermek szemével – kortárs visszaemlékezések felkutatása és megbeszélése. 

TÉMAKÖR: Totális diktatúrák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

A kommunista Szovjetunió  Lenin és Sztálin diktatúrája. 
 Az államosítás. 
 A terror és a munkatáborok. 

Fogalmak: személyi kultusz, 
GULAG, totális állam, 
nemzetiszocializmus, 
antiszemitizmus, fasizmus. 

 
Személyek: Sztálin, Hitler. 

 
Kronológia: 1933 a náci 
hatalomátvétel. 

 

 A kommunista Szovjetunió 
és a nemzetiszocialista 
Németország jellemzőinek 
azonosítása képi és 
szöveges forrásokban. 

 A totális diktatúrák 
összehasonlítása (pl. 
jelképek, ideológiák, 
hatalmi eszközök). 

 Érvelés a 20. század 
kirekesztő ideológiáival 
szemben. 

A nemzetiszocialista Németország  A nemzetiszocializmus: fajelmélet 
és antiszemitizmus. 

 A náci hatalomátvétel, a hitleri 
diktatúra és terror. 

 A hitleri Németország 
terjeszkedése: Ausztria és 
Csehszlovákia.  
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Topográfia: Szovjetunió, Szibéria 
(munkatáborok). 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 GULÁG táborok és a náci koncentrációs táborok helyszíneinek térképen való azonosítása. 
 Film vagy filmrészletek megtekintése a nemzetiszocialista és/vagy a kommunista diktatúráról. 

TÉMAKÖR: A Horthy-korszak 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

A politika irányai  Horthy, a kormányzó.  
 Antikommunizmus és revíziós 

törekvések.  
 A politikai antiszemitizmus. 
 Bethlen István 

miniszterelnöksége. 
 Külpolitikai kényszerpályák. 

Fogalmak: revízió, numerus 
clausus, pengő.  

 
Személyek: Bethlen István, 
Klebelsberg Kuno, Szent-Györgyi 
Albert. 

 
Kronológia: 1920–1944 a Horthy-
korszak. 

 A Horthy-korszak 
gazdasági, kulturális, 
politikai és társadalmi 
eredményeinek és 
problémáinak felidézése. 

 Az antiszemitizmus 
megnyilvánulásainak 
azonosítása források 
alapján. 

 Magyarország külpolitikai 
céljainak és 
lehetőségeinek 
bemutatása. 

 A társadalmi változások 
bemutatása szöveges és 
képi források alapján. 

Gazdasági, társadalmi és kulturális 
fejlődés 

 Gazdasági eredmények.  
 Az oktatás, a kultúra és a 

tudomány néhány kiemelkedő 
képviselője. 

 Társadalmi rétegződés és 
érintkezési formák 
Magyarországon. 

 Életmód, szabadidő, sport. 
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 A korszak egy kiemelkedő 
személyiségének 
bemutatása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Vázlatkészítés idézetek és képi források felhasználásával a Horthy-korszak társadalmáról. 
 Képes beszámoló (prezentáció) készítése a korszak jeles személyiségeinek egyikéről. 
 Plakátok, korabeli történetek, versek, dalok gyűjtése a revíziós törekvésekről. 
 Fotók, illusztrációk gyűjtése az ipar (közlekedés) modernizációjáról. 
 Képek gyűjtése az oktatás, a tudomány, a sportélet új intézményeiről. 

TÉMAKÖR: A második világháború 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

Háború földön, tengeren és levegőben.  A hadviselő felek: a 
tengelyhatalmak és a 
szövetségesek.  

 Sztálin-Hitler paktum, kezdeti 
német sikerek. 

 A háború európai frontjai és a 
csendes-óceáni hadszíntér.  

 Fordulatok a háborúban: 
Sztálingrád és Normandia, Berlin, 
az atombomba. 

 Európa felosztása. 

Fogalmak: tengelyhatalmak, 
szövetségesek, bécsi döntések, 
nyilasok, totális háború, 
holokauszt, gettó, deportálás, 
koncentrációs tábor, 
zsidótörvények. 

 
Személyek: Franklin D. Roosevelt, 
Churchill, Teleki Pál, Szálasi Ferenc, 
Salkaházi Sára. 

 
Kronológia: 1939–1945 a második 
világháború, 1941. június a 

 A nemzetiszocialista 
Németország és a 
kommunista Szovjetunió 
szerepének feltárása a 
háború kirobbantásában. 

 A második világháború 
fordulópontjainak 
felidézése. 

 A háború fegyvereinek és 
borzalmainak bemutatása 
különböző források 
alapján. 

 Magyarország területi 
változásait és világháborús 

Magyarország a világháború idején  A revíziós eredmények  
 A Szovjetunió elleni háború – a 2. 

magyar hadsereg a Donnál. 
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 Német megszállás. 
 A kiugrási kísérlet és a nyilas 

hatalomátvétel. 
 A hadszíntérré vált 

Magyarország. 

Szovjetunió megtámadása, 1944. 
március 19. Magyarország német 
megszállása, 1945. április a háború 
vége Magyarországon. 

 
Topográfia: Sztálingrád, 
Normandia, Hirosima, Don-kanyar, 
Auschwitz. 

részvételét, valamint a 
második világháború főbb 
eseményeit bemutató 
térképek értelmezése. 

 A magyar külpolitika 
háború előtti és alatti 
törekvéseinek és 
mozgásterének 
bemutatása. 

 Ítélet megfogalmazása a 
második világháborús 
népirtásokról és háborús 
bűnökről. 

 A magyar honvéd 
helytállásának felidézése 
források alapján. 

 Példák gyűjtése az 
ellenállás és embermentés 
formáira. 

A háború borzalmai  A totális háború.  
 A világháború fegyverei. 
 A hátország szenvedései. 
 Az ellenállás formái. 
 A bombázások és városi harcok – 

Budapest példáján. 

A holokauszt  A náci koncentrációs és 
megsemmisítő táborok. 

 Az európai és magyarországi 
zsidótörvények. 

 Kísérlet az európai és a magyar 
zsidóság és cigányság 
elpusztítására. 

 Áldozatok és bűnösök, felelősség 
és embermentés: néhány 
kiemelkedő példa. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Képek gyűjtése a német haderő és a szövetségesek magyarországi pusztításának eszközeiről és helyszíneiről. 
 Ismeretek szerzése és megvitatása a holokauszt történetét feldolgozó gyűjtemények, online adatbázisok segítségével (pl. látogatás a Holokauszt 

Emlékközpontban). 
 A holokausztról szóló visszaemlékezések, irodalmi és filmfeldolgozások egy-egy részletének megbeszélése. 
 Példák gyűjtése az ellenállás és embermentés formáira. 
 Egy magyarországi embermentő (pl. Boldog Salkaházi Sára) tevékenységének megismerése és értékelése. 
 Második világháborús emlékhelyek, emlékművek és sírhelyek feltérképezése és felkeresése a lakóhelyen és környékén. 
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TÉMAKÖR: A megosztott világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

A hidegháború  A kétpólusú világ – a vasfüggöny 
leereszkedése. 

 Németország kettéosztása. 
 Fegyverkezési verseny a 

Szovjetunió és az Amerikai 
Egyesült Államok között. 

 Hidegháborús konfliktusok: 
Korea, Kuba. 

Fogalmak: Egyesült Nemzetek 
Szervezete (ENSZ), hidegháború, 
vasfüggöny, berlini fal, 
szuperhatalom, Észak-atlanti 
Szerződés Szervezete (NATO), 
Varsói Szerződés, piacgazdaság, 
jóléti állam.  

 

Személyek: Hruscsov, Kennedy. 

 
Kronológia: 1947 a párizsi béke, a 
hidegháború kezdete, 1948 Izrael 
Állam megalapítása. 

 
Topográfia: Berlin, Németországi 
Szövetségi Köztársaság (NSZK), 
Német Demokratikus Köztársaság 
(NDK), Észak- és Dél-Korea, Kuba. 

 A második világháború 
után kialakult világrendet 
bemutató térkép 
áttekintése és 
értelmezése. 

 A nyugati demokrácia és a 
szovjet diktatúra 
összehasonlítása. 

 A nyugati világ és a keleti 
blokk életkörülményeinek 
összehasonlítása. 

 A hidegháború korabeli és 
a mai világhatalmi 
viszonyok 
összehasonlítása. 

 A hidegháborús korszak 
alapvető jellemzőinek, 
történelmi szereplőinek 
azonosítása képek, 
szöveges források alapján. 

 Gyűjtött információk 
értelmezése a 
hidegháború korának 
néhány világpolitikai 
válságáról (pl. Korea, Kuba, 
Berlin).  

A Nyugat  A nyugati demokrácia és 
piacgazdaság. 

 A jóléti társadalom. 
 Az új tömegkultúra kialakulása. 
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 Információk szerzése, 
rendszerezése és 
értelmezése a két 
szuperhatalom 
fegyverkezési versenyéről 
diagramok, táblázatok, 
képek és térképek 
segítségével. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
 A jóléti állam jellemzőinek összegyűjtése és értékelése. 
 Internetes és egyéb források alapján képes gyűjtemény összeállítása az új tömegkultúra jellemző tárgyairól, eseményeiről. 
 Poszterek készítése a nyugati és keleti blokk országainak életmódjáról. 
 Kiselőadás tartása egy hidegháborús konfliktusról. 

TÉMAKÖR: Magyarország szovjetizálása 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

A kommunista diktatúra kiépítése 
Magyarországon 

 Háborús pusztítás és szovjet 
megszállás, deportálások a 
szovjet munkatáborokba.  

 Bűnbakká tett németek és 
magyarok – kitelepítések, 
lakosságcsere.  

 Az 1945-ös és 1947-es 
választások.   

 Egypártrendszer, államosítás, 
diktatúra.  

Fogalmak: malenkij robot, 
államosítás, tervgazdaság, 
Államvédelmi Hatóság (ÁVH). 

 
Személyek: Kovács Béla, Rákosi 
Mátyás, Mindszenty József.  

 
Kronológia: 1945 szovjet 
megszállás, választás 

 Magyarország szovjet 
megszállása 
következményeinek 
felidézése.  

 A tömeges deportálások 
jellemzőinek azonosítása 
visszaemlékezések és 
egyéb források alapján. 

 A Rákosi-rendszer 
jellemzőinek, bűneinek 
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A Rákosi-diktatúra  Az ÁVH működése. 
 A személyi kultusz. 
 Az egyházüldözés. 
 A tervgazdaság működése. 

Magyarországon, 1948–1956 a 
Rákosi-diktatúra. 

 
Topográfia: Recsk, Hortobágy, 
Duna-delta. 

azonosítása források, 
képek, filmrészletek 
alapján. 

 A határon túli magyarok 
megpróbáltatása-inak 
bemutatása különböző 
források alapján. 

Deportálások „békeidőben”  A deportálások és üldözések 
okai. 

 A határon túli magyarok 
megpróbáltatásai: deportálások 
Csehszlovákiában; szovjet, román 
és jugoszláv munkatáborok. 

 Magyarországi kitelepítések és 
munkatáborok. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
 Jelszavak, csasztuskák, viccek gyűjtése a Rákosi-diktatúra idejéből. 
 Új iparvárosok azonosítása térképen. 
 Egy játékfilm vagy filmrészlet megtekintése a korszakból vagy a korszakról. 
 Saját vélemény megfogalmazása a Rákosi-diktatúráról. 
 Kitelepítésekről, deportálásokról szóló visszaemlékezések részleteinek közös feldolgozása. 
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8.ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: A forradalomtól az ezredfordulóig 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztő feladatok 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc  Október 23., a forradalom 
kirobbanása.  

 A pesti srácok és 
szabadsághősök. 

 A forradalom lakóhelyünkön és 
környékén.  

 Szovjet tankokkal a népakarat 
ellen. 

 A forradalom jelképei. 
 A magyar forradalom a 

világtörténelem színpadán. 

Fogalmak: Molotov-koktél, 
sortüzek, munkásőrség, Magyar 
Szocialista Munkáspárt (MSZMP), 
Kommunista Ifjúsági Szövetség 
(KISZ), úttörő, termelőszövetkezet, 
háztáji, maszek, 
gulyáskommunizmus, 
rendszerváltoztatás, privatizáció, 
jogállam, többpártrendszer. 

 
Személyek: Nagy Imre, Kádár János, 
Gorbacsov, Reagan, II. János Pál, 
Antall József, Göncz Árpád, Horn 
Gyula, Orbán Viktor. 

 
Kronológia: 1956. október 23. a 
forradalom kitörése, 1956. 
november 4. a szovjet támadás, 
1956–1989 a Kádár-rendszer, 

 Beszámolók készítése az 
1956-os forradalom és 
szabadságharc hőseiről. 

 Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc utáni 
megtorlások 
kegyetlenségének 
bemutatása példákon 
keresztül. 

 Érvek gyűjtése a Kádár-
rendszer diktatórikus 
jellegének alátámasztására. 

 A Kádár-rendszerről szóló 
különböző jellegű források 
elemzése, értelmezése. 

 A Kádár-rendszer és 
napjaink 
életkörülményeinek 
összehasonlítása. 

 A rendszerváltoztatás 
jelentőségének, 

A kádári diktatúra  A kádári megtorlás.  
 A pártállam működése: az 

elnyomás változó formái. 
 Ellenőrzött társadalom, 

tömegszervezetek. 

Élet a Kádár-rendszerben  A paraszti gazdaságok 
felszámolása, téeszesítés.  

 A szocialista modernizáció – „a 
legvidámabb barakk”. 

 A hiánygazdaság.  
 A második gazdaság kiépülése. 
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 Életszínvonal-politika és 
eladósodás. 

1989–1990 a rendszerváltoztatás, 
1990 az első szabad választások, 
1991 a Szovjetunió felbomlása, 
1999 Magyarország belép a NATO-
ba. 

 
Topográfia: Corvin köz, 
Mosonmagyaróvár. 

következményeinek 
bemutatása. 

 A magyar történelem 
legfontosabb politikai 
eseményeinek időrendbe 
állítása a 
rendszerváltoztatástól 
napjainkig. 

A kétpólusú világ megszűnése és a 
rendszerváltoztatás Magyarországon 

 A Szovjetunió és a szocialista 
rendszer országainak válsága.  

 Az ellenzék megszerveződése 
Magyarországon. 

 A tárgyalásos 
rendszerváltoztatás. 

 A kétpólusú világ megszűnése. 
 Az első szabad országgyűlési és 

önkormányzati választás.  
 Antall József kormánya. 

Magyarország a rendszerváltoztatás után  A demokrácia és a piacgazdaság 
kiépítése.  

 A többpártrendszer működése. 
 Gazdasági válság és felzárkózás  – 

vesztesek és nyertesek. 
 A társadalom átalakulása. 
 Magyarország NATO-tagsága. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
 Információgyűjtés a „pesti srácokról”.  
 Térképvázlat készítése az 1956-os események budapesti helyszíneiről. 
 Interjú készítése egy 1956-os visszaemlékezővel. 
 1956-os emlékhelyek és emlékművek, sírok feltérképezése a lakóhelyen és környékén. 
 Az 1956-os forradalom és a Kádár-rendszer korszakával kapcsolatos játékfilm/ filmrészlet megtekintése és értelmezése. 
 Tablókészítés az úttörő mozgalom jellemzőiről a világnézeti nevelésben betöltött szerepéről. 
 Gazdasági és társadalmi diagramok, grafikonok elemzése a szocializmus válságának időszakából. 
 Retró-kiállítás rendezése. 
 Családi emlékek bemutatása, visszaemlékezések gyűjtése, interjú készítése tanári útmutatás alapján a Kádár-rendszerről és a rendszerváltoztatás 

időszakából. 
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TÉMAKÖR: Együttélés a Kárpát-medencében 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

A határon túli magyarok  Határon túli magyarlakta 
területek. 

 Fordulópontok a határon túli 
magyarok történetében: a 
történelmi Magyarország 
felosztása, a revízió, 
magyarellenes megtorlások, 
rendszerváltoztatás.  

 A kisebbségi lét nehézségei 
egykor és ma: adminisztratív 
intézkedések és 
mindennapok. 

 Kivándorlás és asszimiláció. 

Fogalmak: kitelepítés, asszimiláció. 

 
Személyek: Esterházy János, Márton 
Áron. 

 
Kronológia: 1944–1945 magyarellenes 
atrocitások. 

 
Topográfia: Szlovákia, Ukrajna. 

 A határon túli magyarság 
története főbb 
fordulópontjainak 
áttekintése 1920-tól 
napjainkig. 

 Példák gyűjtése a határon 
túli magyarság életéből a 
hűségre és helytállásra. 

 A határon túli magyar 
kisebbségi lét 
nehézségeinek 
bemutatása. 

 A Kárpát-medence 1910-
es és 1990 utáni etnikai 
térképének 
összehasonlítása a 
magyarság és a 
nemzetiségek 
elhelyezkedése 
szempontjából. 

 Példák gyűjtése a nemzeti 
összetartozás 
megnyilvánulásairól az 
anyaországi és a határon 
túli magyarság 
kapcsolatában. 
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 Példák gyűjtése a Kárpát-
medence népeinek 
együttműködésére és 
konfliktusaira a 
történelem során. 

 A magyarországi 
nemzetiségek 19-20. 
századi története főbb 
jellemzőinek, 
fordulópontjainak 
felidézése. 

A magyarországi nemzetiségek a 19. 
századtól napjainkig 

 Magyarország nemzetiségi 
arányainak változása. 

 Az asszimiláció folyamata. 
 Fordulópontok a 

nemzetiségek történetében: 
1848–49-es szabadságharc, a 
történelmi Magyarország 
felosztása, a magyarországi 
németek kitelepítése. 

 A hazai cigány/roma népesség 
története. 

 A nemzetiségi jogok a mai 
Magyarországon. 

  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
 Kiselőadás készítése egy példamutató életút (pl. Esterházy János, Márton Áron) fordulópontjairól. 
 Beszámoló készítése az erdélyi falurombolási tervről (pl. Bözödújfalu). 
 Határon túli területek meglátogatása tanulmányi kirándulás kereteiben (pl. Határtalanul program). 
 Az erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és délvidéki magyarok életviszonyainak összehasonlítása egymással és a hazai viszonyokkal. 
 Tabló vagy prezentáció készítése a hazai cigányság korabeli életmódjáról. 

 



 

47 
 

TÉMAKÖR: Népesedés és társadalom 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztő feladatok 

A hagyományos/ agrártársadalmak  Letelepedés és 
élelemtermelés: 
növénytermesztés és 
állattenyésztés. 

 Önellátás, árutermelés, 
kereskedelem. 

 A népességnövekedés 
korlátai. 

 A hagyományos társadalom 
(hierarchia és család). 

Fogalmak: háziasítás, nagy 
pestisjárvány, népességrobbanás, 
migráció, multikulturalizmus, 
terrorizmus, globalizáció. 

 
Személyek: Semmelweis Ignác. 

 A népesedés nagy 
korszakainak és azok 
jellemzőinek felidézése. 

 Információk gyűjtése az 
élelemtermelés 
fejlődéséről (például 
régészeti leletek alapján). 

 A népességváltozás 
okainak és 
következményeinek 
bemutatása. 

 Hasonlóságok és 
különbségek megállapítása 
az egyes népesedési 
korszakok és folyamatok 
között. 

 Vita a modern kori 
demográfiai folyamatokról 
és azok várható hatásairól. 

A modern/ipari társadalmak  Az ipari forradalmak hatásai: 
népességrobbanás és 
városiasodás. 

 Népességnövekedés a fejlődő 
és népességfogyás a fejlett 
világban. 

 A migráció. 
 A modern/ipari társadalom 

(egyenjogúság és 
individualizmus).  

 A női szerepek változásának 
áttekintése a történelem 
során. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
 A népesedéstörténet statisztikai adatainak értelmezése, csoportosítása és felhasználása állítások alátámasztására vagy cáfolására. 
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 Fiktív napló készítése különböző korban és társadalmi helyzetben élő nők életéről, mindennapjairól. 
 Beszélgetés a népességnövekedés és csökkenés okairól és hatásairól. 
 A migráció okainak és hatásainak megvitatása. 

TÉMAKÖR: A demokratikus állam 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

A modern demokrácia gyökerei  Az athéni demokrácia 
működése.  

 A parlamentáris rendszer 
működése Nagy-Britanniában. 

 Az elnöki rendszer működése 
az Amerikai Egyesült 
Államokban. 

Fogalmak: népgyűlés, hatalmi ágak, 
alkotmány, elnök, általános választójog. 

 
Személyek: Periklész, George 
Washington. 

 
Kronológia: Kr. e. 5. sz. az athéni 
demokrácia fénykora, 1776 az amerikai 
Függetlenségi nyilatkozat, 2012 
Magyarország Alaptörvénye.  

 A demokrácia kialakulása, 
állomásainak felidézése és 
működésének jellemzése 
a különböző történelmi 
korszakokban. 

 Csoportos szerepjáték 
demokratikus 
döntéshozatalról (pl. az 
athéni demokráciában). 

 Demokratikus 
döntéshozatal ábrázolása 
egy folyamatábrán. 

 A brit parlamentáris és az 
amerikai elnöki rendszer 
összehasonlítása. 

 Áttekintő ábra 
értelmezése a 
magyarországi 
államszervezetről és a 
választási rendszerről. 

A modern magyar állam  Az Alaptörvény. 
 Az Országgyűlés, a kormány 

és az igazságszolgáltatás.  
 Az országgyűlési és 

önkormányzati választási 
rendszer. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
 Csoportos szerepjáték demokratikus döntéshozatalról (pl. az athéni demokráciában). 
 Demokratikus döntéshozatal ábrázolása egy folyamatábrán. 

TÉMAKÖR: Régiók története 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

Magyarország és az Európa Unió  Az Európai Unió születése és 
bővülése. 

 Az európai integráció céljai, 
eredményei és gondjai. 

 Magyarország európai uniós 
tagsága. 

Fogalmak: integráció, euró, Európai 
Unió, visegrádi együttműködés, 
polgárháború, nagy fal, hinduizmus, 
buddhizmus, kasztrendszer, Korán. 

 
Személyek:  Lincoln, Gandhi, Mao Ce-
tung. 

 
Kronológia: 1957 a római szerződés, 
1992 a maastrichti szerződés, 2004 
Magyarország belép az Európai Unióba. 

 
Topográfia: Brüsszel, Lengyelország, 
Csehország, Közel-Kelet, Izrael. 

 Az Európai Unió céljainak 
felidézése. 

 Az európai integráció 
eredményeinek és 
problémáinak áttekintése. 

 A közép-európai régió 
középkori, újkori és mai 
térképeinek 
összehasonlítása. 

 A közép-európai népek 
helyzetének 
összehasonlítása a 
középkortól napjainkig. 

 Az Amerikai Egyesült 
Államok szuperhatalmi 
helyzetének elemzése és 
értékelése katonai, 
politikai, gazdasági és 
kulturális téren. 

Közép-Európa  A régió sajátosságai 
(jellemzően kontinentális 
helyzet, birodalmi függés és 
nemzeti sokszínűség). 

 A második világháború 
hadszíntere. 

 A szovjet megszállás. 
 A visegrádi együttműködés. 

Az Amerikai Egyesült Államok  Az Amerikai Egyesült Államok 
létrejötte. 

 Az amerikai polgárháború 
okai és eredményei. 

 Az Amerikai Egyesült Államok 
világhatalommá válása. 
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India  Az indiai civilizáció vallási és 
kulturális alapjai. 

 A brit gyarmati uralom. 
 Gandhi és a függetlenségi 

mozgalom. 
 A jelenkori India 

ellentmondásai. 

 Kína világgazdasági és 
világpolitikai szerepének 
megvitatása. 

 A közel-keleti konfliktusról 
megfogalmazott 
álláspontok és érvek 
azonosítása, beszélgetés a 
békés megoldási 
módokról. 

Kína  A kínai civilizáció vallási és 
kulturális alapjai. 

 Kína félgyarmati sorban. 
 A japán megszállás. 
 Mao Ce-tung és a 

kommunista diktatúra. 
 A gazdasági óriás. 

A Közel-Kelet  Az Oszmán Birodalom 
felbomlása. 

 Izrael állam létrejötte. 
 Az olaj szerepe a régió 

történetében. 
 Az iszlám és az iszlamizmus. 
 Etnikai, vallási és gazdasági 

törésvonalak. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
 Információk gyűjtése a visegrádi együttműködés előzményeiről és jelenlegi tartalmáról. 
 Az Amerikai Egyesült Államok világhatalmi szerepének elemzése gazdasági adatsorok segítségével. 
 Különböző források gyűjtése az indiai és kínai civilizáció történetéből, ezek alapján ismertetők, prezentációk készítése. 
 Az Oszmán Birodalom, valamint a Közel-Kelet területi változásainak nyomon követése történelmi térképeken. 
 Beszámolók, prezentációk készítése az arab-izraeli konfliktusról (pl. az izraeli határ változásai, az olajválság). 
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TÉMAKÖR: Mérlegen a magyar történelem 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

Lábnyomaink a nagyvilágban  Világjáró magyarok (utazók, 
felfedezők). 

 Tudósok és feltalálók (pl. 
informatika, autóipar, 
űrkutatás). 

 Világraszóló sportsikerek – 
magyarok az olimpiákon. 

 Magyar művészek a világban. 

Javasolt személyek (altémánként 1-2): 
Julianus barát, Kőrösi Csoma Sándor, 
Magyar László; Neumann János, Csonka 
János, Galamb József, Kármán Tódor; 
Papp László, Puskás Ferenc, Egerszegi 
Krisztina,  
Balczó András; Liszt Ferenc, Munkácsy 
Mihály, Kodály Zoltán, Bartók Béla, 
Korda Sándor. 

 

 Valamely területen 
kiemelkedő eredményt 
elérő magyarok 
tevékenységének 
felidézése, bemutatása. 

 A Magyar Királyság 
középkori sikeressége 
okainak felidézése. 

 Érvek gyűjtése a Habsburg 
Birodalomhoz tartozásunk 
előnyei és hátrányai 
mellett a 18. században és 
a 19. század első felében. 

 Levert szabadságharcaink 
értékelése az utóbb elért 
eredmények alapján. 

A magyar megmaradás kérdései  Magyarország mint szuverén 
európai hatalom a 
középkorban. 

 A török kor: a középkori 
örökség pusztulása és az 
etnikai arányok romlása. 

 Az Osztrák-Magyar 
Monarchia, a Közép-Európát 
sikeresen egyesítő birodalom. 

 Trianon máig tartó hatásai: a 
kisállami lét kényszerpályái a 
nagyhatalmak árnyékában. 

 Új típusú kapcsolatépítés a 
rendszerváltoztatás után a 
kisebbségbe került 
magyarsággal. 
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 A magyar megmaradás titkai: 
szabadságharcok, békés 
építkezés. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
 Világjáró magyar utazókról szóló beszámolók készítése. 
 Kiselőadások, bemutatók készítése magyar tudósokról, feltalálókról, találmányokról, olimpikonokról, művészekről. 
 Referátum készítése egy magyar Nobel-díjas tudósról (pl. Szent-Györgyi Albert, Gábor Dénes stb.). 
 Prezentáció készítése egy sikeres magyar sportolóról. 
 Példák gyűjtése kisebbségben élő magyarság megmaradásáért folytatott küzdelem formáira és képviselőire. 



 

ANGOL NYELV 

  

Az 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, ill. 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 azt. 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 nagyban 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, 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. 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 hogy újabb nyelveket sajátítsanak el.   

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 

minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben 

támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a 

NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi 

gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai 

referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez a témakörök 

kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként meghatározott 

nyelvi szintek a következők:  

  

 
4. évfolyam, 

minimumszint 

8. évfolyam, 

minimumszint 

12. évfolyam, 

minimumszint 

Első idegen nyelv 
KER-szintben nem 

megadható 
A2 B1 

Második idegen 

nyelv 
– – A2 

  

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 

határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az évfolyamon 

kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet ölel fel.  

  

 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen 

nyelv 

KER- 

szintben nem 

megadható 

A1 A2 B1 mínusz B1 

Második 

idegen 

nyelv 

- - - A1 A2 

  

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 

ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy az anyanyelv használata tudatosabbá 

váljon.  

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 való beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az 

önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére.   

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődésének, 

igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek tanulási folyamatba történő bekapcsolása. A 

nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más 

tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség 

kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a 

tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.   

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció, 

összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem különíthetők 

el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig 

integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért 

nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.  

A 4-8. évfolyamokra vonatkozó témakörök egyes elemei újra és újra megjelennek, lehetőséget 

adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, 

így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv az általános iskolában minden fejlesztési 

szakaszban új témaköröket is javasol a tanulók életkorához, szükségleteihez alkalmazkodva.   

Külön táblázat tartalmazza a témaköröket, amelyben a más tantárgyakkal való kapcsolódási 

pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal való 

együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert lehetőséget 

nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására.  

A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra vonatkozó, az 

adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés tartalma elnevezésű 

rész olyan tevékenységeket ismertet, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés 

megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a tartalomba.  

A kerettanterv a 4. évfolyam, majd később a fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek 

céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét és a 

továbbhaladás feltételét, kapcsolódva a szakasz végére előírt KER-szinthez (kivéve a 4. 

évfolyamot, amelynek kimenete KER-szintben nem határozható meg). 
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A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE  

  

A tanulói teljesítmények értékelésének három célja van: egyrészt visszajelzést nyújtani az előírt 

tananyagban elért előrehaladásról, az erős és gyenge pontokról, másrészt a tanulók nyelvtanulási 

motivációját fenntartani és tovább erősíteni, harmadrészt hozzájárulni reális önértékelésük 

kialakításához.   

Alapelv, hogy értékeléskor a gyakorlás során alkalmazott tevékenységeket kell használni, és  a 

tanulók értékelése folyamatosan történjen. Legalább minden hónapban kapjanak visszajelzést az 

előrehaladásról, hogy értsék, miben és hogyan fejlődhetnek tovább. Az értékelésnek pozitívnak 

kell lennie, amely nem azonos a hibák összeszámolásával. Azt értékeljük, amit a diákok tudnak, 

ne a hiányosságokat hangsúlyozzuk! Mivel ennek a korosztálynak is a beszédértésben és 

beszédkészség területén is a folytonosság (fluency) az erőssége, csak tapintatosan és türelemmel 

törekedhetünk a hibátlan megoldásokra (accuracy).   

A számonkérés történhet csoportban, párban vagy egyénileg, a gyakorláshoz hasonlóan. A 

gyengébb teljesítményt nyújtó gyerekeknek több alkalmat kell biztosítani arra, hogy fejlődésükről 

számot adjanak. Lehetőleg kerülni kell a hagyományos „felelés” jellegű számonkérést, mivel ez 

egyértelműen hozzájárul a gátlások erősödéséhez.   

A teljesítmények értékelésekor is fontos alapelv: ne a nyelvről való tudást, hanem a nyelvi 

készségeket, a használható nyelvtudást fejlesszük és értékeljük!  

 

A tanulók értékelésekor fontos szempontok: 

- aktivitás és részvétel a tanulói tevékenység során szóbeli és írásbeli feleletek, beszámolók 

esetében az összefüggő, követhető, logikus gondolatmenetre való törekvés 

- képes-e önállóan felépíteni feleletét? Képes-e kérdéseket megfogalmazni? 

- egyéni és csoportos képességfejlesztő feladatok (pl. forrás, kép, ábra, grafikon, diagram 

elemzése)megoldása 

- projektumok egyéni vagy csoportos elkészítése 

- tanórán kívüli információszerzés és gyűjtőmunka produktuminak bemutatása 

 

 



 

A tankönyvválasztás szempontjai 

- a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének; 

- a taneszköz legyen jól tanítható a helyi tantervben meghatározott, az angol nyelv tanítására 

rendelkezésre álló órakeretben; 

- a taneszköz segítségével a történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek kerettantervben 

megadott fogalomrendszer jól megtanulható, elsajátítható legyen 

- 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; 

- amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl. 

munkafüzet, tudásszintmérő, szószedet); 

- 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. 

 

 

5. évfolyam  

  

Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már legalább egy év nyelvtanulási tapasztalattal 

rendelkeznek. Hozzászoktak a célnyelvi óravezetéshez, megértik az órai tevékenységekre 

vonatkozó rövid, egyszerű utasításokat, tudják, hogy léteznek olyan iskolai és iskolán kívüli 

helyzetek, feladatok, amelyeket csak akkor képesek sikerrel megoldani, ha megfelelő 

idegennyelv-ismerettel rendelkeznek. Már ismernek hangzó és írott célnyelvi szövegeket, 

megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció és az összefüggő beszéd területén. 

Elkezdték az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és egyszerű formában 

használják az önkifejezés eszközeként is. A korosztály igényei és szükségletei szerint alakított 

idegennyelv-oktatás keretében megtapasztalták a játékos nyelvtanulás örömét. A feldolgozott 

tartalmak révén lehetőségük nyílt bepillantani egy, a sajátjukhoz részben hasonló, részben attól 

eltérő kultúrába. A pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető 

nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás 

útján.  

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók az 5. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A1- 

szintet.  

  



 

 

Óraszám: 108 óra/év - 3 óra/ hét  

  

Az éves óraszám felosztása  

   

Témakör 

sorszáma  
Témakör  Óraszám  

1.  Iskola  10  

2.  A család, barátok  10  

3.  Szabadidő   10  

4.  Lakóhelyünk, otthonunk  10  

5.  Étkezés  10  

6.  Ünnepek  10  

7.   

Szabadon felhasználható  

• Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, egyházam 

és iskolám ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok 

ünnepei, szokásai stb.)  

és  

• Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 

megfelelően  

és  

• Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó 

projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy 

csoportmunkában a helyi sajátosságokra építve.  

és  

Témazárók előkészítése, megíratása és javítása, értékelése  

  

  

3+9  

  

  

  

  

12  

  

  

  

6  

  

  

18  

  

Témakörök  

  

Témakör  Kapcsolódási pontok  

1. Iskola  

Iskolánk, tantárgyaink Földünk 

népei, országai Idő, időzónák  

Sportok, hobbik  

Iskolánk szokásai, tantárgyi rendszerünk  

Nemzetek zászlói  

Földrajzi ismeretek  

Testnevelés    



 

2. Család, barátok  

Család, szórakozás Filmek, 

zene, gyűjtemények Állatok, 

barátok  

Erkölcstan:  

Ének-zene, zenei ismeretek   

Biológia  

Természetismeret  

  

3. Szabadidő  

Szórakozás, mozi, zene  

Falusi és városi élet  

Szabadidő eltöltése Szabadidő 

eltöltése városunkban  

Életvitel, technika  

Irodalmi műfajok  

Vizuális kultúra  

Természetismeret  

  

4. Lakóhelyünk, 

otthonunk  Lakás, város, 
lakóhelytípusok  

Költözködés  

Nagyvárosok: London,  

Washington  

Földrajz  

Országismeret  

Tájékozódás a térképen  

  

5. Étkezés, ételek  

Gyorsétterem  

Egészséges ételek és italok  

Különlegességek  

Étkezési szokások A tanulók 

saját étkezési szokásai  

Technika  

Életvitel és gyakorlat  

Egészséges életmód  

Egészséges és 

egészségtelen 

ételek  

  

6. Ünnepek  

Halloween  

Karácsony  

Húsvét  

Anyák napja Ezen ünnepek 

iskolánkban  

Országismeret  

Ünnepeink és más népek ünnepeinek összehasonlítása  

  

  

 

  



 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként  

  

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.  

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.  

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 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 a tanulók életére vonatkozó témákról, 

egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal.  

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.  

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.    

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). A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka, családja, 

otthona, hobbijs, stb. 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 az egyszerű szövegekben az 

ismert nevek, szavak és mondatok felismerése és megértése; a 

különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének 

megértése.  

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. helyi brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, 

feliratokról) tárgyszerű információ szerzése.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, 

képeslapok, feliratok, a város turisztikai nyomtatványai 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 fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása.  

Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. az iskola leírása, a 

tanuló napirendjének 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.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adatlap, 

bejegyzés, dalszöveg.  

  

     



 

 

Kommunikációs eszközök A1.1 

1.A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök   

  
Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás  Excuse me.  Pardon?  

Köszönés  Good morning.  

Hello Tom.  

Hello, how are you?  

Hi!  

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.  

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.  

Gratulációk, jókívánságok 

és arra reagálás  

Happy Christmas/New 

year/Birthday! Congratulations!  

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday!  

Telefonon bemutatkozás  Hello, this is Mary Smith speaking.    

 2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök   

Egyetértés, egyet nem értés  Do you agree?  

What’s your opinion?  

How do you feel about it?  

OK.  

Allright.  

I think he’s wrong / right.  

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök   

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása  

What is it?  

What’s it in English?  

It’s…/ That’s…/   

It’s big and comfortable.  

Információ kérés, adás  

  

Are you all right?  

When are the guests coming?  

Can you tell me where…?  

Yes, I am.  

At 6 pm.  

In the town centre.  

Tudás, nemtudás  Where is 

she? Am I 

right?  

I have no idea Sure.  



 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök  

Kérés és arra reagálás  Can you give me a pen?  

  

Yes, sure. Yes, of course. 

I’m afraid, you can’t.  

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

Kínálás és arra reagálás  Have an orange.   

Would you like a sandwich?  

Here you are.  

Yes, please. No, thank you.  

  

Thank you.  

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök   

Visszakérdezés, ismétlés 

kérés  

Can you spell it for me? It spells…   

Nem értés, betűzés kérése, 

betűzés  

Sorry, I don’t understand.  

Can you spell it for me? It spells …  

 

  

 

 

 Fogalomkörök A1.1 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése  

Jelenidejűség  ’be’  

Affirmative & negative  

I am happy.  

I’m from Hungary, I’m not 

English.  

    Present Progressive  What are you doing? 

I’m having lunch.  

    Present Simple  My brother rides his by every 

day.  

    Imperative  Go and see!  

    ’-ing’ form  I like swimming.  

    Verb ’have got’  I have got a/an…  I do/play …  

Birtoklás kifejezése    ’have got’  

’have got’ in questions  

I have got coins and badges. 

Have you got a …? Yes/ No.  

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

This is Pubert. His mother is  

Morticia  

    Possessive case  

Genitive ’s  

My brother’s name is Pubert.  



 

Térbeli viszonyok  Irányok, 

helymeghatározás   

This / that  

Prepositions of place  

in, on, under, opposite, 

next to, between, 

behind in front of  

There is/there are …  

This is/these are …  

This is your place, that is 

mine.…  

  

This is my bedroom. There is 

a big TV set on the right.…  

Időbeli viszonyok  Időpont  When?  

What time?  

What’s the time?  

Now,  

  

It’s eight.   

    Prepositions of time  

On, in, at  

On Saturdays I go swimming..  

  Gyakoriság  How often?  

Adverbs of frequency 

Always, usually, often, 

sometimes, never  

I always play football in the 

park after school.  

Mennyiségi 

viszonyok  

  Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals  

Boys, girls,  

Children, people, men, 

women …  

    These / those  These are my mugs.  

    A, an, some  Can I have some ketchup?  

    Cardinal numbers 1- 

100  

  

    Ordinal numbers with 

dates  

When is your birthday? 

Seventh of October.  

    Countable nouns  

Uncountable nouns  

I have many toys.  

A bar of chocolate, a bottle of 

water, a piece of cake  

    How much / many?   

 Some, any  

Is there any bread?  

There is some bread.  

Is there any salt?  

Minőségi 

viszonyok  

  Question forms 

What colour ...?  

What nationality...?  

Where are you from?  

How old ...?  

Are you English?  

  

  

  

How old is your brother?  

Modalitás    Can (ability) 

Can’t  

Let’s ...  

Can you sing well?  

We can’t have a party.  

Let’s go to the disco then!  

Logikai viszonyok    Linking words  

And , but, or  

Why? Because  

A like apples but not oranges.  

Why do you eat apples.  

Because I like them.  



 

Szövegösszetartó 

eszközök  

  Articles:  

a, an, the  

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun   

Any +singular noun  

  

 Nominative and 

Accusative of personal  

pronouns 

Demonstrative 

pronouns  

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   

  

  

A fejlesztés várt 

eredményei, a 

továbbhaladás 

feltételei 

Beszédkészség   

 A tanuló   

• ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű 

mondatban válaszol;   

• tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, 

kérdéseket tesz fel;  

• megértési probléma esetén segítséget kér.   

  

Hallott szöveg értése   

 A tanuló   

• ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra 

cselekvéssel válaszol;  

• ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért;   

• ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott 

szövegből fontos információt kiszűr.   

  

Olvasott szöveg értése   

 A tanuló   

• ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló 

mondatokat elolvas;   

• ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben 

fontos információt megtalál;  

• ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló 

szöveg lényegét megérti.   

  

Íráskészség  

  A tanuló   

• ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid mondatokat 

helyeségre törekedve leír;   

• egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban 

megfogalmaz.   

 



 

6. évfolyam  

  

A 6. évfolyam megkezdésekor a tanulók már legalább két év nyelvtanulási tapasztalattal 

rendelkeznek. Hozzászoktak a célnyelvi óravezetéshez, megértik az órai tevékenységekre 

vonatkozó rövid, egyszerű utasításokat, tudják, hogy léteznek olyan iskolai és iskolán kívüli 

helyzetek, feladatok, amelyeket csak akkor képesek sikerrel megoldani, ha megfelelő 

idegennyelv-ismerettel rendelkeznek. Már ismernek hangzó és írott célnyelvi szövegeket, 

megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció és az összefüggő beszéd területén. 

Elkezdték az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és egyszerű formában 

használják az önkifejezés eszközeként is. A korosztály igényei és szükségletei szerint alakított 

idegennyelv-oktatás keretében megtapasztalták a játékos nyelvtanulás örömét. A feldolgozott 

tartalmak révén lehetőségük nyílt bepillantani egy, a sajátjukhoz részben hasonló, részben attól 

eltérő kultúrába. A pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető 

nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás 

útján.  

A 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.  

A 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.   

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 A1.2 

szintet.  

  

Óraszám: 108 óra/év  

  3 óra/ hét  

  

 Az éves óraszám felosztása 

 

  

Témakör 

sorszáma  
Témakör  Óraszám  

1.  Az egyén  10  

2.  Nyaralás  10  

3.  Világunk  10  

4.  Érdekességek  10  

5.  Városi élet  10  

6.  Tudományos tények  10  

7.   

Szabadon felhasználható  

• Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, egyházam 

és iskolám ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok 

ünnepei, szokásai stb.)  

és  

  

• Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 

megfelelően  

és  

  

• Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó 

projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy 

csoportmunkában a helyi sajátosságokra építve.  

és  

  

Témazárók előkészítése, megíratása és javítása, értékelése  

  

  

3+9  

  

  

  

  

12  

  

  

  

  

  

6  

  

  

  

18  



 

  

Témakörök  

  

Témakör  Kapcsolódási pontok  

1. Az egyén  

Napi rutin  

Szabadidős tevékenységek, hobbik  

Berendezési tárgyak  

Emberek jellemzése  

Minden téma a tanulókra koncentrál, saját 

környezetük, saját maguk leírása, hobbijuk  

Iskolánk szokásai, napi rutinunk  

Technika és életvitel  

Vizuális kultúra  

  

2. Nyaralás   

Természetföldrajzi fogalmak, domborzati 

formák  

Nyaralás  

Közlekedési eszközök  

Kempingezés  

A tanulók saját élményei  

Földrajz  

Technika és életvitel  

Történelem  

3. Világunk   

Európa  

Ázsia  

Oceánia  

Észak- és Dél-Amerika  

Afrika  

Országunk, városunk  

Földrajz  

  

4. Érdekességek   

Híres emberek  

Baleset  

Kaland Rejtély  

Saját kalandok, émlékezetes események  

Földrajz  

Történelem  

Irodalom  

Vizuális kultúra  

Testnevelés  

Technika és életvitel  

5. Városi élet  

Helyek egy nagyvárosban  

Útbaigazítás  

Környezettudatosság  

Közlekedés  

Történelmi helyek, emlékművek  

Fővárosunk, és nevezetességei  

Technika és életvitel   

Földrajz  

Történelem  

Vizuális kultúra  

6. Tudományos tények  

Fénytan  

Adatok, tények keresése  

A nap  

Tudomány és fantasztikum A 

diákokat érdeklő tudományos 

érdekességek feltárása, megbeszélése  

Földrajz  

Fizika  

Történelem  



 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként 

  

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  

  

Az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések, 

néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése; saját magukra 

vonatkozó kérdések megértése, arra megfelelő válasz adása.  

A fejlesztés tartalma 

 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, ha lehetőség adódik, 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  

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 

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, dramatizált bibliai 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  

Néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; a 

szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések 

összekapcsolása kötőszavakkal; munkájának, családjának, saját 

magának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; ismert szöveg 

elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, intonációval és 

beszédtempóban.  

A fejlesztés tartalma 

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, nyarlásuk, 

városunk, stb.  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  

Egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ kiszűrése;   

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  a 

készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek 

értelmezéséhez; értelmezése érdeklődés kialakítása a célnyelvi 

kultúra irodalmi, művészeti alkotásai iránt.  

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása, 

útbaigazítás városunkban).  

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, a városunkkal, iskolánnkal kapcsolatos, célnyelvre fordított szövegek, 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  

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 

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.  

  

     



 

Kommunikációs eszközök A1.2 

1 A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök   

  
Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás  Excuse me.  Pardon?  

Köszönés  How do you do?   

Good morning.  

Hello Tom.  

Hello, how are you?  

Hi!  

How do you do?   

Good morning.  

Hello Mary.  

Very well, thank you. And how 

about you?  

Hi!  

Elköszönés  

  

  

  

Goodbye.  

Bye-bye!  

Good night.  

Take care.  

Goodbye.  

Bye!  

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.    

  



 

 2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök   

Véleménykérés, és arra 

reagálás  

What do you think? How do you like it? Is 

it OK if I …?  

I think it is rather strange. I 

like it.  

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése  

You are right. You are wrong.  

That’s right.  

No way. Are you kidding? Are you sure?  

  

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.  

Yuk! / Yummy!  

He looks nice.  

Akarat, kívánság  Would you like a biscuit? 

Why don’t you …?  

I’d like an ice-cream, please.  

3. 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?  

How can I get to …? Can you tell me where 

…?  

When are the guests coming?  

Yes, I am. Go along…   

At 6 p.m.  

Tudás, nemtudás  Where is she? 

Am I right?  

I have no idea. Sure.  

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás  Can you give me a pen?  

Could you …? May I …?  

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?  

Do you want to go to the cinema?  

Would you like to go …?  

How about going …?  

Let’s meet on Sunday.  

Yes, I am.  

Good idea.  

Kínálás és arra reagálás  Have an orange.   

Would you like to have a sandwich?  

Shall I get you a sandwich?  

Here you are.  

Yes, please. No, thank you.  

  

  

Thank you.  

  



 

5. 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 A1.2 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése  

Jelenidejűség  Present Simple   

  

When do you get up? I don’t 

drink milk.  

    Present Progressive  

  

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving.  

  Múltidejűség  Past Simple  

  

Past Progressive   

’used to’  

Could  

  

And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? What 

were you doing yesterday 

afternoon?  

I used to like chocolate when I 

was younger.  

I could swim when I was four.  

  Jövőidejűség  Going to  

  

Will  

Offers  

  

Present Progressive  

What are you going to do on 

Saturday?  

It will rain in the afternoon. Shall 

I get you something to drink?  

I am meeting my friend at the 

cinema tonight.  

Birtoklás kifejezése    Present forms of have  I have five friends at school.  

    Possessive Pronouns.  My, your, his/her/its, our, their 

dog   

    Genitive ’s  

  

Kate’s brother Whose?  

Térbeli viszonyok  Irányok, 

helymeghatározás   

Prepositions,  

Prepositional Phrases,  

Adverbs  

Prepositions of 

movement  

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, …  

Up, down, from &  to, along, 

into, out of, around  

    Directions  Turn left. Turn right.  



 

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, on Monday  at 

5 o’clock  

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- 

1000  

  

    Ordinal numbers   first, second…  

    Countable nouns  

  

Uncountable nouns  

  

Some, any, no  

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.  

I’ve got no 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)  

  

Modalitás    Can (ability)  I can swim.  

Logikai viszonyok    Linking words  

First, then  

Must / mustn’t  

Zero Conditional  

Conditional Type 1  

And/or/but/because First 

turn right, then left.  

You must visit me soon.  

If it rains, it pours.  

If you call him, he will answer.  

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  

  



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei, a  

továbbhaladás 

feltételei  

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.   

  

Beszédkészség   

  

A tanuló   

• egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre mondatban 

válaszol;  • egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel;  

• megértési probléma esetén segítséget kér.   

  

Hallott szöveg értése   

  

A tanuló   

• egyszerű nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra 

cselekvéssel válaszol;  

• egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért;   

• egyszerű nyelvi eszközökkel, hosszabb mondatokban megfogalmazott 

szövegből fontos információt kiszűr.   

  

Olvasott szöveg értése   

  

A tanuló   

• egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, hosszabb mondatokat elolvas;   

• egyszerű nyelvi eszközökkel, hosszabb mondatokból álló szövegben fontos 

információt megtalál;  

• egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, hosszabb mondatokból álló 

szöveg lényegét megérti.   

  

Íráskészség  

   

A tanuló   

• egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, hosszabb mondatokat 

többnyire helyesen leír;   

• egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz.   

  

 



 

7. évfolyam  

  

A 7. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1.2 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.  

  

  

Óraszám: 108 óra/év  

  3 óra/ hét  

  

Az éves óraszám felosztása  

 

  

Témakör 

sorszáma  
Témakör  Óraszám  

1.  A mi világunk  10  

2.  Ember és természet  10  

3.  Szabadidő   10  

4.  Egészség és betegség  10  

5.  Szórakozás  10  

6.  Utazás  10  



 

7.   

Szabadon felhasználható  

• Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, egyházam 

és iskolám ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok 

ünnepei, szokásai stb.)  

és  

• Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 

megfelelően  

és  

• Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó 

projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy 

csoportmunkában a helyi sajátosságokra építve.  

és  

Témazárók előkészítése, megíratása és javítása, értékelése  

   

12  

  

  

  

  

12  

  

  

  

6  

  

  

  

18  

 

 

Témakörök  

  

Témakör  Kapcsolódási pontok  

1. A mi világunk  

Önismeret, barátság, szerelem  

Sport  

A munka világa  

Divat, ruhák, kiegészítők  

Erkölcstan: társas kapcsolatok, egymás 

segítése, tisztelete;  

Férfias / nőies foglalkozások;  

Férfi és női szerepek; 

Ízlésformálás;  

2. Ember és természet  

Veszélyes foglalkozások  

A diákok tervei, nekik tetsző foglalkozások  

Természet  

Környezetvédelem  

Mit tesznek a természet- és 

környezetvédelem területén  

Testnevelés:   

Természetismeret, természeti képződmények;  

Tájékozódás az erdőben;  

Munkavédelem  

Biológia: védett fajok;  

Egzotikus sportok, táborok;  

3. Szabadidő  

Divat és vásárlás  

A modern művészet  

Az Internet  

A diákok divathoz való hozzáállása, vásárlási 

szokásai; művészeti érdeklődésük; 

internethasználati szokásaik  

Erkölcstan: szokások;  

Gazdasági ismeretek;  

Márkák, boltok;  

Az időjáráshoz és az alkalomhoz illő 

öltözködés;  

  



 

4. Egészség és betegség  

A jó közérzet  

Testedzés  

Helyes táplálkozás  

A diákok táplálkozási szokásai,  

sporttevékenységük  

Egészségtan:  

Népi gyógymódok;  

Modern sporteszközök; 

Erkölcstan: hobbiállattartás; 

Biológia:  

hasznos táplálékaink  

Mentális problémák (elhízás);  

5. Szórakozás  

Szórakozás és művelődés  

Karrier, hírnév, a munka világa  

Szórakozóhelyek, művelődés városukban  

A diákok érdeklődése, karrierterveik  

Médiaismeret:   

Tudatos médiahasználat;  

Televízió, sikerfilmek, filmelemzés;  

Pályairányítás, karrier;  

  

6. Utazás  

Utazás és pihenés 

Az időjárás  

Különleges állatok  

Helyek, ahová tanulóink utaztak  

Kedvenc állatik  

Földrajz:  

Tájékozódás, éghajlati különbségek, időjárási 

jellemzők;  

Országok kulturális sajátosságai;  

Országismeret: egyenruhák, pénzérmék és 

bankjegyek az USA-ban;  

  

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként  

  

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.   

  



 

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.   

 

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, ha van rá lehetőség, 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.  

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 fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, dramatizálz bibliai 

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; velük történt, saját tapasztalaton alapuló történet 

elmesélése; egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás 

megfogalmazása.  

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.  

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemutatása, 

velük történt, saját tapasztalaton alapuló történet elmesélése), 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 

nevelésifejlesztési 

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.  

  



 

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. helybeli a célnyelvre lefordított 

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.  

 

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, helybeli a célnyelvre lefordított 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 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).  

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, 

blogbejegyzés.  

  

  



 

Kommunikációs eszközök A2.1 

1. 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.  

See you!  See you later!  

Goodbye.  

Bye!  

Good night.  

Thanks. Bye!  

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.  

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.  

Érdeklődés hogylét iránt és 

arra reagálás  

How are you (feeling) today?  

What’s the matter?  

What’s wrong with you?  

Fine. OK. All right. Much better 

thanks.  

Not very well I’m afraid.  

Telefon felvétele  Chichester, five oh two double one 

eight.  

Hello, this is Mary Brown 

speaking.  

Megszólítás személyes 

levélben  

Dear John,    

Elbúcsúzás személyes 

levélben  

Best wishes,  

Love (from),  

  

2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Öröm, sajnálkozás, bánat  Are you happy about that?  

That’s great!  

What a pity!  

  

Great!  

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that.  

I’m so pleased that…  



 

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!  

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök   

Véleménykérés, és arra 

reagálás  

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

like it.  

Valaki igazának az elismerése 

és el nem ismerése  

You are right. You are wrong I 

guess you are right..  

  

Egyetértés, egyet nem értés  Do you agree?  

What’s your opinion?  

How do you feel about it?  

Is it all right if I …?   

OK / I disagree.  

All right.  

I think he’s wrong/right.  

No problem.  

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?  I can understand French.  

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.  

Dicséret, kritika  It’s great. It’s a good idea.  It’s boring.  

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök   

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása  

What is it?  

What’s it in English?  

What is his house like?  

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for…  

It’s big and comfortable.  

Információkérés, -adás  

  

Are you all right?  

When are the guests coming?  

Where can I find a hotel?  

Yes, I am.  

At 6 p.m.  

In the town centre.  

Tudás, nemtudás  Where is she?  I have no idea.  



 

Egymást követő események  

leírása  

What happened?  

What happened after that?  

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.  

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök   

Kérés és arra reagálás  Can you give me a pen?  

  

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

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

Meghívás és arra reagálás  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.  

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök    

Megértés biztosítása  Could you understand?  

Am I making myself clear?  

Sorry, what does that mean?  

Sorry, I don’t understand.  

  

Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázat értés ellenőrzése  

He is your brother, isn’t he?  Yes, he is.  

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

  

  

Fogalomkörök A2.1 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése  

Jelenidejűség  Present Simple   

  

When do you get up? I don’t drink 

milk.  

My friends and I rarely study on 

Saturday.  

    Present Continuous  

  

Why is she crying? I’m not listening. 

I’m leaving.  

Are you coming with us?  

  Múltidejűség  Past Simple  

  

And then she kissed me. Why didn’t 

you come yesterday?  

    Continuous  We were having dinner when he 

arrived.  



 

    ’used to’  I didn’t use to live here; I used to live 

in Ireland.  

  Jövőidejűség  Going to   

  

What are you going to do on 

Saturday?  

    Future with Will  When will you be fourteen?  

  Főnévi igeneves 

szerkezet  

Full Infinitive / Bare  

Infinitive  

He’s too young to drive. Let 

me go there.  

    ’-ing’ form  I can’t stand running.  

Birtoklás 

kifejezése  

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

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

    Genitive ’s   Kate’s brother Whose?  

    Possessive pronouns  Mine, yours, his  

    Relative pronouns  He’s my friend whose mother is a 

doctor.  

Térbeli viszonyok  Irányok, 

helymeghatározás   

Prepositions,  

Prepositional Phrases,  

Adverbs  

Here, there, on the left, on the right, 

in, on, under, opposite, next to, 

between, …  

    Relative adverbs  The village where I was born.  

Időbeli viszonyok  Gyakoriság  How often?  

  

Always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day.  

  Időpont  When?  

What time?  

When did you last play 

football?  

What’s the time?  

  

Now,  

Yesterday, last week, two years ago,   

Two months 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)  

Since when?(Present  

Perfect)  

   

How long were you in Spain? For one 

month.  

For two years. Since Monday. So 

far, ever, never, before  

    Already, yet, just  

  

Have you ever ...?  

I have already read it.  He has not 

finished yet.   

She has just entered the rrom.  

Never before, always, so far   

Mennyiségi 

viszonyok  

  Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals  

Boys, girls,  

Children, people, men, women …  



 

    Cardinal numbers 

11000  

  

    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  

    Every, each  

Too much, enough, lots 

of, loads of  

All, both, neither, none  

There were 3 apples on the plate.  

Each tasted good.  

Everbody has got a phone.  

We’ve got loads of CDs.  

Neither boy has got a smart phone.  

    How many / How 

much?  

Some, any, no, every, too many, 

enough  

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?  

  Tiltás  Mustn’t  You mustn’t smoke here.  

    One / ones  Which jumper is yours?  The red one.  

    Relative pronouns: 

who, which, that  

That’s the girl who lives next door.  

    So / neither  I want to become a doctor. So do I. 

Jerry Can’t dance. Neither do I.  

Feltételes    Must , have to, should  I must learn how to use it.  

I have to do this project.  

You should see a doctor.  

Logikai viszonyok    Linking words  And/or/but/because  

    Have to, should  

One / ones  

  

Relative pronouns: 

who,  

which, that 

So, neither  

You have to keep the rules. I like 

this phone. I don’t like the other 

one.  

I don’t know who to call.  

I like chocolate. So do I.  

  Feltételesség  Zero Conditional  

Conditional Type 1  

We stay at home if it rains.  

We’ll stay at home if it rains.  



 

Szövegösszetartó 

eszközök  

  Articles  

Some+plural noun 

any+plural noun  

A, an, the  

There are some pencils in the bag.  

Have you got any sisters?  

  Some +singular noun   

Any +singular noun  

  

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns  

Demonstrative 

pronouns  

Indefinite pronouns  

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  

 

 



 

A fejlesztés várt 

eredményei, a  

továbbhaladás 

feltételei  

Hallott szöveg értése   

  

A tanuló   

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, utasításokat, 

kérdéseket, közléseket, eseményeket megért;   

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből a fontos információt 

kiszűri;   

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg 

lényegét megérti;   

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből kikövetkezteti 

ismeretlen nyelvi elemek jelentését  

  

Beszédkészség  

   

A tanuló   

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű 

struktúrákba rendezett mondatokban válaszol;   

• egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz;   

• kérdéseket tesz fel;   

• tanult minta alapján eseményeket mesél el;   

• részt vesz egyszerű párbeszédben;   

• beszélgetést kezdeményez, befejez.   

  

Olvasott szöveg értése   

  

A tanuló   

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas;   

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt 

megtalál;   

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;   

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló 

szöveg lényegét megérti;   

• egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;   

• ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 

megfogalmazott szövegben kikövetkezteti.   

  

Íráskészség  

  

 A tanuló   

• ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyességre törekedve leír;   

• egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;   

• egyszerű szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz;   

• tanult minta alapján tényszerű információt közvetítő szöveget ír.   

  

   



 

    

8. évfolyam  

  

A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1.2 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.  

  

  

Óraszám: 108 óra/év  

  3 óra/ hét  

  

Az éves óraszám felosztása  

  

  

Témakör 

sorszáma  
Témakör  Óraszám  

1.  A mi világunk  10  

2.  Ember és természet  10  

3.  Szabadidő   10  

4.  Egészség és betegség  10  

5.  Szórakozás  10  

6.  Utazás  10  



 

7.   

Szabadon felhasználható  

• Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, egyházam 

és iskolám ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok 

ünnepei, szokásai stb.)  

és  

• Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 

megfelelően  

és  

• Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó 

projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy 

csoportmunkában a helyi sajátosságokra építve.  

és  

Témazárók előkészítése, megíratása és javítása, értékelése  

  

  

12  

  

  

  

  

12  

  

  

  

6  

  

  

  

18  

  

 

Témakörök  

  

Témakör  Kapcsolódási pontok  

1. A mi világunk  

Önismeret, barátság, szerelem  

Sport  

A munka világa  

Divat, ruhák, kiegészítők  

Erkölcstan: társas kapcsolatok, egymás segítése, 

tisztelete;  

Férfias / nőies foglalkozások;  

Férfi és női szerepek;  

Ízlésformálás;  

2. Ember és természet  

Veszélyes foglalkozások  

A diákok tervei, nekik tetsző 

foglalkozások  

Természet  

Környezetvédelem  

Mit tesznek a természet- és környezet-

védelem területén  

Testnevelés:   

Természetismeret, természeti képződmények;  

Tájékozódás az erdőben;  

Munkavédelem  

Biológia: védett fajok;  

Egzotikus sportok, táborok;  

3. Szabadidő  

Divat és vásárlás  

A modern művészet  

Az Internet  

A diákok divathoz való hozzáállása, 

vásárlási szokásai; művészeti 

érdeklődésük; internethasználati szokásaik  

Erkölcstan: szokások;  

Gazdasági ismeretek;  

Márkák, boltok;  

Az időjáráshoz és az alkalomhoz illő öltözködés;  

  



 

4. Egészség és betegség  

A jó közérzet  

Testedzés  

Helyes táplálkozás  

A diákok táplálkozási szokásai,  

sporttevékenységük  

Egészségtan:  

Népi gyógymódok;  

Modern sporteszközök; Erkölcstan: 

hobbiállattartás; Biológia:  

hasznos táplálékaink  

Mentális problémák (elhízás);  

5. Szórakozás  

Szórakozás és művelődés  

Karrier, hírnév, a munka világa  

Szórakozóhelyek, művelődés városukban  

A diákok érdeklődése, karrierterveik  

Médiaismeret:   

Tudatos médiahasználat;  

Televízió, sikerfilmek, filmelemzés;  

Pályairányítás, karrier;  

  

6. Utazás  

Utazás és pihenés 

Az időjárás  

Különleges állatok  

Helyek, ahová tanulóink utaztak  

Kedvenc állatik  

Földrajz:  

Tájékozódás, éghajlati különbségek, időjárási 

jellemzők;  

Országok kulturális sajátosságai;  

Országismeret: egyenruhák, pénzérmék és 

bankjegyek az USA-ban;  

  

 

Fejlesztési célok és feladatok egységenként  

  

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.   

  



 

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.   

 

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, ha van rá lehetőség, 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.  

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 fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, dramatizálz bibliai 

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; velük történt, saját 

tapasztalaton alapuló történet elmesélése; egyszerű állítások, 

összehasonlítás, magyarázat, indoklás megfogalmazása.  

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.  

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka 

bemutatása, velük történt, saját tapasztalaton alapuló történet elmesélése), 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 

nevelésifejlesztési 

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.   

  



 

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. helybeli a célnyelvre lefordított 

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.  

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, helybeli a célnyelvre lefordított 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 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).  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, 

blogbejegyzés.  

  

  

    



 

Kommunikációs eszközök A2.2 

1. 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  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),  

  



 

2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök  

Öröm, sajnálkozás, bánat  Are you happy about that?  

  

  

  

What do you think of that?  

  

How do you feel about that?  

Great!  

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. I’m 

so pleased that… Good 

for you.  

Congratulations.  

I feel so happy for… I’m 

sorry to hear that.  

What a pity.  

Oh, no!  

Oh, dear!  

I feel so sorry for…  

Elégedettség,  

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.  

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök   

Véleménykérés, és arra 

reagálás  

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

like it.  

Valaki igazának az 

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.  

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök   
 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása  

What is it?  

What’s it in English?  

What is his house like?  

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for…  

It’s big and comfortable.  

Információkérés, -adás  

  

Are you all right?  

When are the guests coming?  

Yes, I am. At 

6 p.m.  

Tudás, nemtudás  Where is she?  I have no idea.  

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.  

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök   
 

Kérés és arra reagálás  Can you give me a pen?  

  

Yes, sure. Yes, of course.  I’m 

afraid I can’t.  

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

Meghívás és arra reagálás  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.  

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök  
 

Megértés biztosítása  Visszakérdezés, ismétléskérés  Did you say the castle?  

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was?  



 

  Nem értés, magyarázatkérés, 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 A2.2 

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.  

I’ve seen it twice already.  

    Present Simple Passive  Meals are not included in the price.  

  Múltidejűség  Past Simple  

  

And then she kissed me. Why didn’t 

you come yesterday?  

My dad couldn’t take part because 

he was ill.  

    Past Progressive  As we were walking home, we saw 

an accident.  

    Past Simple Passive  This castle was built in the 16th 

century.  

  Jövőidejűség  Going to   

  

What are you going to do on 

Saturday?  

    Future with Will  When will you be fourteen?  

  Igenevek  Full Infinitive  

Bare Infinitive  

Jerry went to the park to meet his 

friend.  

The coach made us train very hard.  

    ’-ing’  Skating is very exciting. I 

don’t mind walking.  

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, …  

    Prepositions of place  Melissa was born in Italy.  

    Prepositions of movement  I usually travel to work by car.  

The robber ran out of the bank.  

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.  

    Prepositions of time  We are leaving on 11th May.  

    Time clauses  

When, while, as soon as,  

As soon as we saw the strange light, 

we ran away.  

  Időtartam  How long? (Past simple)  

How long? (Present  

Perfect)  

How long were you in Spain? For 

one month.  

How long have you been training?  

    Already, yet, just  I have already 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- 

1000+  

  

    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?  

    Subject-object question  

Negative questionss  

Reflexive pronouns  

Who saw the accident?  

Who did you see?  

Be careful or you will hurt yourself.  

Modalitás  Képesség  

Engedélykérés  

Kérés  

Can (ability)  

Can/could/may 

expressing permission  

I can swim.  

Can/could/may I join you,  

Could you do the washing up?  

  Tanácsadás  Should/shouldn’t  You should ask her.  

  Kötelezettség  Must, have to, need to  

Have to (Past)  

I need to speak to Jane.  

Did you have to be there?  

Logikai viszonyok    Linking words  And/or/but/because  

  Feltételesség  Conditional Type 1  We’ll stay at home if it rains.  

Szövegösszetartó 

eszközök  

  Articles: a, an , the  

  

Some+plural noun 

any+plural noun Some 

+singular noun   

Any +singular noun  

  

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns  

Demonstrative pronouns  

Indefinite pronouns  

  

Lake Victoria and the River Nile are 

both in Africa.  

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  

    So, neither, too, either  I went waterskiing: So did I. I 

have never been sailing. Neither 

have I.  

  



 

A fejlesztés várt 

eredményei, a  

továbbhaladás 

feltételei  

Hallott szöveg értése   

  

A tanuló   

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, utasításokat, 

kérdéseket, közléseket, eseményeket megért;   

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből a fontos információt 

kiszűri;   

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg 

lényegét megérti;   

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből kikövetkezteti 

ismeretlen nyelvi elemek jelentését  

  

Beszédkészség  

   

A tanuló   

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű 

struktúrákba rendezett mondatokban válaszol;   

• egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz;   

• kérdéseket tesz fel;   

• tanult minta alapján eseményeket mesél el;   

• részt vesz egyszerű párbeszédben;   

• beszélgetést kezdeményez, befejez.   

  

Olvasott szöveg értése   

  

A tanuló   

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas;   

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt 

megtalál;   

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;   

• jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló 

szöveg lényegét megérti;   

• egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;   

• ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 

megfogalmazott szövegben kikövetkezteti.   

  

Íráskészség  

  

 A tanuló   

• ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyességre törekedve leír;   

• egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;   

• egyszerű szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz;   

• tanult minta alapján tényszerű információt közvetítő szöveget ír.   
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Tantárgy: Digitális kultúra 5-8 osztály 

Készítette/adaptálta: Csóka Ildikó 

informatika szakos  szaktanár, felsős mk vezető 
 
 
Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan új lehetőségeket tár fel, a tanulók digitális 
kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a tanulók 
digitális kultúrájuk sokoldalú fejlesztését igényli. Ez természetesen valamennyi tanulási területen 
megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret a digitális kultúra tantárgy biztosítja. 
A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 
fejleszti: 
A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális 
környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek 
keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó 
felhasználására. 
A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, így 
különösen a kommunikációs eszközök használatát. 
A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat fejleszti. 
Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni. A tantárgy 
segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és fejlesztését is. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett tevékenység 
fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, szintetizáló és algoritmizáló 
gondolkodását. 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett 
tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, kapcsolatteremtéshez, 
alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a felelősségtudatot a különböző 
felületeken való információmegosztás során. Az online térben elősegíti a szerepelvárásoknak 
megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.  
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A digitális kultúra 
tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens kompetenciákat, melyek 
birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb körben történő bemutatására. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett 
tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a változó környezethez, 
képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan azt a munkaerőpiac megkívánja. 
Fejleszti továbbá a munka világában alapkövetelményként megjelenő élethosszon át tartó tanulás és 
flexibilitás képességét. 
 
A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat négy témakör köré szervezi, amelyek szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz. 
Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként nem jelenik meg. Ezt a témakört a többi 
témakör oktatásában dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz használata azt szükségessé teszi. A 
tanulók mindennapi életük során sokféle digitális eszközzel és e-megoldással találkoznak. A tananyag 
feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók különböző informális tanulási utakon összegyűjtött 
ismereteire, azt rendszereznünk, kiegészítenünk kell. Az informatikai eszközök megismerése 
felhasználói szemléletű: hogyan kell üzembe helyezni, hogyan kell a különböző funkciókat beállítani, 
hogyan kell a működési hibákat elhárítani. A javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható 
témafeldolgozást jelent, hanem egy becsült, összegzett elképzelést. 
A digitális írástudás közvetlen gyakorlati hasznát a tanulók az iskolai élet egyéb területein, más 
tantárgyak esetében is megtapasztalják. Az informatikatanár rendelkezik megfelelő szakmódszertani 
képzettséggel, ezért a digitális írástudás alapjait neki kell átadnia, míg a többi tantárgy az ismeretek 
alkalmazásának és felhasználásának nélkülözhetetlen terepe. 
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A tanuló a digitális írástudás fejlesztése során a megfelelő szintű és biztonságos eszközhasználat 
gyakorlásával problémaorientált feladatmegoldásokat sajátít el, lehetőség szerint minél több 
célprogram megismerésével. A szövegszerkesztési, a bemutatókészítési, a rajzolási, a képfeldolgozási 
és a multimédia ismereteknél a gyakorlati felhasználás, a dokumentumkészítés lényegesebb, mint egy 
szoftver részletes funkcionalitásának ismerete. A megfelelő szemlélet kialakítása lehetővé teszi, hogy 
a tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran, önállóan megismerjen, céljaira felhasználjon, 
amelyek nem voltak részei a formális iskolai tanulásának. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban fontos 
célkitűzés, hogy a hétköznapi életből vett feladatok mellett a többi tantárgy tanulása során felbukkanó 
problémák is előkerüljenek. A tanulók ismerkedjenek meg az információszerzés, tárolás, értékelés és 
kreatív felhasználás folyamatával. Tanuljanak meg ismereteket szerezni különböző digitális 
technológiák segítségével a más tantárgyak tanulása során felmerülő témakörökben. Kollaboratív 
tevékenységgel használják fel a megszerzett ismereteket például kiselőadások, tanulmányok, 
projektek során.  
A problémamegoldás a hétköznapi élethelyzetek, a tanulási feladatok, a munkavégzés fontos részét 
képezi. A feladatok eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása, majd a megfelelő 
lépések tervezett, precíz végrehajtása szükséges. A problémamegoldás egyre gyakrabban digitális 
eszközökkel történik, ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei között kiemelt szerepet kap 
a problémamegoldás témaköre. Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt 
készségek fejlesztését, amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás 
kibontakozásában és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. Ez az alapfokú képzés második 
nevelési-oktatási szakaszában blokkprogramozással valósul meg, ami játékos, de az algoritmikus 
gondolkodást jól fejlesztő eszközt biztosít. A blokkprogramozás az iskola lehetőségeitől függően 
sokféle módon megvalósítható: használhatunk robotot, készíthetünk mobilalkalmazásokat, 
alkalmazhatunk mikrokontrollert, vagy futtathatunk valamilyen asztali, kifejezetten a 
blokkprogramozáshoz készült fejlesztői környezetet. A programozási feladatok kezdetben mindig 
olyanok legyenek, melyeket a tanulók informatikai eszköz nélkül is el tudnak játszani, hogy legyen 
személyes élményük a megoldandó feladattal kapcsolatosan. 
Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez használjuk, azok 
ma már az állampolgári kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek. A webes és 
mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási területük gazdagsága lehetővé teszi a 
tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a tanulók bevonását a tanulási folyamat tervezésébe 
– beleértve ebbe a tanulók saját mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör feldolgozása során nem 
a technikai újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos eszközök” „okos használatára”, 
vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás alakítására, a biztonsági okokból bevezetett 
korlátozások megismerésére és elfogadására. 
Az értékelés formái: 

- szóbeli felelet 
- írásbeli felelet 
- írásbeli röpdolgozat 
- házi feladat 
- tanulmányi verseny értékelése 
- órai munka értékelése 
- gyakorlati feladat értékelése (szerkesztés, program…) 
- projektmunka 
- beszámoló 
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5–6. évfolyam 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám Helyi tanterv 
5. évfolyam 
órakerete 

heti 1 órára 

Helyi tanterv 
6. évfolyam 
órakerete 

heti 1 órára 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 14 7 8 

Online kommunikáció 5 2 2 

Robotika 11 4 4 

Szövegszerkesztés 12 4 4 

Bemutatókészítés 8 3 3 

Multimédiás elemek készítése 8 3 3 

Az információs társadalom, e-Világ 6 6 6 

A digitális eszközök használata 4 3 2 

Szabad órakeret 4 2 2 

Összes óraszám: 68 34 34 

Szabadon felhasználható órakeret (ismétlés, 
gyakorlás, számonkérés): 

2-2 2 2 

Éves óraszám:  36 36 

 

5. évfolyam 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás, ÓRASZÁM: 7 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön; 

 egyszerű algoritmusokat elemez és készít; ismeri a kódolás eszközeit; adatokat kezel a 
programozás eszközeivel. Megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

 ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; a programozási 
környezet alapvető eszközeit; 

 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a tanult 
blokkprogramozási nyelven; 

 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; mozgásokat vezérel szimulált vagy valós 
környezetben. 

TANULÓI ISMERETEK 

 Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

 Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, 
ötleteit, véleményét megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában. 

 Kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az adott 
probléma megoldásához szükségesek. 

 Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű 
tevékenységsorokat; 

 Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben 
módosítja azokat. Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, 
egyszerű eszközök segítségével megvalósítja; 

 Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések 
sorrendjét, megfogalmazza az algoritmus várható kimenetelét. Feladat, probléma megoldásához 
többféle algoritmust próbál ki; 

 A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a 
kódsorozatot a kívánt eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 
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 Hétköznapi tevékenységek és információáramlási folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 

 A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése; algoritmus leírásának módja 

 Nem számítógéppel megoldandó feladatok algoritmizálása, az algoritmus végrehajtásához 
szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

 Szekvencia, elágazások és ciklusok; egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és 
a lépésenkénti finomítás elvei alapján 

 A programozás építőkockái, számok és szöveges adatok 

 A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben. Elágazások, feltételek 
kezelése; többirányú elágazás; ciklusok fajtái 

 Animáció, grafika programozása 

 A program megtervezése, kódolása, tesztelés, elemzés 
FOGALMAK 
algoritmus, folyamat, adat, adattípus, szöveges adatok, számok, bemenet, kimenet, problémamegoldó 
tevékenység, változó, algoritmus leírása, szekvencia, elágazás, ciklus, ciklusok fajtái, feltétel, 
algoritmustervezés, lépésenkénti finomítás elve, fejlesztői felület, blokkprogramozás, kódolás, 
tesztelés, elemzés, hibajavítás 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az algoritmizálás nem számítógépes megvalósítása, az algoritmus eljátszása, személyes élmények 
szerzése 

 Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása 

 Változók használatát igénylő folyamatok programozása, és a kimeneti eredmények elemzése 
szélsőséges bemeneti értékek esetén 

 Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat elkészítése a részfeladatok megoldásával és 
összeállításával, Jól részekre bontható projektfeladat megoldása páros vagy csoportmunkában 
 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció ÓRASZÁM: 2 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai környezetének 
elektronikus szolgáltatásait, betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az 
adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 
TANULÓI ISMERTEK 

 Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

 Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, 
ötleteit, véleményét megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában. 

 Ismeri és használja a kapcsolattartás formáit és a kommunikáció lehetőségeit a digitális 
környezetben; 

 Ismeri a mobileszközök alkalmazásának előnyeit, korlátait, etikai vonatkozásait; 

 Közvetlen tapasztalatokkal rendelkezik a mobileszközök oktatási célú felhasználásával 
kapcsolatban 

FEJLESZTÉSI FELADATOK  

 Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése. A tanulást 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. 

 Online kommunikációs csatornák önálló használata, online kapcsolattartás 

 Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében 

 Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök 



5 
 

 Adattárolás és -megosztás felhőszolgáltatások használatával 
FOGALMAK 
online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások, adattárolás, megosztás 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus kommunikáció 
szabályainak betartásával, etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más 
tantárgyakhoz kapcsolódó csoportmunka érdekében 

 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs alkalmazásokban 
 

TÉMAKÖR: Robotika ÓRASZÁM: 5 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 
TANULÓI ISMERETEK 

 Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű 
tevékenységsorokat; alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány 
egyszerű esetben módosítja azokat. 

 Értelmezi a problémát, felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során 
tapasztalt, elemi lépésekből álló, adott sorrendben végrehajtandó cselekvést; 

 Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések 
sorrendjét, megfogalmazza az algoritmus várható kimenetelét; a megoldásához többféle 
algoritmust próbál ki; 

 A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a 
kódsorozatot a kívánt eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése. A tanulást 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. 

 Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése,  algoritmus készítése lépésekre bontással 

 Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

 A gyakorlati életből vett egyszerű problémák megoldása algoritmusok segítségével, robotvezérlési 
alapfogalmak 

 Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák során 
FOGALMAK 
robot, szenzor, algoritmus, blokkprogramozás, kódolás, vezérlés, elágazás, ciklus 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Alapszolgáltatásokat nyújtó program előállítása blokkprogramozás segítségével 

 Geometrikus ábrák útján mozgó robot programozása, robotok vezérlése blokkprogramozással 

 A környezeti akadályokra reagáló robot programozása 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 
ÓRASZÁM: 7 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 
formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, 
illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás); 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 
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TANULÓI ISMERETEK 

 Egyszerű feladatokat old meg informatikai eszközökkel. Esetenként tanítói segítséggel összetett 
funkciókat is alkalmaz; 

 Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

 Egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat  

 Ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 
formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 A tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, 
illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

 Ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás); 

 Etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Objektumok szövegben való 
elhelyezése. Összetett dokumentum készítése. Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. Digitális 
képek alakítása, formázása. Hangszerkesztés. Webes publikáció készítése. 

 A dokumentum céljának megfelelően képek választása, beillesztése, átméretezése, elhelyezése 

 Adott tanórai, iskolai, hétköznapi problémához dokumentum készítése 

 Nyelvi funkciók kritikus használata, helyesírás-ellenőrzés, elválasztás 

 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 
FOGALMAK 
szövegbevitel, megnyitás, mentés, kijelölés, másolás, törlés, áthelyezés, szövegegységek, karakter, 
karakter formázása, karakter típusa, karakter stílusa, karakter mérete, bekezdés, bekezdés formázása, 
behúzás, margó, lapméret, helyesírás-ellenőrző, elválasztás, kép beillesztése, képméret változtatása, 
információforrások etikus felhasználása, idézés szabályai 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Nyomtatott dokumentumokban alkalmazott betű- és bekezdésformátumok elemzése 

 Egyszerű hétköznapi szöveges dokumentumok elkészítése, például: feliratok, tájékoztató táblák, 
napirend, menü 

 Képeket, ábrákat, különböző karakter- és bekezdésformázással készült szövegeket, szimbólumokat 
tartalmazó dokumentumok készítése, például termékismertetők, címkék 

 Részletes feladatleírás alapján dokumentumok önálló szerkesztése 
 

TÉMAKÖR: Bemutatókészítés  ÓRASZÁM: 5 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat; 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 
formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

 ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, 
illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat. 

TANULÓI ISMERETEK 

 Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít 

 Egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat; 

 Ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 
formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 Etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  
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 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. 

 Szöveget, képet tartalmazó prezentáció létrehozása, formázása, paramétereinek beállítása 

 Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 

 Bemutatószerkesztési alapelvek 

 A bemutató objektumaira animációk beállítása 

 Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 
FOGALMAK 
prezentáció, animáció, dokumentumformátum, csoportmunka eszközei, lényegkiemelés, 
információforrások etikus felhasználása 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Minta alapján bemutató létrehozása, paramétereinek beállítása, feladatleírás alapján prezentáció 
szerkesztése 

 Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az iskolai élethez, 
hétköznapi problémához kapcsolódó feladat) 

 Bemutató készítése projektmunkában végzett tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, a 
megfelelő szerkezet kialakításával, az információforrások etikus használatával. 

  

TÉMAKÖR: Multimédiás elemek készítése, ÓRASZÁM: 4 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót, digitális képeken 
képkorrekciót hajt végre. 

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

 grafikai, bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 
TANULÓI ISMERETEK 

 Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, 
képességfejlesztő digitális alkalmazás kiválasztására. 

 Adott szempontok alapján megfigyel néhány, grafikai alkalmazással készített produktumot, 
személyes véleményét megfogalmazza; 

 Grafikai alkalmazással egyszerű, közvetlenül hasznosuló rajzot, grafikát, dokumentumot hoz létre; 

 Egy rajzos dokumentumot adott szempontok alapján értékel, módosít; 

 Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

 Feladatleírás, illetve minta alapján rasztergrafikus ábra létrehozása, összehasonlítása, szerkesztése 
és illesztése különböző típusú dokumentumokba 

 Digitalizáló eszközök megismerése. Kép, hang és video digitális rögzítése 

 Képszerkesztési műveletek: beillesztés, vágás, kitöltés, kijelölés, színválasztás, feliratozás, 
retusálás, képméret változtatása, transzformációk 

 Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása grafikai programmal: ábrák készítése, képek, 
fotók szerkesztése 

 Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása, kommunikáció fejlesztése.  
FOGALMAK 
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rajz, rasztergrafika létrehozása, rasztergrafika szerkesztése, rajzeszközök; kép, hang, video digitális 
rögzítése; digitalizáló eszköz, képszerkesztési műveletek, transzformációk, színválasztás, retusálás, 
képméret változtatása 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kép, hang és video önálló rögzítése és tárolása digitális eszközökkel, digitális fényképezőgéppel, 
okostelefonnal más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 

 A tárolt multimédiás elemek megosztása társakkal, feldolgozása páros és kiscsoportos 
munkaformában 

 A saját eszközzel készített képből, videóból képrészlet kivágása prezentációhoz való felhasználása  

 Képkorrekció végrehajtása saját készítésű digitális képeken, ami a további alkalmazáshoz vagy 
feldolgozáshoz szükséges 

 Bittérképes rajzolóprogrammal ábrakészítés más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 

 Grafikai, bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban vektorgrafikus rajzeszközökkel 
ábrakészítés más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában. 

  

TÉMAKÖR: Az információs társadalom, e-Világ  ÓRASZÁM: 3 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri; 

 az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen tölti ki; 

 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 
TANULÓI ISMERETEK 

 A rendelkezésére álló eszközökkel, forrásokból meggyőződik a talált vagy kapott információk 
helyességéről. 

 Információt keres az interneten más tantárgyak tanulása során, és felhasználja azt. 

 Állításokat fogalmaz meg grafikonokról, infografikákról, táblázatokról; a kapott információkat 
felhasználja napi tevékenysége során; 

 Információkat keres, a talált adatokat felhasználja digitális produktumok létrehozására; 

 Kiválasztja a számára releváns információt, felismeri a hamis információt; 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS 

 Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése, adatvédelem  

 Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megértése, betartása 

 Az információforrások feltüntetése a dokumentumokban. 

 Az információ szerepe a modern társadalomban, információkeresési technikák, stratégiák 
FOGALMAK 
e-Világ; e-ügyintézés; virtuális személyiség; információs társadalom; adatbiztonság; adatvédelem; 
digitális eszközöktől való függőség 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Elektronikus levél írása hivatalos, iskolai, családi és baráti címzettnek 

 Nyilvános és baráti fórumba hozzászólás, posztolás, mások hozzászólásának értékelése 

 A családi és iskolai kapcsolatokban az elektronikus kommunikációs szabályok értékelése 

 Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az 
ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata 

 Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata közben 
rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról. 

  

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata ÓRASZÁM: 2 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 

 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 



9 
 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait 
TANULÓI ISMERETEK 

 Önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

 Önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat 

 Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban. 

 A feladathoz, problémához digitális eszközt, illetve alkalmazást, applikációt, felhasználói felületet 
választ; felsorol néhány érvet választásával kapcsolatosan; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 

 Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 

 Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a kommunikációs 
eszközök. A felhasználás szempontjából fontos működési elvek és paraméterek 

 Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

 Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; 
etikus információkezelés 

 Állományok tárolása, kezelése és megosztása a felhőben 
FOGALMAK 
adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be- és kiviteli periféria, háttértár, 
kommunikációs eszközök, fájl, fájlműveletek, mappa, mappaműveletek, mobileszközök operációs 
rendszere, helyi hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A digitális eszközök feladatot segítő felhasználása projektfeladatokban 

 Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a lokális gépen, azok 
megosztása a társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül 

 Projektfeladathoz kacsolódóan használandó perifériák lehetőségeinek megismerése, használata 
 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE AZ 5. ÉVFOLYAM VÉGÉN 
Algoritmizálás és blokkprogramozás 

 érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön; 

 egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

 ismeri a kódolás eszközeit; 

 adatokat kezel a programozás eszközeivel. 
Online kommunikáció 

 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai környezetének 
elektronikus szolgáltatásait;  

 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 
Robotika 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 
Szövegszerkesztés 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat. 
Bemutatókészítés 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat; 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 
formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 
Multimédiás elemek készítése 

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 
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 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 
Az információs társadalom, e-Világ 

 ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 

 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait. 
A digitális eszközök használata 

 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 

 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 

  

6. évfolyam 
TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás 
ÓRASZÁM: 7 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön; 

 egyszerű algoritmusokat elemez és készít; ismeri a kódolás eszközeit; 

 adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

 ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit; 

 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a tanult 
blokkprogramozási nyelven; tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 
TANULÓI ISMERETEK 

 Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

 Kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az adott 
probléma megoldásához szükségesek. 

 Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű 
tevékenységsorokat; alkalmaz néhány megadott algoritmust, egyszerű esetben módosítja azokat. 

 Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök 
segítségével megvalósítja; 

 Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések 
sorrendjét, megfogalmazza az algoritmus várható kimenetelét; a feladat, probléma megoldásához 
többféle algoritmust próbál ki; 

 A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a 
kódsorozatot a kívánt eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival; 

 Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészleteket 
jelenít meg padlórobottal/drónnal vagy más eszközzel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Hétköznapi tevékenységek és információáramlási folyamatok algoritmusának elemzése, 
tervezése. A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. 

 Nem számítógéppel megoldandó feladatok algoritmizálása 

 Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

 A programozás építőkockái, számok és szöveges adatok, program megtervezése, kódolása 

 Tesztelés, elemzés 

 Szekvencia, elágazások és ciklusok; egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé 
építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján. A vezérlési szerkezetek megfelelői egy 
programozási környezetben. Elágazások, feltételek kezelése; többirányú elágazás; ciklusok  

FOGALMAK 
algoritmus, folyamat, adat, adattípus, szöveges adatok, számok, bemenet, kimenet, problémamegoldó 
tevékenység, változó, algoritmus leírása, szekvencia, elágazás, ciklus, ciklusok fajtái, feltétel, 
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algoritmustervezés, lépésenkénti finomítás elve, fejlesztői felület, blokkprogramozás, kódolás, 
tesztelés, elemzés, hibajavítás 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az algoritmizálás nem számítógépes megvalósítása, az algoritmus eljátszása, személyes 
élmények szerzése 

 Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása 

 Változók használatát igénylő folyamatok programozása, és a kimeneti eredmények elemzése 
szélsőséges bemeneti értékek esetén 

 Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat elkészítése a részfeladatok megoldásával 
és összeállításával, részekre bontható projektfeladat megoldása páros vagy csoportmunkában  

 Mozgások vezérlése valós és szimulált környezetben, az eredmények tesztelése, elemzése 

 Objektum tulajdonságának és viselkedésének beállítását igénylő feladat megoldása 
blokkprogramozási környezetben 
 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció  ÓRASZÁM: 2 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza 
az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 
TANULÓI ISMERTEK 

 Ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai 
környezetének elektronikus szolgáltatásait az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

 Tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza 
az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK  

 Online kommunikációs csatornák önálló használata, online kapcsolattartás, etikus és hatékony 
online kommunikáció. Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök 

FOGALMAK 
online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások, adattárolás, megosztás 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus kommunikáció 
szabályainak betartásával. Etikus és hatékony online kommunikáció  

 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs alkalmazásokban. 

 Személyes adatok, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok tárolása 
és megosztása a családi és az iskolai környezet elektronikus szolgáltatásai, felhőszolgáltatások 
segítségével. 

  

TÉMAKÖR: Robotika  ÓRASZÁM: 6 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 
TANULÓI ISMERETEK 

 Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű 
tevékenységsorokat, alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány 
egyszerű esetben módosítja azokat. 

 Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök 
segítségével megvalósítja; 

 Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépésekből 
álló, adott sorrendben végrehajtandó cselekvést; 
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 Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések 
sorrendjét, megfogalmazza az algoritmus várható kimenetelét; Feladat, probléma megoldásához 
többféle algoritmust próbál ki; 

 A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a 
kódsorozatot a kívánt eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival; 

 Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészleteket 
jelenít meg padlórobottal/drónnal vagy más eszközzel 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése, algoritmus készítése lépésekre bontással 

 Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

 A gyakorlati életből vett egyszerű problémák megoldása algoritmusok segítségével 

 Robotvezérlési alapfogalmak, szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással  

 Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák során 
FOGALMAK 
robot, szenzor, algoritmus, blokkprogramozás, kódolás, vezérlés, elágazás, ciklus 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Alapszolgáltatásokat nyújtó program előállítása blokkprogramozás segítségével 

 Blokkprogramozás használatával az események és azok kezelésének megismerése egyszerű 
játékok készítése kapcsán 

 Robotok vezérlése blokkprogramozással, geometrikus ábrák útján mozgó robot programozása 

 A környezeti akadályokra reagáló robot programozása 
 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés  ÓRASZÁM: 5 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 
formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, 
illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás); 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 
TANULÓI ISMERETEK 

 Egyszerű feladatokat old meg informatikai eszközökkel.  

 A tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, 
illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

 Ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás); 

 Etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Szövegszerkesztési alapelvek, Szöveges dokumentumok létrehozása, formázása 

 Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 

 A dokumentum céljának megfelelően képek választása, beillesztése, átméretezése, elhelyezése 

 Adott tanórai, iskolai, hétköznapi problémához dokumentum készítése 

 Nyelvi funkciók kritikus használata, helyesírás-ellenőrzés, elválasztás 

 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 
FOGALMAK 
szövegbevitel, megnyitás, mentés, kijelölés, másolás, törlés, áthelyezés, szövegegységek, karakter, 
karakter formázása, karakter típusa, karakter stílusa, karakter mérete, bekezdés, bekezdés formázása, 
behúzás, margó, lapméret, helyesírás-ellenőrző, elválasztás, kép beillesztése, képméret változtatása, 
információforrások etikus felhasználása, idézés szabályai 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Nyomtatott dokumentumokban alkalmazott betű- és bekezdésformátumok elemzése 



13 
 

 Egyszerű hétköznapi szöveges dokumentumok elkészítése, például: feliratok, tájékoztató táblák, 
napirend, menü 

 Képeket, ábrákat, különböző karakter- és bekezdésformázással készült szövegeket, szimbólumokat 
tartalmazó dokumentumok készítése, például termékismertetők, címkék 

 Részletes feladatleírás alapján dokumentumok önálló szerkesztése 

 Az iskolai élethez, hétköznapi problémához, adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó 
szöveges dokumentum készítése projektmunka keretében, például fogalmazás készítése vagy egy 
földrajzi terület bemutatása 

 

TÉMAKÖR: Bemutatókészítés  ÓRASZÁM: 3 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat; 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 
formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 
TANULÓI ISMERETEK 

 Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít 

 Etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Szöveget, képet tartalmazó prezentáció létrehozása, formázása, paramétereinek beállítása 

 Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése, bemutatószerkesztési alapelvek 

 A bemutató objektumaira animációk beállítása 

 Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 
FOGALMAK 
prezentáció, animáció, dokumentumformátum, csoportmunka eszközei, lényegkiemelés, 
információforrások etikus felhasználása 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Minta alapján bemutató létrehozása, paramétereinek beállítása 

 Feladatleírás alapján prezentáció szerkesztése 

 Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az iskolai élethez, 
hétköznapi problémához kapcsolódó feladat) 

 Bemutató készítése projektmunkában végzett tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, a 
megfelelő szerkezet kialakításával, az információforrások etikus használatával 
 

TÉMAKÖR: Multimédiás elemek készítése  ÓRASZÁM: 4 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 
TANULÓI ISMERETEK 

 Adott szempontok alapján megfigyel néhány, grafikai alkalmazással készített produktumot, 
személyes véleményét megfogalmazza; 

 Grafikai alkalmazással egyszerű, közvetlenül hasznosuló rajzot, grafikát, dokumentumot hoz létre; 

 Egy rajzos dokumentumot adott szempontok alapján értékel, módosít; 

 Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Feladatleírás, illetve minta alapján rasztergrafikus ábra létrehozása, összehasonlítása, szerkesztése 
és illesztése különböző típusú dokumentumokba 

 Digitalizáló eszközök megismerése. Kép, hang és video digitális rögzítése 
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 Képszerkesztési műveletek: beillesztés, vágás, kitöltés, kijelölés, színválasztás, feliratozás, 
retusálás, képméret változtatása, transzformációk 

 Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása grafikai programmal: ábrák készítése, képek, 
fotók szerkesztése 

FOGALMAK 
rajz, rasztergrafika létrehozása, rasztergrafika szerkesztése, rajzeszközök; kép, hang, video digitális 
rögzítése; digitalizáló eszköz, képszerkesztési műveletek, transzformációk, színválasztás, retusálás, 
képméret változtatása 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kép, hang és video önálló rögzítése és tárolása digitális eszközökkel, digitális fényképezőgéppel, 
okostelefonnal más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 

 A tárolt multimédiás elemek megosztása társakkal, feldolgozása  

 A saját eszközzel készített képből, videóból képrészlet kivágása prezentációhoz való felhasználás 
céljából 

 Képkorrekció végrehajtása saját készítésű digitális képeken, ami a további alkalmazáshoz vagy 
feldolgozáshoz szükséges 

 Bittérképes rajzolóprogrammal ábrakészítés más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 

 Grafikai, bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban vektorgrafikus rajzeszközökkel 
ábrakészítés más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 
 

TÉMAKÖR: Az információs társadalom, e-Világ  ÓRASZÁM: 3 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri; 

 az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen tölti ki; 

 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; elektronikus levelet ír; 

 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 
TANULÓI ISMERETEK 

 A rendelkezésére álló eszközökkel, forrásokból meggyőződik a talált vagy kapott információk 
helyességéről. 

 Információt keres az interneten más tantárgyak tanulása során, és felhasználja azt. 

 Állításokat fogalmaz meg grafikonokról, infografikákról, táblázatokról; a kapott információkat 
felhasználja napi tevékenysége során; 

 Információkat keres, a talált adatokat felhasználja digitális produktumok létrehozására; 

 Kiválasztja a számára releváns információt, felismeri a hamis információt 
FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Az információ szerepe a modern társadalomban, információkeresési technikák, stratégiák 

 Adatok biztonságos kezelése, technikai és etikai problémák 

 Az informatikai eszközök használatának következményei a személyiségre és az egészségre 
vonatkozóan. Adatok biztonságos kezelése, technikai és etikai problémák 

FOGALMAK 
e-Világ; e-ügyintézés; virtuális személyiség; információs társadalom; adatbiztonság; adatvédelem; 
digitális eszközöktől való függőség 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Elektronikus levél írása hivatalos, iskolai, családi és baráti címzettnek 

 Nyilvános és baráti fórumba hozzászólás, posztolás, mások hozzászólásának értékelése 

 A családi és iskolai kapcsolatokban az elektronikus kommunikációs szabályok értékelése 

 Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az 
ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata 

 Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata közben 
rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról 
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TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata  ÓRASZÁM: 2 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 

 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait 
TANULÓI ISMERETEK 

 Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, 
képességfejlesztő digitális alkalmazás kiválasztására.  

 Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban. 

 A feladathoz, problémához digitális eszközt, illetve alkalmazást, applikációt, felhasználói felületet 
választ; felsorol néhány érvet választásával kapcsolatosan; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 

 Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 

 Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a kommunikációs 
eszközök. A felhasználás szempontjából fontos működési elvek és paraméterek 

 Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

 Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; 
etikus információkezelés 

 Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a hozzá tartozó 
jogosultságok szerepe, kezelése 

 Állományok tárolása, kezelése és megosztása a felhőben 
FOGALMAK 
adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be- és kiviteli periféria, háttértár, 
kommunikációs eszközök, fájl, fájlműveletek, mappa, mappaműveletek, mobileszközök operációs 
rendszere, helyi hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A digitális eszközök feladatot segítő felhasználása projektfeladatokban 

 Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a lokális gépen, azok 
megosztása a társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül 

 Projektfeladathoz kacsolódóan használandó perifériák lehetőségeinek megismerése, használata 
 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE A 6. ÉVFOLYAM VÉGÉN 

 
Algoritmizálás és blokkprogramozás 

 érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön; 

 egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

 ismeri a kódolás eszközeit; 

 adatokat kezel a programozás eszközeivel. 
Online kommunikáció 

 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai környezetének 
elektronikus szolgáltatásait;  

 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 
Robotika 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 
Szövegszerkesztés 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat. 
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Bemutatókészítés 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat; 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 
formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 
Multimédiás elemek készítése 

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 
Az információs társadalom, e-Világ 

 ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 

 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait. 
A digitális eszközök használata 

 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 

 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 

 
 
 

7–8. évfolyam 
A 7–8. évfolyam tananyaga szervesen kapcsolódik az 5–6. évfolyam tananyagához, annak spirális-
teraszos logikát követő mélyítése, bővítése. A digitális írástudás témaköreinek feldolgozása – az 
életkornak, ezáltal a magasabb absztrakciós szintnek, valamint a nagyobb közismereti tudásnak 
megfelelően – lehetővé teszi összetettebb problémák megoldását. Új elemként jelenik meg az adatok 
táblázatos elrendezése, vektorgrafikus ábrák beillesztése, valamint kitekintés a webes dokumentumok 
világába. A digitális írástudás alapjainak elsajátítását a 8. évfolyam végére lényegében lezárjuk. 
A problémamegoldás fejlesztésében új témakörként jelenik meg a táblázatkezelés, amely alapszinten 
ugyan, de kerek egészet alkot. Az algoritmizálás, programozás témakörében a tanulók már 
csoportmunkában önállóan fejlesztenek blokkalapú programokat, megismerkednek az 5–6. osztályban 
tanulttól eltérő platformmal is. A 8. osztály végére a blokkprogramozás mint algoritmizálási, kódolási 
eszköz lezárásra kerül. 
A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 
óraszám 

Helyi tanterv 
7.évfolyam 
órakerete 

heti 1 órára 

Helyi tanterv 
8.évfolyam 
órakerete 

heti 1 órára 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 12 6 6 

Online kommunikáció 4 2 2 

Robotika 8 3 4 

Szövegszerkesztés 10 5 5 

Bemutatókészítés 6 3 3 

Multimédiás elemek készítése 6 3 3 

Táblázatkezelés 14 7 7 

Az információs társadalom, e-Világ 5 3 2 

A digitális eszközök használata 4 2 2 

Összes óraszám: 68 34 34 

Szabadon felhasználható órakeret 
(ismétlés, gyakorlás, számonkérés): 

2-2 2 2 

Éves óraszám:  36 36 
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7. évfolyam 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás  ÓRASZÁM: 6 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a tanult 
blokkprogramozási nyelven; tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

 vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

 Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 

 A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 

 Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

 Szekvencia, elágazások és ciklusok. Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és 
a lépésenkénti finomítás elvei alapján. Példák típusalgoritmus használatára 

 Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 

 Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása. A program megtervezése, kódolása 

 Animáció, grafika programozása, mozgások vezérlése, tesztelés, elemzés 

 Az objektumorientált gondolkozás megalapozása 
FOGALMAK 
algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, szekvencia, 
elágazás, ciklus, elemi adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, 
kódolás, animáció, grafika programozása, objektumorientált gondolkozás, típusfeladatok, tesztelés, 
elemzés, hibajavítás 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és információáramlási 
folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 

 Hétköznapi algoritmusok leírása egy lehetséges algoritmusleíró eszközzel 

 Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása 

 Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás – használatát igénylő 
programozási feladatok megoldása 

 Egyszerű algoritmussal megadható mozgások vezérlése valós és szimulált környezetben, az 
eredmények tesztelése, vizsgálata a lehetséges paraméterek függvényében 

 Adatok kezelését, változók használatát igénylő folyamatok programozása 
 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció  ÓRASZÁM: 2 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az 
adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Online kommunikációs csatornák használata etikus és hatékony online kommunikáció. 

 Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök 

 Adattárolás és megosztás felhőszolgáltatások használatával 
FOGALMAK 
online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus kommunikáció 
szabályainak betartásával. Etikus és hatékony online kommunikáció . 

 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs alkalmazásokban 
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 Személyes adatok, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok tárolása 
és megosztása a családi és az iskolai környezet elektronikus szolgáltatásai, felhőszolgáltatások 
segítségével 

  

TÉMAKÖR: Robotika ÓRASZÁM: 3 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

 Szenzorok funkciói, paraméterei, használata, vezérlésének kódolása blokkprogramozással 

 Vezérlési feladatok megoldása objektumokkal, eseményvezérelten 

 Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák során 
FOGALMAK 
robot, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, elágazás, ciklus 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A környezeti tárgyakra, akadályokra reagáló robot programozása, akadálypályát teljesíteni képes 
robot programozása 

 A robot szenzorokkal gyűjtött adatainak rögzítése, feldolgozása egy akadálypályán; a viselkedés 
módosítása a gyűjtött adatoknak megfelelően 
 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés  ÓRASZÁM: 5 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a 
szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, 
illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás); 

 a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van a 
nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 

 Szövegszerkesztési alapelvek. A szöveg tipográfiája, tipográfiai ismeretek. Szöveges 
dokumentumok szerkezete, objektumok. Élőfej és élőláb, táblázat beszúrása a szövegbe. A 
táblázat formázása. Mentés különböző formátumokba 

 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 
FOGALMAK 
szövegszerkesztési alapelvek, tipográfia, dokumentumok szerkezete, objektumok, élőfej, élőláb, 
táblázat szövegben, táblázat tulajdonságai, dokumentumformátumok, webes dokumentumkészítés, 
információforrások etikus felhasználása 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kész minta alapján szöveges dokumentumok önálló létrehozása, például iratminták, adatlap 
készítése 

 Adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó 
dokumentum készítése önállóan vagy projektmunka keretében. 

 Adott dokumentum tartalmának megfelelő szerkezet kialakítása, például levélpapír készítése és 
sablonként történő mentése, élőfej és élőláb kialakítása és formázása, vízjel szerepeltetése egy 
kép beszúrásával 

 Az elkészített dokumentum környezetbarát nyomtatásának megbeszélése, mentése és megnyitása 
PDF formátumban. Szöveges dokumentum megosztása online tárhelyen 
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TÉMAKÖR: Bemutatókészítés  ÓRASZÁM: 3 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és alkalmazza; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, 
illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szöveget, képet tartalmazó prezentáció létrehozása, formázása, paramétereinek beállítása 

 Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 

 Bemutatószerkesztési alapelvek. A mondandóhoz illeszkedő megjelenítés 

 Automatikusan és az interaktívan vezérelt lejátszás beállítása a bemutatóban 
FOGALMAK 
prezentáció, multimédiás objektum, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei, 
lényegkiemelés, dokumentum belső szerkezete, információforrások etikus felhasználása 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az iskolai élethez, 
hétköznapi problémához kapcsolódó feladat) 

 Bemutató készítése projektmunkában végzett tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, a 
megfelelő szerkezet kialakításával, az információforrások etikus használatával 

 Tájékoztató vagy reklámcélú, automatikusan ismétlődő, animált bemutató készítése 

 Rövid rajzfilm készítése prezentációkészítő alkalmazással  

 Elkészített prezentáció megjelenítése többféle elrendezésben, mentése különböző formátumokba 

 
TÉMAKÖR: Multimédiás elemek készítése  ÓRASZÁM: 3 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; digitális képeken 
képkorrekciót hajt végre. 

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Multimédia alapelemek: fotó, hang, video készítése, szerkesztése, felhasználása előadásokhoz 
és bemutatókhoz 

 Raszter- és vektorgrafikai ábra összehasonlítása, szerkesztése és illesztése különböző típusú 
dokumentumokba 

 Feladatleírás, illetve minta alapján vektorgrafikus ábra készítése. Görbék, csomópontok 
felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek 

FOGALMAK 
képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés, fotó, hang, video készítése, szerkesztése, 
felhasználása, rasztergrafika, vektorgrafika, görbék, csomópontok, csomópontműveletek 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A mindennapi, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó kép, hang és video rögzítése 
szkennerrel, digitális fényképezőgéppel, okostelefonnal 

 Rögzített, illetve rendelkezésre álló multimédia-alapelemek: fotó, hang, video szerkesztése és 
felhasználása előadásokhoz, bemutatókhoz 

 Feladatleírás, illetve minta alapján raszter- és vektorgrafikai ábra készítése, szerkesztése, 
módosítása különböző dokumentumokba, előadásokhoz és bemutatókhoz 

 Ábrakészítés során egyszerű transzformációs műveletek, igazítások, csoportműveletek használata 

 Olyan grafikai feladatok megoldása, amelyek algoritmikus módszereket igényelnek: másolás, 
klónozás, tükrözés, geometriai transzformációk 
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TÉMAKÖR: Táblázatkezelés  ÓRASZÁM: 7 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai 
függvényeket használ táblázatkezelő programban; 

 az adatok szemléltetéséhez diagramot készít; 

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Az adatok csoportosítási, esztétikus megjelenítési lehetőségei 

 Statisztikai adatelemzés, statisztikai számítások. Statisztikai függvények használata 
táblázatkezelőkben. Adatok feldolgozását segítő számítási műveletek 

 Feladatok a cellahivatkozások használatára. Relatív és abszolút cellahivatkozás. Saját képletek 
szerkesztése. Függvények használata, paraméterezés 

 Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei. Diagram létrehozása, szerkesztése. Diagramtípusok 
FOGALMAK 
táblázatkezelési alapfogalmak, cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, adatok 
táblázatos formába rendezése, adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, relatív és abszolút 
cellahivatkozás, saját képletek szerkesztése, függvények használata, paraméterezés, adatok 
csoportosítása, diagram létrehozása, diagram szerkesztése, diagramtípusok 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Mérési eredmények, nyomtatott és online adathalmazok, táblázatok elemzése 

 Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

 A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása egy 
táblázatkezelő programban. Az osztály, évfolyam vagy az iskola adatainak statisztikai elemzése 

 Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának felismerése 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program 
segítségével 

  

TÉMAKÖR: Az információs társadalom, e-Világ  ÓRASZÁM: 3 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

 online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket; 

 ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű 
érvényesítésének lehetőségét; 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az 
adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Az információ szerepe a modern társadalomban. Információkeresési technikák, stratégiák, 
többszempontú keresés 

 A digitális eszközök egészségre és személyiségre gyakorolt hatásai 

 Az adatbiztonság és adatvédelem tudatos felhasználói magatartásának szabályai 
FOGALMAK 
e-Világ, e-kereskedelem, e-bank, e-állampolgárság, virtuális személyiség, információs társadalom, 
adatvédelem, internetes bűnözés, digitális eszközöktől való függőség 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az információs társadalom múltjában kijelölt szakasz (például ókori számolási módszerek vagy 
elektromechanikus gépek) projektmódszerrel történő feldolgozása 

 Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés egészségügyi 
vizsgálatra vagy veszélyeshulladék-lerakási címek keresése 
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 Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az 
ezeket megelőző vagy ezekre reagáló, biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata 
 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata  ÓRASZÁM: 2 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és elhárítja 
az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról beszámol; 

 tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, 
továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről; 

 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 

 Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

 Az operációs rendszer segédprogramjai. Az állományok és könyvtárak tömörítése 

 Az operációs rendszerek, helyi hálózatok erőforrásainak használata, jogosultságok ismerete.  

 Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a hozzá tartozó 
jogosultságok szerepe, kezelése. Alkalmazások a virtuális térben.  

FOGALMAK 
adat, információ, hír, digitalizálás, digitalizálás minősége, kódolás, kódolási problémák, hálózatok 
felhasználási területei, mobileszközök operációs rendszere, operációs rendszerek eszközkezelése, 
operációs rendszer segédprogramjai, állományok és könyvtárak tömörítése, helyi hálózat, 
jogosultságok, etikus információkezelés 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Adatok tömörített tárolása, továbbítása a hálózaton keresztül az együttműködés érdekében 

 Történelmi, földrajzi témák feldolgozásához térinformatikai, térképalkalmazások felhasználása 

 A 3D megjelenítés lehetőségeinek felhasználása tantárgyi feladatokban 

 Közös munka esetén a digitális erőforrásokhoz tartozó hozzáférési és jogosultsági szintek 
megismerése 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE A 7. ÉVFOLYAM VÉGÉN 

 
Algoritmizálás és blokkprogramozás 

 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a tanult 
blokkprogramozási nyelven; 

 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

 vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban. 
Online kommunikáció 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az 
adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 
Robotika 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 
Szövegszerkesztés 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 
formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 
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 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, 
illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás); 

 a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van a 
nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 
Bemutatókészítés 

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 
Multimédiás elemek készítése 

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 
Táblázatkezelés 

 cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai 
függvényeket használ táblázatkezelő programban; 

 az adatok szemléltetéséhez diagramot készít; 

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 
Az információs társadalom, e-Világ 

 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

 online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket; 

 ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű 
érvényesítésének lehetőségét; 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az 
adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 
A digitális eszközök használata 

 tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett 
alkalmazások használatában; 

 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és elhárítja 
az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról beszámol; 

 tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, 
továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről; 

 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit 

 
8. évfolyam 

 
TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás  ÓRASZÁM: 6 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat;ismeri és használja a blokkprogramozás 
alapvető építőelemeit. A probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és 
ciklus) alkalmaz a tanult blokkprogramozási nyelven; tapasztalatokkal rendelkezik az 
eseményvezérlésről; 

TANULÓI ISMERETEK 

 Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

 Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, 
ötleteit, véleményét megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában. 

 Kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az adott 
probléma megoldásához szükségesek. 
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 Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított 
eljárásokat; 

 Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű 
tevékenységsorokat; 

 Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben 
módosítja azokat. 

 Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök 
segítségével megvalósítja; 

 Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépésekből 
álló, adott sorrendben végrehajtandó cselekvést; 

 Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések 
sorrendjét, megfogalmazza az algoritmus várható kimenetelét; 

 Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki; 

 A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a 
kódsorozatot a kívánt eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival; 
Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészleteket 
jelenít meg padlórobottal vagy más eszközzel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

 Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 

 A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 

 A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírásának egy 
lehetséges módja. Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

 Szekvencia, elágazások és ciklusok. Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és 
a lépésenkénti finomítás elvei alapján. Példák típusalgoritmus használatára 

 A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben 

 Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok. Változók, értékadás. Eljárások, 
függvények alkalmazása. A program megtervezése, kódolása 

 Animáció, grafika programozása, mozgások vezérlése, tesztelés, elemzés 

 Az objektumorientált gondolkozás megalapozása 
FOGALMAK 
algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, szekvencia, 
elágazás, ciklus, elemi adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, 
kódolás, animáció, grafika programozása, objektumorientált gondolkozás, típusfeladatok, tesztelés, 
elemzés, hibajavítás 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és információáramlási 
folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 

 Hétköznapi algoritmusok leírása egy lehetséges algoritmusleíró eszközzel 

 Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása 

 Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás – használatát igénylő 
programozási feladatok megoldása 

 Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat elkészítése a részfeladatok megoldásával és 
összeállításával 

 Egyszerű algoritmussal megadható mozgások vezérlése valós és szimulált környezetben, az 
eredmények tesztelése, vizsgálata a lehetséges paraméterek függvényében 

 Adatok kezelését, változók használatát igénylő folyamatok programozása 

 Új objektum létrehozását igénylő feladatok megoldása blokkprogramozási környezetben 
 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció ÓRASZÁM: 2 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az 
adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat 
FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Online kommunikációs csatornák önálló használata, online kapcsolattartás 

 Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében 

 Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök 

 Adattárolás és -megosztás felhőszolgáltatások használatával 
FOGALMAK 
online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus kommunikáció 
szabályainak betartásával 

 Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó 
csoportmunka érdekében 

 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs alkalmazásokban 

 Személyes adatok, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok tárolása 
és megosztása a családi és az iskolai környezet elektronikus szolgáltatásai, felhőszolgáltatások 
segítségével. 
 

TÉMAKÖR: Robotika  ÓRASZÁM: 4 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

 Szenzorok funkciói, paraméterei, használata, szenzorok, robotok vezérlésének kódolása 
blokkprogramozással. Vezérlési feladatok megoldása objektumokkal, eseményvezérelten 

 Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák során 
FOGALMAK 
robot, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, elágazás, ciklus 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A környezeti tárgyakra, akadályokra reagáló robot programozása 

 Akadálypályát teljesíteni képes robot programozása 

 A robot szenzorokkal gyűjtött adatainak rögzítése, feldolgozása egy akadálypályán; a viselkedés 
módosítása a gyűjtött adatoknak megfelelően 
 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés  ÓRASZÁM: 5 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 
formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, 
illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás); 

 a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van a 
nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentumok létrehozása, formázása 
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 Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 

 Szövegszerkesztési alapelvek. A szöveg tipográfiája, tipográfiai ismeretek. Szöveges 
dokumentumok szerkezete, objektumok. Élőfej és élőláb 

 Táblázat beszúrása a szövegbe. A táblázat formázása 

 Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

 Mentés különböző formátumokba 

 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 
FOGALMAK 
szövegszerkesztési alapelvek, tipográfia, dokumentumok szerkezete, objektumok, élőfej, élőláb, 
táblázat szövegben, táblázat tulajdonságai, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei, webes 
dokumentumkészítés, információforrások etikus felhasználása 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kész minta alapján szöveges dokumentumok önálló létrehozása, például iratminták, adatlap 
készítése 

 Adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó problémához, az iskolai élethez, hétköznapi 
problémához szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentum készítése önállóan vagy 
projektmunka keretében, például tanulmány egy adott történelmi korról 

 Adott dokumentum tartalmának megfelelő szerkezet kialakítása, például levélpapír készítése és 
sablonként történő mentése, élőfej és élőláb kialakítása és formázása, vízjel szerepeltetése egy 
kép beszúrásával 

 Az elkészített dokumentum környezetbarát nyomtatásának megbeszélése, mentése és megnyitása 
PDF formátumban 

 Szöveges dokumentum megosztása online tárhelyen 

  

TÉMAKÖR: Bemutatókészítés  ÓRASZÁM: 3 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, 
illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szöveget, képet tartalmazó prezentáció létrehozása, formázása, paramétereinek beállítása 

 Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 

 Bemutatószerkesztési alapelvek. A mondandóhoz illeszkedő megjelenítés 

 Automatikusan és az interaktívan vezérelt lejátszás beállítása a bemutatóban 

 Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 
FOGALMAK 
prezentáció, multimédiás objektum, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei, 
lényegkiemelés, dokumentum belső szerkezete, információforrások etikus felhasználása 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az iskolai élethez, 
hétköznapi problémához kapcsolódó feladat) 

 Bemutató készítése projektmunkában végzett tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, a 
megfelelő szerkezet kialakításával, az információforrások etikus használatával 

 Tájékoztató vagy reklámcélú, automatikusan ismétlődő, animált bemutató készítése 

 Rövid rajzfilm készítése prezentációkészítő alkalmazással  

 Elkészített prezentáció megjelenítése többféle elrendezésben, mentése különböző formátumokba 
 

TÉMAKÖR: Multimédiás elemek készítése  ÓRASZÁM: 3 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Kép, hang és video digitális rögzítése (képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés) 
és javítása 

 Multimédia alapelemek: fotó, hang, video készítése, szerkesztése, felhasználása előadásokhoz és 
bemutatókhoz 

 Raszter- és vektorgrafikai ábra összehasonlítása, szerkesztése és illesztése különböző típusú 
dokumentumokba 

 Feladatleírás, illetve minta alapján vektorgrafikus ábra készítése. Görbék, csomópontok 
felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek 

FOGALMAK 
képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés, fotó, hang, video készítése, szerkesztése, 
felhasználása, rasztergrafika, vektorgrafika, görbék, csomópontok, csomópontműveletek 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A mindennapi, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó kép, hang és video rögzítése 
szkennerrel, digitális fényképezőgéppel, okostelefonnal 

 Rögzített, illetve rendelkezésre álló multimédia-alapelemek: fotó, hang, video szerkesztése és 
felhasználása előadásokhoz, bemutatókhoz 

 Feladatleírás, illetve minta alapján raszter- és vektorgrafikai ábra készítése, szerkesztése, 
módosítása különböző dokumentumokba, előadásokhoz és bemutatókhoz 

 Ábrakészítés során egyszerű transzformációs műveletek, igazítások, csoportműveletek használata 

 Olyan grafikai feladatok megoldása, amelyek algoritmikus módszereket igényelnek: másolás, 
klónozás, tükrözés, geometriai transzformációk 

 
TÉMAKÖR: Táblázatkezelés  ÓRASZÁM: 7 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai 
függvényeket használ táblázatkezelő programban; 

 az adatok szemléltetéséhez diagramot készít; 

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Az adatok csoportosítási, esztétikus megjelenítési lehetőségei 

 Táblázatkezelési alapfogalmak: cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, 
adattípus. Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. Adatbevitel, javítás, másolás, 
mozgatás elsajátítása 

 Statisztikai adatelemzés, statisztikai számítások. Statisztikai függvények használata 
táblázatkezelőkben. Adatok feldolgozását segítő számítási műveletek végzése. 

 Feladatok a cellahivatkozások használatára. Relatív és abszolút cellahivatkozás. Saját képletek 
szerkesztése. Függvények használata, paraméterezés 

 Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 

 Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei. Diagram létrehozása, szerkesztése. Diagramtípusok 
FOGALMAK 
táblázatkezelési alapfogalmak, cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, adatok 
táblázatos formába rendezése, adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, relatív és abszolút 
cellahivatkozás, saját képletek szerkesztése, függvények használata, paraméterezés, adatok 
csoportosítása, diagram létrehozása, diagram szerkesztése, diagramtípusok 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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 Mérési eredmények, nyomtatott és online adathalmazok, táblázatok elemzése 

 Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése 
különböző forrásokból 

 Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

 A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása egy 
táblázatkezelő programban 

 Az osztály, évfolyam vagy az iskola adatainak statisztikai elemzése 

 Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának felismerése 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program 
segítségével 

 

TÉMAKÖR: Az információs társadalom, e-Világ  ÓRASZÁM: 2 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

 online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket; 

 ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű 
érvényesítésének lehetőségét; 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az 
adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Az információ szerepe a modern társadalomban 

 Információkeresési technikák, stratégiák, többszempontú keresés 

 A digitális eszközök egészségre és személyiségre gyakorolt hatásai 

 Az adatbiztonság és adatvédelem tudatos felhasználói magatartásának szabályai 
FOGALMAK 
e-Világ, e-kereskedelem, e-bank, e-állampolgárság, virtuális személyiség, információs társadalom, 
adatvédelem, internetes bűnözés, digitális eszközöktől való függőség 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az információs társadalom múltjában kijelölt szakasz (például ókori számolási módszerek vagy 
elektromechanikus gépek) projektmódszerrel történő feldolgozása 

 Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés egészségügyi 
vizsgálatra vagy veszélyeshulladék-lerakási címek keresése 

 Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az 
ezeket megelőző vagy ezekre reagáló, biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata 

 Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata közben 
rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról 

 Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségeket alkalmazása, például a közösségi 
oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése 

 Többszempontú, hatékony információkeresési feladatok megoldása más tantárgyak tananyagához 
kapcsolódó témában 

 
TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata  ÓRASZÁM: 2 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett 
alkalmazások használatában; 

 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és elhárítja az 
egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról beszámol; 
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 tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, 
továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről; 

 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 

 Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 

 Az operációs rendszerek, helyi hálózatok erőforrásainak használata, jogosultságok ismerete. 
Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; 
etikus információkezelés 

 Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a hozzá tartozó 
jogosultságok szerepe, kezelése. Alkalmazások a virtuális térben. Állományok tárolása, kezelése és 
megosztása a felhőben 

FOGALMAK 
adat, információ, hír, digitalizálás, digitalizálás minősége, kódolás, kódolási problémák, ergonómia, be- 
és kikapcsolás folyamata, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs eszközök, működési elv, 
működési paraméterek, hálózatok felhasználási területei, mobileszközök operációs rendszere, 
operációs rendszerek eszközkezelése, operációs rendszer segédprogramjai, állományok és könyvtárak 
tömörítése, helyi hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Digitális eszközök és perifériáinak feladatot segítő felhasználása projektfeladatokban 

 Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a lokális gépen, azok 
megosztása a társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül 

 Adatok tömörített tárolása, továbbítása a hálózaton keresztül az együttműködés érdekében 

 Történelmi, földrajzi témák feldolgozásához térinformatikai, térképalkalmazások felhasználása 

 A 3D megjelenítés lehetőségeinek felhasználása tantárgyi feladatokban 

 Közös munka esetén a digitális erőforrásokhoz tartozó hozzáférési és jogosultsági szintek 
megismerése 

 
A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE A 8. ÉVFOLYAM VÉGÉN 

 
Algoritmizálás és blokkprogramozás 

 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a tanult 
blokkprogramozási nyelven; 

 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

 vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban. 
Online kommunikáció 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az 
adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 
Robotika 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 
Szövegszerkesztés 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 
formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, 
illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 
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 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás); 

 a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van a 
nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 
Bemutatókészítés 

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 
Multimédiás elemek készítése 

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 
Táblázatkezelés 

 cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai 
függvényeket használ táblázatkezelő programban; 

 az adatok szemléltetéséhez diagramot készít; 

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 
Az információs társadalom, e-Világ 

 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

 online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket; 

 ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű 
érvényesítésének lehetőségét; 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az 
adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 
A digitális eszközök használata 

 tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett 
alkalmazások használatában; 

 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és elhárítja 
az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról beszámol; 

 tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, 
továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről; 

 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit. 



 

 

Etika  

    5-8. évfolyam 

Az etika tantárgy alapvető célja az egyéni és közösségi identitás formálása, stabilizálása, az 

egyének és a csoportok közti együttműködés megteremtése. Ehhez járulnak hozzá a kulturális 

hagyományokban gyökerező erkölcsi elvek, a társas szabályok megismertetése, az egyén 

gondolkodásában formálódó, szocio-emocionális készségek fejlesztése.  

A tantárgy magába foglalja az ember fontos viszonyulásait társaihoz, közösségeihez, 

környezetéhez és önmagához. Ezzel olyan szintézist kínál a tanulónak, amelyben eddigi 

személyes tapasztalatait és a más területeken megszerzett ismereteket reflektív módon 

vizsgálja. A tartalom szorosan kötődik más tantárgyak fejlesztési területeihez is.  

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanuló erkölcsi érzületének és erkölcsi gondolkodásának 

fejlesztése, a tanuló segítése a társas szabályok, a viselkedésminták azonosításában és saját 

alakuló értékrendjének tudatosításában.  

Az etika tantárgy felkészíti a tanulót az egyéni életvezetésének és társas környezetének 

erkölcsi szempontból történő mérlegelésére, miközben saját tudását vizsgálja és fejleszti. 

Eszközei a kérdezés, a rejtett nézetek és a dilemmák feltárása, az érvelés, a meggyőzés, a 

meggyőződés, a társadalmi normák és a közösségi értékek értelmezése. 

A tanulóközösség tevékenységei mintát nyújtanak arra, hogy milyen értékek és 

viselkedésmódok segítik vagy akadályozzák az együttműködést, milyen érzelmi-, érték- vagy 

érdekkonfliktusok jelenhetnek meg, milyen megoldási módok a legmegfelelőbbek.  

Az ajánlott tantárgyi tartalmak és tanulói tevékenységek olyan képességeket is fejlesztenek, 

melyek a tanulót az életvezetésében tudatosabbá, társai és környezete problémái iránt 

érzékenyebbé tehetik, erősítik identitását, aktív társadalmi cselekvésre késztetik és segítik a 

nehéz helyzetek megoldásában. 

Az etika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tantárgy keretében alkalmazott módszerek elősegítik az aktív 

tanulóvá válást, a tanulás tervezését, az egyéni tanulási stílus kialakítását és a tanulási 

útvonalak felfedezését, a mérlegelő gondolkodást, a belső motiváción nyugvó cselekvést, a 

célok elérése iránti elkötelezettséget, a metakognitív stratégiák alkalmazását.  

A Kommunikációs kompetenciák: A kommunikációs kompetenciák formálása során a 

tanuló gyakorolja az érzelmek kommunikálásának, az empátián nyugvó értő figyelemnek, az 

álláspontok asszertív megjelenésének, az erőszakmentes kommunikációnak, az adatokra 

támaszkodó érvelésnek és a megfelelő vitakultúrának, valamint a társas konfliktusok 

kezelésének kommunikációs technikákat igénylő változatait. 

A digitális kompetenciák: A digitális kompetenciák fejlesztését támogatja a hiteles 

forrásokon alapuló kutatómunka végzése, a projektmunkák szervezése, megvalósítása, az 

elvégzett feladatok digitális eszközökkel történő bemutatása. A virtuális térben kialakult 



 

 

közösségek tagjainak viselkedését befolyásoló etikai szabályok felismerése és elemzése. A 

digitális önkifejezés, a közösségi oldalakon történő önmegjelenítés, az információk kezelése. 

A tartalom digitális megosztásával kapcsolatos etikai kérdések köre számtalan fejlesztési 

lehetőséget rejt magában. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A gondolkodási készségeket fejlesztik azok a 

tanulási tevékenységek, amelyek különböző élethelyzetek, információforrások, 

médiatartalmak elemzését igénylik. A különböző esettanulmányi példákban és a valóságos 

élethelyzetekben felmerülő etikai problémák, konfliktusok és a szabályok felismerése közben 

a tanuló elemző, problémamegoldó, mérlegelő gondolkodás alkalmazásával vizsgálja az 

események bekövetkezésének feltételeit. Átalakítja a szerzett információt, következtetéseket 

von le, magyarázatot keres, rendszerezést végez.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy támogatja az önismereten 

alapuló önszabályozás és önfejlesztés megvalósítását, a lelkiismeretesség, az 

alkalmazkodóképesség, a kezdeményezőkészség, az elkötelezettség kialakulását, és a 

teljesítmény javítására való törekvést. A gyakorlatok során az érzelmek felismerésének és 

kifejezésének, az érzelmi állapotok szabályozásának, a társas helyzetek észlelésének, a 

konfliktusok kezelésének és a döntéshozatali készségeknek a fejlesztése válik hangsúlyossá. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

tanulók önállóan vagy csoportosan lehetőséget kapnak a kreatív alkotások tervezésére, 

készítésére, projektfeladatok szervezésére, kivitelezésére. A szocio-emocionális készségek 

fejlesztése drámajátékkal, szerepjátékkal valósul meg, az érzelmek kifejeződése zenei 

produkciókban, vizuális alkotásokban ölt testet. A tudatosság erősítését segítik elő azok a 

feladatok, amelyekben kulturális hagyományok megismerésére kerül sor. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tantárgy az önismeret 

fejlesztése révén segíti a tanulók jövőképének kialakítását, felkészíti őket a munka világára. 

Ugyanakkor erősíti a hosszú távú célkitűzéseket, a személyes jövőtervezést, az életpálya-

építést, a döntéshozatalt, az életvezetést, a pénzügyi tudatosságot, és a tudatos önfejlesztést. 

Az etika kerettanterv főbb pedagógiai alapelvei: 

 A tanulók komplex személyiségfejlesztése, értelmi, érzelmi formálás és a cselekvésre 

buzdítás. 

 A teljes személyiség aktivizálása a belső motiváció felkeltése és ébren tartása. 

 Célrendszere és ajánlásai élményt adók, személyiséget, meggyőződést formálók. 

 A tananyagok kiválasztása és annak megvalósítása során figyelembe veszi az egyes 

korosztályok tipikus életkori sajátosságait és lehetséges élethelyzeteit. Valamint 

lehetőséget kíván adni a tanulók és tanulócsoportok egyéni sajátosságai szerinti 

differenciálásra. 

 Az aktív, cselekvő viselkedés, magatartás megélésére ösztönzi a diákokat a különböző 

élethelyzeteiben. 

 Fontosnak tartja a nevelés három színterét (család, iskola, társadalom). 



 

 

 Ebben a tantervben elsődleges az érzelmi, érzületi nevelés, a morális fejlesztés, amely 

során a gyermekek cselekedtetése, meggyőződésének formálása elengedhetetlenül 

szükséges a lelkiismeretes magatartás megszilárdulása érdekében. 

 A nevelés mindig egy társadalmi közegben történik, így a nemzeti értékeink 

megismerése és megőrzése alapfeladat.  

 A munkaformák között fontos szerepet tölt be a kooperatív csoportmunka, az egyéni 

és csoportos projektfeladatok szervezése, az egész csoportot bevonó beszélgetések. A 

hatékony munkavégzés érdekében közös szabályok felállítása javasolt. A tanuló 

munkáiból összeállított portfólió is az értékelés alapja lehet. A feladatok 

megtervezésénél és kivitelezésénél a tanulók igénybe vehetik a digitális eszközöket is. 

A tanulási tevékenység értékelése alapvetően a fejlesztő értékelésre épül. A kooperatív 

tanulási tevékenység alkalmával az önértékelésről a társértékelésre, illetve a csoport 

együttműködésének az értékelésére kerülhet a hangsúly.  

Az etika tanítása nagyfokú empátiát, sokirányú ismeretet, adaptivitási készséget és 

rugalmasságot igényel a pedagógustól, aki szakmailag kompetens személy, fejlődés-lélektani, 

pedagógiai, szakdidaktikai és módszertani felkészültséggel rendelkezik. Tisztában van az 

alapelvekkel, melyeknek szellemiségében tanít. Együttműködik azokkal, akikkel munkatársi 

kapcsolatban van (szülők, osztályfőnök, igazgató, tanárok, stb.) 

 

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 etika 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; 

melyekhez 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. 

 

 

 



 

 

5-6. évfolyam 

Az 5-6. évfolyamon tanuló tanulók fejlesztése során, az erkölcsi szabályok értelmezésében, a 

többféle megközelítés mellett megjelenik az autonóm gondolkodás képessége is. A jó és a 

rossz cselekedetek elbírálásában teret nyer a tettek, szándékok alapján történő vizsgálat. A 

tevékenység motivációjában felerősödik a kortárs csoportban való megfelelés igénye és annak 

a tekintélyszemélynek – szülő, pedagógus - a befolyása, akihez a tanuló érzelmileg kötődik. 

Az éntudat és önismeret fejlődésében elkezdődik az én kibontakozásának folyamata, kialakul 

a saját gondolatok feletti kontroll érzése. Kialakul a személyes véleményformálás a saját 

érzelmeiről, szükségleteiről és gondolatairól. A szükségletek szabályozása tekintetében a 11–

12 éves tanulók énfejlődését már a kapcsolatok által szerzett tapasztalatok is uralják. A 

serdülőkorba lépő viselkedése az aktuális társas környezet szerint változik, hitét a 

csoporttagok többségének értékrendjéhez igazodó gondolkodás uralja, de már megjelennek az 

önálló identitás kialakítása felé tett első lépések is, a serdülő fogékonnyá válik a közösségi 

életben megnyilvánuló igazságtalanságokra.  

Az 5-6. évfolyamon az etika tantárgy alapóraszáma 72 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

5. évfolyam  

1. Éntudat – Önismeret 12 

2. Család – Helyem a családban 12 

3. Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a 

társas-lelkületi közösségekben 

12 

összes óraszám 36 

6. évfolyam  

1. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – 

helyem a társadalomban 

12 

2. A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 12 

3. Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén 

értékrendjére 

12 

összes óraszám 36 

Összes óraszám: 72 

 

5. évfolyam 

TÉMAKÖR: Éntudat – Önismeret 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

 



 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

 reálisan értékeli helyzetét, fejlődési célokat fogalmaz meg és a célok megvalósítását 

szolgáló terveket készít; 

  felismeri a tudásszerzés módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére; 

 felismeri a helyzethez illeszkedő érzelmeket és kifejezésmódjukat, és ennek 

megfelelően viselkedik/cselekszik; 

 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként 

szolgálnak számára; 

 képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma 

megoldása érdekében, önmaga motiválására; 

 döntései meghozatalakor figyelembe veszi a saját értékeit is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismeri az önazonosság fogalmát és jellemzőit, azonosítja saját személyiségének 

néhány elemét; 

 ismer testi-lelki egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a saját egészségét 

veszélyeztető hatásokat. Megfogalmazza a saját intim terének határait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Testi és lelki változások  

 A testi, lelki egészség egységének felismerése a saját egészségi állapot nyomon 

követése; 

 Az életkorra jellemző testi és szellemi fejlődés megfigyelése, 

 Az önállósodás és növekvő felelősség elemzése; 

 A saját és társak belső értékeinek és egyediségének tudatosítása. 

 

 Én és mások 

 A saját viszonyulás néhány elemének feltárása; 

 Az emberek közötti hasonlóságok és különbségek felismerése, 

 Az alapvető emberi viselkedésformák értékelése; 

 Különböző emberi élethelyzetek megismerése; 

 Az önértékelés módjainak tudatosítása. 

 Harmonikus jövő 

 Az egészséges és harmonikus életmód feltételei megfogalmazása; 

 A pozitív és negatív hatások felismerése saját élethelyzetekben; 

 Megoldási modellek kialakítása nehéz helyzetek kezelésére; 

 Az egyéni sikerek értelmezése; 

 Saját tanulási célok megfogalmazása; 

 Valós és virtuális környezetben példaként szolgáló személyek keresése. 

FOGALMAK 

önismeret, fejlődés, önállóság, felelősség, egészség, harmónia, elfogadás, tervezés, tanulás, 

tudás, példakép, jövőkép 

 

 



 

 

TÉMAKÖR: Család – Helyem a családban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

 megfigyeli, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következményekkel 

járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására;  

 képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként 

szolgálnak számára; 

 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, a bizalomnak, tiszteletnek milyen szerepe van a 

családban, a barátságokban és a párkapcsolatokban; 

 megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben, milyen információkat oszthat 

meg önmagáról. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismer olyan mintákat és lehetőségeket, amelyek segítségével a különböző 

helyzetek megoldhatók, illetve tudja, hogy hová fordulhat segítségért; 

 azonosítja a családban betöltött szerepeket és feladatokat; 

 azonosítja saját szerepét és feladatait; 

 azonosít néhány, a családban előforduló konfliktust,  

 felismeri a család életében bekövetkező nehéz helyzeteket, megfogalmaz néhány 

megoldási módot; 

 felismeri saját családjának viszonyrendszerét, a családot összetartó érzelmeket és közös 

értékeket; 

 azonosítja az egyéni, családi és társadalmi boldogulás feltételeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A kapcsolatok hálója 

 Saját viszonyrendszerek vizsgálata, a szűkebb és a tágabb közösségek hatása a tanuló 
életére  

 Az alapvető emberi érintkezések formáinak (viselkedés, verbális és non verbális 

kommunikáció, gondolatok kifejezése, alkotások) megismerése valós és virtuális 

terepen is; 

 A különböző érzelmeket kiváltó okok feltárása; 

 Az érzelem vezérelte cselekvések következményeinek vizsgálata. 

 A bizalom és a szeretet a kapcsolatokban 

 Kapcsolatok elemzése a támogatás, bizalom, szeretet, tisztelet, segítség 

szempontjából; 

 A tartós, bizalomra épülő kapcsolatok jellemzői és fenntartásuk feltételeinek 

átélése; 

 Az érzelmeket is kifejező figyelmes kommunikáció gyakorlása; 

 Segítségkérés, segítség felajánlása. 

 Családi erőforrások 

 A család, rokonság egyedi viszonyrendszereinek feltárása; 

 Saját helyzet felismerése, feladatok a családban; 

 A legértékesebb családi szokások azonosítása; 



 

 

 A családok sokszínű kulturális hátterének értelmezése; 

 Tipikus családi szerepek, helyzetek és ezek értékelése; 

 Az érték- és érdekütköztetések, az igények kifejezésének gyakorlása. 

FOGALMAK 

támogatás, bizalom, szeretet, tisztelet, segítség, figyelem, probléma, kapcsolat, családi szokás 

TÉMAKÖR: Társas tudatosság és társas kapcsolatok - Helyem a társas-lelkületi 

közösségekben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 helyesen feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen 

következményekkel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai 

alakítására; 

  képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként 

szolgálnak számára; 

 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek 

milyen szerepe van a barátságokban, a páros kapcsolatokban, és az iskolai 

közösségekben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel viszonyulni, a saját 

álláspontja mellett érvelni; 

 felismeri a konfliktus kialakulására utaló jelzéseket; 

 rendelkezik érzelmi kifejezőképességekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási 

javaslatokkal a konfliktusok megoldására; 

 azonosítja a csoportban elfoglalt helyét és szerepét, törekszik a személyiségének 

legjobban megfelelő feladatok vállalására; 

 törekszik mások helyzetének megértésére, felismeri a mások érzelmi állapotára és 

igényeire utaló jelzéseket; 

 nyitott és segítőkész a nehéz helyzetben levő személyek iránt; 

 különbséget tesz a valóságos és a virtuális identitás között, felismeri a virtuális 

identitás jellemzőit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szükségünk van társakra 

 A társas kapcsolatok fontosságának hangsúlyozása 

 Az elhagyatottság, a kirekesztettség állapotának elképzelése 

 A hagyományos és a modern technológia nyújtotta kapcsolattartási lehetőségek 

gyakorlása 

 A kapcsolat kezdete 

 A rokonszenv, ellenszenv azonosítása 

 Az ismeretlenek iránti bizalom vagy bizalmatlanság okai feltárása 

 A virtuális kapcsolatteremtési formák véleményezése, a virtuális identitások 

lehetséges megismerési módjai 



 

 

 A kapcsolat ápolása 

 A kortárs, baráti kapcsolatokat összetartó szokások, a jó működés feltételeinek 

feltárása, a jó problémamegoldási minták megismerése 

 A bizalom, támogatás, törődés, őszinteség és a bántás megjelenési formáinak 

azonosítása 

 A megértésre törekvő, egyenrangú kommunikáció gyakorlása 

 A kapcsolatokat gyengítő okok feltárása, a kialakuló konfliktusok elemzése 

 Konfliktuskezelési lehetőségek felismerése és gyakorlása 

FOGALMAK 

rokonszenv, ellenszenv, barátság, kapcsolat, bizalom, bizalmatlanság, támogatás, törődés, 

őszinteség, bántás, megértés, konfliktus 

 

 

6. évfolyam 

TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a társadalomban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 azonosítja a nemzet, a kulturális közösség számára fontos értékeket, indokolja, hogy 

ezek milyen szerepet játszanak a saját életében; 

 érzelmileg azonosul az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentőségével, 

értelmezi a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó 

szerepét; 

 azonosítja azokat a kulturális különbségeket, helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat 

vetnek fel, és véleményt alkot róluk; 

 értékeli az etikus és nem etikus cselekvések következményeit; 

 a csoporthoz való csatlakozás, vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a 

csoportnormákat és a saját értékrendjét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a szabadság és az önkorlátozás, a tolerancia és a szeretet megjelenését és 

határait egyéni élethelyzeteiben; 

 azonosítja a valós és a virtuális térben történő zaklatások különböző fokozatait és 

módjait, van terve a zaklatások elkerülésére és kivédésére; tudja, hogy hová fordulhat 

segítségért; 

 fizikai vagy digitális környezetben információt gyűjt és megosztja tudását a sport, 

tudomány, technika, művészetek vagy a közélet területén a magyar nemzet vagy 

Európa kultúráját meghatározó kiemelkedő személyiségekről és tevékenységükről; 

 ismeri a nemzeti identitást meghatározó kulturális értékeket, és indokolja, hogy miért 

fontos ezek megőrzése; 

 azonosítja a nemzeti és európai értékek közös jellemzőit, az európai kulturális 

szemlélet meghatározó elemeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A közösségek összetartó ereje 



 

 

 Saját identitást képező néhány közösség mélyebb megismerése: nemzet, 

nemzetiség, nyelvi-kulturális közösség 

 Olyan közösségek megismerése, melyeknek a tanuló nem tagja 

 A csoportba kerülés lehetőségei. Saját csoporton belüli helyzet, tevékenység 

értékelése 

 A közösségek értékei 

 A segítség, együttérzés, tolerancia, egyenlőség, igazságosság, méltányosság, 

önzetlenség, felelősségvállalás jelentőségének vizsgálata a társas 

együttműködésben, és ezek hiányának a következményei 

 Önkéntes, másokat segítő tevékenységek. Saját csoport kritikus szemléletű 

értékelése a befogadás-elfogadás valamint az értékteremtés szempontjából 

 Az alapvető gyermekjogok megismerése 

 A köztulajdon megbecsülése és a magántulajdon védelme 

 A közösségek működése 

 Valós és virtuális közösségek írott szabályainak és íratlan szokásrendjének 

feltárása 

 A hatékony együttműködés feltételei számbavétele 

 A közös szabályalkotás, a jó munkamegosztás, a vezető szerepének elemzése 

 Egyéni és közösségi érdekek összevetése 

 A társas élet lehetséges konfliktusainak okai, a konfliktusok kezelése 

FOGALMAK 

csoport, közösség, nemzet, nemzetiség, beilleszkedés, kirekesztés, érdek, egyenlőség, 

igazságosság, méltányosság, önzetlenség, felelősségvállalás, vezető, példakép 

 

TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése és a fenntartható jövő 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, 

megoldási javaslatot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére 

 felismeri az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét 

 döntéseket hoz arról, hogy milyen szokások kialakulásával járul hozzá a 

fenntarthatóság megvalósításához, milyen cselekvéseket tehet a természeti, társadalmi 

problémák kezelése érdekében; 

 megfogalmazza, hogy a pozitív egyéni és társadalmi jövőkép elérését milyen feltételek 

támogatják.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 folyamatosan frissíti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásaival 

kapcsolatos ismereteit fizikai és digitális környezetben, felelősségteljes szemlélettel 

vizsgálja a technikai fejlődés lehetőségeit; 

 megismeri a természeti erőforrások felhasználására, a környezetszennyezésre, a 

globális és társadalmi egyenlőtlenségek problémájára vonatkozó etikai felvetéseket; 



 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Létezésünk feltételei 

 Saját szükségletek, érdekek és értékek feltárása, ezek motiváló hatása a 

cselekvésekre 

 A testi és szellemi egészség forrásainak megismerése– egyéni, társadalmi és 

környezeti szinten 

 A különböző életkörülményű emberek életmódjának összehasonlítása 

 Fejlődés: értékek és veszélyek 

 Ember és környezete viszonyának értelmezése 

 A környezetszennyezés jelenségének meghatározása, fő területei, hatása a Föld, az 

élőlények, köztük az ember életére 

 A technikai fejlődés néhány területének feltárása, az ember életmódjára és - 

minőségére ható jellegzetessége 

 Etikai kérdések felvetése a virtuális tevékenységgel, a médiatartalmakkal, a 

technikai eszközök alkalmazási módjaival kapcsolatban, saját ilyen jellegű 

tevékenységek reflektív vizsgálata 

 Felelősség és cselekvés a jövő érdekében 

 A közvetlen környezet állapotának kritikus szemléletű vizsgálata 

 A világ jelenéért és jövőjéért vállalható emberi felelősség néhány elemének 

megfogalmazása 

 Saját és közösségi cselekvési lehetőségek tervezése a környezetvédelem 

érdekében 

FOGALMAK 

természetvédelem, környezetvédelem, média, virtuális tér, tudatos fogyasztó, létszükséglet, 

takarékosság, mértékletesség, felelősségvállalás 

 

 

TÉMAKÖR: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg a közös erkölcsi értékek 

érvényesítésére;  

 képes az európai, a nemzeti kultúra közös eredetének, forrásainak értelmezésére 

 reflektíven értékeli a tudásszerzés módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére; 

 képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 feltárja, hogy az Európa vallási arculatát meghatározó egyházak tevékenysége, szokás- 

vagy értékrendje milyen módon jelenik meg a társadalomban; 

 feltárja, hogyan jelennek meg a hétköznapok során a tárgyalt világvallásoknak az 

emberi életre vonatkozó erkölcsi tanításai; 

 értelmezi a szeretetnek, az élet tisztelete elvének a kultúrára gyakorolt hatását; 



 

 

 értelmezi az egyes egyházak ünnepköréhez kapcsolódó alapvető vallási, kulturális 

eseményeket és a hozzájuk kapcsolódó bibliai (Ó és Új Szövetségbeli) szövegekre 

támaszkodó történeteteket; 

 összekapcsolja az egyes egyházak, vallások ünnepköreit és a hozzájuk tartozó 

jelképeket, szokásokat, néphagyományokat; 

 a zsidó és keresztény bibliai történetekben, kulturálisan hagyományozott történetekben 

megnyilvánuló igazságos és megbocsátó magatartásra saját életéből példákat hoz; 

 saját életét meghatározó világnézeti elkötelezettség birtokában alkalmazza a kölcsönös 

tolerancia elveit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Kérdések és válaszok a világról 

 A világra vonatkozó személyes kérdések megfogalmazása, a megismerés 

lehetőségei 

 Az információk elemzése a hitelesség alapján 

 A logikai érvelések gyakorlása 

 A tény, a vélemény, a tudás, a hit, az értékítélet fogalmak értelmezése 

 Az érték- és világnézeti különbségek azonosítása 

 A helyes és a helytelen dilemmái 

 Különböző és hasonló, azonos helyzetről alkotott értékítéletek elemzése 

 Néhány kulturális szabályozórendszer megismerése, ezek eredete és hatásai 

 A lelkiismeret működésének megérzése, átérzése a döntésekben 

 Személyes erkölcsi elvek feltárása  

 Dilemmahelyzet elemzése erkölcsi szempontból 

 A vallási és a kulturális hagyományok tanításai 

 Az istenhívő világnézet sajátosságainak vizsgálata 

 A környezetben fellelhető vallások néhány szokásának, ünnepének megismerése, 

ezen keresztül a világnézeti-kulturális sokszínűség tudatosítása 

FOGALMAK 

világkép, világnézet, tudás, tény, vélemény, információ, hitelesség, együttélés, hit, istenhit, 

vallás, egyház, vallási tanítás, jó, rossz, lelkiismeret 

  

7-8. évfolyam 

Ebben az életkori szakaszban az erkölcsi szabályok értelmezésében egyre jobban a mérlegelő 

gondolkodás dominál. A tevékenység motivációjában felerősödik a kortárs csoportban való 

megfelelés igénye, az elfogadottság jutalmazó szerepének motiváló hatása, s annak a 

tekintélyszemélynek a befolyása, akihez a tanuló érzelmileg kötődik. Az éntudat és az 

önismeret kibontakozásával kialakul a saját érzelmek és gondolatok megfigyelése és 

ellenőrzése feletti mérlegelés. Gyakorlattá válik a belülről vezérelt személyes 

véleményformálás a saját érzelmekről, szükségletekről és gondolatokról. A serdülőkorba lépő 

fiatal számára ezt az időszakot a társas önazonosság, társas identitás próbálgatása jellemez. 

Ezen kapcsolatokban különféle viselkedéseket tapasztalhat, különböző élmények 

megosztására van lehetősége, így viselkedése az aktuális társas környezet szerint változik. 

Hitét a csoporttagok többségének értékrendjéhez igazodó gondolkodás uralja. Az erkölcs és 



 

 

etika tantárgynak külön figyelemmel kell lennie arra, hogy előtérbe kerülhet a kortársak 

viselkedésének szerepszerű átvétele. A fiúk társas-lelkületi fejlődésében egyre jelentősebb 

szerepet kap a félelem és a szomorúság elrejtésének igénye, mely az erőtlenség kifejezéseként 

is értelmezhető. Ebben az időszakban az empatikus viszonyulás határai jelentősen kitágulnak, 

mert a serdülő fogékonnyá válik a társadalmi életben megnyilvánuló igazságtalanságok 

észlelésére. Az órai beszélgetések valamennyi formája elősegítheti a lelkiismeret közösségben 

történő erősödését. Ebben az életkorban megkezdődik a személyes világkép és világnézet 

kialakulása, ezért ezekben az években az oktatás fontos feladata, hogy ezt a folyamatot 

támogassa. A formálódó világképben testet öltő értékekre támaszkodva a fiatalok fokozatosan 

elkezdik elhelyezni magukat a létezés tágabb összefüggésrendszerében. 

A 7-8. évfolyamos tanulók életében egyre többször jelenik meg a döntéshozatal, a 

felelősségvállalás önmagukkal, társaikkal és környezetükkel szemben. A különböző 

élethelyzetek felhívják a tanulók figyelmét az önismeret fontosságára, a társakkal való 

kommunikáció és együttműködés jelentőségére, az egészségmegőrző tevékenységek 

végzésének és a pénzügyi tudatosság fejlesztésének a nélkülözhetetlenségére. 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 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 az etika tantárgy alapóraszáma 72 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

7. évfolyam  

1.  Éntudat – Önismeret 12 

2. Család – Helyem a családban 12 

3. Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a 

társas-lelkületi közösségekben  

12 

Összeses óraszám: 36 

8. évfolyam  

1. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem 

a társadalomban 

12 

2.  A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 12 

3.  Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén 

értékrendjére 

12 

Összes óraszám: 34 

Összes óraszám: 72 

 

 



 

 

9. évfolyam 

 

TÉMAKÖR: Éntudat – Önismeret 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen 

következményekkel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai 

alakítására; képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

 megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben milyen információkat oszthat 

meg önmagáról; 

 reálisan értékeli helyzetét, fejlődési célokat fogalmaz meg és a célok megvalósítását 

szolgáló terveket készít; 

 reflektíven értékeli tudásszerzési módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére; 

 feltárja pályaérdeklődését és továbbtanulási céljait; 

 képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma 

megoldása érdekében képes önmaga motiválására; 

 célok és döntések meghozatalakor figyelembe veszi a személyes értékeit; 

 egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg az erkölcsi értékek érvényesítésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismeri az identitás fogalmát és jellemzőit, azonosítja saját identitásának néhány 

elemét; 

 ismer testi és mentális egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a saját egészségét 

veszélyeztető hatásokat. Megfogalmazza a saját intim terének határait; 

 különbséget tesz a valóságos és a virtuális identitás között, felismeri a virtuális 

identitás jellemzőit. 

 célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez szükséges főbb lépéseket; 

céljai megvalósítása közben önkontrollt végez, siker esetén önjutalmazást gyakorol. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Önismeret 

 Saját főbb személyiségjegyek vizsgálata; 

 Ismerkedés a társadalmi szerepekkel, elvárásokkal; 

 Saját identitás fogalmának bővítése; 

 Az emberi gondolkodásmód sokszínűsége megértése; 

 Azonos helyzetekre adott eltérő reakciók, vélemények elemzése; 

 Az egyének és az emberiség néhány cselekvésének etikai szempontú értékelése, a 

saját értékrenddel való összevetése; 

 Önkifejezési módok gyakorlása. 

 Szükségletek és igények 

 A tanulás és fejlődés összefüggéseinek megértése a tanuló életében; 

 Információforrások kritikus elemzése; 



 

 

 Saját szokások, életvezetési mód, életszemlélet értékelése a testi és mentális 

egészség, a lehetséges káros tényezők feltárása, ezek elkerülésére javaslatok az 

önazonosság és a fejlődés szempontjából; 

 Saját igények és szükségletek feltárása. 

 Célok és tervek 

 A felelősség, önismeret, munka, együttműködés, kreativitás, vállalkozó szellem, 

munkamegosztás, pénzügyi tudatosság megjelenése a mindennapi 

cselekvésekben; 

 A siker, a boldogság, boldogulás átérzése, azonosítása az egyén életében; 

 A pozitív életszemlélet tudatosítása; 

 Néhány személyes életcél megfogalmazása. 

FOGALMAK 

önismeret, önazonosság, boldogulás, boldogság, jólét, jóllét, stressz, káros szenvedély, 

függés, alkotás, munka, pénzügyi tudatosság 

 

 

TÉMAKÖR: Család – Helyem a családban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen 

következményeket okozhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai 

alakítására; képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként 

szolgálnak számára; 

 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek 

milyen szerepe van a családban, a barátságokban és a párkapcsolatokban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismer olyan mintákat és lehetőségeket, amelyek segítségével a problémás 

helyzetek megoldhatók, illetve tudja, hogy hová fordulhat segítségért; 

 azonosítja a családban betöltött szerepeket és feladatokat; egyre reálisabban a saját 

szerepét és feladatait; 

 azonosít néhány, a családban előforduló konfliktust, felismeri a család életében 

bekövetkező nehéz helyzeteket, és megfogalmazza, hogy milyen módon kezelhetők 

ezek; 

 felismeri saját családjának viszonyrendszerét, a családot összetartó érzelmeket és 

közösségi értékeket; 

 azonosítja az egyéni, családi és társadalmi boldogulás feltételeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Érzelmek és cselekvések hatása 

 Külső és belső tényezők összehangolása, amelyek az érzelmi-mentális állapotra 

hatással lehetnek; 

 Stratégiák kidolgozása a negatív hatások kivédésére; 



 

 

 Valós és virtuális térben zajló cselekvések elemzése a másokra tett hatás és etikai 

értékek szempontjából; 

 Kölcsönösség és egyenlőség a kapcsolatokban; 

 A bizalom, szeretet, tisztelet, segítség és intimitás megérzése, megjelenése a 

kapcsolatokban 

 Pozitív minták a harmonikusan működő párkapcsolatokra; 

 A másik igényeit és szükségleteit figyelembe vevő és a saját igényeket 

megfogalmazó kommunikáció gyakorlása; 

 Az egyenlőtlen, kihasználó vagy bántalmazó kapcsolat jellemzőinek azonosítása, 

az erre vonatkozó jogok és a védelem lehetőségeinek megismerése. 

 Változások a családban 

 A család társadalmi funkciói értelmezése, a családszerkezet sokfélesége;  

 A harmonikus családi életet meghatározó értékek összegyűjtése, 

 A támogatás, megértés, tanulás, együttérzés és egyenlőség vizsgálata családi 

kapcsolatokban; 

 A serdülőkor önállósági igényéből vagy az életkori különbségekből eredő 

vélemény- és érdekkonfliktusok azonosítása. 

FOGALMAK 

érzelem, szerelem, párkapcsolat, vonzódás, intimitás, bizalom, hűség, igény, nemzedék, 

értékrend, önvédelem, zaklatás, emberi jogok. 

 

 

TÉMAKÖR: Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a társas-lelkületi 

közösségekben  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen 

következményekkel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai 

alakítására; képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

 a csoporthoz való csatlakozás vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a 

csoportnormákat és a saját értékrendjét; 

 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként 

szolgálnak számára; 

 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek 

milyen szerepe van a barátságokban, a páros kapcsolatokban, az iskolai 

közösségekben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel viszonyulni, a saját 

álláspontja mellett érvelni; 

  kölcsönös megértésre törekszik; 

 felismeri a konfliktus kialakulására utaló jelzéseket; 

 rendelkezik tapasztalatokkal, érvekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási 

javaslatokkal a konfliktusok megoldására; 



 

 

 azonosítja a csoportban elfoglalt helyét és szerepét, törekszik a személyiségének 

legjobban megfelelő feladatok vállalására; 

 törekszik mások helyzetének megértésére, felismeri a mások érzelmi állapotára és 

igényeire utaló jelzéseket; 

 nyitott és segítőkész a nehéz helyzetben levő személyek iránt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Felelősség egymásért 

 A kapcsolatrendszerekben elfoglalt különböző helyzetek, szerepek elemzése  

 rendelkezik érzelmi kifejezőképességekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási 

javaslatokkal a konfliktusok megoldására; 

 Az egyén felelősségének megfogalmazása különböző szerepekben: cselekvőként 

vagy szemlélőként, aktív segítőként vagy érzelmi támogatóként a valós és a 

virtuális térben is. 

 A kapcsolatok minősége 

 Egymás jobb megismerésének és a társas kapcsolatrendszer gazdagításának 

módjai; 

 A másokat megítélő vélemények elemzése a lehetséges sztereotípiák, az 

előítéletek, elfogadás, tolerancia alapján; 

 A figyelmesség, közös tervezés és az együttműködés példáinak érvényesítése; 

 A tartós kapcsolatok és párkapcsolatok alapvető feltételeinek megismerése. 

 A kapcsolatok megóvása 

 Kapcsolati konfliktusok elemzése eltérő igények, kommunikáció és érzelmek 

szempontjából, megoldási stratégiák kidolgozása; 

 A felelősségvállalás, bocsánatkérés és a jóvátétel szerepének felismerése a 

kapcsolatok helyreállításában, 

FOGALMAK 

kapcsolatrendszer, viszonyulás, konfliktuskezelés, jóvátétel, alkalmazkodás, önállóság, 

cselekvés,  átélés, előítélet, elfogadás 

 

 

 

 

10. évfolyam 
 

TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a társadalomban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 azonosítja, értelmezi a nemzet, a kulturális közösség számára fontos közösségi 

értékeket, indokolja, hogy ezek milyen szerepet játszanak a saját életében; 

 érzelmileg, társas-lelkületileg azonosul az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök 

jelentőségével, értelmezi a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek 

közösségmegtartó szerepét; 



 

 

 azonosítja azokat a kulturális különbségeket, helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat 

vetnek fel, és véleményt alkot róluk; 

 a csoporthoz való csatlakozás vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a 

csoportnormákat és a saját értékrendjét; 

 képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma 

megoldása érdekében képes önmaga motiválására; 

 azonosítja a számára fontos közösségi értékeket, indokolja, hogy ezek milyen szerepet 

játszanak a saját életében; 

 azonosítja azokat a helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vetnek fel, és véleményt 

alkot róluk; 

 értékeli az etikus és nem etikus cselekvések lehetséges következményeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 azonosítja a valós és virtuális térben történő zaklatások különböző fokozatait és 

módjait, van terve a zaklatások elkerülésére és kivédésére; tudja, hogy hová fordulhat 

segítségért; 

 értelmezi a szabadság és az önkorlátozás, a tolerancia és a szeretet megjelenését és 

határait egyéni élethelyzeteiben; 

 fizikai vagy digitális környezetben információt gyűjt és megosztja tudását a sport, 

tudomány, technika, művészetek vagy a közélet területén a magyar nemzet és Európa 

kultúráját meghatározó kiemelkedő személyiségekről és tevékenységükről; 

 ismeri a nemzeti identitást meghatározó kulturális értékeket, és indokolja, hogy miért 

fontos ezek megőrzése; 

 azonosítja a nemzeti és európai értékek közös jellemzőit, az európai kulturális szemlélet 

meghatározó elemeit; ismereteket szerez a Kárpát-medencében élő magyarokról, 

Magyarországon élő nemzetiségekről, népcsoportokról, kettős kötődésű személyekről; 

 ismeri a rá vonatkozó gyermekjogokat, ezek fő szabályozó dokumentumait, értelmezi 

kötelezettségeit, részt vesz szabályalkotásban; 

 ismeri az alapvető emberi jogokat és vizsgálja ezek érvényesülését különböző 

embercsoportok esetében; 

 megismeri a hátrányos helyzetű személyek érdekében szervezett programokban való 

részvétel lehetőségeit; 

 reflektív módon vizsgálja saját és csoportja gondolkodását más csoportokról; kifejti 

véleményét a sztereotípiák és előítéletek hatásáról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A közösségek és identitás 

 A kulturális-társadalmi identitás alapjai, a nemzeti identitás megőrzése; 

 Európa szerepének felismerése, mint a nemzeti kulturális identitás egyik 

meghatározója; 

 A különböző közösségekhez tartozás lehetséges ellentmondásai feltárása; 

 Különböző közösségek viszonyainak elemzése; 

 Az európai értékrend elemei a társadalmi és jogrendszerekben, ezek 

megvalósulása vagy hiánya a mindennapokban. 

 Értékek a társas együttműködésben; 

 A kölcsönös bizalom, becsületesség és felelősségvállalás, mint fő 

közösségszervező értékek azonosítása; 

 Az elesettek segítése, a szolidaritás fogalmának értelmezése; 



 

 

 Véleményalkotás a szabálysértés, csalás, jogsértés, bűnelkövetés eseteiről egyéni 

és társadalmi kár szempontjából, egyben a társadalmi elfogadottságáról; 

 Kérdések megfogalmazása a büntetés néhány formájáról; 

  Az együttműködés, felelősségvállalás, feladatvállalás alapelveinek átélése; 

 Fontos társadalmi értékek megvalósításának érdekében végzett tevékenységek 

megismerése; 

 A jogok és kötelességek rendszerének elemzése több társadalmi szinten; 

 Az egyén aktív részvételi lehetőségei a társadalom életének szabályozásában; 

 Társadalmi témájú médiahírek elemzése, saját médiafogyasztás vizsgálata; 

 Az agresszív nyelvhasználat és az információtorzítás felismerése. 

FOGALMAK 

nemzet, nemzetiség, kultúra, identitás, tolerancia, szolidaritás, szabályszegés, jogsértés, bűn, 

büntetés, érdekérvényesítés, társadalmi cél, média 

 

 

TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, 

megoldási javaslatot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére; 

 értékeli, értelmezi az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét; 

 döntéseket hoz arról, hogy milyen szokások kialakulásával járul hozzá a fenntartható 

fejlődés megvalósításához, milyen cselekvéseket tehet a társadalmi problémák kezelése 

érdekében;  

 megfogalmazza, hogy a pozitív egyéni és társadalmi jövőkép elérését milyen feltételek 

támogatják. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 folyamatosan frissíti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásaival 

kapcsolatos ismereteit fizikai és digitális környezetben, kritikus szemlélettel vizsgálja a 

technikai fejlődés lehetőségeit, korlátait; 

 megismeri és véleményezi a természeti erőforrások felhasználására, a 

környezetszennyezésre, a globális és társadalmi egyenlőtlenségek problémájára 

vonatkozó etikai felvetéseket; 

 értelmezi a fenntartható fejlődés és a legfontosabb társadalmi problémák megoldása 

érdekében javasolt stratégiákat, cselekvési lehetőségeket.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Lehetőségek és egyenlőtlenségek 

 Megismeri az általános emberi szükségleteket az egyén, a helyi közösségek és az 

emberiség szintjén is; 

 Az egyén és közösség rövid és hosszú távú érdekei közötti ellentmondások 

feltárja; 

 Az emberiség létezésének alapvető feltételeit veszélyeztető folyamatok azonosítja; 

 Társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek okainak megismerése. 



 

 

 Az ember és környezetének kölcsönhatása 

 Az emberiség életét és gondolkodását leginkább befolyásoló technológiák 

hatásainak elemzése a személyes kapcsolatok és az életminőség szempontjából, 

megoldási javaslatok, etikai szabályok megfogalmazása a problémákra; 

 Károsító és építő, környezetszépítő tevékenységek megkülönböztetése; 

 Néhány környezeti etikai és bioetikai kérdés megismerése; 

 Az emberiség jövője 

 A fogyasztói és pénzügyi tudatosság fő elveinek rendszerezése; 

 Környezetbarát technológiai megoldások, kreatív újra hasznosítási lehetőségek 

feltárása; 

 Saját célok megfogalmazása a fenntartható fejlődés érdekében. 

FOGALMAK 

erőforrás, globális hatás, újrahasznosítás, környezetbarát technológia, egyéni felelősség, 

fenntartható fejlődés, egyenlőtlenség 

 

 

TÉMAKÖR: Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 értelmezi az európai, a nemzeti kultúra közös eredetét, forrását azonosítja a számára 

fontos közösségi értékeket, indokolja, hogy ezek milyen szerepet játszanak a saját 

életében; 

 azonosítja azokat a helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vetnek fel, és véleményt 

alkot róluk; 

 értékeli az etikus, a nem etikus cselekvések lehetséges következményeit; 

 reflektíven értékeli tudásszerzési módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére; 

 képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

 egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg az erkölcsi értékek érvényesítésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a szeretetnek, az élet tisztelete elvének a kultúrára gyakorolt hatását; 

 feltárja, hogy az Európa vallási arculatát meghatározó egyházak tevékenysége, szokás- 

vagy értékrendje milyen módon jelenik meg a társadalomban; 

 feltárja, hogyan jelenik meg a hétköznapok során a tárgyalt világvallásoknak az emberi 

életre vonatkozó erkölcsi tanításai; 

 a megismert vallások erkölcsi tanításait összeveti személyes véleményével; 

 saját életét meghatározó világnézeti elkötelezettség birtokában a kölcsönös tolerancia 

elveit gyakorolja.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Világnézet és erkölcs 

 Különböző világnézeten alapuló gondolkodások összehasonlítása; 

 Az erkölcs, mint viselkedést szabályozó értékrendszer, az erkölcsi fogalmak 

egyéni értelmezése; 



 

 

 A személyes erkölcs kialakulását befolyásoló tényezők azonosítása: a család, a 

média, a kortárs csoportok, a nevelők; 

 Az egyén és közösség értékítéletének ütköztetése; 

 A saját értékrendnek megfelelő és ellentmondó viselkedés gyakorlása; 

 A zsidóság és a kereszténység, világképeinek fő vonásai, fő tanításaik 

megismerése; 

 A vallás szerepének jelentőségének azonosítása az emberek életében; 

 A zsidó és keresztény vallások álláspontjainak értelmezése néhány általános etikai 

kérdésben; 

 Az egyházak társadalmi tevékenységének megismerése, együttműködés közös 

célok érdekében. 

 A vallások tanításai 

 A tízparancsolat megismerése; 

 A felebaráti szeretet, felelősségvállalás gyakorlása a másik ember iránt;  

 Olyan értékek keresése, melyek azonosak a vallásos és nem vallásos emberek 

számára. 

FOGALMAK 

vallás, hit, erkölcs, kereszténység, iszlám, judaizmus, hinduizmus, buddhizmus, felebaráti 

szeretet, karitász, aranyszabály, az élet tiszteletének elve, tízparancsolat 

 



Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam 

 

Bevezetés 

A magyar nyelv és irodalom a magyar kultúra hordozója és alakítója. A műveltségi terület 

tanítási óráin a nemzeti hagyományok befogadása és átörökítése történik, hiszen a múlt, a jelen és 

a jövő közötti kapcsolat az irodalmi művekkel folytatott hatékony kommunikáció révén jön létre. 

Ez biztosítja a kultúra folytonosságát és folyamatos megújulását, ugyanakkor segíti az egyént 

kulturális önazonosságának kialakításában. Meghatározó szerepe van az emberi és társadalmi 

problémák megértésében, átélésében és a megoldási módok keresésében, a saját és mások 

kultúrájának megismerésében, a kultúrák közötti különbség felismerésében, a másság 

elfogadásában, tiszteletében. Az olvasás és az olvasottak értelmezése fejleszti a kritikai érzéket, 

az empátiát. Lehetőséget teremt a képzelet, a kreativitás és a kritikai gondolkodás fejlesztésére. 

A Magyar nyelv és irodalom műveltségi területet az 5-8. évfolyamon két tantárgyra bontható 

Magyar nyelv valamint Irodalom tantárgyra. Az anyanyelvi és az irodalmi nevelés egységet 

alkotva szolgálja az anyanyelvi kompetencia fejlesztését. 

Célok és feladatok 

Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv sokoldalú ismerete és 

árnyalt használata. A nyelv kultúrát formál, őriz és közvetít, az emberi kommunikáció, a 

gondolkodás, a tanulás, az önismeret kibontakozásának közege, előfeltétele és legfőbb eszköze. 

Az anyanyelvnek kulcsszerepe van a nemzeti és kulturális önazonosság, gondolkodás és 

kifejezőkészség, az erkölcsi, az esztétikai, a történeti és a kritikai gondolkodás kialakításában is. 

Az anyanyelvnek, mint rendszernek a biztos tudása, az anyanyelvi készségek birtoklása segíti az 

aktív részvételt a társadalom közösségeiben, valamint meghatározó szerepe van a társadalom 

értékeinek létrehozásában, megvitatásában, közössé tételében és alakító áthagyományozásában. 

Az anyanyelvi alapok megfelelő ismerete segíti az idegen nyelv elsajátítását. 

Az anyanyelvi képzés befolyásolja és támogatja a többi műveltségterület elsajátítását, ezért az 

anyanyelvi kompetencia fejlesztése valamennyi műveltségi terület feladata. Az irodalom, mint 

nyelvi művészet a kultúra egyik fő hordozója, alakítója: a szövegértési és alkotási készségek, és 

az ezeket megalapozó képességek fejlesztésének, az esztétikai és érzelmi nevelésnek, a viselkedési 

szabályrendszer átadásának egyik legátfogóbb és leghatékonyabb eszköze. Ezért alapvető szerepe 

van a nyelvi, a kulturális és a szociális kompetenciák alakításában, fejlesztésében, meghatározó a 

tanulás teljes folyamatában. 

Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata a nyelv, mint változó rendszer megismerése, illetve a 

nyelvi kompetencia fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő szinten 

birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció eszköztárát, képessé váljanak azok funkcionális 

elemzésére, gyakorlati alkalmazására. Így segítve és megalapozva a tanulók önálló 

ismeretszerzését, tanulását, valamint a velük szoros összefüggésben levő differenciált 

gondolkodást, az élethosszig tartó tanulás képességét és igényét. 

Az egyén folyamatosan fejlődő szövegértési- és alkotási tudása teszi lehetővé, hogy önállóan, 

kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző 

szövegek megértésére, elemzésére, kritikai feldolgozására. Mindezek birtokában alkalmassá válik 

a másodlagos, átvitt kifejezésmódból adódó jelentések felismerésére, reflexiójára, és arra, hogy 



saját szövegek alkotása során maga is éljen velük. A szövegek önálló megalkotásában képes 

megfelelni a beszédhelyzetet, a hallgatóságot figyelembe vevő, az alkotói szándékból, az olvasók 

igényeiből, továbbá a különböző szövegműfajok normáiból adódó erkölcsi, esztétikai és kulturális 

elvárásoknak. Az anyanyelvi és irodalmi nevelés elválaszthatatlan egységet alkot, ugyanakkor 

különböző képességterületeket fejleszt. Az irodalmi művekkel folytatott aktív párbeszéd révén jön 

létre a kapcsolat a múlt, a jelen és a jövő között. A jelentős művek szembesítik a befogadót az élet 

alapvető kérdéseivel, biztosítva a kultúra folytonosságát, folyamatos megújulását. Segítenek az 

emberi és társadalmi problémák megértésében, átélésében, a saját és más kultúrák 

megismerésében, az én és a másik közötti különbség megfogalmazásában, tiszteletében. Az 

irodalmi alkotások fejlesztik az emlékezetet, az élmények feldolgozásának és megőrzésének 

képességét, hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákokban megteremtődjék a hagyomány elfogadásának 

és alakításának párhuzamos igénye. 

A fenti célok mellett az irodalmi nevelés kitüntetett feladata az olvasási kedv felkeltése és 

megerősítése, az irodalomnak, mint művészetnek, mint az emberi kommunikáció sajátos 

formájának megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési módjainak élményteremtő megismerése. 

Az így megszerzett tudás lehetőséget teremt az ön- és emberismeret, a képzelet, a kreativitás és a 

kritikai gondolkodás fejlesztésére, miközben a tanulók megismerik a sokoldalú és többjelentésű 

hagyomány fogalmát, a nyelvi és művészi konvenciókat. 

Kulcskompetenciák 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló képes érzéseinek, gondolatainak, véleményének kifejezésére, adott szempont szerint 

újrafogalmazására, mások véleményének tömör reprodukálására. Képes ismert tartalmú 

szövegeket biztonságosan elolvasni, értelmező hangos olvasással. Képes hallott és olvasott szöveg 

lényegének felidézésére, megértésére, értelmezésére. Önállóan olvas nyomtatott és elektronikus 

formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Képes a szövegelemzés alapvető 

eljárásainak önálló alkalmazására, különböző műfajú és rendeltetésű szóbeli és írásbeli szövegek 

szerkezetének, jelentésrétegeinek feltárására, értelmezésére és értékelésére. Korosztályának 

megfelelő módon részt vesz az infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő 

információszerzésben és információ-átadásban. Törekszik az olvasható és pontosan értelmezhető 

írásbeli kommunikációra. Elsajátítja a jegyzetelés alapjait. Képes rövidebb szövegek alkotására 

különböző szövegtípusokban és műfajokban. Képes rövidebb szövegek összegyűjtésére, 

rendezésére. Gyakorlott a helyesírási kézikönyvek használatában, törekszik a normakövető 

helyesírásra. Képes művek önálló befogadására és ennek szöveges interpretálására. Képes egyes 

nem verbális természetű információk adekvát verbális leírására. 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető. Feltételezi 

az adott idegen nyelv szókincsének, funkcionális nyelvtanának, a szóbeli interakciók főbb 

típusainak és a nyelvi stílusoknak ismeretét. Az anyanyelv szókincsének megfelelő mélységű 

birtoklása, nyelvtani szerkezetének és rendszerének ismerete nagymértékben megkönnyíti az 

idegen nyelvi kommunikáció képességének fejlesztését. Sokféle összevetésre is alkalmat ad a két 

kompetencia egyidejű fejlesztése, pl.: a kulturális sokféleség megismerése és tiszteletben tartása, 

a másság elfogadása stb. 

 



Digitális kompetencia 

A tanuló mind motiváltabbá válik az IKT- eszközök használata iránt. Képes alapvető számítógépes 

alkalmazásokat (szövegszerkesztés, adatkezelés) felhasználni a tanórai és a tanórán kívüli tanulási 

tevékenységek során, illetve a hétköznapi életben. Egyre nagyobb biztonsággal és mind 

önállóbban képes felhasználni a számítógép és az internet által biztosított információkat, akár 

megadott szempontok szerinti gyűjtőmunkában is. A megszerzett információkból irányítással, 

majd egyre önállóbban képes összeállítani prezentációkat, beszámolókat. Ismeri az elektronikus 

kommunikáció (e-mail, közösségi portálok) nyújtotta lehetőségeket és használja is ezeket. 

Felismeri az elektronikus kommunikációban rejlő veszélyeket és törekszik ezek elkerülésére. Látja 

a valós és a virtuális kapcsolatok közötti különbségeket, kellő óvatossággal kezeli a világhálóról 

származó tartalmakat és maga is felelősséggel viszonyul a világháló használóihoz. 

Hatékony, önálló tanulás 

A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz tud írni, 

olvasni, számolni, továbbá nem idegenek számára az IKT-eszközök. A tanuló képes kitartóan 

tanulni, a figyelmét összpontosítani, törekszik arra, hogy saját tanulását megszervezze. Képes a 

figyelem és a motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A tanulás 

iránti attitűdje pozitív. A tanuló egyre tudatosabban kezeli a saját tanulási stratégiáit, egyre 

gyakorlottabb abban, hogy felismerje készségeinek erős és gyenge pontjait, és hogy saját munkáját 

tárgyilagosan értékelje. Képes arra, hogy szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen. 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanuló nyitott más kultúrák, más népek hagyományainak, szokásainak megismerésére, megérti 

és elfogadja a kulturális sokszínűséget. Ismeri és helyesen használja az állampolgársághoz 

kapcsolódó alapvető fogalmakat. Képes együttműködni társaival az iskolai és az iskolán kívüli 

életben egyaránt, önként vállal feladatokat különböző, általa választott közösségekben. Képes 

társai számára segítséget nyújtani ismert élethelyzetekhez kapcsolódó problémák megoldásában. 

Megérti és elfogadja, hogy a közösség tagjai felelősek egymásért, ennek figyelmen kívül hagyása 

pedig akár súlyos következményekkel is járhat. Képes megfogalmazni véleményét a közösséget 

érintő kérdésekben, meghallgatja és képes elfogadni mások érvelését. A magyar és az európai 

kultúra, illetve hagyományok megismerésével kialakul a tanulóban az országhoz, a nemzethez, az 

EU-hoz és általában az Európához való tartozás tudata. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Ismert élethelyzetekben a tanuló képes mérlegelni, döntéseket hozni és felmérni döntései 

következményeit. Képes a korának megfelelő élethelyzetekben felismerni a számára kedvező 

lehetőségeket és élni tud azokkal. Terveket készít céljai megvalósításához, és – esetenként 

segítséggel – meg tudja ítélni ezek realitását. Csoportos feladathelyzetekben részt tud venni a 

végrehajtás megszervezésében, a feladatok megosztásában. Céljai elérésében motivált és kitartó. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A tanuló képes korának megfelelő, különböző művészeti (zenei, irodalmi, dramatikus, 

képzőművészeti, fotó-és film-) élmények több szempontú befogadására, élvezetére. Képes szabad 

asszociációs játékokra, gondolatok, érzelmek, hangulatok kifejezésére különböző művészi 

területeken alkalmazott kifejezőeszközök, módszerek, technikák alkalmazásával. Képes 

történetek, érzések, élmények feldolgozására különböző dramatikus, zenei, tánc- és 



mozgástechnikai, továbbá képzőművészeti elemek alkalmazásával. Alakulóban van önálló ízlése, 

és ez megnyilvánul közvetlen környezete, használati tárgyai kiválasztásában, alakításában is. 

Fejlesztési feladatok 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 

Törekvés a jól formált, nyelvileg igényes beszédre és a megfelelő artikulációra. A szöveg tartalmát és 

a beszélő szándékát tükröző kiejtésmód eszközeinek alkalmazása. A szünet, a hangsúly-, a 

beszédtempó-, a hangmagasságváltás és a hanglejtés modulációjának használatában rejlő 

kommunikációs lehetőségek megfigyelése és alkalmazása. A kommunikációs folyamat összetevőinek 

azonosítása, értelmezése. 

A szóhasználat, a kiejtés, a testbeszéd 

összehangolása különféle beszédhelyzetekben. 

A testbeszéd, gesztusnyelv lehetőségeinek és 

korlátainak megtapasztalása. 

A testbeszéd, a térközszabályozás és az arcjáték 

szerpének ismerete, tudatos alkalmazása 

különféle kommunikációs helyzetekben. 

Hallott szöveg rövid szóbeli összefoglalása. 

A beszélő fellépésének, szóbeli viselkedésének 

megfigyelése. 

Empatikus együttműködés a beszédtárssal. 

Érvelés: érvek felkutatása, vélemény, 
állásfoglalás kialakítása. 

Törekvés alkalmazkodni a hallgatósághoz, a 
beszédhelyzethez, az árnyalatok érzékeltetésére. 

Különféle beszédműfajok kommunikációs 
technikáinak alkalmazása és értékelése. 

Saját vélemény megvédése érvekkel. Mások 

véleményének meghallgatása, megértése 

többszereplős helyzetekben. 

Saját vélemény újrafogalmazása adott 

szempontok szerint. Mások véleményének tömör 

reprodukálása többszerplős helyzetekben. 

Tanult szövegek szöveghű és kifejező 

tolmácsolása. Ismert szövegek megjelenítése 

drámajátékkal. Különféle dramatikus formák 
kipróbálása. 

Improvizáció, diákszínpadi előadás. 

 

Olvasás, írott szövegek megértése 
5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 

Különféle  szövegek  néma  és  hangos  olvasása.  A  szöveg  gondolati,  érzelmi-hangulati  tartalmát 

közvetíteni képes értelmes és kifejező olvasás. A különböző mondatfajták hanglejtésének 

megfigyelése  és  reprodukálása a  hangos  olvasásban. Az olvasási  stratégiák,  a  szövegértő  olvasást 

támogató olvasási típusok folyamatos gyakorlása (pl.: felkészülés az olvasásra, az előzetes tudás 

előhívása, jelentésalkotás, jóslás, következtetés, értelmezés, értékelés, kérdések, reflektálás a 

szövegre, összefoglalás). 

Az értő olvasás bizonyítása feladatmegoldással. 

Az olvasott szövegekkel összefüggésben az aktív 

szókincs gazdagítása. Az életkornak megfelelő 

globális, információkereső, értelmező és 
reflektáló olvasás -> 

önálló munka, kooperatív módszerek. 

Nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegek önálló olvasása 

és megértése, a szövegelemzés alapvető eljárásainak önálló alkalmazása (a téma megállapítása, a 

lényeg kiemelése, adatkeresés, ok-okozati kapcsolatok, válaszadás kérdésekre, vázlatkészítés, 

összefoglalás). 

Különböző műfajú és rendeltetésű szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek feltárása és értelmezése. 

Szöveg és kép viszonyának, összjátékának megfigyelése. Különféle ábrák, illusztrációk értelmezése. 

Az információs kommunikációs technikák műfajainak megfelelő olvasási szokások gyakorlása, az 
ezekhez kapcsolódó tipikus hibák és veszélyek felismerése, kiküszöbölése. 



Kreatív folyamatok támogatása (képzelet, belső 

képek alkotása, jelentésalkotás). 

Különböző stílusok és stílusrétegek 

felismerésének gyakorlása különböző 

rendeltetésű szövegekben, alkalmazásuk  a szóbeli 

és írásbeli kommunikációban. A vizuális 
közlés verbális és nem verbális elemei. 

Szövegek műfaji különbségének érzékeltetése 

(pl.: mese és dokumentum, lírai költemény és 

elbeszélés). 

Különböző szépirodalmi és nem szépirodalmi 

műfajok közötti különbség megfigyelése. A 

tájékoztató és véleményközlő műfajok közötti 
különbség (pl.: hír és kommentár). 

Az olvasmányhoz kapcsolódó előzetes ismeretek, személyes élmények felidézése és megosztása. Az 

olvasott szöveg cselekményének utólagos felidézése, a szereplők cselekedeteinek, jellemének, 

nézeteinek megértése. A szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekbe megjelenített értékek, 
erkölcsi kérdések, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése. 

Néhány mondatos vélemény szóbeli és írásbeli 

megfogalmazása az olvasott szövegek 

szereplőinek cselekedeteiről, érzelmeiről, 

gondolatairól, a szövegekben megjelenő emberi 
helyzetekről. 

Különböző vélemények összevetése, 

különbségek és hasonlóságok megfigyelése, 

vélemény megfogalmazása szóban és írásban. 

 

Írás, szövegalkotás 
5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 

Írástechnika továbbfeljesztése: a tanulási 

igényeknek megfelelő, olvasható, esztétikus és 

rendezett írásmód gyakorlása. 

Olvasható, esztétikus írásmód a tanulási szintnek 

megfelelően. A jegyzetelés alapjainak 

elsajátítása. 

Rövidebb szövegek alkotása,  személyes és 

olvasmányélemények  megfogalmazása 
különböző szövegtípusokban és műfajokban. 

A különböző nézőpontú elbeszélés és jellemzés 

gyakorlása, ismertetés és véleménykészítés. 

Alapvető nyelvhelyességi, helyesírási ismeretek 

tudatos alkalamzása. 

A helyesírás értelemtükröző szerepének 

megértése és alkalmazása. A tanult nyelvtani, 
helyesírási ismeretek normakövető alkalmazása. 

Különböző nézőpontú rövidebb fogalmazások írása. Önkifejezés és kreativitás különböző műfajokban 
(szövegek átírása különböző nézőpontokból stílus-és hangnemváltással, sajtóműfajok gyakorlása). 

Rövidebb beszámolók anyagának összegyújtése, rendezése különböző nyomtatott (és elektronikus) 
forrásokból; írásba foglalás tanári irányítással, csoportosan és önállóan. 

 

A tanulási képesség fejlesztése 

 
5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 

Feladatvégzés könyvekkel, gyermeklapokkal 
(válogatás, csoportosítás, tematikus tájékozódás). 

Elemi gyakorlottság a források megjelölésében. 

Vázlat felhasználása különböző témájú, műfajú 

szövegek megértéséhez, megfogalmazásához. 

Önálló vázlatkészítés különféle eljárásokkal 

(fürtábra, gondolattérkép) rövidebb szövegek 
alapján. 

Különböző információhordozók pl.: vizuális, audiovizuális, elektronikus: internet jellemzői, 

kommunikációs funkciói és kultúrája. Szövegek vizuális környezetének elemzése, ábrák, illusztrációk 

értelmezése szövegösszefüggésben. 

Kulcsszó-keresés; szövegtömörítés; hiányos 
vázlat, táblázat, ábra kiegészítése szöveg alapján. 

Jegyzetkészítés tanári irányítással. A tömörítés, a 
lényegkiemelés, az összefoglalás gyakorlása. 

Információk, adatok visszakeresése tanári 

irányítással. Szöveg értelmezése, egyszerű ok- 

okozati összefüggés felismerése, 
következtetések. 

Az információ kritikus befogadásának 

megalapozása (azonos témáról különböző 

forrásból származó rövidebb információk 
összevetése tanári irányítással, csoportosan). 



Ritmus- mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált memóriagyakorlatok, szövegtanulási technikák. 

A szöveges emlékezet aktivizálása, szövegek pontos megfigyelése, azonosítása és felidézése. 

 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 

5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 

A nyelvi egységek közötti egyszerűbb, 

rendszerszerű összefüggések felismerése (pl.: 

hang, szó, szóelem). 

A nyelvi egységek szerkezeti, jelentéstani 

összefüggéseinek megfigyelése (pl.: az azonos 

szófajba tartozó szavak jellemzői, ezek 

összefüggése a szavak mondatbeli viselkedésével. 

A nyelvi egységek szövegbeli 
(kommunikációbeli) szerepének megfigyelése. 

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal. 

Gyakorlottság a szavak jelentésviszonyainak 

feltérképezésében (pl.: az egy- és többjelentésű 

szavak felismerése, rokon értelmű szavak 

gyűjtése). 

A szavak jelentésére vonatkozó kreatív 

gyakorlatok, a szónál kisebb és nagyobb nyelvi 

egységek jelentésének, valamint a nyelvi 

szerkezetből, formából fakadó jelentés 

megismerése. 

Különféle nyelvváltozatokat képviselő konkrét példák alapján a nyelv és a nyelvhasználat 
rétegzettségének megtapasztalása, felismerése (különösen a szókincs területén). 

A helyesírás további alapvető szabályainak megismerése és alkalmazása. A helyesírási rendszer 

grammatikai meghatározottságának felismerése, az ismeretek bővítése. Javítás tanári irányítással és 
önállóan. Gyakorlottság a helyesírási kézikönyvek használatában. 

A nyelvi állandóság és változás jelenségeinek megfigyelése. 

Egy-egy korábbi évszázadban született szöveg 

megfigyelése, a mai és a korábbi nyelvállapot 

különbségének a felismerése a korosztálynak 

megfelelő szinten. 

Példák (régebbi korok szövegei) alapján a nyelvi 

állandóság és változás megfigyelése a mai 

állapottal való összevetés során, elsősorban a 

szókincsben és a tanult nyelvtani jelenségek 
szintjén. 

Az anyanyelvi és az idegennyelvi ismeretek összevetése. 

 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 

5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 

Az olvasás örömének megtapasztalása. Tarta- 

lommondás, a cím és a szöveg kapcsolatának 

magyarázata, címadás. 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az elem- 

ző- értelmező olvasás elmélyíti az élmény- és 

tapasztalatszerzést. Annak felismerése és tudato- 

 sítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi, gondo- 

lati, erkölcsi, esztétikai élmények, a tapasztalat- 

szerzés forrása. 

Ismerkedés változatos ritmikai, zenei formálású 

lírai művekkel: ezek közös és önálló olvasása, 

feldolgozása a klasszikus, a kortárs magyar és 
világirodalom köréből. 

A zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosí- 

tása, funkciójuk, hangulati hatásuk felismerése. 

Néhány fontosabb költői kép és alakzat felisme- 

rése, szerepük, hangulati hatásuk megfigyelése. 

Képek és alakzatok, szókincsbeli és mondattani 

jellegzetességek azonosítása. Jelentésteremtő 
szerepük megértése a lírai szövegben. 

Ismerkedés különböző lírai műfajokkal. Lírai és nem lírai verses műfajok megismerése, 

jellegzetességeik, tartalmi és formai sajátosságaik 

megértése. 



A versszak felismerése, egyszerű jellemzése (so- 

rok száma, hosszúsága, szótagszáma). A versszak 

és a nagyobb szerkezeti egységek viszonyának 
megértése. 

A kompozíció meghatározó elemeinek megisme- 

rése (pl.: tematikus szerkezet, tér-és időszerkezet, 

logikai szerkezet, beszédhelyzet) és változása. 

A lírai mű középpontjában álló gondolat, érzelem 

azonosítása. A lírai mű témájának, hangulatának, 

hangnemének felismerése. 

A lírai mű beszédhelyzete, a megszólító- 

megszólított viszony néhány jellegzetes típusá- 

nak megismerése. 

Rövidebb epikai művek, népköltészeti alkotások 
olvasása. 

Elbeszélő  művek  önálló  olvasása, feldolgozása. 
Kreatív elbeszélési és történet átírási gyakorlatok. 

A megismert narratív formák alkalmazása a mindennapi történetmondásban, a kreatív írásban, az 
írásbeli fogalmazásokban. 

Történetek főszereplőinek azonosítása. A szerep- 
lők külső és belső jellemzőinek azonosítása. 

A jellemzés főbb eszközei. 

Az idő és a tér egyértelműen megjelölt mozzana- 

tainak azonosítása. A tetőpontok, fordulópontok 

és kitérők érzékelése. 

Az idő-és térmegjelölések azonosítása, elemzése. 

Az elbeszélés és a történet időrendje közötti elté- 

rés érzékelése. Előreutalások és késleltetések 

azonosítása az elbeszélésben. 

Annak megállapítása, hogy ki beszéli el és kinek 
a szemével látjuk a történetet. 

Az elbeszélői nézőpont és beszédhelyzet érzéke- 
lése. 

Elbeszélések és elbeszélő költemények részletei- 

nek dramatizált megjelenítése. Tapasztalatszerzés 

a tisztán elbeszélő és dramatikus műrészletek 

közötti különbségekről. 

Dramatizált formák, dialógusok, drámai művek 

közös és önálló olvasása, feldolgozása. Az epikai 

és a drámai történetmegjelenítés közötti hasonló- 

ságok és eltérések azonosítása. Szituációk és 

instrukciók értelmezése és megjelenítése. 

A szóbeli költészet és az írásbeliség, a népkölté- 

szet és a műköltészet különbségeinek megtapasz- 
talása példák alapján. 

A reklám és a popzene új szóbeli költészete. 

Alapvető emberi alaphelyzetek, irodalmi témák felismerése és megbeszélése. A magyar és a világiro- 
dalom néhány jelentős témája és formai hagyománya. 

Mesei motívumok, ismétlődő nyelvi, szerkezeti 
jellemzők azonosítása. 

Ismerkedés egy-két korstílussal, a korstílus és 
egy-egy mű közötti összefüggéssel. 

Törekvés a közvetlenül adódó jelentés árnyalására, általánosítása személyes tapasztalatok, más iro- 
dalmi és nem irodalmi verbális, hangzó és képi szövegek bevonásával. 

 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése 

 
5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 

Beszélgetések a szép és a csúnya fogalmának 
tartalmairól, használatáról. 

A tetszésnyilvánítás árnyaltabb nyelvi formái, az 
eltérő ízlésítéletek különbözőségének megértése. 

Beszélgetések a jó és a rossz fogalmának tartal- 
máról. A jó és a rossz, az igazság és az igazsá- 

A tájékozódás igénye és képessége erkölcsi kér- 
désekben. Az igazság és a nézőpont, a  személyes 

gosság: az ítélkezés, mint cselekedet felismerése 

mindennapi helyzetekben és különféle műalko- 

tásokban. A nem saját álláspont megjelenítésé- 

nek, átélésének képessége. Mindennapi konflik- 

tusok megjelenítése drámajátékban. 

és közösségi igazság konfliktusának megértése. 

Az empátia fejlesztése különféle dramatikus for- 

mák kipróbálása révén. 

A műélvezet megtapasztalása a belefeledkezés, a 

játék, a kaland, a humor, a képzelet, a ritmus és a 
zene révén. 

Az önálló műbefogadás mind teljesebb és gyako- 

ribb élménye, a hatás feldolgozása csoportos 
beszélgetésben és önálló szöveg alkotásával. 

A különböző kultúrák eltérő létmódjának, szemléletének megtapasztalása. A kulturális sokszínűség 
mint közösségépítő erő megfigyelése. 

 



A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai 

évfolyam 5. 6. 7. 8. 
 heti évi heti évi heti évi heti évi 

magyar nyelv és irodalom 4,5 162 4,5 162 3,5 126 4 144 

irodalom 2,5 90 2,5 90 2 72 2 72 

nyelvtan 2 72 2 72 1,5 54 2 72 

 

Magyar irodalom tanterv 5- 8. évfolyam 

A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges 

kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása. A tanulók 

hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciának fejlesztése a kognitív folyamatok, 

az életkori sajátosságok és az egyéni képességek figyelembevételével. 

A kerettanterv úgy tekint erre a fejlesztési periódusra, mint amely már lehetőséget nyújt az 

irodalom jelenségének mélyebb megértésére. Nemcsak a kultúra hordozójának tekinti az 

irodalmat, és nemcsak a kommunikáció egyik változatának, hanem például a János vitéz, a mesék 

és a közösen megismert regények során a nagy emberi kérdésfeltevésekkel való ismerkedés 

helyének is. Ennek előfeltétele a tanterv, az iskola és a nevelő részéről, hogy vegye figyelembe a 

tanuló életkorából fakadó absztrakciós szintjét. A tanuló részéről pedig az, hogy legyen partner 

azoknak a képességeknek a kialakításában, amelyek az effajta irodalomértéshez 

elengedhetetlenek. 

Az 5. évfolyamon számos képességszintet el kell érni. Beszédkészség szempontjából a tanuló 

beszéde fejlődjön tovább a megfelelő artikuláció, szókincs és nyelvhelyesség szempontjából. A 

hallott szövegről legyen képes rövid szóbeli összefoglalást adni. Megszólalásaiban magyarórán és 

azon kívül is alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a beszédhelyzethez. 

Olvasás szempontjából legyen képes érzékelni a szövegek műfaji különbségeit. Tudjon néhány 

mondatos véleményt megfogalmazni az olvasottakról szóban és írásban. Legyen képes rövidebb 

szövegek alkotására, személyes és olvasmányélmények megfogalmazására. 

Tanulási képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok felhasználására 

különböző témájú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására. 

Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkereső, értelmező és reflektáló 

olvasás, továbbá tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázatása; a címadás. 

Irodalomismeret szempontjából a tanuló ebben a szakaszban megfigyeli a költői nyelv néhány 

sajátosságát, a műfajok némelyikét, a szerkezetiség némely megnyilvánulásait, a téma és hangulat 

változatait, a szereplő, az elbeszélő kérdésköreinek némely aspektusát, továbbá a tantervben 

számára előírt fogalmakat. 

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb nyelvi 

formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának fontosságával. 

 

 

 



 Órakeret: 90 

A könyvek varázsa 2 óra 

Család, otthon, nemzet – kisepikai alkotások (mese, monda, 
mítosz) és lírai alkotások 

22 óra 

Petőfi Sándor: János vitéz 25 óra 

Szülőföld, táj – lírai és kisepikai alkotások 6 óra 

Prózai nagyepika – ifjúsági regény 1. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 19 óra 

Egy szabadon választott meseregény elemzése 4 óra 
Ismétlések, rendszerezések, felmérések 12 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A könyvek varázsa 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Művek az olvasásról, a tömegkommunikációs eszközökről, az internetezésről 
és hatásaikról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismertetése, hogy az olvasás jelentős szerepet játszik a személyiség 

formálásában, a képzelet, a szövegalkotás, a szövegértés fejlesztésében. Az 

olvasási kedv erősítése. A számítógép-használat előnyei és káros hatásai. 

Érvek és ellenérvek megfogalmazása adott témában. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Művek a világ- és magyar irodalom- 

ból az olvasásról, 

a számítógép-használatról és hatása- 

ikról. 

Pl.: Michael Ende: Előszó helyett: 

Szigorúan véve, 

Móra Ferenc: A századik könyv 

A tanuló 

 azonosítja a művekben megjele- 

nített témát, gondolatot, érzel- 

met, hangulatot; 

 ismert műfajú művek olvasásá- 

val, értelmezésével 

érveket és ellenérveket fogalmaz 

meg bizonyos kérdésekben. 

 

Dráma és tánc: kifejező 

beszéd, történetmondás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Olvasás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Család, otthon, nemzet – kisepikai alkotások (mese, 

monda, mítosz) és lírai alkotások 

Órakeret 

22 óra 

 
 

Előzetes tudás 

Népmesék, műmesék. Verses és prózai formájú mesék. A mese műfaji 

változatai. 

Mesehősök, meseformulák. Meseírók, mesegyűjtők (magyar és világirodalmi, 

valamint kortárs példákkal). 
Tájékozottság a lakóhely néhány kulturális sajátosságáról. 
Olvasmányélmények kapcsolatokról, viselkedési mintákról, családról, szülő-
gyerek kapcsolatról. 

 

 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése, hogy a mesék segítenek alapvető magatartásformák,erkölcsi 

értékek megismerésében és értékelésében. 

Meseélmények, mesehősök, mesei fordulatok, mesei jellemzők felidézése, 

rendszerezése, kreatív gyakorlatok, mesemondás. Újabb mesék megismerése, a 

műfaji változatok tudatosítása. 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. 
A szűkebb környezethez való kötődés alakítása, az értékek megbecsülése. 
Archetipikus helyzetek felfedezése mitológiai történetekkel. 
Olvasói tapasztalatok, élmények előhívása, megidézése (szereplőinek tettei, 

érzelmei, gondolatai, a megjelenített emberi helyzetek szóbeli és írásbeli 



közlésekben. 

Folyamatos fejlesztési cél az irodalmi művekben az emberi alaphelyzeteknek, 

az emberi kapcsolatok sokféleségének, a téma 

irodalmi megjelenésének megfigyelése, ideértve a témák változatait is. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Mesék. 
Nép- és műmesék. Hazai 

nemzetiségek és más népek meséi. 

Verses és prózai formájú mesék. 

Meseregény(ek), meseregény- 

részletek. 

Példák különféle műfaji változatokra 

(pl. tündér-varázsmese, valódi mese, 

hősmese, csalimese, láncmese, 

hazugságmese, tréfás mese). 

(Pl. Tündérszép Ilona és Árgyélus, 

Fehérlófia, Az égigérő fa.) 

A tanuló 

 ismert műfajú művek 

olvasásával, értelmezésével 

illeszkedik az - nevelésioktatási 

szakasz 

irodalmi/képességfejlesztési 

folyamatába (átismétel, 

felidéz); 

 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; 

 képes az elbeszélés, jellemzés 

közlésformáinak gyakorlására; 

 megismer valamely népi 

hagyományt lakóhelye 

vonatkozásában. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: történetekben 

a valós és a fiktív elemek 

megkülönböztetése. 
 

Dráma és tánc: kifejező 

beszéd, mesemondás. 

Mitológiai történetek (Daidalosz 

és Ikarosz) 

 

Bibliai történetek (pl. A világ 

teremtése, A vízözön története, 

Jézus, az ember fia stb.) 

 

 

Magyar mondák, pl. őstörténeti 

mondák/eredetmondák, történeti 

mondák, helyi mondák (Arany 

János: Rege a csodaszarvasról) 

 

Petőfi Sándor: Egy estém otthon, 

Füstbe ment terv, Magyar vagyok 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: ókori 

görög istenek, hősök. 
 

Ének-zene; vizuális 

kultúra: mitológiai 

témák a zenében, a 

képzőművészetben. 

 

Erkölcstan: család, 

kapcsolatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

népmese, mese, mesealak, meseformálás, meseszám, kaland, motívum, monda, 

rege, mítosz, valamint a témakörhöz választott szövegek elemzéséhez kapcsolódó 

fogalmak: hagyomány, nemzeti hagyomány, nemzeti kultúra, hazaszeretet, 

eredetmonda, dal, életkép, idill, lírai én 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Petőfi Sándor: János vitéz Órakeret 25 óra 

 
Előzetes tudás 

Mesék; mesehős, kaland. Cselekmény, helyszínek, elbeszélés, párbeszéd, leírás. 

Verses epikai művek, verselés, rímelés. 

Petőfi néhány lírai alkotása (köztük: Anyám tyúkja, Füstbe ment terv, Nemzeti 
dal). Elbeszélés, leírás, jellemzés, levél; mindennapi tájékoztató szövegek. 



 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Magatartásformák megítélése, az erkölcsi jó és rossz elkülönítése, azonosulás 

erkölcsi értékekkel (pl. hűség, bátorság). 

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, 

memoriterek előadására. 

Az olvasott irodalmi műhöz (is) kapcsolódóan az elbeszélés, a leírás, a jellemzés 

közlésformáinak gyakorlása, rövid érvelő szövegek készítése. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

A János vitéz cselekménye, 

szerkezete. 

A mű mesei elemei (cselekmény, 

hősök) – népies elbeszélő 

költemény/verses mese. 

A tanuló 

 ismeri az epikai műnem jellegét 

(tér, idő, cselekmény, szereplő, 

elbeszélő); 

 elemzi és minősíti ezeket a 

viszonyokat, szempontokat a 

János vitéz részletes feldolgozása 

során; 

 - jellemzi a mű szereplőit; 

 megismeri a kapcsolódó elméleti 

fogalmakat (pl. népiesség, verses 

epika; elbeszélő költemény); 

 megkezdi az ismerkedést a 

poétikai eszközökkel – a 

szóképek, alakzatok felismerése, 

megnevezése ettől kezdve 

folyamatos feladat; 

 felismeri a versritmust; 

 képes önálló szövegalkotási 

feladatok megoldására 

(különféle közlésformák; 

nézőpontváltás stb.); 

 képes az elbeszélés, leírás, 

jellemzés közlésformáinak 

gyakorlására; 

 néhány, különféle típusú, a 

mindennapokban megjelenő írott 

és elektronikus szöveg 

elkészítésére; 

 képes saját véleményének 

megfogalmazására, érvelő 

szövegek készítésére; 

 alkalmas memoriterek előadására 

(szövegrészletek a műből); 

 megismer valamely kulturális, 

népi hagyományt lakóhelye 

vonatkozásában 

 képes az elbeszélés, leírás, 

jellemzés közlésformáinak 

gyakorlására. 

Erkölcstan: társas 

kapcsolatok, segítő 

kapcsolatok, felnőtté 

válás, beavatás. 

 

Kukorica Jancsi útja, tettei, 

választásai (értelmezés, jellemzés). 

Ének-zene: ritmusérzék 
fejlesztése, ritmizálás. 

 

A megjelenítés eszközei (az 

egységenkénti feldolgozás során 

néhány poétikai eszköz 

megismerése: képek, pl. hasonlat, 

megszemélyesítés, metafora; 

alakzatok, pl. ellentét, párhuzam, 

felsorolás, megszólítás, felkiáltás, 

kérdés). 

Vizuális kultúra; 
mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
illusztrációk, a János vitéz 
rajzfilmen, 
hangoskönyvben. 

Verselési elemzések, ritmizálási 

gyakorlatok. 

 

 

 

 

 
A szűkebb környezethez való 

kötődés alakítása. 

 

 
Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; 

természetismeret; 

matematika; vizuális 

kultúra: narratív 

szövegek, leírások, 

érvelő szövegek 

alkotása. 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

verses epika, elbeszélő költemény; ütemhangsúlyos verselés, verssor; felező 
tizenkettes, páros rím; hasonlat, metafora, megszemélyesítés; párhuzam, ellentét 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szülőföld, táj – lírai és kisepikai alkotások Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Lírai alkotások és a kapcsolódó fogalmak. 

Tájékozottság a lakóhely, az iskola környezetének néhány kulturális sajátossá- 

gáról. 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. Olvasói tapasztalatok megidézésével szövegek műfaji 

különbségének érzékeltetése. 

 

A szűkebb környezethez való kötődés alakítása, az értékek 
megbecsülése. Valamely kulturális, irodalmi, népi hagyomány, továbbá jelen, 

kortárs kulturális tény megismerése a lakóhelyünk vonatkozásában. Önálló 

és/vagy csoportos gyűjtőmunka támogatása (internethasználattal is), felkészítés 

prezentáció bemutatására/értelmezésére. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Petőfi Sándor: Az Alföld (és más 

műve, pl. Úti levelek). 

Epikai művek (részletek) és lírai 

alkotások magyar tájakról, 

városokról illetve vallomások a 

szülőföldről. A választott tárgyhoz 

kapcsolódó fogalmi ismeretek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A régió, lakóhely kultúrája, 
emlékhelyei 

A tanuló 

 tudatosítja, hogy vannak gyakori 

témák, motívumok az 

irodalomban; 

 megismeri, hogy a tematika nem 

műnemhez, műfajhoz kötődik; 

 érzékeli a szövegek műfaji 

különbségét (mese – 

dokumentum; lírai mű – 

elbeszélés); 

 megfigyeli a jellegzetes magyar 

tájak, városok megjelenítésének 

formáit; 

 megismeri egy-egy jelentős 

alkotónak a szülőföldjéhez, a 

magyar tájhoz való 

viszonyulását (ez is fejleszti, 

alakítja a kötődés igényét, pl. 

nemzeti öntudat, hazafias 

nevelés); 

 azonosítja a művekben 

megjelenített témát, motívumot, 

gondolatot, érzelmet, 

hangulatot; 

 Petőfi Sándor: Az Alföld (elem- 

zés és memoriter is). 

A tanuló 
megismer valamely kulturális, 

irodalmi, népi hagyományt lakó 

helyünk vonatkozásában (pl. 

felkeresnek egy irodalmi emlék- 

helyet, emléktáblát, szobrot); 

Természetismeret: az 

olvasott művek 

topológiája. 
 

Hon és népismeret: hazai 

táj; az én városom, 

falum. 

 

Informatika: 

tájékozódás, 

információgyűjtés 

tájakról, városokról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hon és népismeret: hazai 
táj, helytörténet, helyi 

hagyományok; az én 

városom, falum; hazai 

nemzetiségek 



  ismerkedik jelenének 

hagyományaival (pl. 

nemzetiségi irodalom, folklór, 

múzeum, színház), az ide 

kötődő/kapcsolódó szerző 

legalább egy irodalmi művével; 

gyűjtőmunkája 

eredményeképpen (internet-

használattal is) az anyagból 

valamely prezentációt készít. 

kultúrája és 

hagyományai. 

 

 

Vizuális kultúra: 

folklór, 

képzőművészet, 

tárgykultúra, építészet 

a településen, a 

régióban. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tájleíró költemény, úti levél, útleírás, téma, motívum. 
Hagyomány, emlékhely, irodalmi emlékhely. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Prózai nagyepika – Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás Korábban olvasott gyermekregények, meseregények, ifjúsági regények. 
Epikus művek jellemzői: szerkezet, idő, helyszín, cselekmény, fordulat, 

szereplő; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Molnár Ferenc: A Pál utcai 
fiúk - sok szempontú megközelítés. 

Tér- és időviszonyok (cselekmény- 

idő/külső, történelmi idő), 

cselekmény, szerkezet, 

szereplők/jellemek, kapcsolatok, 

konfliktusok. Elbeszélői nézőpont. 

 

A mű fontos témái (pl. barátság, 

közösség, önfeláldozás, gyerekek- 

felnőttek, hűség-árulás). 

 
 

 

 A tanuló 

megismerkedik a házi 

olvasmányok megközelítési 

szempontjaival, lehetőségeivel 

 előzetesen felkészül a mű sok 

szempontú megközelítésére 

(feladatok; adatkeresés, 

jegyzetelés, vázlatkészítés stb.); 

 képes szövegalkotási feladatok 

megoldására (szóban/írásban), 

pl. jellemzés, levél, elbeszélés, 

jellemzés nézőpontváltással, 

kreatív írás; 

képes szövegrészlet 

megtanulására, esetleg jelenet, 

dialógus előadására, dramatikus 

játékra. 

 

Erkölcstan: jó és rossz, 

bűn és erény, a 

lelkiismeret 

 

Dráma és tánc: elbeszélő 

szöveg egy-egy 

jelenetének dramatizált 

megjelenítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az epikai mű szerkezete: előkészítés, cselekmény, fordulat, bonyodalom, tetőpont, 

megoldás, végkifejlet, helyszín, főszereplő, mellékszereplő 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Egy szabadon választott magyar mese- vagy ifjúsági regény 

elemzése 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás Korábban olvasott gyermekregények, meseregények, ifjúsági regények. 

Epikus művek jellemzői: szerkezet, idő, helyszín, cselekmény, fordulat, szereplő; 

magatartásformák értékelése; vélemény megosztása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység 

áttekintő megértése, és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, 

véleményalkotás 

A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése 

Egyes szereplők jellemzése 

Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása 

A cselekmény és térszerkezet vizuális megjelenítése analóg vagy digitális 

médiumban 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári 

Csalavér 

Szabó Magda: Tündér Lala 

Fekete István: A koppányi aga  

                       testamentuma 

Fekete István: Bogáncs 
(Egy kiválasztása kötelező.) 
 

 

 A tanuló 

megismerkedik a házi 

olvasmányok megközelítési 

szempontjaival, lehetőségeivel 

 előzetesen felkészül a mű sok 

szempontú megközelítésére 

(feladatok; adatkeresés, 

jegyzetelés, vázlatkészítés stb.); 

 képes szövegalkotási feladatok 

megoldására (szóban/írásban), 

pl. jellemzés, levél, elbeszélés, 

jellemzés nézőpontváltással, 

kreatív írás; 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az epikai mű szerkezete: előkészítés, cselekmény, fordulat, bonyodalom, tetőpont, 

megoldás, végkifejlet, helyszín, főszereplő, mellékszereplő 

Memoriter 
 15-20 versszak a János vitéz című műből, 6-8 vers a tanultak közül, 5-10 soros 

prózarészlet, néhány találós kérdés, közmondás. 

 
A továbbhaladás feltételei 

 Az élőbeszéd tempójával egyező, folyamatos hangos és néma olvasás. 
 Képesség a másolás, tollbamondás és emlékezet után 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 6. évfolyam tanterve 

 

A kerettanterv úgy tekint erre a fejlesztési periódusra, mint amely már lehetőséget ad az irodalom 

jelenségének mélyebb megértésére. Nemcsak a kultúra hordozójának tekinti az irodalmat, és 

nemcsak a kommunikáció egyik változatának, hanem például a Toldi, a mondák és a közösen 

megismert regények során a nagy emberi kérdésfeltevésekkel való ismerkedés helyének is. Ennek 

előfeltétele a tanterv, az iskola és a nevelő részéről, hogy vegye figyelembe a tanuló életkorából 

fakadó absztrakciós szintjét. A tanuló részéről pedig az, hogy legyen partner azoknak a 

képességeknek a kialakításában, amelyek az effajta irodalomértéshez elengedhetetlenek. 

A 6. évfolyamon számos képességszintet el kell érni. Beszédkészség szempontjából a tanuló 

beszéde fejlődjön tovább a megfelelő artikuláció, szókincs és nyelvhelyesség szempontjából. A 

hallott szövegről legyen képes rövid szóbeli összefoglalást adni. Megszólalásaiban magyarórán és 

azon kívül is alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a beszédhelyzethez. 

Olvasás szempontjából legyen képes érzékelni a szövegek műfaji különbségeit. Legyen képes 

néhány mondatos vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására az olvasottakról. Szövegalkotás 

szempontjából legyen képes rövidebb szövegek alkotására, személyes és olvasmányélmények 

megfogalmazására. 

Tanulási képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok felhasználására 

különböző témájú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására. 

Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkereső, értelmező és reflektáló 

olvasás, továbbá tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázatása; a címadás. 

Irodalomismeret szempontjából a tanuló ebben a szakaszban megfigyeli a költői nyelv néhány 

sajátosságát, a műfajok némelyikét, a szerkezetiség némely megnyilvánulásait, a téma és hangulat 

változatait, a szereplő, az elbeszélő, a lírai én kérdésköreinek némely aspektusát, továbbá a 

tantervben számára előírt fogalmakat. 

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb nyelvi 

formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának fontosságával. 

Az irodalom történetiségének bevezetése még kerülendő. A korosztály olvasási, szövegértési 

készségszintje nem teszi sem szükségessé, sem lehetővé a régi magyar irodalmi szövegek 

elemzését. 

Az 5. és 6. évfolyam legfontosabb fejlesztési célja a készségek szintre hozása, majd folyamatos 

fejlesztésük (a 8 éven keresztül tartó képzési folyamat alapozó szakaszaként). 

 Órakeret: 90 

Hősök az irodalomban 10 óra 

Arany János: Toldi 24 óra 

Szeretet, hazaszeretet, szerelem 11 óra 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 20 óra 

Szabadon választott világirodalmi ifjúsági regény 13 óra 

Ismétlések, rendszerezések, számonkérések 12 óra 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Hősök az irodalomban Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Hősies magatartásformák a korábbi olvasmányélményekben. 

 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése, hogy az igazságkeresésnek sokféle útja van, s ezeket a 

módokat mérlegelni és értékelni kell. A „próbatétel, kaland, hősiesség” tematika 

alapján is emberi alaphelyzetek, irodalmi témák, formák felismerése, a tematika 

sok szempontú megközelítése (pl. jellemformálás, archetipikus helyzetek). 

Felkészítés a téma megjelenésének változatosságára; különböző korszakban 

írott, eltérő műfajú művek befogadására. A befogadói tapasztalatok, a 
szókincs, a poétikai ismeretek bővítése a Lúdas Matyi feldolgozása révén. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

A hősies magatartás néhány példája, 

változata; a próbatételek, kalandok 

szerepe. 
 

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. 

 

Egy további monda és/vagy ballada 

és/vagy ismeretterjesztő szöveg az 

irodalmi alkotásokhoz kapcsolódóan 

(pl. Arany János: Mátyás anyja, 

Beckó vára vagy Csörsz árka ) 

 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi – 

műértelmezés. 

Szerkezet (a négy levonás 

kapcsolódása; ismétlés és fokozás); a 

konfliktusok jellege; népiesség és 

időmértékes forma. 

A tanuló 

 megismer az irodalmi művek 

segítségével néhány példát a 

hősies magatartásra; 

 megfigyeli, hogy a próbatételek, 

kalandok miként formálják a 

személyiséget, jellemet; 

 a „próbatétel, kaland, hősiesség” 

tematika alapján is felismer 

emberi alaphelyzeteket és 

irodalmi témákat, formákat; 

felismeri az emberi kapcsolatok 

sokféleségét és a téma 

megjelenésének változatosságát 

korszaktól, műfajtól és formától 

függetlenül; 

 gyakorolja a jegyzetelést, 

vázlatkészítést; 

 képes Fazekas Mihály Lúdas 

Matyi című művének elemző 

bemutatására, esetleg egyik 

levonásának dialogikus 

megjelenítésére; 

 képes vélemény szóbeli és 

írásbeli megfogalmazására az 

olvasott szövegek szereplőinek 

tetteiről, érzelmeiről, 

gondolatairól, a megjelenített 

emberi helyzetekről, folyamatos 

fejlesztési célként. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: hősök, 

történetek, legendák 

elemzése. 
 

Vizuális kultúra: hősök, 

próbatételek, kalandok 

képzőművészeti 

megjelenítése. 

 

Erkölcstan: a próbatétel, 

kaland, hősiesség 

lehetséges 

összefüggései. 

Fogalmak 
próbatétel, ismétlődő motívum, időmértékes verselés, vándortéma; daktilus, 

spondeus, hexameter; epigramma, ballada, vígballada, népballada, műballada, 

balladai homály, kihagyás 

 

 

 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Arany János: Toldi 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 
Elbeszélő költemény, felező 12-es forma; Petőfi Sándor: János vitéz. 
Elbeszélés, leírás, jellemzés, levél; mindennapi tájékoztató szövegek. 

 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Magatartásformák (indulat, hirtelen harag) elutasítása, erkölcsi értékek 

(szeretet, helytállás) vállalása. A szövegközeli olvasás, a szövegértelmező, 

műértelmező képesség fejlesztése (tér- és időviszonyok, cselekmény, a 

szereplők kapcsolatai; magatartások értelmezése; lélekábrázolás). A szókincs, 

az esztétikai és erkölcsi érzék, az ítélőképesség fejlesztése. 

Annak felismerése, hogy a nyelvi igényesség az önbecsülés és a mások iránti 

tisztelet kifejezője. 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. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

A Toldi cselekménye, szerkezete. 

Toldi Miklós helyzete, tettei, 

magatartása (értelmezés, 

jellemzés); kapcsolatai, konfliktusai 

(elemzés). 

Arany lélekábrázolása (családi 

kapcsolatok; bűn és megtisztulás). 

A tanuló 

 felismeri az elbeszélő költemény 

műfaját; 

 elemzi a tér- és időviszonyokat; 

ismeri a cselekményt; jellemzi a 

szereplőket és minősíti 

kapcsolataikat a Toldi részletes 

feldolgozása során; 

 alkalmazza a kapcsolódó 

elméleti fogalmakat (pl. verses 

epika; elbeszélő költemény); 

 felismeri a poétikai eszközöket 

(szóképek, alakzatok), a 

versritmust; 

 képes saját véleményének 

megfogalmazására; 

 tud memoritereket előadni 

(szövegrészletek a műből); 

 képes önálló szövegalkotási 

feladatok megoldására 

(különféle közlésformák; 

nézőpontváltás stb.); 

 rövid érvelő szövegek 

készítésére; 

 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. 

Erkölcstan: bűn és erény, 

lelkiismeret, 

megtisztulás. 

 

Ének-zene: ritmizálási 

gyakorlatok. 

A megjelenítés eszközei (az 

egységenkénti feldolgozás során a 

poétikai eszközök elemzése: képek, 

pl. hasonlat, megszemélyesítés, 

metafora; alakzatok, pl. ellentét, 

párhuzam, túlzás, felsorolás, 

részletezés, szótőismétlés). 

Verselési elemzések, ritmizálási 

gyakorlatok. 

 

Irodalmi művekhez kapcsolódó 

szövegalkotási feladatok készítése, 

különféle műfajokban (elbeszélés, 

leírás, jellemzés, levél). 

Érvelő szövegek. 

Kreatív írások. 

 

 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere- 

tek; természetismeret; 

matematika; vizuális 

kultúra: narratív 

szövegek, leírások, 

érvelő szövegek 

alkotása. 

 

Arany és Petőfi barátságának verses 

és prózai „dokumentumai” 

 

 

Informatika: a digitális 

írásbeliség kapcsolattartó 

műfajainak ismerete. 

 

Fogalmak verses epika, elbeszélő költemény; előhang, epizód, késleltetés; allegória; fokozás, 

túlzás, megszólítás 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 
Lírai alkotások jellemzői; költői nyelv, képek, alakzatok, zeneiség. 
Ismeretek József Attila, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Petőfi Sándor, 
Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor egy-egy alkotásáról 
(memoriterek is). 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak belátása, hogy az irodalmi művek olvasása gazdagítja érzelmi életünket. 

A befogadási képességek növelése különböző kifejezésmódú szövegek 

olvasásával, feldolgozásával. Jellemző motívumok, témák azonosítása. 

Képesség az epikai és lírai műnem megkülönböztetésére (az ábrázolás 

irányultsága 
alapján). 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Kölcsey Ferenc: Himnusz 
Vörösmarty Mihály: Szózat  
Petőfi Sándor: Honfidal 
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó 

kérelem 
 

 Az olvasott szöveg 

szereplőinek érzelmeiről, 

gondolatairól, az 

élethelyzetekről vélemény 

megfogalmazása szóban és 

írásban  

 A szeretet, szerelem, 

hazaszeretet különböző 

példáit kifejező szövegek 

megértése és összehasonlítása    

  A téma megjelenítését 

különböző korokban és 

műfajokban szolgáló nyelvi 

formák elkülönítése lírai és 

prózai szövegekben 

 A különböző korokban és 

műfajokban megjelenő témák 

nyelvi formáinak elkülönítése  

 A szövegek összevetése a 

keletkezésükhöz, 

megértésükhöz, tartalmukhoz 

kapcsolódó valós helyszínek 

különböző korokból származó 

képi ábrázolásaival 

 Kisebb projektmunkák, a 

szövegekhez kapcsolódó 

közös kutatási feladatok 

elvégzése 

 

Ének-zene: ritmizálási 

gyakorlatok, 

ritmusok, ritmusfajták 

azonosítása. 

A megjelenítés eszközei (az 

egységenkénti feldolgozás során a 

poétikai eszközök elemzése: képek, 

pl. hasonlat, megszemélyesítés, 

metafora; alakzatok, pl. ellentét, 

párhuzam, túlzás, felsorolás, 

részletezés, szótőismétlés). 

Verselési elemzések, ritmizálási 

gyakorlatok. 

 

  

 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere- 

tek; természetismeret; 

matematika; vizuális 

kultúra: narratív 

szövegek, leírások, 

érvelő szövegek 

alkotása. 

 

 
 

 

 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gárdonyi Géza: Egri csillagok (házi olvasmány) 

Órakeret 

20 óra 

 

Előzetes tudás 

Korábban olvasott regények, ifjúsági regények. 

Epikus művek jellemzői: szerkezet, idő, helyszín, cselekmény, fordulat, 

szereplő; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása. 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alapvető erkölcsi értékekkel való azonosulás (hazaszeretet, hűség, helytállás, 

szerelem), az emberi magatartások megítélése és értékelése. A házi 

olvasmányok korábban megismert megközelítési lehetőségeinek felidézése, 

alkalmazása. Felkészítés a mű sok szempontú befogadására, értelmezésére; az 

olvasottak önálló dokumentálására (pl. motívumok azonosítása, jegyzetelés, 

vázlat). Kreativitás fejlesztése szövegalkotási gyakorlatokkal. 

Elbeszélés, leírás, jellemzés közlésformáinak folyamatos gyakorlása, rövid 

érvelő szövegek készítése. A kapcsolattartás digitális műfajainak alkalmazása. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok – sok 

szempontú megközelítés. 

Tér- és időviszonyok (cselekmény- 

idő/külső, történelmi idő), 

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). 

A tanuló 

 alkalmazza a házi olvasmányok 

korábban megismert 

megközelítési lehetőségeit; 

 előzetesen felkészül a mű sok 

szempontú értelmezésére 

(feladatok; adatkeresés, 

jegyzetelés, vázlatkészítés 

stb.); 

 képes szövegalkotási feladatok 

megoldására (szóban/ írásban), 

pl. leírás, jellemzés, elbeszélés 

nézőpontváltással, levél, kreatív 

írás; 

 képes szövegrészlet 

megtanulására, esetleg jelenet, 

dialógus előadására, dramatikus 

játékra. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: adott 

történetekben a valós és 

fiktív elemek 

megkülönböztetése. 

 

Informatika: egynyelvű 

szótárak (pl. jelképszótár, 

szimbólumszótár) 

használata. 

 

Természetismeret: a 

regényhez kapcsolódó 

topológia. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Egy szabadon választott magyar mese- vagy ifjúsági regény 

elemzése 

Órakeret  

13 óra 

Előzetes tudás Korábban olvasott gyermekregények, meseregények, ifjúsági regények. 

Epikus művek jellemzői: szerkezet, idő, helyszín, cselekmény, fordulat, szereplő; 

magatartásformák értékelése; vélemény megosztása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység 

áttekintő megértése, és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése. 

A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, 

véleményalkotás. 

A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése. 

Egyes szereplők jellemzése. 

Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása. 

A cselekmény és térszerkezet vizuális megjelenítése analóg vagy digitális 

médiumban. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 



Daniel Defoe: Robinson Crusoe 

vagy  Antoine de Saint-Exupéry: A 

kis herceg  

 

 A tanuló 

megismerkedik a házi 

olvasmányok megközelítési 

szempontjaival, lehetőségeivel 

 előzetesen felkészül a mű sok 

szempontú megközelítésére 

(feladatok; adatkeresés, 

jegyzetelés, vázlatkészítés stb.); 

 képes szövegalkotási feladatok 

megoldására (szóban/írásban), 

pl. jellemzés, levél, elbeszélés, 

jellemzés nézőpontváltással, 

kreatív írás; 

képes szövegrészlet 

megtanulására, esetleg jelenet, 

dialógus előadására, dramatikus 

játékra. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az epikai mű szerkezete: előkészítés, cselekmény, fordulat, bonyodalom, tetőpont, 

megoldás, végkifejlet, helyszín, főszereplő, mellékszereplő 

 

Memoriter 
 Tíz- tizenöt versszak a Toldiból; hat-nyolc vers a tanultak közül, tíz-tizenöt soros 

prózarészlet 
 Kölcsey Ferenc: Himnusz (1-2. vsz.) 
 Vörösmarty Mihály: Szózat (1. és 2. vsz.+13.,14. vsz.) 

 
A továbbhaladás feltételei 

 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. 

 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. 

 Az irodalmi olvasmányokhoz, egyéb tanulmányokhoz kapcsolódó információk 

gyűjtése a könyvtárban, az adatok elrendezése és feljegyzése. 

 Jártasság a korosztály számára készült lexikonok használatában. 
 

 

 

 

 



A 7. évfolyam tanterve 

A 7. évfolyamon a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, 

bővítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ 

felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje 

szintén nagy jelentőségű. 

Az 5. és 6. már megismerkedtek a tanulók a János vitézzel és a Toldival, a mesékkel és a 

mondákkal, az első közösen megismert terjedelmesebb regényekkel. Az olvasás és írás, a 

szövegértés és szövegalkotás számukra már több kell, hogy legyen egy technikai gyakorlatnál 

vagy egyszerű kódoló – dekódoló eljárásnál. Érteniük kell, hogy az irodalom olyan üzenet, amelyet 

elődeink és a rendkívüli képességekkel megáldott művészek örökítettek ránk, és amely üzenetnek 

a megfejtése és befogadása a mi feladatunk. Előfeltétele ennek a tanterv, az iskola és a nevelő 

részéről, hogy vegye figyelembe a tanuló sajátos, életkorából fakadó viszonyát az olvasott 

művekhez, a tanuló pedig legyen partner azoknak a képességeknek a kialakításában, amelyek az 

effajta irodalomértéshez elengedhetetlenek. 

Beszédkészség szempontjából a 7. évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak megfelelően 

artikulál, hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- és szövegfonetikai 

eszközöket is megfelelően alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni tudja az olvasottakat, hanem 

érvelni is képes, és a beszédtárssal empatikusan együtt tud működni. Nemcsak a beszédhelyzethez 

alkalmazkodik, hanem különféle kommunikációs technikákat is képes alkalmazni. 

Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő maga is képes 

az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira. 

Szövegértés szempontjából már nemcsak értelmezésre, hanem formai-stilisztikai elemzésre is 

képes, továbbá a zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítására. Irodalomismeret 

szempontjából már nemcsak a lírai és az elbeszélő szerkezetek kulcsfogalmait ismeri, hanem érti 

a formai jegyek jelentésteremtő szerepét is, továbbá megismerkedik a drámával, a befogadóval, a 

hatással, a beszédhelyzettel, a jellemzés módjaival és a tantervben számára előírt további 

fogalmakkal. 

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő vélemény 

tiszteletére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, történeti, közösségi, 

családi, egyéni beágyazottságát. Ismeri a média működésének, társadalmi hatásainak alapvető 

összefüggéseit, a történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit. 

 

 Órakeret:72 

I. Korok és portrék 61 óra 

A) A középkor 5 óra 

   B) Reneszánsz, humanizmus, reformáció 15 óra 

C) Irodalmunk a 17–18. században 5 óra 

           D-E) Klasszicizmus és romantika 36 óra 

Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény 6 óra 

Ismétlések, rendszerezések, számonkérések 5 óra 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A) A középkor 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Magyar mondák, regék. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Irodalmi szövegek olvasása, értelmezése 

 Az európai kultúra kialakulásának megismerése 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Egy-két szemelvény a korszak jel- 

lemző alapvetéseiről, törekvéseiről. 

 

Szemelvények: István király intelmei 

Imre herceghez  

 

 

 

 

 

 
 

 Irodalmi szövegek olvasása, 
értelmezése 

 Az európai kultúra 
kialakulásának megismerése 

Vizuális kultúra: a 

középkori 

festmények, épületek, 

viseletek. 

 

Ének-zene: a gótika 

zenei műfajai. 

 

Informatika: önálló 

ismeretszerzés, a 

források azonosítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

középkor, román stílus, gótika, egyházi kultúra, lovagi kultúra, lovagi erények, 

trubadúrok, intelem (parainesis), kódex, iniciálé, miniatűr 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
B) Reneszánsz, humanizmus, reformáció 

Órakeret 

15 óra 
Előzetes tudás Lírai műnem. Népköltészet, műköltészet. Dal, tájleíró költemény, életkép. 

Verselési rendszerek. Hangsúlyos verselés, ütem, felező 8-as, felező 12-es. 
Időmértékes verselés, versláb, spondeus, jambus, jambikus verselés, daktilus, 
kötött verssor, hexameter. 
Rím, rímelhelyezkedés, páros rím, félrím, alliteráció. Szóképek: hasonlat, 
megszemélyesítés, metafora. 
Alakzatok: ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, szórendcsere. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korszakban keletkezett irodalmi szövegek olvasása, értelmezése. 

A reneszánsz világkép értelmezés. 

A reformáció és az anyanyelvi kultúra összefüggésének felismerése. 

A reneszánsz irodalom alkotóinak, műfajainak, jellegzetes motívumainak 

megismerése. 

A reneszánsz drámaváltozatok elkülönítése. 

Egy adott mű különböző művészeti ágakban és médiumokban megjelenő 

adaptációjának összehasonlítása. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Mesék Mátyás királyról: Hogyan 

került holló Mátyás király címerébe? 

(Kóka Rozália gyűjtése alapján) 

Janus Pannonius: Pannonia dicsérete 

Balassi Bálint: Egy katonaének 

Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, 

így köszöne néki 

Irodalom és színház vagy film 

kapcsolata                    

 A tanuló 
 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 

Ének-zene: ritmusok, 

ritmusfajták 

azonosítása. 

 

Vizuális kultúra: a 

kompozíció szerepe a 

festészetben, 

építészetben. 



A reneszánsz dráma  

Shakespeare: Szentivánéji álom vagy 

Romeo és Júlia 

vagy később tárgyalva:  

Molière: A képzelt beteg 

 

 

 

 

 

 

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); 

 felismer érzelmi tartalmakat; 
 sok szempontú 

megközelítésben elemez, 
értelmez különféle műfajú 
lírai alkotásokat és meg is 
tanul néhányat 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

reneszánsz, humanizmus, reformáció, könyvnyomtatás, vitézi élet, életkép, dal, 

epigramma, dráma, vígjáték (komédia) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
C) Irodalmunk a 17–18. században 

Órakeret 

5 óra 
Előzetes tudás Elbeszélő költemény, felező 12-es forma. 

Elbeszélés, leírás, jellemzés. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korszakban keletkezett irodalmi szövegek olvasása, értelmezése. 

A nemzeti hagyományunk szempontjából szimbolikus irodalmi szövegeink 

megismerése. 

A barokk jellegzetes műfajainak és stílusjegyeinek megismerése. 

A hazaszeretet megjelenése a korszak művészetében. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

(részletek: I./1-21.versszak) 

 

 

 

 

 Irodalmi szövegek olvasása, 
értelmezése 

 Az európai kultúra 
kialakulásának megismerése 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: adott 

történetekben a valós 

és fiktív elemek 

megkülönböztetése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

kuruc kor, toborzódal, bujdosóének, siratóének, levél, emlékirat 

 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
D-E) A klasszicizmus és a romantika irodalma 

Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás Lírai műnem. Népköltészet, műköltészet. Dal, tájleíró költemény, életkép. 

Verselési rendszerek. Hangsúlyos verselés, ütem, felező 8-as, felező 12-es. 

Időmértékes verselés, versláb, spondeus, jambus, jambikus verselés, daktilus, 

kötött verssor, hexameter. 

Rím, rímelhelyezkedés, páros rím, félrím, alliteráció. 

Szóképek: hasonlat, megszemélyesítés, metafora. 

Alakzatok: ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, 

szórendcsere. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak belátása, hogy a lírai alkotások sokféle érzelem és gondolat hordozói, 

lehetőséget teremtenek az érzelmekkel, gondolatokkal való azonosulásra vagy 

elutasítására. 

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. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

Berzsenyi Dániel: Levéltöredék 

barátnémhoz 

Kölcsey Ferenc: Huszt 

Kölcsey Ferenc: Emléklapra 

Kölcsey Ferenc: Himnusz 

Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek) 

Vörösmarty Mihály: Szózat 

Vörösmarty Mihály: Ábránd 

Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

Petőfi Sándor: Szeptember végén 

Arany János: A fülemile 

Arany János: A tölgyek alatt vagy 

Epilógus 

Jókai: A huszti beteglátogatók 

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa 

 

 

 

 

 

 

A tanuló 

 felismeri az alapvető lírai műfaj- 

ok 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); 

 felismer érzelmi tartalmakat; 

 sok szempontú megközelítésben 

elemez, értelmez különféle mű- 

fajú lírai alkotásokat és meg is 

Ének-zene: ritmusok, 

ritmusfajták 

azonosítása. 

 

Vizuális kultúra: a 

kompozíció szerepe a 

festészetben, 

építészetben. 



tanul néhányat (pl. 

elégia/Csokonai Vitéz Mihály: A 

Reményhez); 

 sok szempontú megközelítésben 

értelmezi, elemzi nemzeti 

himnuszunkat, ódáinkat 

(Kölcsey: Hymnus; Vörösmarty: 

Szózat; Petőfi: Nemzeti dal; 

memoriterek is). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

romantika; közösségi emlékezet, önazonosság; szállóige, szónoklat, humor, óda, 

elégia, dal, himnusz, epigramma, kisepika, anekdota, novella, elbeszélés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Regényelemzések a megelőző évfolyamokból (házi és egyéni olvasmányok, 

ifjúsági regények). 

Nagyepikai művek jellemzői: szerkezet, idő- és térviszonyok, cselekmény, 

fordulat, epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás; szereplők rendszere; 

magatartásformák értékelése; vélemény megosztása. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az elemző-értelmező olvasás elmélyíti 

az élmény- és tapasztalatszerzést, hogy az irodalomolvasás érzelmi, gondolati, 

erkölcsi, esztétikai élményeknek, a tapasztalatszerzésnek a forrása. 

Epikai alkotások elemző, értelmező képességének fejlesztése. Nagyepikai 

alkotás(ok)ban az idő- és térviszonyok azonosítása, elemzése; az elbeszélés és a 

történet időrendje közötti eltérés érzékeltetése; az előreutalások, késleltetések 

szerepét azonosító szövegértelmező képességek fejlesztése. A műelemzések 

alapján műfaji, poétikai, tematikai, erkölcsi következtetések 

megfogalmazásának képessége. 

Az irodalmi élmény megosztása, önálló olvasmányválasztás indoklása, 
olvasmányainak ajánlása. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Jules Verne: Kétévi vakáció vagy  

Tonke Dragt: Levél a királynak vagy 

Mándy Iván: Az enyedi diák vagy  

Csukás István: Vakáció a halott 

utcában  

 

 

 

 

 
 

 Otthoni olvasás és közös órai 
szövegfeldolgozás: nagyobb 
szövegegység áttekintő 
megértése és egyes 
szövegrészletek részletes 
megfigyelése 

 A cselekményben megjelenő 
élethelyzetek, konfliktusok 
azonosítása, véleményalkotás 

 A cselekmény ismertetése az 
elbeszélés időkezelésének 
megfigyelésével (pl. egyenes 
vagy fordított időrend, 
késleltetés, összefoglalás, 
időbeli ugrások, stb.) 

 Az elbeszélt világ főbb 
jellemzőinek összefoglalása 
(pl. realista, romantikus, 
varázslatos, egy- vagy 
többszintű világ) 
 

 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

történet és elbeszélés, előre- és visszautalás, késleltetés, epizód, jelenet, leírás, 

kihagyás 

 

Memoriter 

• Teljes művek és részletek előadása (a feldolgozott művekből hat-nyolc vers, egy-egy 

tizenöt- húsz soros próza és drámarészlet). 

A továbbhaladás feltételei 

• 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. 

• A tárgyalt irodalmi művekhez, mindennapi élet kérdéseinek megválaszolásához 

ismeretanyagok keresése a könyvtár nyomtatott és elektronikus információhordozóinak 

felhasználásával. 

• Részvétel a csoportos történetalkotáshoz, az improvizációban és az elemző 

beszélgetéseken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A 8. évfolyam tanterve 

A 8. évfolyamon a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, 

bővítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ 

felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje 

szintén nagy jelentőségű. 

A 8. évfolyamon tanulóinknak már érteniük kell, hogy az irodalom olyan üzenet, amelyet elődeink 

és a rendkívüli képességekkel megáldott művészek örökítettek ránk, és amely üzenetnek a 

megfejtése és befogadása a mi feladatunk. 

Beszédkészség szempontjából a 8. évfolyamon a tanuló beszédében a megfelelő artikuláción túl 

kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, a mondat- és szövegfonetikai eszközöket is megfelelően 

alkalmazza. Az olvasottak összefoglalásán túl érvelni is képes, és a beszédtársaival empatikusan  

együtt tud működni. A beszédhelyzethez jól alkalmazkodik, különféle kommunikációs technikákat 

is képes alkalmazni. 

Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő maga is képes 

az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira. 

Szövegértés szempontjából az értelmezésen túl formai-stilisztikai elemzésre is képes, valamint a 

zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítására. 

Irodalomismeret szempontjából már nemcsak a lírai és az elbeszélő szerkezetek kulcsfogalmait 

ismeri, hanem érti a formai jegyek jelentésteremtő szerepét is, továbbá megismerkedik a drámával, 

a befogadóval, a hatással, a beszédhelyzettel, a jellemzés módjaival és a tantervben számára előírt 

további fogalmakkal. 

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából a tetszésnyilvánítás és az eltérő vélemények tiszteletén túl 

érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, történeti, közösségi, családi, egyéni 

beágyazottságát. Ismeri a média működésének, társadalmi hatásainak alapvető összefüggéseit, a 

történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit. 

 Órakeret:72 

Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében 29 óra 

    A) Líra a 20. század első felének magyar irodalmában 13 óra 
    B) Epika a 20. század első felének magyar irodalmában   13 óra 

    C) „Vérző Magyarország” - Trianon 2 óra 

Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében 25 óra 

    A) Líra a 20. század második felének magyar irodalmában 16 óra 

    B) Epika a 20. század második felének magyar irodalmában 6 óra 

    C) Dráma a 20. század második felének magyar irodalmában 3 óra 

A 20. századi történelem az irodalomban  
(II. világháború, holokauszt, romaholokauszt, a kommunista diktatúra 
áldozatai, 1956) 

8 óra 

Szórakoztató irodalom 6 óra 

Ismétlések, rendszerezések, számonkérések 5 óra 

 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első 

felében  

A) Líra a 20. század első felének magyar irodalmában 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 
A romantika mint az utolsó egységes korstílus. 
Ady, Kosztolányi (vagy más, korszakbeli szerző) egy-két műve. 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nemzeti identitást meghatározó lírai szövegek olvasása, megértése, 

megbeszélése. 

A 20. század első felében megjelenő művelődéstörténeti és irodalmi programok 

bemutatása. 

Az irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és egyéni erkölcsi 

dilemmák felismerése, megvitatása. 

Lírai szövegek poétikai-retorikai-stilisztikai elemzése. 

Alapvető lírapoétikai szakterminusok alkalmazása.  

Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, modalitások felismerése. 
Szóképek felismerése: hasonlat, megszemélyesítés, metafora, metonímia, 
szinesztézia, szimbólum 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Jellemző művek, ábrázolásmódok 

pl. Ady, Babits, Juhász Gyula, Tóth 

Árpád műveiből. 

A tanuló megismerkedik 

 ismerkedik a korszak irodalmi 

életével (pl. a Nyugat szerepe, 

hatása; irodalmi kapcsolatok); 

 megismeri a korszakolás 

nehézségeit; 

 az önálló ismeretszerzés 

többféle módszerével (pl. 

internet, elektronikus könyvtár 

stb.) is gyűjt információkat; 

 keres a korszakhoz regionális és 

helyi kulturális kötődéseket 

(bármely művészeti ágból, pl. 

festészet, szobrászat, építészet 
is). 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismertek: 

a korstílusok 

művelődéstörténeti, 

életmódbeli 

vonatkozásai. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

metonímia, szimbólum; anafora 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében  

B) Epika a 20. század első felének magyar irodalmában 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 
Regények, regényműfaj-változatok. Regényelemzések. 
Nagyepikai alkotások közlésformái. 

 

 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A történetmesélés egyszerűbb formáinak átismétlése 

A 20. század elejének epikai sokszínűsége, pl.: történelmi regény, idill, 

iskolaregény, fejlődésregény; népies regény; paródia; lírai novella, realista 

novella 

Novellák és regényrészletek szövegközpontú elemzése 

A novella és az elbeszélés műfaji sajátosságainak felismertetése 
Kisepikai és nagyepikai alkotások különbségei (cselekmény, szereplők, 
helyszínek, tematikus fókusz) 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 



Kisepikai alkotások - prózai és 

verses műfajok. 

Novella, elbeszélés, kisregény, 

anekdota, karcolat. 

 

Nagyepikai alkotás – egy regény sok 

szempontú megközelítése. 

Pl. Tamási Áron: Ábel a 

rengetegben vagy Móricz 

Zsigmond: Légy jó mindhalálig 

(vagy egy másik regénye, pl. 

Pillangó, Árvácska) vagy Herczeg 

Ferenc: Pro libertate (részlet) vagy 
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem 

(részletek). 
 

Tér- és időviszonyok, cselekmény, 

szerkezet, elbeszélői nézőpont, 

hangnem, ábrázolásmód. 

 

Hősök, tettek, magatartásformák – a 

szereplők jellemzése (egyéni 

állásfoglalással). 

 

Regényműfaji változat (pl. 

fejlődésregény, történelmi regény, 

példázatos regény). 

Elemzések, értelmezések és kreatív 

írások. 

A tanuló nagyepikai alkotás(ok)ban 

 azonosítja, elemzi az idő- és 

térviszonyokat, a narráció 

sajátosságait (az elbeszélés és a 

történet időrendje, 

előreutalások, késleltetések); a 

műfaji változatot; 

 felismeri az elbeszélői 

nézőpontot, beszédhelyzetet; 

 azonosítja az irodalom nagy 

témáit, pl. szülő és gyerek, 

gyerekek és felnőttek, iskola és 

nevelés; beavatás, próbatételek, 

szerelem. 

 

A tanuló 

 képes a szereplők jellemzésére, 

tetteik minősítésére; alapvető 

emberi helyzetek, erkölcsi 

választások értelmezésére és 

meg- beszélésére, 

véleményezésére; 

 felidézi és rendszerezi az 

olvasott, feldolgozott 

regényeket (összefoglalás); 

 képes az irodalmi élmény 

megosztására, olvasmányainak 

ajánlására; 

 alkalmas az önálló 

olvasmányválasztás 

indoklására; 

 memoriterek (prózaepikai 

szövegrészletek) előadására; 

 képes annak felismerésére és 

tudatosítására, hogy az elemző- 

értelmező olvasás elmélyíti az 

élmény- és tapasztalatszerzést, 

hogy az irodalomolvasás 

érzelmi, gondolati, erkölcsi, 

esztéti- 

kai élményeknek, a tapasztalat- 

szerzésnek a forrása. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: nagyepikai 

alkotások 

társadalomképe. 

 

Erkölcstan: hősök, tettek, 

magatartásformák 

értelmezése. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

nagyepikai alkotások 

filmes feldolgozásai és 

hatásuk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

kisepika, novella, elbeszélés, iskolaregény, fejlődésregény; népies regény; humor, 

paródia; lírai novella, realista novella, aforizma 

 

 

 

 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első 

felében  

C) ,,Vérző Magyarország”- Trianon 

Órakeret 

2 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nemzeti identitás meghatározó lírai szövegeinek olvasása, megértése, 

megbeszélése 

A történelmi tragédia megjelenése irodalmi alkotásokban 
Egyes olvasott szövegek jellegzetes poétikai-retorikai alakzatainak megfigyelése 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Reményik Sándor: Mi a magyar? 

 

Kiegészítő ismeretek, 

olvasmányok: Babits Mihály: 

Hazám 

Babits Mihály: Áldás a magyarra  

Juhász Gyula: Trianon 

Juhász Gyula: Testamentum  

Karinthy Frigyes: Levél (részlet) 

Márai Sándor: Napló (részlet) 

A tanuló megismerkedik 

 A nemzeti identitás 

meghatározó lírai 

szövegeivel 

 A történelmi tragédia 

megjelenésével az irodalmi 

alkotásokban 
 Egyes olvasott szövegek 

jellegzetes poétikai-retorikai 
alakzataival 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a korabeli 

történelmi események 

vonatkozásai. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

békediktátum, elcsatolás, nemzeti trauma, nemzeti érzés, Kárpát-medencei 

magyarság, nacionalizmus, patriotizmus 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második 

felében  

A) Líra a 20. század második felének magyar 

irodalmában 

Órakeret 

16 óra 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lírai nyelvhasználat sajátosságainak átismétlése 

Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, modalitások felismerése 

Néhány lírai műfaj jellemzőinek megismerése (lírai önéletrajz, népies dal) 

Szóképek, alakzatok felismerése 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Jellemző művek, ábrázolásmódok 

Szabó Lőrinc: Tücsökzene 

(részletek) 

Nagy László: Ki viszi át a 

Szerelmet 

Weöres Sándor: A társ 

Kányádi Sándor: Két nyárfa 

Kányádi Sándor: Öreg iskola 

ünnepére 

Wass Albert: Üzenet haza (részlet) 

 

A tanuló megismerkedik 

 ismerkedik a korszak irodalmi 

életével; 

 megismeri a korszakolás 

nehézségeit; 

 az önálló ismeretszerzés 

többféle módszerével (pl. 

internet, elektronikus könyvtár 

stb.) is gyűjt információkat; 

 keres a korszakhoz regionális és 

helyi kulturális kötődéseket 

(bármely művészeti ágból, pl. 

festészet, szobrászat, építészet 
is). 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a 

művelődéstörténeti, 

életmódbeli 

vonatkozások. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

lírai önéletrajz, népies dal 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében  

B) Epika a 20. század második felének magyar 

irodalmában 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Regények, regényműfaj-változatok. Regényelemzések. 
Kisepikai alkotások közlésformái. 

 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A történetmesélés egyszerűbb formáinak átismétlése 

A 20. század második felének epikai sokszínűsége, pl.: lírai szociográfia, 

egypercesek 

Novellák és regényrészletek szövegközpontú elemzése 

Az egyperces novella műfaji sajátosságainak felismertetése 

Önéletrajzi ihletettség a 20. század második felének epikájában 
A groteszk megjelenése a korszak irodalmában 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Kisepikai alkotások. 

Novella, elbeszélés, kisregény, 

anekdota, karcolat, egyperces 

novella, komikus eposz, ballada - 

műfaji rendszerezés. 

 

Sütő András: Anyám könnyű álmot 

ígér (részlet) 

Tamási Áron: Bölcső és bagoly 

(részlet) 

Örkény István: Egyperces novellák 

(részletek) 

 

Tér- és időviszonyok, cselekmény, 

szerkezet, elbeszélői nézőpont, 

hangnem, ábrázolásmód. 

 

Hősök, tettek, magatartásformák – a 

szereplők jellemzése (egyéni 

állásfoglalással). 

 

 

A tanuló 

 műelemzések során rögzíti az 

egyes műfajok sajátosságait is; 

 felismeri az epikus 

közlésformát, valamint a verses 

és a prózaforma műfajmegkötő 

vagy műfajfüggetlen szerepét; 

 alkalmazza a művek már ismert 

értelmezési szempontjait (elemzi 

az idő- és térviszonyokat, 

szerkezeti megoldásokat, 

előreutalásokat, késleltetéseket); 

 felismeri az elbeszélői 

nézőpontot, beszédhelyzetet; 

 azonosítja az irodalom nagy 

témáit, pl. család, iskola, 

gyerekek és felnőttek, 

szegénység; 

 a kisepikai műfajok 

rendszerezésével (eredet, 

forma, műfaji jellemzők) 

összefoglalja, átismétli a négy 

év során megszerzett 

ismereteit; 

 képes az irodalmi élmény 

megosztására; 

 képes érzelmi tartalmak 

felismerésére, erkölcsi 

választások értelmezésére és 

véleményezésére, pl. indulatok, 

szeretet, együttérzés, 

segítőkészség, félelem, bizalom, 

hála stb.; 

 memoriterek (verses és próza- 

epikai szövegrészletek) 

előadására. 

 

Erkölcstan: beavatás; 

bűn, bűnhődés, 

lelkiismeret. 

 

Dráma és tánc: kifejező 

szövegmondás, 

élménymegosztás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

egyperces, groteszk, humor 
 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében  

C) Dráma a 20. század második felének magyar 

irodalmában 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
A drámai műnem, drámai szerkezet, drámai jellem, jellemtípusok. 

 

 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A színpadi hatáskeltés eszközeinek vizsgálata 

A drámai döntési helyzetek, motivációk, konfliktusok felismerése, vizsgálata, 

megvitatása 

A dráma cselekményének megértése, rekonstruálása szerkezeti vázlat 

segítségével  

A komikum, a humor tartalmi és nyelvi jellemzőinek megismerése 

A monológ és a dialógus szerepének megkülönböztetése 

Drámarészletekből drámaegész kibontása 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Drámai műfajok - egy tragédia 

és/vagy egy komédia sok szempontú 

megközelítése. 

 

Tér- és időviszonyok, szereplők 

rendszere, alapszituáció, cselekmény, 

konfliktusok. Drámai szerkezet. 

 

A meghatározó minőség szerepe 

(tragikus/komikus cselekmény; 

tragikus/komikus hős). 

 

Hősök (egyéni és tipikus vonások). 

 

Tragikus bukás, 

értékveszteség/komikus 

lelepleződés. 

A tanuló 
 felismeri és elemzi a drámai 

műnem főbb jellemzőit, a 
választott alkotás műfaját közös 
és önálló olvasással, 
feldolgozással, műelemzéssel; 

 elemzi a drámai szerkezet, 
drámai jellem és nyelv néhány 
jellemzőjét; 

 felismeri a 
tragikumot/komikumot mint 
műfajformáló minőséget, elemzi 
a műbeli megjelenési formáit; 

 tudja jellemezni a drámai 
hősöket, elemezni kapcsolataikat, 
konfliktusaikat; 
képes szituációk és instrukciók 

értelmezésére, esetleg 

megjelenítésére; 

 tud elemezni és értelmezni egy 

látott jelenetet (színházi 

előadás vagy felvétele); 

 alkalmas egy szövegrészlet 

megtanulására, jelenet 

előadására az olvasott drámai 

műből vagy annak alapján; 

 különféle dramatikus formák 

kipróbálása révén (pl. 

helyzetgyakorlat, 

stílusgyakorlat, dramatikus 

improvizáció) fejlődik 

empatikus készsége. 

 

Dráma és tánc: dráma és 

színház; a tragikus, a 

komikus minőség 

megjelenítése; színházi 

előadás elemzése, 

értékelése. 
 

Erkölcstan: 

tragikus/komikus 

történés, cselekmény; 

érték, értékveszteség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

dráma mint műnem, tragédia, komédia, színház; a drámai szerkezet, alapszituáció, 

bonyodalom, konfliktus, tetőpont, megoldás; monológ, dialógus, tér- és 

időviszonyok; drámai szerepkörök, szereplők rendszere, jellemtípus 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A 20. századi történelem az irodalomban  

(II. világháború, holokauszt, romaholokauszt, a 

kommunista diktatúra áldozatai, 1956) 

Órakeret 

8 óra 

 

 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A történelmi traumák megjelenése az irodalmi alkotásokban 

Diktatúrák és áldozatok, erkölcsi dilemmák és konfliktusok ábrázolása a 

hatalom és a kiszolgáltatott egyének között.  

Az irodalmi művek alapján az egyes emberek erkölcsi felelősségének 

tudatosítása 
Egyes olvasott szövegek jellegzetes poétikai-retorikai alakzatainak megfigyelése 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Szabó Magda: Abigél 

Pilinszky János: Francia fogoly 

(részlet) 

Choli Daróczi József: Dal 

George Orwell: Állatfarm 

Illyés Gyula: Egy mondat a 

zsarnokságról (részlet) 

 

Tér- és időviszonyok, cselekmény, 

szerkezet, elbeszélői nézőpont, 

hangnem, ábrázolásmód. 

 

Hősök, tettek, magatartásformák – a 

szereplők jellemzése (egyéni állás- 

foglalással). 

 

A tanuló nagyepikai alkotás(ok)ban 

 azonosítja, elemzi az idő- és 

térviszonyokat, a narráció 

sajátosságait (az elbeszélés és a 

történet időrendje, 

előreutalások, késleltetések); a 

műfaji változatot; 

 felismeri az elbeszélői 

nézőpontot, beszédhelyzetet; 

 azonosítja az irodalom nagy 

témáit. 

 

A tanuló 

 képes a szereplők jellemzésére, 

tetteik minősítésére; alapvető 

emberi helyzetek, erkölcsi 

választások értelmezésére és 

megbeszélésére, 

véleményezésére; 

 felidézi és rendszerezi az 

olvasott, feldolgozott 

regényeket (összefoglalás); 

 képes az irodalmi élmény 

megosztására, olvasmányainak 

ajánlására; 

 alkalmas az önálló 

olvasmányválasztás 

indoklására; 

 memoriterek (prózaepikai 

szövegrészletek) előadására; 

 képes annak felismerésére és 

tudatosítására, hogy az elemző- 

értelmező olvasás elmélyíti az 

élmény- és tapasztalatszerzést, 

hogy az irodalomolvasás 

érzelmi, gondolati, erkölcsi, 

esztétikai élményeknek, a 

tapasztalatszerzésnek a forrása. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: nagyepikai 

alkotások 

társadalomképe. 

 

Erkölcstan: hősök, tettek, 

magatartásformák 

értelmezése. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: nagyepikai 

alkotások filmes 

feldolgozásai és hatásuk. 
 

Erkölcstan: érték, 

értékveszteség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

jellemfejlődés, szolidaritás, holokauszt, koncentrációs tábor, diktatúra, forradalom, 

szovjet megszállás, emigráció, emigráns irodalom 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szórakoztató irodalom 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Regényelemzések (legalább 5–6, korábban közösen, részletesen értelmezett 
nagyepikai alkotás tapasztalatai). Témák, hősök, műfaji változatok. 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

A népszerű irodalom műfajai (pl. 

ifjúsági, bűnügyi, fantasztikus 

regény, kalandregény, sci-fi), 

megoldásai, hatása; hangnemei (pl. 

humoros regény), formái (pl. 

naplóregény, levélregény). 

Pl. Agatha Christie egy Poirot-

novellája 

A tanuló 

 tudja alkalmazni a művek 

megközelítésének (korábban 

gyakorolt) lehetőségeit; 

 képes az irodalmi élmény 

megosztására, olvasmányainak 

ajánlására; 

 alkalmas az önálló 

olvasmányválasztás 

indoklására; 

 képes annak felismerésére és 

tudatosítására, hogy az elemző- 

értelmező olvasás elmélyíti az 

élmény- és tapasztalatszerzést, 

hogy az irodalomolvasás 

érzelmi, gondolati, erkölcsi, 

esztétikai élményeknek, a 

tapasztalatszerzésnek a forrása; 

 tud tájékozódni erkölcsi 

kérdésekben, és ezt igényli is; 

megérti az igazság és 

nézőpont, a személyes és a 

közösségi igazság konfliktusát; 

 képes az önálló műbefogadás 

mind teljesebb élményére, a 

hatás feldolgozására; 

 képes a tetszés- vagy 

vélemény- nyilvánítás 

árnyaltabb nyelvi formáinak 

alkalmazására, az eltérő 

ízlésítéletek különbözőségének 

megértésére; 

 képes a szórakoztató irodalom, 

a populáris irodalom egyes 

alkotásainak, különféle filmes 

feldolgozásoknak esztétikai 

szempontú, kritikus 

értékelésére. 

 

Társadalomismeret: a 

bűnügyi regények 

társadalomképe. 

 

Vizuális kultúra; ének- 

zene: a „népszerű 

műfajok” jellemzői. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

filmtípusok, 

műsortípusok (pl. sci-fi; 

krimi). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szórakoztató irodalom, manipuláció és hitelesség, krimi, detektívregény 

 

 



Memoriter 
 Teljes művek, műrészletek szöveghű felidézése (öt-hat vers a feldolgozott művekből, 

egy-egy 15-20 soros próza- és drámarészlet). 

 Idézetek alkalmazása a célnak és a szövegkörnyezetnek megfelelően szóban és írásban, 

a forrás megjelölése. 
 
A továbbhaladás feltételei 

 A szöveg értő befogadását biztosító olvasás, különféle műfajú szövegek kifejező 

olvasása, 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 20. század első és 

második fele), néhány alkotó portréja, az olvasott művek elhelyezése a korban. 

 A népszerű irodalom néhány gyakori műfajának ismerete, hatáskeltő eszközeinek 

jellemzése. 

 Színházi előadás megtekintésének élménye alapján beszámoló 

készítése. Részvétel az improvizációs játékokban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Magyar nyelv tanterv 5- 8. évfolyam 

5. évfolyam 

A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges 

kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása. A tanulók 

hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciának fejlesztése a kognitív folyamatok, 

az életkori sajátosságok és az egyéni képességek figyelembevételével. A nyelvről szerzett 

tapasztalati (élményalapú) és tárgyi ismeretek mélyítése, bővítése. Az 5. évfolyamon a tanulók 

már jól olvasnak, viszonylag hosszabb szövegeket is rövid idő alatt meg tudnak ismerni. 

Az 5. évfolyamon számos képességszintet el kell érni. 

Beszédkészség szempontjából az 5. évfolyamon a tanuló beszéde fejlődjön tovább a megfelelő 

artikuláció, szókincs és nyelvhelyesség szempontjából. A hallott szövegről legyen képes rövid 

szóbeli összefoglalást adni. Megszólalásaiban magyarórán és azon kívül is alkalmazkodjék a 

hallgatósághoz és a beszédhelyzethez. Legyen képes néhány mondatos vélemény szóbeli és 

írásbeli megfogalmazására az olvasottakról. Szövegalkotás szempontjából legyen képes rövidebb 

szövegek alkotására, személyes és olvasmányélmények megfogalmazására. 

Tanulási képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok felhasználására 

különböző témájú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására. Szövegértés szempontjából 

szükséges a globális, információkereső, értelmező olvasás, továbbá tartalommondás; a cím és a 

szöveg kapcsolatának magyarázatása; a címadás. 

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb nyelvi 

formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának fontosságával. 

 

 Órakeret: 72 

A kommunikáció alapjai 6 óra 

Helyesírás, nyelvhelyesség játékosan 8 óra 

Állandósult szókapcsolatok 5 óra 

A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, 
szóösszetételek 

25 óra 

Hangalak és jelentés 12 óra 

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 12 óra 

Év eleji, félévi, év végi felmérés 4 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A kommunikáció alapjai Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Kommunikációs tényezők felismerése, a beszélgetés 

 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallásértés fejlesztése (pl. dramatikus játékkal, szövegmondással). 

A kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés, hangképzés, 

hangsúlyozás, tempó és szünettartás kialakulásának segítése: pl. 

beszédgyakorlatokkal, dramatikus játékkal, hangos szövegmondással. Törekvés 

a különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a kommunikációs célt közvetítő 

beszéd alkottatására. A kifejező kommunikáció, a megfelelő szó- kincs 

alkalmaztatása személyes beszámolóban, történetmeséléskor. A társas 

viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése. A 

kommunikációs folyamat alapvető tényezőinek tudatosítása. Kommunikációs 

(illem) szabályok tudatosítása. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztési. A 

kommunikáció nem nyelvi jeleinek megismerése, alkalmazása és 

üzenetének felismerése a mindennapi beszédhelyzetekben. A nyelv zenei 

kifejezőeszközeinek megismerése, alkalmazása. A hallás utáni 

szövegértési készség fejlesztése. A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. 

Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása. Aktív részvétel különböző 

kommunikációs helyzetekben. Az önálló véleményalkotás készségének 

fejlesztése. A jelek felismerése, elkülönítése, csoportosítása. A 

kommunikáció tényezőinek megismerése. A kommunikáció nem nyelvi 

jeleinek felismerése, alkalmazása. A kommunikációs kapcsolat 

illemszabályainak tudatosítása, alkalmazása. 
 

Dráma és tánc: 

kommunikációs 

kapcsolatteremtés, 

szituációk, 

helyzetgyakorlatok. 
 

Vizuális kultúra: 

vizuális kommunikáció. 

 

Természetismeret: az 

ember megismerése, 

érzékszervek. 

 

Erkölcstan: önismeret, a 

személyes kapcsolatok, 

a beszélgetés 

jelentősége. 

 

Idegen nyelv: 

udvariassági formulák, 

egyszerű üzenetek 

megfogalmazása a 

tanult idegen nyelven 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

természetes jelek, mesterséges jelek, jelrendszerek, feladó, címzett, üzenet, kód, 

csatorna, beszédhelyzet, arcjáték, gesztusok, testhelyzet, külső megjelenés, térköz; 

hangsúly, hanglejtés, tempó, hangerő, szünet, csend; megszólítás, bemutatkozás, 

bemutatás, kérdés, kérés 

 

 

 

 

 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Helyesírás, nyelvhelyesség játékosan Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a 

szövegalkotásban, az írásbeli munkákban. Helyesírási kézikönyv használata 

tanári segítséggel. 

 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő helyesírási 

szabályok megismertetése, tudatosítása, azok fokozatos önálló alkalmazásának 

fejlesztése az írott kommunikációban. 

A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a 

helyesírást segítő segédeszközök (helyesírási szabályzat, szótár stb.) önálló 

használatának kialakítása. 

A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében az írott magyar nyelvi norma 

tudatosítása. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés) megismerése főleg a hangtani ismeretek 

elsajátításához kapcsolódóan. 

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.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; Idegen 

nyelvek; Vizuális 

kultúra; 

Természetismeret; 

Informatika: a 

tantárgyra jellemző 

fogalmak, digitális 

kifejezések helyesírása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

hang és betű, ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány 

elve, egyszerűsítés elve) elválasztás, helyes kiejtés, nyelvi normáknak megfelelő 

mondatalkotás, határozóragok megfelelő használata 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Állandósult szókapcsolatok Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás A tanult szólások, közmondások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szókincs fejlesztése, a nyelvhelyességi szabályok alkalmazása. Az 

állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások értelmezése, 

szerkezetének, használati körének megfigyelése. A leggyakoribb mindennapi 

metaforák jelentésszerkezetének megfigyelése a beszélt és írott szövegekben – 

játékos gyakorlatokkal. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szólások. Szóláshasonlatok. Közmondások. Szállóigék. Köznyelvi 

metaforák  

 

Híres emberektől, történelmi személyektől származó, közmondássá, 

szólássá, állandósult szókapcsolattá vált mondások. 

 

Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások jelentésének, 

szerkezetének, használati körének megfigyelése. 

Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás, szójelentések csoportos 

és önálló feltárása. 

Idegen nyelv: a tanult 

idegen nyelv szókincse, 

néhány állandósult szó- 

kapcsolat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

állandósult szókapcsolat, szólás, szóláshasonlat, közmondás, szállóige, köznyelvi 

metaforák 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, 

szóösszetételek 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás A hangok, képzésük, kiejtésük, kapcsolódásuk. 

 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének 

megfigyeltetése; a hangok, a szóelemek részletesebb vizsgálata. A magyar 

nyelv sajátosságának tudatosítása. (pl. hangrend és illeszkedés, agglutináló 

nyelvtípus.) 

A kiejtés és az írás összefüggése szabályszerűségeinek megismertetése. 

A szavak szerkezetének megfigyeltetése, a főbb szóelemek funkcióinak 

tapasztalati úton történő fölfedeztetése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyar hangrendszer jellemzőinek 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, illeszkedés, teljes és részleges 

hasonulás, összeolvadás, rövidülés, kiesés. A saját nyelvváltozatból ismert 

hangok eltérései a sztenderd változattól. 
A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv 
hangtani szerkezetével. 
A szavak szerkezete: szó, szótő, toldalékok: képző, jel, rag. 
 

Természetismeret: az 

ember hangképző szervei. 

 

 

 

 

 

 
Idegen nyelv: a tanult 

idegen nyelv 

hangállománya, hangtani 

szerkezete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

beszédhang, fonéma, magánhangzó, mássalhangzó, hangkapcsolódási 

szabályszerűségek, szó, szóelem, egyszerű szó, összetett szó  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Hangalak és jelentés Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak megfelelő 

alkalmazása a beszélt és írott szövegalkotásban 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magyar nyelv szinonima-gazdagságának, a szójelentések rétegzettségének, 

sokszínű kifejezőképességének fölfedeztetése. Szókincsbővítés, annak 

megtapasztaltatása, hogy ugyanazt a tartalmat többféle szerkezettel, más-más 

szavakkal is ki lehet fejezni.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hangalak és a jelentés kapcsolatának, illetve a jelentésmezőnek a 
felismerése. Az egyjelentésű, a többjelentésű, az azonos alakú, az ellentétes 
jelentésű szavak, a rokon értelmű szavak, a hasonló alakú szavak, a 
hangutánzó és a hangulatfestő szavak jelentése, felismerése. 
Gyakorlatszerzés a szavak jelentésviszonyainak sokféleségében 

Idegen nyelv: a tanult 

idegen nyelv szókincse  
 
 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

egyjelentésű, többjelentésű, hasonló alakú, ellentétes jelentésű, hangutánzó, 

hangulatfestő szavak, jelentésmező  

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Az írás története, szerepe az emberiség fejlődésében. A szövegalkotás fázisai   

 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés, hangképzés, 

hangsúlyozás, tempó és szünettartás kialakulásának segítése: pl. 

beszédgyakorlatokkal, dramatikus játékkal, hangos szövegmondással. 

Törekvés a különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a kommunikációs célt 

közvetítő beszéd alkottatására. A kifejező kommunikáció, a megfelelő szókincs 

alkalmaztatása személyes beszámolóban, történetmeséléskor. A társas 

viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szöveghű, értő szövegolvasás gyakorlása. Különféle megjelenésű és típusú 

szövegek megértése és alkotása. Reflektálás a szöveg tartalmára 

Olvasási stratégiák alkalmazása. A szóbeli és írásbeli szövegalkotási 

készség fejlesztése. A kreatív írás gyakorlása. Digitális és/vagy nyomtatott 

szótárak használata. Szövegtípusok I. (feleletterv, felelet, szóbeli 

beszámoló, vázlat) jellemzőinek felismerése, alkalmazása. Szövegtípusok 

II. (elbeszélés, leírás, jellemzés, könyvismertetés, hagyományos levél, 

elektronikus levél: e-mail) jellemzőinek felismerése, alkalmazása.  
Helyesírási és a szövegtípusoknak megfelelő alapvető szövegszerkesztési 
szabályok ismerete 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; Idegen 

nyelvek; Vizuális 

kultúra; 

Természetismeret; 

Informatika: a 

tantárgyra jellemző 

fogalmak, digitális 

kifejezések helyesírása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

elbeszélés, leírás, feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat, jellemzés, levél, 

elektronikus levél 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. évfolyam 

A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges 

kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása. A tanulók 

hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciának fejlesztése a kognitív folyamatok, 

az életkori sajátosságok és az egyéni képességek figyelembevételével. A nyelvről szerzett 

tapasztalati (élményalapú) és tárgyi ismeretek mélyítése, bővítése. 

A 6. évfolyamon számos képességszintet el kell érni. 

Beszédkészség szempontjából a 6. évfolyamon a tanuló beszéde fejlődjön tovább a megfelelő 

artikuláció, szókincs és nyelvhelyesség szempontjából. A hallott szövegről legyen képes rövid 

szóbeli összefoglalást adni. Megszólalásaiban magyarórán és azon kívül is alkalmazkodjék a 

hallgatósághoz és a beszédhelyzethez. 

Olvasás szempontjából legyen képes érzékelni a szövegek műfaji különbségeit. Legyen képes 

néhány mondatos vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására az olvasottakról. Szövegalkotás 

szempontjából legyen képes rövidebb szövegek alkotására, személyes és olvasmányélmények 

megfogalmazására. 

Tanulási képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok felhasználására 

különböző témájú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására. 

Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkereső, értelmező és reflektáló 

olvasás, továbbá tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázatása; a címadás. 

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb nyelvi 

formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának fontosságával. 

Az 5–6. évfolyam legfontosabb fejlesztési célja a készségek szintre hozása, majd folyamatos fej- 

lesztésük (a 8 éven keresztül tartó képzési folyamat alapozó szakaszaként). 

 

 Órakeret: 72 

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 11 óra 

Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a 
szövegben.  A szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, 
szövegalkotási, szövegértési tudnivalók 

54 óra 

Könyv-és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 2 óra 

Év eleji, félévi, év végi felmérés  5 óra 

 

 

 

 

 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 

Órakeret 

11 óra 

 

 
Előzetes tudás 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése 

az írástechnikai téren: az érzelmek hiteles kifejezésének képessége, a 

szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, konfliktuskezelés 

képessége, udvariassági formulák ismerete, alkalmazása stb. Megfelelő, 

kialakult egyéni írástechnika alkalmazása. A tanult fogalmazási műfajokban 

való jártasság, szövegalkotás. 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése, javítása. 

Az ismert fogalmazási műfajokban történő változatos, kreatív szövegalkotás 

támogatása. Újabb szövegalkotási eljárások megismertetése, alkalmazásának 

segítése. 

Digitális kompetencia fejlesztése: néhány internetes szövegtípus formai és 

tartalmi jellemzőinek megfigyelése. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az esztétikus, 

olvasható kézírásra. 

Gyakorlatok a vázlat kifejtéséhez, kiegészítéséhez. 
Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek 

megfigyelése. Az írott és nyomtatott szöveg formájának üzenete. 

Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs 

használata. 

Személyes élmények megfogalmazása különböző szöveg-típusokban: 

jellemzés. 

Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. komment. 

Az írás nem nyelvi jeleinek (betűforma, -nagyság, sorköz, margó, távolság, 

színek, kiemelések stb.), a szöveg képének az írott üzeneten túli jelentése. A 

kézzel írt és a számítógépes szövegek különbözőségei, hasonlóságai. 

 

 

 

 

 
Informatika: internetes 

források adatainak meg- 

keresése; új internetes 

kapcsolattartó műfajok 

nyelvi jellemzői. 

Vizuális kultúra: a szöveg 

képe. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

elbeszélés, leírás, feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat, jellemzés, levél, 

elektronikus levél, plakát, meghívó, könyvismertető 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a 

szövegben.  A szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, 

nyelvhelyességi, szövegalkotási, szövegértési tudnivalók 

Órakeret 

54 óra 

 

Előzetes tudás 

A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján toldalékos 

formában, mondatban és szövegben, megfelelő használatuk írott és beszélt 
szövegben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének 

megfigyeltetése; a szavak szintjének részletesebb vizsgálata. 

Elemző képesség: a szófaji csoportok jellemző alaktani viselkedésének 

megfigyeltetése, főbb jellemzőinek megnevezése. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



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 szótani 

szerkezetével. 

Történelem: a beszéd 

kialakulása 

 

 

 

 

 

 

 

 
Idegen nyelv: a tanult 

nyelv szótani sajátosságai 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szó, szóelem, szófajok: ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenevek, 
névmások, viszonyszók, mondatszók 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Könyv-és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Könyvtárhasználati ismeretek, kölcsönzés, kutatás. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtárak típusaival és jellemzőivel való ismerkedés. 

Megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunka végzése a könyvtárban és 

digitális felületeken. 

Az információ-keresés, –gyűjtés alapvető technikáinak gyakorlása. 

Képzőművészeti gyűjtemények megismerése vezetéssel. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel múzeumpedagógiai és könyvtárismereti foglalkozáson, és az azt 

előkészítő osztálytermi órán. 

Néhány sajtótermék szerkezetének, tartalmának áttekintése. 

Megadott szempontok alapján reflexió megfogalmazása a múzeumban, 

színházban, könyvtárban szerzett tapasztalatokról. 

Informatika: internetes 

források adatainak 

megkeresése; új internetes 

kapcsolattartó műfajok 

nyelvi jellemzői. 

tájékozódás, 

információkeresés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

könyvtár, katalógus, digitális adattárak, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, sajtó, 
folyóirat, rovat, célcsoport, könyvismertetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. évfolyam 

 

A 7. évfolyamon – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már 

megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, 

hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ felismerése (azonosítása), 

visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje szintén nagy jelentőséget 

kap. Fontos feladat a nyelvről tanult ismeretek mélyítése, a nyelv szerkezetének, változó 

egységeinek megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal. 

Beszédkészség szempontjából a 7. évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak megfelelően 

artikulál, hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- és 

szövegfonetikai eszközöket is megfelelően alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni tudja az 

olvasottakat, hanem érvelni is képes, és a beszédtárssal empatikusan együtt tud működni. 

Nemcsak a beszédhelyzethez alkalmazkodik, hanem különféle kommunikációs technikákat is 

képes alkalmazni. 

Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő maga is képes 

az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira. Szövegértés szempontjából már nemcsak 

értelmezésre, hanem formai-stilisztikai elemzésre is képes, továbbá a zenei és ritmikai eszközök 

típusainak azonosítására. 

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő vélemény 

tiszteletére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, történeti, közösségi, 

családi, egyéni beágyazottságát. Ismeri a média működésének, társadalmi hatásainak alapvető 

összefüggéseit, a történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit. 

 

 Órakeret: 54 

A kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 6 óra 

Mondat a szövegben – az egyszerű mondat részei, az alá- és 
mellérendelő szószerkezetek, a szóösszetételek 

28 óra 

A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai, ritkább 
szóalkotási módok – játékos feladatokkal 

6 óra 

Könyvtárhasználat 2 óra 

Szövegértés és szövegalkotás 6 óra 

Év eleji, félévi, év végi felmérés  6 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 

Órakeret 

6 óra 

 
 

Előzetes tudás 

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; 

beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, testtartás, 

távolság, külső megjelenés. 

A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, kapcsolat, 

valamint a különféle beszédhelyzetekben való részvétel formái. 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák 

fejlesztése, a kulturált véleménynyilvánítás, vitázás alapelveinek tudatosítása, a 

konfliktuskezelés képességének fejlesztése. 

Különféle iskolai közéleti és kisközösségi beszédhelyzetek sémái, a helyzetnek 

és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs, nyelvi viselkedés 

gyakoroltatása. A magyar nyelv kiejtési sajátosságainak (hangsúly, hanglejtés) 

tudatosításával a nyelvi, nemzeti identitás erősítése. A nyelvjárási 

változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, az elfogadó attitűd, a másság iránti 

tisztelet erősítése. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése. 

A kommunikáció nem nyelvi jeleinek alkalmazása mindennapi 

helyzetekben. A kommunikációs zavar felismerése, néhány megismert 

korrekciós lehetőség alkalmazása. A szövegértési készség fejlesztése. A 

szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. 

Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása. Aktív részvétel különböző 

kommunikációs helyzetekben. A közéleti megnyilatkozás alapjainak 

elsajátítása. 

Az önálló véleményalkotás készségének fejlesztése. Az önálló tanulási és 

ismeretszerzési képesség fejlesztése hagyományos és digitális források, 

eszközök használatával. 

A tömeg- és digitális kommunikáció jellemzőinek megismerése. 

A kommunikációs zavar felismerése, javítása. 

Vita- és érvelési kultúra elsajátítása. A közéleti beszédformák (felszólalás, 

hozzászólás, alkalmi beszéd) felismerése és alkalmazása. 

Minden tantárgy: 

kiselőadás, részvétel 

beszélgetésben, vitában. 

Vizuális kultúra: szöveg és 

kép kapcsolata a vizuális 

médiumokban. 

Dráma és tánc: kifejező 

szövegmondás dramatikus 

játékban. 

Ének-zene: beszédhang, 

énekhang, beszédtempó, 

ritmus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

tömegkommunikáció, kommunikációs zavar, vélemény, vita, érv, cáfolat, 
hozzászólás, felszólalás, alkalmi beszéd. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv szerkezete és jelentése 

Órakeret 

28 óra 

 
Előzetes tudás 

Szótő, toldalék: képző, jel, rag; összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, 

melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, melléknévi, 

határozószói igenév. 
Mondatfajták típusai, használatuk. 

 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- és 

szövegépítő eljárásokkal. A mondatfajták közlési szándékának felismertetése a 

beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi kommunikációban. 

A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az elsődleges 

és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

A viszonyszók és mondatszók funkcionális szerepének megismertetése. 

A modalitásnak (a mondatfajtáknak) megfelelő akusztikai eszközök 

tudatosítása. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete; a mondatfajták szöveg- 

szervező ereje. 

Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a kommunikációs 

szándéknak megfelelően szóban és írásban. 

A szószerkezetek és a mondatok megalkotásában szerepet játszó viszony- 

szók és mondatszók. 

A szószerkezettípusok felépítésének megfigyelése, felismerésük és 

alkotásuk. A fő mondatrészek szerepének és mondatbeli viszonyainak, a 

hozzájuk kapcsolódó vonzatok jellemzőinek tanulmányozása. Fő 

mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli viszonyaik, 

vonzatok. 

Vizuális kultúra: vizuális 

kommunikáció, a vizuális 

közlések felépítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

egyszerű szó, összetett szó, mondatrészek, szószerkezetek (alárendelő: alanyos, 
tárgyas, határozós, jelzős; mellérendelő: kapcsolatos, ellentétes, választó, 
magyarázó, következtető); szóösszetétel, szóképzés, szórend 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai, ritkább 

szóalkotási módok – játékos feladatokkal 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A nyelv változó jelenség. Szótárhasználat, szókincsünk változásai. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mai és korábbi nyelvállapot különbségének felismertetése. 
A nyelvi tudatosság fejlesztése: a nyelv állandóságának és változásának 

megfigyelése, értelmezése különböző szövegeken. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az anyanyelv állandóságának és változásának tudatosítása. A nyelv főbb 

változatainak megismertetése (köznyelv, irodalmi nyelv, csoportnyelvek). 

A nyelvek megjelenési formáinak ismerete. A tanuló környezetében 

előforduló nyelvjárás néhány jellegzetességének megfigyelése. A nyelvi 

tolerancia kialakítása, fejlesztése. A tanuló környezetében előforduló 

nyelvváltozatok azonosítása. Anyanyelv, idegen nyelv, nemzetiségi nyelv 

összevetése. 

 

Idegen nyelv: a tanult 

idegen nyelv szóalkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

irodalmi nyelv, köznyelv, nyelvjárás, csoportnyelv, ifjúsági nyelv, jelnyelv 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Könyv-és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Könyvtárhasználati ismeretek, kölcsönzés, kutatás. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunka végzése a könyvtárban és 

digitális felületeken. 

Az információ-keresés, –gyűjtés alapvető technikáinak gyakorlása. 

Képzőművészeti gyűjtemények megismerése vezetéssel. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel múzeumpedagógiai és könyvtárismereti foglalkozáson, és az azt 

előkészítő osztálytermi órán. 

Megadott szempontok alapján reflexió megfogalmazása a múzeumban, 

színházban, könyvtárban szerzett tapasztalatokról. 

Informatika: internetes 

források adatainak 

megkeresése. tájékozódás, 

információkeresés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szöveg, hagyományos szöveg, digitális szöveg, lineáris szöveg, nem lineáris szöveg 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegértés és szövegalkotás 

Órakeret 

6 óra 

 

Előzetes tudás 

A tanult szövegértési, szövegfeldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes 

tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása különféle 

megjelenésű és típusú szövegeken. A saját szövegértési hiba felismerése, 

korrigálása. 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövegfeldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási formák (intenzív 

és extenzív olvasás) megismertetése. 

A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése. 

A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, információkezelési 

módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása nyomtatott és elektronikus 

szövegekben. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb technikák, 

olvasási formák megismerése (intenzív és extenzív olvasás), azok 

gyakorlatban történő alkalmazása. 

A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. 
A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, kreatív olvasás) 

használata nyomtatott, folyamatos és nem folyamatos szövegeken. 

Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák 

összefüggéseinek felfedése, értelmezése. 

Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás). 

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

Nyomtatott szótár használata. 

Minden tantárgy: az 

egyes tantárgyakban 

olvasott szövegek 

feldolgozásának 

tantárgyi sajátosságai. 

 
 

Vizuális kultúra: ábrák, 

képek, illusztrációk 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, 

szövegfeldolgozás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. évfolyam 

A 8. évfolyamon – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már 

megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, 

hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. 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. 

Fontos feladat a nyelvről tanult ismeretek mélyítése, a nyelv szerkezetének, változó 

egységeinek megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal. 

A 8. évfolyamon számos képességszintet el kell érni. 

Beszédkészség szempontjából a 8. évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak megfelelően 

artikulál, hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- és szövegfonetikai 

eszközöket is megfelelően alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni tudja az olvasottakat, hanem 

érvelni is képes, és a beszédtárssal empatikusan együtt tud működni. Nemcsak a beszédhelyzethez 

alkalmazkodik, hanem különféle kommunikációs technikákat is képes alkalmazni. 

Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő maga is képes 

az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira, sőt a jegyzetkészítésben is jártas. 

Szövegértés szempontjából már nemcsak értelmezésre, hanem formai-stilisztikai elemzésre is 

képes, továbbá a zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítására. 

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő vélemény 

tiszteletére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, történeti, közösségi, 

családi, egyéni beágyazottságát. 

Ismeri a média működésének, társadalmi hatásainak alapvető összefüggéseit, a történetalakítás és 

elbeszélés mozgóképi eszközeit. 

 

 Órakeret: 72 

Szövegértés és szövegalkotás 10 óra 

A kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 4 óra 

Készüljünk a felvételire! 17 óra 

Összetett mondat a szövegben 25 óra 

Nyelvtörténet, nyelvrokonság - játékosan 9 óra 

Könyvtárhasználat 4 óra 

Év eleji, félévi, év végi felmérés 3 óra 

 

 

 

 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás, szövegértés 

Órakeret 

10 óra 

 

Előzetes tudás 

A tanult szövegértési, szövegfeldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes 

tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása különféle 

megjelenésű és típusú szövegeken. A saját szövegértési hiba felismerése, 

korrigálása. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kritikai gondolkodás fejlesztése: az elektronikus, internetes információforrások 

kezelése a megbízhatóság, hitelesség szempontjából. A tömegkommunikációs 

szövegekben rejlő manipulációk felismerésének képességének fejlesztése. 

A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak 

felismertetése, a nehézségek tudatosítása. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. 
A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, kreatív olvasás) 

használata elektronikus és nyomtatott, folyamatos és nem folyamatos 

szövegeken. Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák 

összefüggéseinek felfedése, értelmezése. 

Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás). 

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a 

különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és 

használhatóságának kérdése. A különböző forrásból származó információk 

megadott szempontok szerint való összehasonlítása, kritikai következtetés 

levonása. Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

Elektronikus és nyomtatott szótár használata. 

Minden tantárgy: az 

egyes tantárgyakban 

olvasott szövegek 

feldolgozásának 

tantárgyi sajátosságai. 

Informatika: keresési 

ismeretek alkalmazása. 
 

Vizuális kultúra: ábrák, 

képek, illusztrációk 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

elbeszélés, leírás, jellemzés, érvelés, cáfolat 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Órakeret 

4 óra 

 
 

Előzetes tudás 

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; 

beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, testtartás, 

távolság, külső megjelenés. A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, 

csatorna, kód, kapcsolat, valamint a különféle beszédhelyzetekben való 

részvétel formái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tömegkommunikáció és a sajtó műfajainak megismerése. Kritikus 

szemléletmód kialakítása és fejlesztése a keresztyén értékek védelmét szolgálva. 

Keresztyén műsorok a médiában. A reklám médiumai, műfajai, hatásai. 

Hír, interjú, riport, tudósítás készítése egyházi esemény kapcsán egyházi 

személyiséggel.  

A sajtó leggyakoribb műfajai: hír, tudósítás, interjú 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tömegkommunikáció és a sajtó műfajainak megismerése. Kritikus 

szemléletmód kialakítása és fejlesztése a keresztyén értékek védelmét 

szolgálva. Keresztyén műsorok a médiában. A reklám médiumai, műfajai, 

hatásai. 

Hír, interjú, riport, tudósítás készítése egyházi esemény kapcsán egyházi 

személyiséggel.  

A sajtó leggyakoribb műfajai: hír, tudósítás, interjú. 

 

Vizuális kultúra: szöveg és 

kép kapcsolata a vizuális 

médiumokban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

interjú, riport, tudósítás, reklám 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Készüljünk a felvételire! 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás Az eddig tanult ismeretek, rendszerezés, ismétlés, összefoglalás. 

 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult hangtani, alaktani ismeretek megfigyeltetése és felismerése a 

szavakban. A szófajok és mondatfajták megfigyeltetése és felismerése a 

szövegben. A szókincs fejlesztése. Az állandósult szókapcsolatok, a szólások, a 

közmondások, a szállóigék értelmezése. A szóbeli és írásbeli fogalmazási 

készség fejlesztése. Az olvasmány-feldolgozási stratégiák gyakoroltatása. 

Reflektálás a szöveg tartalmára. A szöveghű, értő szövegolvasás 

gyakoroltatása.  

A hagyományos és a digitális írás fejlesztése. Kreatív írásgyakorlatok 

alkalmazása. A helyesírási készség fejlesztése. A mérlegelő gondolkodás 

fejlesztése. A megtanult szövegtípusok jellemzőinek felismerése és 

alkalmazása. Helyesírási, nyelvhelyességi szabályoknak és a szövegtípusoknak 

megfelelő hagyományos és digitális szövegszerkesztési szabályok átismétlése. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanult hangtani, alaktani ismeretek megfigyeltetése és felismerése a 

szavakban. A szófajok és mondatfajták megfigyeltetése és felismerése a 

szövegben. A szókincs fejlesztése. Az állandósult szókapcsolatok, a 

szólások, a közmondások, a szállóigék értelmezése. A szóbeli és írásbeli 

fogalmazási készség fejlesztése. Az olvasmány-feldolgozási stratégiák 

gyakoroltatása. Reflektálás a szöveg tartalmára. A szöveghű, értő 

szövegolvasás gyakoroltatása. A hagyományos és a digitális írás fejlesztése. 

Kreatív írásgyakorlatok alkalmazása. A helyesírási készség fejlesztése. A 

mérlegelő gondolkodás fejlesztése. A megtanult szövegtípusok jellemzőinek 

felismerése és alkalmazása. Helyesírási, nyelvhelyességi szabályoknak és a 

szövegtípusoknak megfelelő hagyományos és digitális szövegszerkesztési 

szabályok átismétlése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az eddig tanult fogalmak átismétlése 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Összetett mondat a szövegben 

Órakeret 

25 óra 

 
Előzetes tudás 

Szótő, toldalék: képző, jel, rag; összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, 

melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, melléknévi, 

határozószói igenév. 
Mondatfajták típusai, használatuk. 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- és 

szövegépítő eljárásokkal. A mondatfajták közlési szándékának felismertetése a 

beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi kommunikációban. 

A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az elsődleges 

és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

A viszonyszók és mondatszók funkcionális szerepének megismertetése. 

A szóalkotási módok megismertetése. 

A modalitásnak (a mondatfajtáknak) megfelelő akusztikai eszközök 

tudatosítása. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



Az egyszerű és összetett mondatok megkülönböztetése. 
Az alárendelő és mellérendelő összetett mondatok. 

A tagmondatok közötti tartalmi-logikai és/vagy grammatikai viszony 

felismerése. 

Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a kommunikációs 

szándéknak megfelelően szóban és írásban. 

A szóösszetételek típusai, jelentésük változása, helyesírási szabályai. A 

szóösszetétel, a szóképzés és a jelentés összefüggésének elemzése 

szépirodalmi és nem irodalmi szövegekben; szógyűjtés játékos 

szóalkotásképzéssel, összetétellel. 
Szóösszetétel, alapszó, képzett szó, szókapcsolat megkülönböztetése. 
A központozás megtanulása az összetett mondatban.  
Az idézés szabályainak elsajátítása 

 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

kommunikáció, a vizuális 

közlések felépítése. 

 
 

Idegen nyelv: a tanult 

idegen nyelv szóalkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alárendelő és mellérendelő összetett mondat. 
Alárendelő és mellérendelő szóösszetétel. 
összetett mondat, alárendelés, mellérendelés, logikai viszonyok; idézet, idézés 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Nyelvtörténet, nyelvrokonság - játékosan 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás A nyelv változó jelenség. Szótárhasználat, szókincsünk változásai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mai és korábbi nyelvállapot különbségének felismertetése. 

A nyelvi tudatosság fejlesztése: a nyelv állandóságának és változásának meg- 

figyelése, értelmezése különböző régi és mai szövegeken. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböző régi és mai 

szövegeken. A nyelvi változás bizonyítékainak értelmezése különböző 

korokból származó írott szövegeken és irodalmi példákon. 

Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvváltozatok néhány 

jellemzőjének megfigyelése, megnevezése. 

A Magyarországon élő nemzetiségek nyelve, nyelvhasználata. 
A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése, 

összehasonlítása. 

A magyar nyelv eredete (finnugor rokonság), helye a nyelvek között. 

Nyelvünk agglutináló (ragasztó) jellegének bizonyítékai példákkal. 

 

 

 

 

 
Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

finnugor 
nyelvrokonság kérdése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

rovásírás, nyelvemlék, nyelvújítás, nyelvcsalád, nyelvrokonság, jövevényszó 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Könyvtárhasználat Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Könyvtárhasználati ismeretek, kölcsönzés, kutatás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunka végzése a könyvtárban és 

digitális felületeken. 

Az információ-keresés, –gyűjtés alapvető technikáinak gyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szövegek sajátosságainak megfigyeltetése, főbb fajtáinak tudatosítása: 

lineáris és nem lineáris, hagyományos és digitális szövegek. Digitális 

és/vagy nyomtatott szótárak használata. Digitális és/vagy nyomtatott 

szótárak használata 

Informatika: internetes 

források adatainak 

megkeresése, tájékozódás, 

információkeresés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szöveg, hagyományos szöveg, digitális szöveg, lineáris szöveg, nem lineáris szöveg 

 



CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS 

Osztályfőnöki 

5–8. évfolyam 

 

 

A Nemzeti alaptanterv által megjelölt fejlesztési területek – nevelési célok között szerepel a 

családi életre nevelés, mint olyan feladat, amelynek minden tantárgy célkitűzései között meg 

kell jelennie: „ 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 köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a 

harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. 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.” 

A családi életre nevelés tantárgy (CSÉN) ezeket a célokat egységes rendszerbe 

foglalva valósítja meg, nem csökkentve ezzel a többi tantárgy szerepét. Mivel szükségképpen 

erkölcsi kérdéseket is érint, több közös területet tartalmaz az etika tantárggyal. Ezen kívül a 

CSÉN-nek speciális módszertana van, ami azt jelenti, hogy ha tapasztalható is átfedés 

bizonyos témákat illetően, a feldolgozás módja különbözik. 

A tantárgy nagyobb tematikai egységekben valósítja meg nevelési céljait:  

1. A család mint a társadalom legalapvetőbb egysége és a család működése 

Segíteni kívánja a diákokat abban, hogy a mindennapi életükben zajló történéseket jobban 

megértsék. Ez gondolkodó viszonyulás a mindennapi életükhöz. Ehhez egyrészt szükség 

van bizonyos ismeretanyag átadására. Másrészt, a diákokban olyan szemléletmódbeli 

beállítódás kialakítása a cél, amely elemzően, tudatosan szétválasztja és ezáltal 

megismerteti a család komplex rendszerének a működését (családi szerepek, 

munkamegosztás a családban, családtípusok, a család nevelési stílusa, a szeretet 

kifejezésének módja, a családon belüli kommunikáció és a légkör, valamint a normák 

kialakításának rendje és megkövetelése, generációk együttélése, illetve ennek hiánya stb.). 

Ezáltal az életkor előre haladtával egyre differenciáltabbá válik a diákok látásmódja, így a 

családi élet működéséből és azok összefüggéseiből egyre többet megismernek és 

megértenek. Egyre több példát látnak maguk előtt, amelyeket tudatosan alkalmazva 

elkerülhetik a káros, rossz berögződésből adódó sztereotip viselkedésminták alkalmazását 

és továbbadását, várhatóan a kapcsolataikban, a problémáik kezelésében, az életük 

autonóm irányításában stb. tapasztalható lesz az egyre kompetensebb viselkedés. 

2. Társas kapcsolatok – kommunikáció – konfliktuskezelés 

Jó kommunikációs képességek kialakítása és/vagy erősítése a diákokban, hogy tudjanak 

kapcsolatokat kezdeményezni, gondozni és védelmezni, melynek során ki tudják fejezni 

érzelmeiket. Ismerjék meg a kapcsolatok buktatóit, és a változtatáshoz szükséges 

eszközöket. A konfliktusokat tanulják meg olyan fokon kezelni és megoldani, hogy azok 

ne rombolják kapcsolataikat, a tanult készségekkel azokat erősítsék és intimitásukat 

növeljék. Sajátítsák el, hogy az egészséges határok áthágása miatt esetenként megfelelő 



döntést kell hozniuk egy kapcsolat megszakításáról vagy folytatásáról. 

Esélyegyenlőség – szemléletformálás. Elfogadó, pozitív attitűd kialakítása a hátrányos 

helyzetű személyekkel (idősek, romák, fogyatékos emberek stb.). 

3. Jellem és értékrend 

A tematikai egység célja, hogy a diákok értsék meg a jellem és az értékek szerepét és 

fontosságát, alakuljon ki bennük egy stabil, az egyetemes emberi értékeken alapuló 

értékrend, amely hosszabb távon jellembeli változást és így viselkedésváltozást 

eredményezhet. 

E tematikai egység szempontjából különösen fontos, hogy milyen emberképre alapoz 

a tantárgy, milyen sajátosságokat tulajdonítunk az érett személyiségnek:  

 Ismeri, szereti és elfogadja önmagát: folyamatosan mélyülő önismerete van, amely 

együtt jár önmaga (múltja, sebei, örömei, képességei és korlátai) derűs, őszinte 

elfogadásával és egyfajta egészséges önbizalom meglétével. 

 Érzelmileg érett: józan valóságérzékelésének köszönhetően érzelmi reakciói 

megfelelnek az őt ért hatásoknak, azokkal egyensúlyban vannak. Képes ellenőrizni 

érzelmi és szexuális késztetéseit, megfelelő érzelmi egyensúlyra, biztonságra és 

optimizmusra tett szert, amely tulajdonságok segítségével képes kezelni a 

frusztrációval járó helyzeteket is. 

 Világos, személyiségébe beépített értékrendszere van, szilárd viszonyítási pontok 

vannak életében, amelyek alapján választ kap a legalapvetőbb emberi kérdéseire (Ki 

vagyok? Merre tartok? Melyek a korlátaim és lehetőségeim az életben? stb.), és 

következetes, hosszú távra kiható, megalapozott döntéseket tud hozni. 

 Társas (szociális) kapcsolataiban kielégítő érettségre tett szert, amely a mások 

jogainak és szükségleteinek ismeretében és tiszteletében, a más kultúrák és 

értékrendszerek megértésében, valamint a saját önállóság megőrzésében áll, úgy, hogy 

közben az ember másokkal őszintén kommunikál, meghallgatja és megérti 

gondolataikat, együtt dolgozik velük és értük. A saját boldogságát a mások 

boldogulásáért történő önzetlen elköteleződésben találja meg. 

 Tudatosan, nyitottan és cselekvő módon alakítja környezetét (értelmi és operatív 

érettség). Ezen érettség segítségével új ismeretek birtokába jut, bővíti, tágítja, csiszolja 

és mélyíti eddigi tudását, képes rugalmasan és nyitottan új problémák megoldásába 

fogni, és kreatív módon hozzáállni a régiekhez. 

 Szakmailag megbízható: összhang van a gyakorolt szakma és a végzéséhez szükséges 

képességek elsajátítására vonatkozó érdeklődés között. 

 Lelkileg érett, azaz a lényének legmélyéből fakadó igényeket tudatosítja, elfogadja, és 

olyan értékekre irányuló nyitottsággal rendelkezik, melyek választ tudnak adni 

mélyről jövő igényeire, legbensőbb kérdéseire.  

4. Önismeret és érzelmi intelligencia 

Cél a diákok helyes önértékelése kialakulásának elősegítése, hogy képessé váljanak 

felismerni, megérteni, elfogadni és hatékonyan használni saját erősségeiket és 

gyengeségeiket, valamint megtanulják önmagukat az aktuális trendek diktálta elvárásoktól 

függetlenül értékesnek, fontosnak és hasznosnak látni. Emellett a diákok érzelmi 

fejlődésének elősegítése, hogy képesek legyenek saját és mások érzelmeit felismerni, 



megfogalmazni, megérteni, elfogadni és hatékonyan használni. 

5. Nemiség – férfi/női identitás – szexualitás – párkapcsolatok  

Segíteni kívánja a diákokat kisiskolás kortól kezdve a genetikai nemnek megfelelő nemi 

identitás megerősödésében, a nemek közötti alapvető különbségek megismerésében (nemi 

jelleg, agyműködés, kommunikáció stb.) és a férfi/apa – női/anya szerepekkel kapcsolatos 

káros sztereotípiák lebontásában, a serdülőkori biológiai, lelki, viselkedésbeli változások 

pozitív megélésében, a termékenységtudatos szemlélet kialakulásában, ahol a gyermek 

mint ajándék jelenik meg. Elő kívánja segíteni a párkeresés és a párválasztás sikerét. 

Fontos, hogy a diákok megismerjék a férfi-női párkapcsolatok formáit és az azokban 

megélt boldogság/csalódás lehetőségét, emellett kialakuljon bennük a családbarát 

szemlélet. Kellően felkészüljenek a harmonikus, boldog, elkötelezett párkapcsolaton 

(házasságon) alapuló érett, felelős, kiegyensúlyozott, egészséges szexualitásra. Ezen túl 

elsajátíthassák az egészséges szexuális élethez szükséges ismereteket. Az emberi 

fogantatás és a magzati fejlődés szépségének megismerése kapcsán fogalmazódjon meg 

bennük, hogy az emberi élet érték a fogantatástól kezdve a természetes halálig. 

6. Útelágazások, zsákutcák, útvesztők, avagy Veszélyek és devianciák, döntéshelyzetek 

A diákokban alakuljon ki a felelős gondolkodás és dönteni tudás képessége, amelynek 

alapja a döntési helyzet és a benne rejlő több/kevesebb választási alternatíva felismerése, 

majd a következményeik tudatosítása minél korábbi életkorban. Fontos tudatosítani a 

fiatalokban belső erőforrásaikat és felfedeztetni velük megerősítő kapcsolati hálójukat, 

továbbá a különböző normatív és egyéb típusú változásokat. 

A különböző választási lehetőségek és azok következményeinek bemutatásával 

segítsük elő a veszélyhelyzetek felismerését, a fölöttük gyakorolható tudatos kontroll 

érzését, a felelős döntéshozatal kialakulását. Segítsük őket saját és mások helyzetének 

megértésére és elfogadására. Olyan ismeretek átadása és készségek fejlesztése a cél, 

amelyek elősegítik a segítségkérést (család, barátok és szakemberek felé) és 

segítségnyújtást, a problémakezelést és -megoldást. 

Fel kell készíteni a fiatalokat arra, hogy a változások és veszteségek kezelésében 

legfőképpen a családnak és a rokonságnak kellene jelentenie a támogató hálót, tőlük 

várható és nekik nyújtandó a kölcsönös érzelmi, erkölcsi és anyagi támasz. A fiatalok 

esetében különösen fontos, hogyha a saját erőforrásaikat meghaladja a problémamegoldás, 

igényeiket megfogalmazva segítséget merjenek és tudjanak kérni, illetve el is fogadják azt 

a környezetüktől. Meg kell mutatni nekik, hogyha a család, a közeg, amelyben élnek, 

valamilyen okból nem tud támasz lenni, milyen közösségi vagy intézményi segítséget 

vehetnek igénybe. Sikeres küzdésük ugyanis utat nyithat az új életszakasz pozitívabb 

megélése, valamint a benne rejlő lehetőségek teljesebb kihasználása felé. 

7. Változások következményei és kezelésük 

A családi élet változások véget nem érő folyamata, ezért szükséges, hogy a diákok 

megtanulják elviselni, sőt kezelni a változással járó nehézségeket. A változás okozta 

feszültségek, bizonytalanságok, a stressz hatékony kezelése, valamint a veszteség 

elfogadása sokféle lelki és mentális kompetenciát igényel. Cél mindezen kompetenciák 

kialakulásának elősegítése, fejlesztése, a változások kezelésével kapcsolatos ismeretek 

átadása. 

Meg kell ismertetni a fiatalokkal azokat a lélektani folyamatokat, amelyek a 



változásokat kísérik, fel kell készíteni őket arra, hogy a változások okozta feszültséget, 

bizonytalanságot miként lehet a helyzet értelmi és érzelmi megértésével sikeresen kezelni. 

Fel kell készíteni a fiatalokat azokra a konkrét, személyes változásokra, amelyekkel 

életükben a következő évek során találkozni fognak (pubertáskori identitáskeresés, 

intimitás, szülőkről való leválás, társsá és szülővé válás). 

 

A családi életre nevelés foglalkozásai többnyire eltérnek a hagyományos tantervi 

óráktól. Új formát, oldottabb légkört és az óratartó pedagógus/védőnő/mentálhigiénés 

szakember és diák viszonyában egyenrangúságot feltételeznek és rugalmasságot igényelnek, 

melyben a felek megadják egymásnak a kellő tiszteletet, a szólás lehetőségét és a vélemény 

szabadságát. Az ismeretek átadása nagyon speciálisan történik. Az emberi méltóság, a 

tisztelet fontosságára neveléssel, a rávezetéssel, az elgondolkodtatással, a saját vélemény 

megfogalmazásával, a tudatosítással reményeink szerint a fiatalok az átgondolt kérdések és 

korrekt információk birtokában önálló, felelősen cselekvő, érett személyiséggé válnak, és 

belső meggyőződésből tudnak jó döntéseket hozni életükkel kapcsolatban. Fontos tudatosítani 

bennük, a döntés az ő kezükben van, az ő felelősségük.  

A tantárgy módszereiben legfőképp a nem formális tanulás eszközeit használja. Fontos 

a nevelő rendelkezésre állása a diákok számára a személyes beszélgetésekhez; és a 

megválasztott technikák, eljárások összhangja a közvetíteni szánt értékekkel. 

Mivel a tantárgy főként lelki, szellemi és mentális kompetenciák fejlesztésére és 

szemléletformálásra irányul, a diákok érdemjegy szerinti értékelése irreleváns. Az egyes 

tematikai egységekhez kapcsolódóan előzetesen, majd a téma lezárását követően lehetőség 

van tájékozódó/visszajelző kérdőívek kitöltetésére, de csak anonim formában. 

A tantárgy sikerének kulcsa a foglalkozást tartó szakember és az osztály 

összehangolódása, a konkrét tematika és tanmenet adekvát, az adott osztályközösség 

érettségének és érdeklődésének megfelelő kidolgozása, melyet a pedagógus folyamatosan 

igazít az osztályhoz, attól függően, hogy az egyes témakörök feldolgozásakor milyen 

esetleges problémák, kezeletlen konfliktusok vagy váratlan reakciók kerülnek felszínre. 

Az etikával való kapcsolódások, mivel maguktól értetődőek, nincsenek jelezve. 

 

  



5. évfolyam 

 

A család mint a társadalom legalapvetőbb egysége.  

A család működése 
8 óra 

Társas kapcsolatok – kommunikáció – konfliktuskezelés 6 óra 

Jellem és értékrend 5 óra 

Önismeret és érzelmi intelligencia 4 óra 

Nemiség – férfi/női identitás – szexualitás – párkapcsolatok 3  óra 

Útelágazások, zsákutcák, útvesztők avagy  

veszélyek és devianciák, döntéshelyzetek 
3 óra 

Változások, azok következményei és kezelésük 3 óra 

Boldogság órák         4 óra 

Összesen 36 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A család mint a társadalom legalapvetőbb egysége.  

A család működése 

Órakeret  

8  óra 

Előzetes tudás 

Saját családban megélt tapasztalat és más családok (pl. rokonok, 

ismerősök, barátok) megfigyelése, filmek, irodalmi művek alapján 

kialakult saját elképzelés, vélemény; korábbi tanévek során család-órán 

tanultak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A család értékének hangsúlyozása. 

Pozitív attitűd kialakítása és/vagy megerősítése a család intézménye 

iránt. 

A diákok megismertetése a szocializáció fogalmával, a különböző 

családtípusokkal, az azokban nevelkedő gyermekek életlehetőségeivel. 

Önálló véleményalkotás fejlesztése a különböző családtípusokról: 

melyikben lehet boldog, melyik a számukra az ideális, az elfogadható és 

a kibírhatatlan. Képesség a választás indoklásának megfogalmazására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A család – érték. A család a társadalom életadó alapsejtje. 

Mi a boldogság? A boldogságkeresés útjai. Mit kell tennünk, hogy boldogok legyünk? 

Családi gazdálkodás, családi költségvetés, zsebpénz, takarékoskodás. 

 

1. Biológiai témakörök 

– A testi-lelki egészség. Az egészséges életmód. Ki az egészséges? Mit tehetünk, hogy 

egészségesek legyünk? Egészséges táplálkozás, testedzés, személyi higiéné. 

– Az élet tisztelete és védelme – a fogantatástól a természetes halálig. 

 

2. Családszociológiai témakörök 

– A szocializáció fogalma. 

– Magatartásminták – harmonikus családi minták. Szerepek, normák, értékek változásai. 

– Családtípusok, és azok személyiségre gyakorolt hatása. 

 



3. Pszichológiai témakörök 

– A kapcsolatok alakulása és alakítása a családtagok között (szülő-szülő, szülő-gyermek, 

testvérkapcsolat).  

– Szerepek a családban, feladatok, terhek, javak, felelősség elosztása, családi 

munkamegosztás, kölcsönösség. 

– Hagyományok, a múlt ismeretének szerepe a családi közösségek életében, ünnepek a 

családban. 

 

4. Pedagógiai témakörök 

– Szülő-gyermek, szülő-szülő és testvérkapcsolatok működése. 

– Pedagógusok, szülők és diákok jogai és kötelességei. 

 

5. Etikai témakörök 

– Az ember személyes cselekvése, tudatosság, szándékosság – jó cselekedet és bűn. 

– Az emberi méltóság. 

– Lelkiismeret mint belső értékrend. Az értékek rangsora.  

– Sajátos erények, tulajdonságok. 

 

Családon belüli kommunikáció és az érzelmek, a szeretet kifejezésének jelentősége; 

társadalmi szinten berögzült káros sztereotípiák lebontása. 

Életkoronként a diákok látásmódjának egyre differenciáltabbá válása, hogy a családi élet 

működésében az összefüggésekből egyre többet megértsenek. Ettől várható a kapcsolataikban, 

a problémáik kezelésében, az életük autonóm irányításában stb. való egyre kompetensebb 

viselkedés.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Család, boldogság, testi-lelki egészség, élet tisztelete, harmonikus családi 

minta, családtípus, hagyomány, ünnep, emberi méltóság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Társas kapcsolatok – kommunikáció – konfliktuskezelés 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Iskolai és egyéb közösségben megélt kapcsolatok (osztálytársak, 

barátok, haverok, ismerősök stb.) tapasztalatai, nem tudatos 

kapcsolatépítési és -kezelési, konfliktusmegoldási stratégiák 

alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A diákok jó kommunikációs képességeinek kialakítása és/vagy 

erősítése. 

A konfliktuskezelési és -megoldó képesség fejlesztése. 

Esélyegyenlőség – szemléletformálás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Társas kapcsolatok  

Én – te – mi – társas kapcsolatok:  

A kapcsolatba kerülés lépései. 

A kapcsolatot fenntartó elemek. 

Hitelesség, tapintat. 

A kapcsolatépítés fontos elemei:  

természetes kíváncsiság, kockáztatás, legyünk önmagunk, kérdezzünk, 

meghallgatás, elfogadás, bizalom, közös érdeklődés. 

 



Család:  

Kölcsönösség, összetartás, az igazi, elfogadó szeretet, tisztelet. A kétszülős, 

egyszülős, mozaik- és nevelőcsaládok.  

Barátság:  

A barátság jelentősége, kialakítása, szerepe a serdülő életében. Miért nincsenek 

egyes embereknek barátai? A különbözőségek elfogadása, összehasonlítás, az 

elfogadás hiánya, önzés. Barátságtípusok: igazi barát, egyszerű barát, álbarát. A 

barát választása. Intimitás, érzelmek és gondolatok megosztása. Kölcsönös 

segítség. A csoportnyomás kivédése és határok állítása.  

Közösség: 

Egynemű és vegyes kortárs közösségek. Beilleszkedés. 

 

Kommunikáció a kapcsolatokban 

A kapcsolat és a kommunikáció különböző szintjei:  

ismerőssel – közhelyek, baráttal – tények, gondolatok, elkötelezett baráttal – 

érzések. 

Önállóság, alkalmazkodás, engedelmesség. 

Verbális kommunikáció:  

őszinteség, egyértelmű fogalmazás, udvariasság, figyelem, barátságosság, 

hangszín. 

Nonverbális kommunikáció:  

mimika, tekintet, gesztusok stb. 

Kulturális szignálok:  

öltözködés, hajviselet, smink, jelképek stb. kérdésköre. 

Értő figyelem:  

meghallgatás képessége, megértés, odafigyelés. 

Tömegkommunikáció:  

A tudatos médiahasználat. A manipuláció eszközei. 

A virtuális világ veszélyei. 

A mobiltelefon, a számítógép és az internet hatásai a mai emberek életére. 

Szeretet-nyelvekkel való ismerkedés: testi érintés, ajándékozás, szívességek, minőségi 

idő, elismerő szavak. 

Hogyan értik meg a fiatalok a felnőtteket? Megértik-e a felnőttek a fiatalokat? 

Hogyan gazdálkodunk az időnkkel; a szabadidő hasznos eltöltése. 

Esélyegyenlőség – szemléletformálás. 

 

Konfliktuskezelés a kapcsolatokban (család, iskola, barátok, munkahely stb.) 

Bevezetés a konfliktusokba:  

Véleménykülönbség, vita, veszekedés, konfliktus. A konfliktus fogalma. A 

konfliktus az élet velejárója. Előítélet. Alapvető kommunikációs technikák, 

empátia. 

Konfliktusmegoldási stratégiák:  

Megoldási lehetőségek (visszavonuló, támadó, kiegyező, engedékeny, közös 

megegyezésre, kölcsönös megállapodásra törekvő). A konfliktus megoldásának 

lépései. Törekvés a konfliktusok békés megoldására. Tolerancia. Hatékony 

konfrontáció. Megbeszélés, meghallgatás, megbocsátás, újrakezdés. Kezeletlen 

konfliktusok következményei. 

Vitához, veszekedéshez vezető helyzetek. 

Családi és iskolai szituációk (pl. kiközösítés, kirekesztés), konfliktusok 

megoldása. 

 



Kapcsolat-kezdeményezés, -gondozás, -védelmezés. A kapcsolatok buktatói és a 

változtatáshoz szükséges eszközök felismerése.  

A tanult készségek minél hatékonyabb alkalmazása a kapcsolatok megtartása és/vagy 

megerősítése érdekében. 

Az egészséges határok áthágása miatt kialakuló helyzetben megfelelő döntéshozatal egy 

kapcsolat megszakításáról vagy folytatásáról. 

Az elfogadás hiányának, az önzésnek, a kiközösítés következményeinek, a kommunikáció 

szintjeinek, a verbális- és nonverbális kommunikáció fogalmának, az odafigyelés 

fontosságának, a különböző konfliktus-megoldási stratégiáknak a megismerése. 

Elfogadó, pozitív attitűd kialakítása a hátrányos helyzetű személyekkel (idősek, romák, 

fogyatékos emberek stb.). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elfogadás, bizalom, összetartás, tisztelet, barátságtípus, beilleszkedés, 

elköteleződés, hűség, értékközvetítő példakép, meghallgatás, tudatos 

médiahasználat, virtuális világ, szeretet-nyelv, tolerancia, újrakezdés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Jellem és értékrend Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Az „értékkel”, illetve „értékessel” kapcsolatos önálló gondolatok, 

személyes tapasztalatok, tanult fogalmak, családban, alsó tagozatban 

megtanult viselkedési normák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A jellem és az értékek szerepének és fontosságának megértése. 

Jellem, érték, értékrend, erkölcs fogalmának megismertetése, erények 

gyakorlásának elősegítése. 

Illemtani vonatkozások: viselkedést meghatározó tényezők, fogalmak 

tisztázása (erkölcs, etika, szokás, törvény stb.), viselkedés változása 

serdülőkorban (egymás közt és a felnőtt világgal szemben). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Fogalmak tisztázása 

Jellem fogalma. 

Érték fogalma. 

Erkölcs fogalma. 

Értékrend fogalma. 

 

Az értékek rangsora. Értéklicit. 

Szabadság – értelem és akarat kapcsolata. Az ember ösztönös és érzelmi élete. A szabadság 

mint az ember egyedülálló voltának kifejeződése. 

Társadalmi normák, törvények, értékek, társasági viselkedés írott és íratlan szabályai, illemtan 

(étkezés, köszönés, ajándékozás, tegeződés-magázódás). 

Lelkiismeret mint belső értékrend. 

Szeretet – a másik ember javának akarása.  

Mértékletesség – a helyes mérték az ösztönös és érzelmi életben. 

Felelősségtudat erősítése, magunkért és másokért érzett felelősség. 

Sajátos erények, tulajdonságok: 

Hazaszeretet. 

Alázat. 



Önuralom. 

Lemondás. 

Empátia. 

Öröm. 

Boldogság. 

Humor. 

Játékosság. 

 

Cél: Stabil, az egyetemes emberi értékeken alapuló értékrend kialakulása a diákokban, ami 

jellembeli változást és viselkedésváltozást is eredményezhet.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jellem, érték, erkölcs, értékrend, szabadság, illemtan, lelkiismeret, 

felelősségtudat, alázat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önismeret és érzelmi intelligencia 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Korábbi iskolai, családi és egyéb közösségi tapasztalatok alapján 

kialakult énkép és önértékelés, mely személyenként más és más szintű 

és minőségű, akárcsak a már kialakult vagy kialakulóban lévő EQ-

kompetenciák, melyek továbbfejleszthetők (szociális érzék, empatikus 

képesség, adekvát érzelemkifejezés és megértés stb.).  

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

A helyes önértékelés kialakulásának és az érzelmi fejlődésnek az 

elősegítése. 

Az empátia gyakorlása, fejlesztése. Közösségépítés.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Egészséges énkép kialakítása, a harmonikus személyiség. 

A helyes énkép megerősítése. 

Én- és csoportészlelés. Én-te-mi fogalma. 

Önértékelés kialakulása.  

A közvetlen környezet szerepe az önértékelés kialakulásában: szülők, társak 

(összehasonlítás), barátok, iskola – visszajelzések fontossága. 

A tágabb környezet hatása az önértékelés kialakulásában: média, internet, trendek. 

Értékes tulajdonságok. 

Önbecsülés, önkontroll. 

Az önértékelésünkre hatást gyakorló három alapkérdés:  

Hogyan nézek ki? 

Mire vagyok képes? 

 Mennyire vagyok fontos? 

Az egészséges önbizalom alapjainak megismerése: 

A „tartozom valahová” érzése – szeretnek, elfogadnak, biztonságban vagyok. 

Az „értékes vagyok” érzése – értékesnek, fontosnak tartanak. 

A „képes vagyok” érzése – magabiztos, céltudatos, versenyképes vagyok. 

Szociális kompetenciák 

Szociális érzék 

Empátia, mások megértése, emberekkel bánás. 

Szociális képességek 

Kommunikáció, kötődések kialakítása, konfliktuskezelés, hatás másokra, 

csapatmunka. 

 



Képességnövelés a saját erősségeik és gyengeségeik felismerésének, megértésének, 

elfogadásának és hatékony használatának terén. 

Képesség kialakulása/kialakítása a saját személyiség értékességének, fontosságának és 

hasznosságának felismerésére az aktuális trendek diktálta elvárásoktól függetlenül. 

A saját és mások érzelmeinek felismerése, megfogalmazása, megértése, elfogadása, 

kontrollálása és ezek hatékony használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Énkép, harmonikus személyiség, önértékelés, értékes tulajdonság, 

önbizalom, személyes kompetencia, szociális kompetencia.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nemiség – férfi/női identitás – szexualitás – 

párkapcsolatok 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

A férfi és nő különbözőségéről alsó tagozatban, az iskolában megtanult 

fogalmak, a férfi-női szerepek működéséről az élet különböző 

színterein, az apa-anya szerepről a családban szerzett konkrét 

tapasztalatok vagy éppen ezek hiánya (pl. egyszülős család esetén).  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A diákok segítése a genetikai nemnek megfelelő nemi identitás 

megerősödésében, a nemek közötti alapvető különbségek 

megismerésében (nemi jelleg, agyműködés, kommunikáció stb.) és a 

férfi/apa – női/anya szerepekkel kapcsolatos káros sztereotípiák 

lebontásában, a serdülőkori biológiai-, lelki-, viselkedésbeli változások 

pozitív megélésében, a termékenységtudatos szemlélet kialakulásában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A nemi identitás, az ember kétneműsége – különbségek férfi és nő között 

– A férfi és a nő közötti biológiai, pszichológiai és kulturális különbségek. 

– Nőnek lenni jó, férfinak lenni jó? Miért? 

Felelős szexualitás 

– A serdülőkori sajátosságok, testi és lelki változások, szépségei, gondjai. Nehéz évek? 

Szabadság, önállóság, alkalmazkodás, engedelmesség. 

– Higiénés tanácsok. 

–  „Felvilágosítás – kicsit másként” – őszinte, nyílt, érthető, „tabuk” nélküli 

felvilágosítás. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemi identitás, különbségek férfi és nő között, serdülőkori testi és lelki 

változás, felvilágosítás, életvédelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Útelágazások, zsákutcák, útvesztők avagy  

veszélyek és devianciák, döntéshelyzetek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Feltehetően hiányos, esetleges ismeretek a különböző szenvedélyek 

konkrét hatásairól, különösen a szervezetet hosszú távon károsító 

hatásairól, a függőség lehetőségéről és a leszokás nehézségeiről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felelős gondolkodás és a döntésképesség fejlesztése, választási 

alternatívák felismerése, valamint azok következményeinek tudatosítása 

az életkornak megfelelő szinten. 

Saját erőforrásokat meghaladó probléma esetén képesség fejlesztése az 



igényeik megfogalmazására, esetleges segítségkérésre, illetve annak 

elfogadására. Dohányzás-, alkoholprevenció; a csoportnyomás 

kivédésének, határok állításának gyakorlása. 

Az egészség mint érték tudatosítása, a függőség fogalmának 

megismerése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szocializáció – közösséghez tartozás igénye 

Érték, norma, szabály. Többség-kisebbség. Sztereotípia, előítélet, diszkrimináció, deviancia, 

tolerancia.  

Család szerepe: érzelmi biztonság, elfogadottság érzése, stabil norma- és értékátadás, valamint 

adekvát feszültségkezelési minták nyújtása. 

Médiahatás (tudatos használat, funkciók, jellemzők). Virtuális és reális világ.  

Intézmények szerepe: iskola (iskolai kötődés, tanárok, osztálytársak). 

 

Döntések és választási lehetőség 

Egészség mint érték– az egészség megőrzése. 

Baleset-megelőzés (pl. közlekedés/sportolás stb.). 

Bántalmazás és önvédelem: iskolában (kortársbántalmazás) és családban (családon belüli 

bántalmazás). 

Fiatalkori bűnelkövetés: áldozattá válás. Bűnmegelőzés. 

 

Segítségkérés és támasznyújtás 

Emberi kapcsolatok fontossága, család, barátok, segítő szakemberek és szervezetek 

bemutatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tudatos életvezetés, egészséges életmód, család szerepe, médiahatás 

(virtuális-reális), deviancia, bántalmazás, baleset-megelőzés, segítségkérés, 

támasznyújtás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Változások, azok következményei és kezelésük 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Az életciklusok változásainak, a serdülőkorral járó testi, lelki, 

viselkedésbeli változások (kezdeti) megtapasztalása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A változás okozta feszültségek, bizonytalanságok, a stressz hatékony 

kezelése, valamint a veszteség elfogadásához szükséges kompetenciák 

kialakulásának elősegítése, fejlesztése, a változások kezelésével 

kapcsolatos ismeretek átadása. 

Az életciklusokkal járó, különösen a serdülőkor és az azzal járó 

változások, következmények és ezek kezelési lehetőségeinek 

megismerése/felismerése. 

A családi ünnepek, rítusok szerepének megismerése/felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Serdülőkori változások. 

 

Egészség, egészségtudat. Betegség, öregség, fogyatékosság. 

A fogyatékossággal élők nehézségei, a segítségnyújtás formái.  

Együttérzés. Empátia. 



Stresszkezelés. 

Családi ünnepek, rítusok áthidaló szerepe a változásokban. (Eljegyzés, esküvő, évfordulók, 

ballagás, gyászszertartások, szokások az egyes kultúrákban.) 

 

A társadalmi változások szerepe. 

 

A családi életben folyamatosan jelenlévő változások kezelése, az azokkal járó nehézségek 

elviselése – a toleranciaszint emelése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Betegség, öregség, fogyatékosság, empátia.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Boldogság órák Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Saját családban megélt tapasztalat és más családok (pl. rokonok, 

ismerősök, barátok) megfigyelése, filmek, irodalmi művek alapján 

kialakult saját elképzelés, vélemény; korábbi tanévek során a különböző 

tantárgyakból a társadalomról, vallásról, világnézetről tanultak alapján 

kialakult tudás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A család értékének hangsúlyozása. Pozitív attitűd kialakítása és/vagy 

megerősítése a család intézménye iránt. 

A közösségen belüli kommunikáció és az érzelmek, a szeretet 

kifejezésének jelentősége. 

A diákok látásmódjának differenciáltabbá tétele, a társadalmi szinten 

berögzült káros sztereotípiák lebontása. 

A közösségi élet működésében lévő összefüggések minél szélesebb körű 

megismerése, a pozitív életszemlélet kialakítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Mi a boldogság? A boldogságkeresés útjai. A boldogtalanság. 

Miben kapok segítséget a családomtól, miben korlátoz engem a családom? 

1. Biológiai témakörök 

 A testi-lelki egészség. Az egészséges életmód. Fejlődés, elakadás, változás, krízis. 

 Az élet tisztelete és védelme  

 Testmozgás 

 

2. Pszichológiai témakörök 

 Az érzelmi intelligencia, a stresszkezelés, az indulatkezelés, agressziókezelés. 

 Kommunikációs sajátosságok. 

 A hála gyakorlása 

 Az optimizmus gyakorlása 

 Társas kapcsolatok ápolása 

 Boldogító jócselekedetek 

 Célok kitűzése és elérése 



 Megküzdési stratégiák 

 Apró örömök élvezete 

 A megbocsátás gyakorlása 

  Fenntartható boldogság 

 

3. Etikai témakörök 

 Szabadság – értelem és akarat kapcsolata. Az ember ösztönös és érzelmi élete. A 

szabadság mint az ember egyedülálló voltának kifejeződése. 

 Társadalmi normák, törvények, értékek. 

 Közösségi és társadalmi értékek. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

boldogság, testi - leki egészség, élet tisztelete, emberi méltóság. 

 

 

 

  



 

6. évfolyam 

 

A család mint a társadalom legalapvetőbb egysége.  

A család működése 
8 óra 

Társas kapcsolatok – kommunikáció – konfliktuskezelés 6 óra 

Jellem és értékrend 5 óra 

Önismeret és érzelmi intelligencia 4 óra 

Nemiség – férfi/női identitás – szexualitás – párkapcsolatok 3  óra 

Útelágazások, zsákutcák, útvesztők avagy  

veszélyek és devianciák, döntéshelyzetek 
3 óra 

Változások, azok következményei és kezelésük 3 óra 

Boldogság órák         4 óra 

Összesen 36 óra 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A család mint a társadalom legalapvetőbb egysége.  

A család működése 

Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 

Saját családban megélt tapasztalat és más családok (pl. rokonok, 

ismerősök, barátok) megfigyelése, filmek, irodalmi művek alapján 

kialakult saját elképzelés, vélemény; korábbi tanévek során család-órán 

tanultak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A család értékének hangsúlyozása. 

Pozitív attitűd kialakítása és/vagy megerősítése a család intézménye 

iránt. 

A diákok megismertetése a szocializáció fogalmával, a különböző 

családtípusokkal, az azokban nevelkedő gyermekek életlehetőségeivel. 

Önálló véleményalkotás fejlesztése a különböző családtípusokról: 

melyikben lehet boldog, melyik a számukra az ideális, az elfogadható és 

a kibírhatatlan. Képesség a választás indoklásának megfogalmazására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A család – érték. A család a társadalom életadó alapsejtje. 

Mi a boldogság? A boldogságkeresés útjai. Mit kell tennünk, hogy boldogok legyünk? 

Családi gazdálkodás, családi költségvetés, zsebpénz, takarékoskodás. 

 

1. Biológiai témakörök 

– A testi-lelki egészség. Az egészséges életmód. Ki az egészséges? Mit tehetünk, hogy 

egészségesek legyünk? Egészséges táplálkozás, testedzés, személyi higiéné. 

– Akceleráció, változás. 

– Nemi szerepek. 

– Az élet tisztelete és védelme – a fogantatástól a természetes halálig. 

 



2. Családszociológiai témakörök 

– A szocializáció fogalma. 

– Magatartásminták – harmonikus családi minták. Szerepek, normák, értékek változásai. 

– Családtípusok, és azok személyiségre gyakorolt hatása. 

 

3. Pszichológiai témakörök 

– A kapcsolatok alakulása és alakítása a családtagok között (szülő-szülő, szülő-gyermek, 

testvérkapcsolat).  

– Szerepek a családban, feladatok, terhek, javak, felelősség elosztása, családi 

munkamegosztás, kölcsönösség. 

– Szerepelvárások, szerepviselkedések, konfliktusok. 

– Hagyományok, a múlt ismeretének szerepe a családi közösségek életében, ünnepek a 

családban. 

 

4. Pedagógiai témakörök 

– Szülő-gyermek, szülő-szülő és testvérkapcsolatok működése, 

– Pedagógusok, szülők és diákok jogai és kötelességei. 

 

5. Etikai témakörök 

– Az ember személyes cselekvése, tudatosság, szándékosság – jó cselekedet és bűn. 

– Lelkiismeret mint belső értékrend. Az értékek rangsora.  

– Sajátos erények, tulajdonságok. 

 

Családon belüli kommunikáció és az érzelmek, a szeretet kifejezésének jelentősége; 

társadalmi szinten berögzült káros sztereotípiák lebontása. 

Életkoronként a diákok látásmódjának egyre differenciáltabbá válása, hogy a családi élet 

működésében az összefüggésekből egyre többet megértsenek. Ettől várható a kapcsolataikban, 

a problémáik kezelésében, az életük autonóm irányításában stb. való egyre kompetensebb 

viselkedés.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Család, boldogság, testi-lelki egészség, élet tisztelete, harmonikus családi 

minta, családtípus, hagyomány, ünnep. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Társas kapcsolatok – kommunikáció – konfliktuskezelés 

Órakeret 

6  óra 

Előzetes tudás 

Iskolai és egyéb közösségben megélt kapcsolatok (osztálytársak, 

barátok, haverok, ismerősök stb.) tapasztalatai, nem tudatos 

kapcsolatépítési és - kezelési, konfliktus megoldási stratégiák 

alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A diákok jó kommunikációs képességeinek kialakítása és/vagy 

erősítése. 

A konfliktuskezelési és - megoldó képesség fejlesztése. 

Esélyegyenlőség – szemléletformálás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Társas kapcsolatok  

Én – te – mi – társas kapcsolatok:  

A kapcsolatba kerülés lépései. 

A kapcsolatot fenntartó elemek. 



 A kapcsolatépítés fontos elemei:  

természetes kíváncsiság, kockáztatás, legyünk önmagunk, kérdezzünk, 

meghallgatás, elfogadás, bizalom, közös érdeklődés. 

Család:  

Kölcsönösség, összetartás, az igazi, elfogadó szeretet, tisztelet. A kétszülős, 

egyszülős, mozaik- és nevelőcsaládok.  

Barátság:  

A barátság jelentősége, kialakítása, szerepe a serdülő életében. Miért nincsenek 

egyes embereknek barátai? A különbözőségek elfogadása, összehasonlítás, az 

elfogadás hiánya, önzés. Barátságtípusok: igazi barát, egyszerű barát, álbarát. A 

barát választása. Intimitás, érzelmek és gondolatok megosztása. Kölcsönös 

segítség. A csoportnyomás kivédése és határok állítása.  

Közösség: 

Egynemű és vegyes kortárs közösségek. Beilleszkedés. 

 

Kommunikáció a kapcsolatokban 

A kapcsolat és a kommunikáció különböző szintjei:  

ismerőssel – közhelyek, baráttal – tények, gondolatok, elkötelezett baráttal – 

érzések, transzparencia. 

Önállóság, alkalmazkodás, engedelmesség. 

Verbális kommunikáció:  

őszinteség, egyértelmű fogalmazás, udvariasság, figyelem, barátságosság, 

hangszín. 

Nonverbális kommunikáció:  

mimika, tekintet, gesztusok stb. 

Kulturális szignálok:  

öltözködés, hajviselet, smink, jelképek stb. kérdésköre. 

Értő figyelem:  

meghallgatás képessége, megértés, odafigyelés. 

Tömegkommunikáció:  

A tudatos médiahasználat. A manipuláció eszközei. 

A virtuális világ veszélyei. 

A mobiltelefon, a számítógép és az internet hatásai a mai emberek életére. 

Szeretet-nyelvekkel való ismerkedés: testi érintés, ajándékozás, szívességek, minőségi 

idő, elismerő szavak. 

Hogyan értik meg a fiatalok a felnőtteket? Megértik-e a felnőttek a fiatalokat? 

Hogyan gazdálkodunk az időnkkel; a szabadidő hasznos eltöltése. 

Esélyegyenlőség – szemléletformálás. 

 

Konfliktuskezelés a kapcsolatokban (család, iskola, barátok, munkahely stb.) 

Bevezetés a konfliktusokba:  

Véleménykülönbség, vita, veszekedés, konfliktus. A konfliktus fogalma. A 

konfliktus az élet velejárója. Előítélet. Alapvető kommunikációs technikák, 

empátia. 

Konfliktusmegoldási stratégiák:  

Megoldási lehetőségek (visszavonuló, támadó, kiegyező, engedékeny, közös 

megegyezésre, kölcsönös megállapodásra törekvő). A konfliktus megoldásának 

lépései. Törekvés a konfliktusok békés megoldására. Tolerancia. Hatékony 

konfrontáció. Megbeszélés, meghallgatás, megbocsátás, újrakezdés. Kezeletlen 

konfliktusok következményei. 

Vitához, veszekedéshez vezető helyzetek. 



Családi és iskolai szituációk (pl. kiközösítés, kirekesztés), konfliktusok 

megoldása. 

 

Kapcsolat- kezdeményezés, - gondozás, - védelmezés. A kapcsolatok buktatói és a 

változtatáshoz szükséges eszközök felismerése.  

A tanult készségek minél hatékonyabb alkalmazása a kapcsolatok megtartása és/vagy 

megerősítése érdekében. 

Az elfogadás hiányának, az önzésnek, a kiközösítés következményeinek, a kommunikáció 

szintjeinek, a verbális- és nonverbális kommunikáció fogalmának, az odafigyelés 

fontosságának, a különböző konfliktus-megoldási stratégiáknak a megismerése. 

Elfogadó, pozitív attitűd kialakítása a hátrányos helyzetű személyekkel (idősek, romák, 

fogyatékos emberek stb.). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elfogadás, bizalom, összetartás, tisztelet, barátságtípus, beilleszkedés, 

elköteleződés, hűség, értékközvetítő példakép, meghallgatás, tudatos 

médiahasználat, virtuális világ, szeretet-nyelv, tolerancia, újrakezdés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Jellem és értékrend Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Az „értékkel”, illetve „értékessel” kapcsolatos önálló gondolatok, 

személyes tapasztalatok, tanult fogalmak, családban, alsó tagozatban 

megtanult viselkedési normák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A jellem és az értékek szerepének és fontosságának megértése. 

Jellem, érték, értékrend, erkölcs fogalmának megismertetése, erények 

gyakorlásának elősegítése. 

Illemtani vonatkozások: viselkedést meghatározó tényezők, fogalmak 

tisztázása (erkölcs, etika, szokás, törvény stb.), viselkedés változása 

serdülőkorban (egymás közt és a felnőtt világgal szemben). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Fogalmak tisztázása 

Jellem fogalma. 

Érték fogalma. 

Erkölcs fogalma. 

Értékrend fogalma. 

 

Az értékek rangsora. 

Szabadság – értelem és akarat kapcsolata.  

Társadalmi normák, törvények, értékek, társasági viselkedés írott és íratlan szabályai, illemtan 

(étkezés, köszönés, ajándékozás, tegeződés-magázódás). 

Lelkiismeret, mint belső értékrend. 

Szeretet – a másik ember javának akarása.  

Mértékletesség – a helyes mérték az ösztönös és érzelmi életben. 

Felelősségtudat erősítése, magunkért és másokért érzett felelősség. 

Sajátos erények, tulajdonságok: 

Hazaszeretet. 

Alázat. 

Önuralom. 



Lemondás. 

Empátia. 

Öröm. 

Boldogság. 

Humor. 

Játékosság. 

 

Cél: Stabil, az egyetemes emberi értékeken alapuló értékrend kialakulása a diákokban, ami 

jellembeli változást és viselkedésváltozást is eredményezhet.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jellem, érték, erkölcs, értékrend, szabadság, illemtan, lelkiismeret, 

felelősségtudat, alázat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önismeret és érzelmi intelligencia 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Korábbi iskolai, családi és egyéb közösségi tapasztalatok alapján 

kialakult énkép és önértékelés, mely személyenként más és más szintű 

és minőségű, akárcsak a már kialakult vagy kialakulóban lévő EQ-

kompetenciák, melyek továbbfejleszthetők (szociális érzék, empatikus 

képesség, adekvát érzelemkifejezés és megértés stb.).  

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

A helyes önértékelés kialakulásának és az érzelmi fejlődésnek az 

elősegítése. 

Az empátia gyakorlása, fejlesztése. Közösségépítés.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Egészséges énkép kialakítása, a harmonikus személyiség. 

A helyes énkép megerősítése. 

Én- és csoportészlelés. Én – te  - mi fogalma. 

 

Önértékelés kialakulása.  

A közvetlen környezet szerepe az önértékelés kialakulásában: szülők, társak 

(összehasonlítás), barátok, iskola – visszajelzések fontossága. 

A tágabb környezet hatása az önértékelés kialakulásában: média, internet, trendek. 

Értékes tulajdonságok. 

Önbecsülés, önkontroll. 

Az önértékelésünkre hatást gyakorló három alapkérdés:  

Hogyan nézek ki? – Mit gondolok a külsőmről? 

Mire vagyok képes? – Milyen teljesítményt nyújtok? 

Mennyire vagyok fontos? – Milyen helyet foglalok el a társadalomban? 

Az egészséges önbizalom alapjainak megismerése: 

A „tartozom valahová” érzése – szeretnek, elfogadnak, biztonságban vagyok. 

Az „értékes vagyok” érzése – értékesnek, fontosnak tartanak. 

A „képes vagyok” érzése – magabiztos, céltudatos, versenyképes vagyok. 

Az EQ-készségek: 

Személyes kompetenciák 

Éntudat – tudok valamit, vagy tudatában vagyok valaminek. 

Érzelmi tudatosság, önértékelés, magabiztosság. 

Self-management 

Önkontroll, átlátszóság, rugalmasság, kezdeményezés, optimizmus. 

 



Szociális kompetenciák 

Szociális érzék 

Empátia, mások megértése, emberekkel bánás. 

Szociális képességek 

Kommunikáció, kötődések kialakítása, konfliktuskezelés, hatás 

másokra, csapatmunka. 

Képességnövelés a saját erősségeik és gyengeségeik felismerésének, megértésének, 

elfogadásának és hatékony használatának terén. 

Képesség kialakulása/kialakítása a saját személyiség értékességének, fontosságának és 

hasznosságának felismerésére az aktuális trendek diktálta elvárásoktól függetlenül. 

A saját és mások érzelmeinek felismerése, megfogalmazása, megértése, elfogadása, 

kontrollálása és ezek hatékony használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Énkép, harmonikus személyiség, önértékelés, értékes tulajdonság, 

önbizalom, személyes kompetencia, szociális kompetencia.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nemiség – férfi/női identitás – szexualitás – 

párkapcsolatok 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

A férfi és nő különbözőségéről alsó tagozatban, az iskolában megtanult 

fogalmak, a férfi-női szerepek működéséről az élet különböző 

színterein, az apa-anya szerepről a családban szerzett konkrét 

tapasztalatok vagy éppen ezek hiánya (pl. egyszülős család esetén).  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A diákok segítése a genetikai nemnek megfelelő nemi identitás 

megerősödésében, a nemek közötti alapvető különbségek 

megismerésében (nemi jelleg, agyműködés, kommunikáció stb.) és a 

férfi/apa – női/anya szerepekkel kapcsolatos káros sztereotípiák 

lebontásában, a serdülőkori biológiai-, lelki-, viselkedésbeli változások 

pozitív megélésében, a termékenységtudatos szemlélet kialakulásában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A nemi identitás, az ember kétneműsége – különbségek férfi és nő között 

– A férfi és a nő közötti biológiai, pszichológiai és kulturális különbségek. 

– Nőnek lenni jó, férfinak lenni jó? Miért? 

Felelős szexualitás 

– A serdülőkori sajátosságok, testi és lelki változások, szépségei, gondjai. Nehéz évek? 

Szabadság, önállóság, alkalmazkodás, engedelmesség. 

– Higiénés tanácsok. 

– „Felvilágosítás – kicsit másként” – őszinte, nyílt, érthető, „tabuk” nélküli 

felvilágosítás. 

– Felelősségvállalás. 

 

A termékeny szerelem: a gyermek mint ajándék 

– Gyermek a családban – apa/anya – férj/feleség szerepek. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemi identitás, különbségek férfi és nő között, serdülőkori testi és lelki 

változás, felvilágosítás. 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Útelágazások, zsákutcák, útvesztők avagy  

veszélyek és devianciák, döntéshelyzetek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Feltehetően hiányos, esetleges ismeretek a különböző szenvedélyek 

konkrét hatásairól, különösen a szervezetet hosszú távon károsító 

hatásairól, a függőség lehetőségéről és a leszokás nehézségeiről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felelős gondolkodás és a döntésképesség fejlesztése, választási 

alternatívák felismerése, valamint azok következményeinek tudatosítása 

az életkornak megfelelő szinten. 

Saját erőforrásokat meghaladó probléma esetén képesség fejlesztése az 

igényeik megfogalmazására, esetleges segítségkérésre, illetve annak 

elfogadására. Dohányzás-, alkoholprevenció; a csoportnyomás 

kivédésének, határok állításának gyakorlása. 

Az egészség mint érték tudatosítása, a függőség fogalmának 

megismerése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szocializáció – közösséghez tartozás igénye 

Érték, norma, szabály. Többség-kisebbség. Sztereotípia, előítélet, diszkrimináció, deviancia, 

tolerancia.  

Család szerepe: érzelmi biztonság, elfogadottság érzése, stabil norma- és értékátadás, valamint 

adekvát feszültségkezelési minták nyújtása. 

Médiahatás (tudatos használat, funkciók, jellemzők). Virtuális és reális világ.  

Intézmények szerepe: iskola (iskolai kötődés, tanárok, osztálytársak). 

 

Döntések és választási lehetőség 

Egészség, mint érték– az egészség megőrzése. 

Függőség, szenvedély – drognélküli világ? A boldogság pótszerei, szerhasználat: dohányzás, 

alkohol, gyógyszer- és illegális drog: kipróbálás, rendszeres fogyasztás, függés. Hogyan 

védhetjük meg magunkat a káros hatásoktól? Nemet mondás, visszautasítási technikák 

gyakorlása. 

Baleset-megelőzés (pl. közlekedés/sportolás stb.). 

Bántalmazás és önvédelem: iskolában (kortársbántalmazás) és családban (családon belüli 

bántalmazás). 

Fiatalkori bűnelkövetés: áldozattá válás. Bűnmegelőzés. 

 

Segítségkérés és támasznyújtás 

Emberi kapcsolatok fontossága, család, barátok, segítő szakemberek és szervezetek 

bemutatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tudatos életvezetés, egészséges életmód, család szerepe, médiahatás 

(virtuális-reális), deviancia, bántalmazás, baleset-megelőzés, segítségkérés, 

támasznyújtás. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Változások, azok következményei és kezelésük 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Az életciklusok változásainak, a serdülőkorral járó testi, lelki, 

viselkedésbeli változások (kezdeti) megtapasztalása.  



A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A változás okozta feszültségek, bizonytalanságok, a stressz hatékony 

kezelése, valamint a veszteség elfogadásához szükséges kompetenciák 

kialakulásának elősegítése, fejlesztése, a változások kezelésével 

kapcsolatos ismeretek átadása. 

Az életciklusokkal járó, különösen a serdülőkor és az azzal járó 

változások, következmények és ezek kezelési lehetőségeinek 

megismerése/felismerése. 

A veszteség elfogadása és feldolgozása.  

A családi ünnepek, rítusok szerepének megismerése/felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Serdülőkori változások. 

 

Egészség, egészségtudat. Betegség, öregség, fogyatékosság. 

A fogyatékossággal élők nehézségei, a segítségnyújtás formái.  

A veszteségek kezelése: a pszichológiai gyászmunka lépései (egyéni és közösségi folyamatai). 

A veszteségek kezelése a családban és a családon kívüli környezetben (erőforrások). 

Stresszkezelés. 

Családi ünnepek, rítusok áthidaló szerepe a változásokban. (Eljegyzés, esküvő, évfordulók, 

ballagás, gyászszertartások, szokások az egyes kultúrákban.) 

 

A társadalmi változások szerepe. 

 

A családi életben folyamatosan jelenlévő változások kezelése, az azokkal járó nehézségek 

elviselése – a toleranciaszint emelése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Betegség, öregség, fogyatékosság, halál, veszteség, gyászmunka, empátia.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Boldogság órák Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Saját családban megélt tapasztalat és más családok (pl. rokonok, 

ismerősök, barátok) megfigyelése, filmek, irodalmi művek alapján 

kialakult saját elképzelés, vélemény; korábbi tanévek során a különböző 

tantárgyakból a társadalomról, vallásról, világnézetről tanultak alapján 

kialakult tudás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A család értékének hangsúlyozása. Pozitív attitűd kialakítása és/vagy 

megerősítése a család intézménye iránt. 

Családon belüli kommunikáció és az érzelmek, a szeretet kifejezésének 

jelentősége. 

A diákok látásmódjának differenciáltabbá tétele, a társadalmi szinten 

berögzült káros sztereotípiák lebontása. 

A családi élet működésében lévő összefüggések minél szélesebb körű 

megismerése, a pozitív életszemlélet kialakítása.  

  



Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Mi a boldogság? A boldogságkeresés útjai. A boldogtalanság. 

Miben kapok segítséget a családomtól, miben korlátoz engem a családom? 

1. Biológiai témakörök 

 A testi-lelki egészség. Az egészséges életmód. Fejlődés, elakadás, változás, krízis. 

 Az élet tisztelete és védelme  

 Testmozgás 

 

2. Pszichológiai témakörök 

 Az érzelmi intelligencia, a stresszkezelés, az indulatkezelés, agressziókezelés. 

 Kommunikációs sajátosságok. 

 A hála gyakorlása 

 Az optimizmus gyakorlása 

 Társas kapcsolatok ápolása 

 Boldogító jócselekedetek 

 Célok kitűzése és elérése 

 Megküzdési stratégiák 

 Apró örömök élvezete 

 A megbocsátás gyakorlása 

  Fenntartható boldogság 

 

3. Etikai témakörök 

 Szabadság – értelem és akarat kapcsolata. Az ember ösztönös és érzelmi élete. A 

szabadság mint az ember egyedülálló voltának kifejeződése. 

 Társadalmi normák, törvények, értékek. 

 Közösségi és társadalmi értékek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

boldogság, , testi-leki egészség, élet tisztelete, emberi méltóság. 

 

  



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló 

 tisztában van a család értékével, pozitív hozzáállása erősödik a család 

intézménye iránt;  

 képes a családon belüli jó kommunikációra, és érzelmei, szeretete 

kifejezésére; 

 képes arra, hogy kapcsolataiban, a problémái kezelésében, az élete 

autonóm irányításában egyre kompetensebben viselkedjen; 

 ismeri a társadalomban jelen levő családtípusokat; 

 tud kapcsolatokat kezdeményezni, gondozni és védelmezni; a 

konfliktusokat tudja kezelni és megoldani; 

 megfelelő döntést tud hozni egy kapcsolat megszakításáról vagy 

folytatásáról; 

 ki tudja fejteni véleményét, ki tudja fejezni érzéseit; 

 elfogadó, pozitív attitűd erősödik benne a hátrányos helyzetű 

személyek iránt; 

 érti a jellem és az értékek szerepét és fontosságát;  

 kezd kialakulni benne egy stabil, az egyetemes emberi értékeken 

alapuló értékrend. Az érett személyiség kialakulásának útján tovább 

halad; 

 képes saját és mások érzéseit felismerni, megérteni, elfogadni;  

 kezd kialakulni benne az egészséges önbizalom; 

 tovább erősödik benne a genetikai nemnek megfelelő nemi identitás; 

kialakul benne a termékenységtudatos szemlélet;  

 felelősséget érez az életvédelem iránt; 

 a felelős gondolkodás és dönteni tudás képessége fejlődik benne, és 

kezdi begyakorolni a nemet mondást;  

 segítséget mer és tud kérni a környezetétől; 

 megtanulja elviselni, sőt kezelni a változással járó nehézségeket;  

 felfedezi a serdülőkor szépségeit és nehézségeit; 

 képes a betegség-fogyatékosság kérdéskörének kezelésére; 

 törekszik a változás okozta feszültségek, bizonytalanságok, a stressz 

hatékony kezelésére. 

 a veszteség elfogadásához szükséges lelki és mentális kompetenciái 

fejlődnek. 

 

 

 

 

 

  



7. évfolyam 

 

 

A család mint a társadalom legalapvetőbb egysége. A család működése 6 óra 

Társas kapcsolatok – kommunikáció – konfliktuskezelés 4 óra 

Jellem és értékrend 5 óra 

Önismeret és érzelmi intelligencia 4óra 

Nemiség – férfi/női identitás – szexualitás – párkapcsolatok 6 óra 

Útelágazások, zsákutcák, útvesztők avagy  

veszélyek és devianciák, döntéshelyzetek 
4 óra 

Változások, azok következményei és kezelésük 3 óra 

Boldogság órák 4óra  

Összesen 36 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A család, mint a társadalom legalapvetőbb egysége. 

A család működése 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Saját családban megélt tapasztalat és más családok (pl. rokonok, 

ismerősök, barátok) megfigyelése, filmek, irodalmi művek alapján 

kialakult saját elképzelés, vélemény; korábbi tanévek során a különböző 

tantárgyakból a társadalomról, vallásról, világnézetről tanultak alapján 

kialakult tudás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A család értékének hangsúlyozása. Pozitív attitűd kialakítása és/vagy 

megerősítése a család intézménye iránt. 

Családon belüli kommunikáció és az érzelmek, a szeretet kifejezésének 

jelentősége. 

A diákok látásmódjának differenciáltabbá tétele, a társadalmi szinten 

berögzült káros sztereotípiák lebontása. 

A családi élet működésében lévő összefüggések minél szélesebb körű 

megértése/felfogása, ezáltal a kapcsolatokban, a problémák kezelésében, 

az élet autonóm irányításában stb. való egyre kompetensebb viselkedés 

erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A család – érték. A család a társadalom életadó alapsejtje. Otthonteremtés. 

Miben kapok segítséget a családomtól, miben korlátoz engem a családom? 

Pályaválasztás. 

Hivatás és/vagy karrier, életpálya – a hivatás, karrier összeegyeztetése a családi élettel. 

Családi gazdálkodás, családi költségvetés, zsebpénz, takarékoskodás. 

 



1. Biológiai témakörök 

 A testi-lelki egészség. Az egészséges életmód. Egészséges táplálkozás, túlsúlyosság, 

kóros soványság. 

 Fejlődés, elakadás, változás, krízis. 

 A szexuális viselkedés biológiai aspektusai. 

 Az élet tisztelete és védelme  

 

2. Családszociológiai témakörök 

 A család mint intézmény, kapcsolódó intézmények, kultúra. 

 A család funkciói az egyén és a társadalom szempontjából. 

 Magatartásminták, szerepek, normák, értékek változásai. 

 Konfliktus a családban – a válás hatása a családokra. 

 

3. Pszichológiai témakörök 

 A család mint rendszer működése, életciklus-váltások. 

 Hagyományok, rítusok szerepe a családi közösségek életében. 

 Kommunikációs sajátosságok. 

 Nagycsaládok, egygyermekes családok, gyermektelen családok, a családalapítás 

hiánya, szingli életmód. 

 

4. Pedagógiai témakörök 

 Generációk közötti kommunikáció. 

 Pedagógusok, szülők és diákok jogai és kötelességei. 

 A gyermekvédelem családi és iskolai követelményei és működése. 

 

5. Etikai témakörök 

 Közösségi és társadalmi értékek. 

 A család és a kisebb közösségek értékközvetítése. 

 Sajátos területek: emberi munka, a politika, a környezetvédelem, a béke. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Család, életpálya, test i- leki egészség, élet tisztelete, családsegítés, 

családvédelem, érzelmi és fizikai erőszak, emberi méltóság. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Társas kapcsolatok – kommunikáció – konfliktuskezelés 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Iskolai és egyéb közösségben megélt kapcsolatok (osztálytársak, 

barátok, haverok, ismerősök stb.) tapasztalatai, a család-órán megismert 

kapcsolatépítési és -kezelési, konfliktusmegoldási stratégiák tudatos 

alkalmazása.  

  



A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A diákok jó kommunikációs képességeinek kialakítása és/vagy 

erősítése. 

A konfliktuskezelési és -megoldó képesség fejlesztése. 

A konfliktusmegoldás lépéseinek, a kezeletlen konfliktusok 

következményeinek, a kulturális szignálok (öltözködés, hajviselet, 

smink, jelképek stb.) jelentőségének a megismerése; ezzel kapcsolatos 

véleményformálás és érzéskifejezés gyakorlása. 

Esélyegyenlőség – szemléletformálás. Elfogadó, pozitív attitűd 

kialakítása a hátrányos helyzetű személyekkel (idősek, romák, 

fogyatékos emberek stb.). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Társas kapcsolatok 

Én – te – mi – társas kapcsolatok. 

A kapcsolatba kerülés lépései. 

A kapcsolatot fenntartó elemek. 

 

A kapcsolatépítés fontos elemei:  

természetes kíváncsiság, kockáztatás, legyünk önmagunk, kérdezzünk, 

meghallgatás, elfogadás, bizalom, közös érdeklődés. 

Család:  

A szülők és a jelenlegi fiatalok világának különbségei. Kölcsönösség, 

összetartás, szeretet, tisztelet. Munkamegosztás, szerepek, kölcsönös segítés. 

Jogok és kötelességek. Családi ünnepek. Döntések és szabályok. A kétszülős, 

egyszülős, mozaik- és nevelőcsaládok.  

Barátság:  

A barátság jelentősége, kialakítása, szerepe a család életében.  

A különbözőségek elfogadása, összehasonlítás, az elfogadás hiánya, önzés. A 

barát választása, életkorok és nemek közötti barátság. Lehet-e igazi barátság fiú 

és lány között? Intimitás, érzelmek és gondolatok megosztása. Kölcsönös 

segítség.  

A csoportnyomás kivédése és határok állítása.  

Közösség:  

Egynemű és vegyes kortárs közösségek. Beilleszkedés. 

Szerelem, párválasztás:  

A párkapcsolatok kialakulása és tartóssága: párkeresés, megismerkedés, 

„lazázás”, randevúzás, együttjárás, csalódások, szakítás. Intimitás, szenvedély 

és elköteleződés.  

Házasság:  

Illemtan, szokás, hagyomány, erkölcs. 

Hogyan gazdálkodunk az időnkkel; a szabadidő hasznos eltöltése. 

 

Kommunikáció a kapcsolatokban 

Az üzenet kódolásának és dekódolásának nehézségei, zavarai. 



Érzelmek kommunikációja. 

Verbális kommunikáció:  

őszinteség, egyértelmű fogalmazás, udvariasság, figyelem, barátságosság, 

hangszín. 

Nonverbális kommunikáció:  

mimika, tekintet, gesztusok 

Kulturális szignálok:  

öltözködés, hajviselet, smink, jelképek stb. kérdésköre. 

Belső kommunikáció:  

Értékek, szükségletek és célok megfogalmazása. Határok kijelölése. Döntések 

meghozatala, végrehajtása és felülvizsgálata. Önkontroll,  

Értő figyelem:  

Meghallgatás képessége, megértés, odafigyelés, visszatükrözés, átírás. 

Kérdezéstechnikák. 

Asszertivitás/Magabiztosság: 

Jogosultság az önkifejezéshez. Ötleteink, véleményünk, érzéseink kifejezése és 

kifejtése. Egyes szám első személy használata. A nemet mondás joga és 

lehetősége. A kritika nem sértő megfogalmazása. Manipuláció. 

Párkapcsolati kommunikáció:  

férfi és női kommunikáció sajátosságai, különbözőségei, ebből fakadó 

félreértések, problémák. 

Tömegkommunikáció vagy szociális kommunikáció:  

A tudatos médiahasználat és a kétlépcsős kommunikáció. 

A manipuláció eszközei. 

A virtuális világ veszélyei. A technika által előidézett változás a 

kommunikációban. Személyesség hiánya. 

A mobiltelefon, a számítógép és az internet hatásai a mai emberek életére. 

 

Konfliktuskezelés a kapcsolatokban (család, iskola, barátok, munkahely stb.) 

Bevezetés a konfliktusokba:  

Kiváltó esemény – meggyőződés – érzelem. Konfliktuskezelési stílusok. 

Előítélet. Alapvető kommunikációs technikák, empátia. 

Konfliktusmegoldási stratégiák:  

Megoldási lehetőségek, elhatározás, kitartás. A konfliktus megoldásának 

lépései. Az érzelmek kezelése. A saját és a másik fél véleményének, 

szükségleteinek figyelembe vétele. Tolerancia.  

Határok:  

Értékek és célok megfogalmazása. Kompromisszum és a határok betartatása. 

Verbális és fizikai abúzus, társfüggőség. 

 

Képesség kapcsolatok kezdeményezésére, gondozására és védelmezésére; a kapcsolatok 

buktatóinak megismerése és a változtatáshoz szükséges eszközök felismerése. 

A tanult készségek minél hatékonyabb alkalmazása a kapcsolatok megtartása és/vagy 

megerősítése érdekében. 



Az egészséges határok áthágása miatt kialakuló helyzetben megfelelő döntéshozatal egy 

kapcsolat megszakításáról vagy folytatásáról. 

Az elfogadás hiányának, az önzésnek, a kiközösítés következményeinek, a kommunikáció 

szintjeinek, a verbális- és nonverbális kommunikáció fogalmának, az odafigyelés 

fontosságának, a különböző konfliktusmegoldási stratégiáknak a megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elfogadás, bizalom, összetartás, tisztelet, beilleszkedés, elköteleződés, 

hűség, meghallgatás, tudatos médiahasználat, virtuális világ, tolerancia. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Jellem és értékrend 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Az „értékkel”, illetve „értékessel” kapcsolatos önálló gondolatok, 

személyes tapasztalatok, tanult fogalmak, családban, alsó- és a felső 

tagozatban megtanult viselkedési normák.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A jellem és az értékek szerepének és fontosságának megértetése. 

A felelősségtudat erősítése, magunkért és másokért érzett felelősség 

növelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Fogalmak tisztázása 

A jellem fogalma. 

Az érték fogalma. 

Az erkölcs fogalma. 

Az értékrend fogalma. 

 

Az alapprobléma megértése 

Van-e alapunk bizonyos értékekről, viselkedésről, szokásról kijelenteni, hogy 

helytelen? 

 

Az erkölcs meghatározása 

Az ember személyes cselekvése, tudatosság, szándékosság – jó cselekedet és bűn. 

Emberi jogok. 

Társadalmi normák, törvények, értékek, társasági viselkedés írott és íratlan szabályai, 

illemtan (udvarlás, együttjáró párok társaság előtti magatartása). 

A lelkiismeret mint belső értékrend. 

Szeretet – a másik ember javának akarása. Egyéni és szociális szeretet. 

Okosság – a többi erény mértéke. 

Bátorság – tanúságtétel az igazságról. 

Mértékletesség – a helyes mérték az ösztönös és érzelmi életben. 

Sajátos erények, tulajdonságok: 

Hazaszeretet. 

Alázat. 

Öröm. 



Boldogság. 

Humor. 

Játékosság. 

 

Közösségi és társadalmi értékek 

A család és a kisebb közösségek értékközvetítő hatása. 

 

Értékrendünk szerint hozzuk döntéseinket. 

Döntésképesség, döntéshelyzetek, dönteni tudás gyakorlása szituációkkal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jellem, érték, erkölcs, értékrend, illemtan, lelkiismeret, mértékletesség, 

felelősségtudat,  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önismeret és érzelmi intelligencia 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Korábbi iskolai, családi és egyéb közösségi tapasztalatok alapján 

kialakult énkép és önértékelés, mely személyenként más és más szintű 

és minőségű, akárcsak a már kialakult vagy kialakulóban lévő EQ-

kompetenciák, melyek továbbfejleszthetők (szociális érzék, empatikus 

képesség, adekvát érzelemkifejezés és megértés stb.) Korábbi években 

megtanult fogalmak, ismeretek, elsajátított készségek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Saját és mások érzéseinek felismerése, megértése, elfogadása. 

Egészséges önbizalom elősegítése, személyiségtípusok ismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Egészséges énkép, a harmonikus személyiség.  

Mennyire fejlett az akaratom, mennyire vagyok kitartó? 

Tudatosság. 

Én- és csoportészlelés. Én-te-mi fogalma. 

 

Önértékelés kialakulása.  

A tágabb környezet hatása az önértékelés kialakulásában: média, internet, trendek. 

Önbecsülés, önkontroll. 

Külső és belső szépség. 

Az egészséges önbizalom alapjának megismerése: 

A „tartozom valahová” érzése – szeretnek, elfogadnak, biztonságban vagyok. 

Az „értékes vagyok” érzése – értékesnek, fontosnak tartanak. 

A „képes vagyok” érzése – magabiztos, céltudatos, versenyképes vagyok. 

Személyiségtípusok megismerése; temperamentum szerinti beosztás, erősségek, 

gyengeségek. 

Hogyan formálhatja az értelmünk az önértékelésünket? 

 



Az érzelmi intelligencia (EQ) fogalmának és szerepének megértése. 

Érzelmeink intelligens (képesség a jobbat választani) megértése. 

Segítségével képesek vagyunk megérteni az érzéseinket, ránk gyakorolt hatásukat. 

Mások érzéseinek megértése. 

Érzelmek felismerése és kifejezése; gondolatok és érzelmek kapcsolata; a negatív 

és pozitív érzelmek kifejezésének eszközei. 

Az EQ-készségek: 

Személyes kompetenciák 

Éntudat – tudok valamit vagy tudatában vagyok valaminek. 

Érzelmi tudatosság, önértékelés, magabiztosság. 

Self-management 

Önkontroll, átlátszóság, rugalmasság, kezdeményezés, optimizmus. 

Szociális kompetenciák 

Szociális érzék 

Empátia, mások megértése, emberekkel bánás, mások fejlesztése, 

ráérzés a hierarchiára. 

Szociális képességek 

Kommunikáció, kötődések kialakítása, konfliktuskezelés, hatás 

másokra, csapatmunka, vezetés, változások elindítása. 

Az EQ fejlesztési folyamata: ismerd magad – fejleszd magad – add magad. 

 

Gondolkodási hibák, stresszkezelés. 

 

Az érzések, gondolatok, testi tapasztalatok tudatosítása, és azok kifejezése. 

Az én-üzenetek jelentőségének felismerése a kapcsolatokban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Énkép, harmonikus személyiség, önértékelés, önbecsülés, önkontroll, 

személyiségtípusok, érzelmek felismerése és kifejezése, EQ-készség, 

személyes kompetencia, szociális kompetencia. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nemiség – férfi/női identitás – szexualitás – 

párkapcsolatok 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Számos konkrét ismeret a férfi-női és apa-anya szerep kérdéskörében, a 

saját testükkel kapcsolatos higiénés szabályok ismerete, ismeretek a 

terhességmegszakítás testi-lelki következményeiről; a házassággal-

élettársi kapcsolattal, más együttélési formákkal kapcsolatos 

vélemények és a saját családjukban szerzett pozitív vagy negatív 

tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A diákok segítése a genetikai nemnek megfelelő nemi identitás 

megerősödésében, a nemek közötti alapvető különbségek 

megismerésében és a káros sztereotípiák lebontásában, a serdülőkori 

biológiai-, lelki-, viselkedésbeli változások pozitív megélésében, a 



termékenységtudatos szemlélet kialakításában. 

A párkeresés és a párválasztás sikerének elősegítése. 

A férfi-női párkapcsolatok formáinak és az azokban megélt 

boldogság/csalódás lehetőségének megismerése, kialakítva a diákokban 

a családbarát szemléletet. 

Felkészítés a harmonikus, boldog, elkötelezett párkapcsolaton alapuló 

érett, felelős, kiegyensúlyozott, egészséges szexualitásra. 

Az emberi élet értékének tudatosítása a fogantatástól kezdve a 

természetes halálig. 

Ezek alapján meggyőződés kialakítása, az IGEN kimondása a valódi 

értékekre, és a NEM vállalása a szexuális promiszkuitásra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A nemi identitás, az ember kétneműsége – különbségek férfi és nő között 

 A nem kialakulása, a nemi szerepek összetevői, fejlődése. 

 A férfi és a nő közötti biológiai, pszichológiai és kulturális különbségek. 

 A férfiak és a nők együttműködése. 

 

Felelős szexualitás 

 A nemiséggel kapcsolatos anatómiai és élettani ismeretek. 

 A szülők és a jelenlegi fiatalok világának különbségei. 

 A serdülőkori biológiai és lelki változások szépségei, gondjai. Higiénés tanácsok. 

 A termékenység kincs, amire vigyázni és óvni kell. A biológiai háttér – a 

megtermékenyítés csodája. 

 „Felvilágosítás – kicsit másként” – őszinte, nyílt, érthető, „tabuk” nélküli 

felvilágosítás. 

 A szüzesség értéke, mit jelent a tisztaság. Önuralom és lemondás. 

 Hitek és tévhitek... A felelős szexualitásról kialakult képet befolyásoló tényezők:  

 család (szülők); 

 barátok, kortársak; 

 média (újságok, reklámok, filmek, internet) hatása. 

 Hormonálisan is odaköt a másikhoz. 

 

A párkeresés, a párválasztás sikerének elősegítése  

 Nővé és férfivá válás az önnevelésben. 

 Megismerkedés, találkozás (randevú, internetes párkeresés). 

 Növekedés a szabadságban és a felelősségben. 

 Növekedés a szeretetben: érzéseink, érzelmeink és ösztönös vágyaink kezelése. 

 Életre szóló, helyes döntések meghozatala – elköteleződés. Hűség (holtomiglan-

holtodiglan). 

 A férfi-nő kapcsolat fajtái: házasság, együttélés, élettársi kapcsolat, együttjárás, laza 

párkapcsolat. 

 

 



A termékeny szerelem: a gyermek mint ajándék 

 Felelős szülőség, a szülői hivatásra való tudatos felkészülés. 

 A szóhasználat szerepe a közgondolkodás alakításában. 

 Gyermek a családban – apa/anya-férj/feleség szerepek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemi identitás, különbségek férfi és nő között, felvilágosítás, 

családtervezés, életvédelem,  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Útelágazások, zsákutcák, útvesztők avagy  

veszélyek és devianciák, döntéshelyzetek 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Az egészséges életmód alapjai, az alkohol és a dohányzás hosszú távú 

hatásai. Az illegális drogokkal kapcsolatos fogalmaik (de az ismeretek 

még hiányosak). A csoportnyomás jelensége. A segítő szervezetek 

elérhetősége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felelős gondolkodás és a döntésképesség fejlesztése, választási 

alternatívák felismerése, valamint azok következményeinek 

tudatosítása. 

Pályaválasztás, életcélok, jövőkép kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szocializáció – a közösséghez tartozás igénye 

Érték, norma, szabály. Konformizmus, csoportnyomás. Többség-kisebbség. Sztereotípia, 

előítélet, diszkrimináció, deviancia, tolerancia.  

Társas hatások szerepe általában: kortársak, szociokulturális hatás.  

Médiahatás (tudatos használat, funkciók, jellemzők).  

Virtuális-reális? A virtuális világ veszélyei. 

A mobiltelefon, a számítógép és az internet hatásai a mai emberek életére. 

Intézmények szerepe: iskola (iskolai kötődés, tanárok, osztálytársak). 

 

Döntések és választási lehetőség: 

Egészség mint érték: 

Az egészség megőrzése. Betegségmegelőzés. 

Függőség, szenvedély-, drognélküli világ? 

A boldogság pótszerei, szerhasználat: dohányzás, alkohol, gyógyszer és illegális drog, 

egyéb függőséget okozó szerek és tevékenységek, mobil-, számítógép- és internetfüggés: 

kipróbálás, rendszeres fogyasztás, függés. Kialakulásban szerepet játszó rizikó- és 

védőfaktorok azonosítása, következmények. Nemet mondás, visszautasítási technikák 

gyakorlása. Dönteni tudás gyakorlása, a döntések felvállalása. 

A függőségtől való megszabadulás. 

Kudarcok. 

Baleset-megelőzés (pl. közlekedés/sportolás). 

Áldozattá válás. Bűnmegelőzés. 

 



Jövő 

Jövőkép(-nyújtás) – család, pályaválasztás. Karrier – hivatás. 

Vágyak, álmok és tervek a jövőről. Milyen céljaim vannak az életben?  

Rövid- és hosszú távú célok. Kitartás. 

Értékközvetítő példaképek. 

 

Segítségkérés és támasznyújtás 

Az emberi kapcsolatok fontossága. Saját szükségletek, elvárások tudatosítása. 

Problémamegbeszélés, a „titkok” megosztása.  

A támasznyújtás módjai – aktív segítségnyújtás. 

 

A döntési folyamat megismerése, a dönteni tudás és a nemet mondás gyakorlása. Segítség 

kérése és elfogadása. 

A káros szenvedélyek, különösen a drogok, illegális drogok rövid- és hosszú távú hatása.  

 

A gyermekbántalmazásban, a balesetek kialakulásában szerepet játszó rizikó- és védőfaktorok 

azonosítása, következmények felismerése és tudatosítása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csoportnyomás, deviancia, médiahatás (virtuális-reális), függőség, nemet 

mondás, tervek a jövőről, támasznyújtás, aktív segítségnyújtás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Változások, azok következményei és kezelésük 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Saját tapasztalatok az életciklusok változásaival kapcsolatban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A változás okozta feszültségek, bizonytalanságok, a stressz hatékony 

kezelése, valamint a veszteség elfogadásához szükséges kompetenciák 

kialakulásának elősegítése, fejlesztése, a változások kezelésével 

kapcsolatos ismeretek átadása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A fejlődéssel járó családi életciklus-váltások, veszteségek mint „normál krízisek”. 

A serdülőkor lelki, viselkedésbeli változásai. 

A váratlan, „nem normatív” veszteségek, krízisek kezelése (szenvedés, betegség, 

fogyatékosság, kudarcok, válás, munkanélküliség, szülők korai halála). 

Esélyegyenlőség. Fogyatékossághoz való hozzáállás. Fogyatékossági etikett. Fogyatékos 

személyeket segítő szervezetek. 

A változásra adott különféle lélektani reakciók (krónikus gyász, pszichoszomatika stb.) 

 

Egészségmegőrzés, prevenció. 

Félelem a betegségtől, az öregségtől és a haláltól. Az időskor értéke.  

A halál, az élet velejárója. 

A veszteségek kezelése: pszichológiai gyászmunka lépései (egyéni és közösségi folyamatai). 

A veszteségek kezelése a családban és a családon kívüli környezetben (erőforrások). 



A válásról és a mozaikcsaládban élés sajátos nehézségeiről (feszültségkezelési problémák). 

A családi életben folyamatosan jelenlévő változások kezelése, az azokkal járó nehézségek 

elviselése – toleranciaszint emelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

„Normál krízis”, „nem normatív” veszteség, krízis, változás, betegség, 

öregség, fogyatékosság, halál, veszteség, válás, gyászmunka. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Boldogság órák Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Saját családban megélt tapasztalat és más családok (pl. rokonok, 

ismerősök, barátok) megfigyelése, filmek, irodalmi művek alapján 

kialakult saját elképzelés, vélemény; korábbi tanévek során a különböző 

tantárgyakból a társadalomról, vallásról, világnézetről tanultak alapján 

kialakult tudás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A család értékének hangsúlyozása. Pozitív attitűd kialakítása és/vagy 

megerősítése a család intézménye iránt. 

Családon belüli kommunikáció és az érzelmek, a szeretet kifejezésének 

jelentősége. 

A diákok látásmódjának differenciáltabbá tétele, a társadalmi szinten 

berögzült káros sztereotípiák lebontása. 

A családi élet működésében lévő összefüggések minél szélesebb körű 

megismerése, a pozitív életszemlélet kialakítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Mi a boldogság? A boldogságkeresés útjai. A boldogtalanság. 

Miben kapok segítséget a családomtól, miben korlátoz engem a családom? 

1. Biológiai témakörök 

 A testi-lelki egészség. Az egészséges életmód. Fejlődés, elakadás, változás, krízis. 

 Az élet tisztelete és védelme  

 Testmozgás 

 

2. Pszichológiai témakörök 

 Az érzelmi intelligencia, a stresszkezelés, az indulatkezelés, agressziókezelés. 

 Kommunikációs sajátosságok. 

 A hála gyakorlása 

 Az optimizmus gyakorlása 

 Társas kapcsolatok ápolása 

 Boldogító jócselekedetek 

 Célok kitűzése és elérése 

 Megküzdési stratégiák 

 Apró örömök élvezete 

 A megbocsátás gyakorlása 

  Fenntartható boldogság 



 

3. Etikai témakörök 

 Szabadság – értelem és akarat kapcsolata. Az ember ösztönös és érzelmi élete. A 

szabadság mint az ember egyedülálló voltának kifejeződése. 

 Társadalmi normák, törvények, értékek. 

 Közösségi és társadalmi értékek. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

boldogság, , testi-leki egészség, élet tisztelete, emberi méltóság. 

 

 

  



 

8. évfolyam 

 

A család mint a társadalom legalapvetőbb egysége. A család működése 6 óra 

Társas kapcsolatok – kommunikáció – konfliktuskezelés 5 óra 

Jellem és értékrend 4 óra 

Önismeret és érzelmi intelligencia 5óra 

Nemiség – férfi/női identitás – szexualitás – párkapcsolatok 6 óra 

Útelágazások, zsákutcák, útvesztők avagy  

veszélyek és devianciák, döntéshelyzetek 
4 óra 

Változások, azok következményei és kezelésük 3 óra 

Boldogság órák 3óra  

Összesen 36 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A család mint a társadalom legalapvetőbb egysége. 

A család működése 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Saját családban megélt tapasztalat és más családok (pl. rokonok, 

ismerősök, barátok) megfigyelése, filmek, irodalmi művek alapján 

kialakult saját elképzelés, vélemény; korábbi tanévek során a különböző 

tantárgyakból a társadalomról, vallásról, világnézetről tanultak alapján 

kialakult tudás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A család értékének hangsúlyozása. Pozitív attitűd kialakítása és/vagy 

megerősítése a család intézménye iránt. 

Családon belüli kommunikáció és az érzelmek, a szeretet kifejezésének 

jelentősége. 

A diákok látásmódjának differenciáltabbá tétele, a társadalmi szinten 

berögzült káros sztereotípiák lebontása. 

A családi élet működésében lévő összefüggések minél szélesebb körű 

megértése/felfogása, ezáltal a kapcsolatokban, a problémák kezelésében, 

az élet autonóm irányításában stb. való egyre kompetensebb viselkedés 

erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A család – érték. A család a társadalom életadó alapsejtje. Otthonteremtés. 

Mi a boldogság? A boldogságkeresés útjai. A boldogtalanság. 

Miben kapok segítséget a családomtól, miben korlátoz engem a családom? 

Pályaválasztás. 

Hivatás és/vagy karrier, életpálya – a hivatás, karrier összeegyeztetése a családi élettel. 

Családi gazdálkodás, családi költségvetés, zsebpénz, takarékoskodás. 



 

1. Biológiai témakörök 

 Öröklés (hozott vs. szerzett adottságok). 

 A testi-lelki egészség. Az egészséges életmód. Egészséges táplálkozás, túlsúlyosság, 

kóros soványság. 

 Fejlődés, elakadás, akceleráció, változás, krízis. 

 A szexuális viselkedés biológiai aspektusai. 

 Az élet tisztelete és védelme – a fogantatástól a természetes halálig. 

 

2. Családszociológiai témakörök 

 A család mint intézmény, kapcsolódó intézmények, kultúra. 

 A család funkciói az egyén és a társadalom szempontjából. 

 Magatartásminták, szerepek, normák, értékek változásai. 

 Népesedési viszonyaink, a gyermekvállalás alakulása hazánkban. 

 Konfliktus a családban – a válás hatása a családokra. 

 Elhanyagolás, bántalmazás. 

 A családok működését segítő rendszerek (családsegítés, családvédelem stb.). 

 

3. Pszichológiai témakörök 

 A család mint rendszer működése, életciklus-váltások. 

 Az érzelmi intelligencia, a stresszkezelés, az indulatkezelés, agressziókezelés. 

 A világkép, emberkép, istenkép, a hit és vallásosság hatása a családi közösség életére. 

 Hagyományok, rítusok szerepe a családi közösségek életében. 

 Kommunikációs sajátosságok. 

 Nagycsaládok, egygyermekes családok, gyermektelen családok, a családalapítás 

hiánya, szingli életmód. 

 

4. Pedagógiai témakörök 

 Generációk közötti kommunikáció. 

 Pedagógusok, szülők és diákok jogai és kötelességei. 

 A gyermekvédelem családi és iskolai követelményei és működése. 

 

5. Etikai témakörök 

 Szabadság – értelem és akarat kapcsolata. Az ember ösztönös és érzelmi élete. A 

szabadság mint az ember egyedülálló voltának kifejeződése. 

 Társadalmi normák, törvények, értékek. 

 Közösségi és társadalmi értékek. 

 A család és a kisebb közösségek értékközvetítése. 

 A társadalom és az állam értékközvetítő szerepe. 

 Sajátos területek: emberi munka, a politika, a környezetvédelem, a béke. 

 

A társadalomban jelen levő családtípusok (nagycsaládok, egygyermekes vagy gyermektelen 

családok, a családalapítás hiánya, a szingli életmód stb.) megismerése és megvitatása. 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Család, boldogság, életpálya, testi-leki egészség, élet tisztelete, népesedési 

viszonyok, családsegítés, családvédelem, érzelmi és fizikai erőszak, emberi 

méltóság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Társas kapcsolatok – kommunikáció – konfliktuskezelés 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Iskolai és egyéb közösségben megélt kapcsolatok (osztálytársak, 

barátok, haverok, ismerősök stb.) tapasztalatai, a család-órán megismert 

kapcsolatépítési és -kezelési, konfliktusmegoldási stratégiák tudatos 

alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A diákok jó kommunikációs képességeinek kialakítása és/vagy 

erősítése. 

A konfliktuskezelési és -megoldó képesség fejlesztése. 

A konfliktusmegoldás lépéseinek, a kezeletlen konfliktusok 

következményeinek, a kulturális szignálok (öltözködés, hajviselet, 

smink, jelképek stb.) jelentőségének a megismerése; ezzel kapcsolatos 

véleményformálás és érzéskifejezés gyakorlása. 

Esélyegyenlőség – szemléletformálás. Elfogadó, pozitív attitűd 

kialakítása a hátrányos helyzetű személyekkel (idősek, romák, 

fogyatékos emberek stb.). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Társas kapcsolatok 

Én – te – mi – társas kapcsolatok. 

A kapcsolatba kerülés lépései. 

A kapcsolatot fenntartó elemek. 

 

A kapcsolatépítés fontos elemei:  

természetes kíváncsiság, kockáztatás, legyünk önmagunk, kérdezzünk, 

meghallgatás, elfogadás, bizalom, közös érdeklődés. 

Család:  

A szülők és a jelenlegi fiatalok világának különbségei. Kölcsönösség, 

összetartás, szeretet, tisztelet. Munkamegosztás, szerepek, kölcsönös segítés. 

Jogok és kötelességek. Családi ünnepek. Döntések és szabályok. A kétszülős, 

egyszülős, mozaik- és nevelőcsaládok.  

Barátság:  

A barátság jelentősége, kialakítása, szerepe a család életében.  

A különbözőségek elfogadása, összehasonlítás, az elfogadás hiánya, önzés. A 

barát választása, életkorok és nemek közötti barátság. Lehet-e igazi barátság fiú 

és lány között? Intimitás, érzelmek és gondolatok megosztása. Kölcsönös 

segítség.  

A csoportnyomás kivédése és határok állítása.  



Közösség:  

Egynemű és vegyes kortárs közösségek. Beilleszkedés. 

Szerelem, párválasztás:  

A párkapcsolatok kialakulása és tartóssága: párkeresés, megismerkedés, 

„lazázás”, randevúzás, együttjárás, csalódások, szakítás. Intimitás, szenvedély 

és elköteleződés.  

Együttélés, élettársi kapcsolat:  

a döntéshozatal nehézségei, az elköteleződés hiányából eredő problémák. 

Házasság:  

Életre szóló döntések meghozatala, elköteleződés és hűség. Gyermekvállalás. 

Illemtan, szokás, hagyomány, erkölcs. 

Hogyan gazdálkodunk az időnkkel; a szabadidő hasznos eltöltése. 

 

Kommunikáció a kapcsolatokban 

Az üzenet kódolásának és dekódolásának nehézségei, zavarai. 

Érzelmek kommunikációja. 

Verbális kommunikáció:  

őszinteség, egyértelmű fogalmazás, udvariasság, figyelem, barátságosság, 

hangszín. 

Nonverbális kommunikáció:  

mimika, tekintet, gesztusok, proxemika, vokális kommunikáció stb. 

Kulturális szignálok:  

öltözködés, hajviselet, smink, jelképek stb. kérdésköre. 

Belső kommunikáció:  

Értékek, szükségletek és célok megfogalmazása. Határok kijelölése. Döntések 

meghozatala, végrehajtása és felülvizsgálata. Önkontroll, transzparencia. 

Értő figyelem:  

Meghallgatás képessége, megértés, odafigyelés, visszatükrözés, átírás. 

Kérdezéstechnikák. 

Asszertivitás/Magabiztosság: 

Jogosultság az önkifejezéshez. Ötleteink, véleményünk, érzéseink kifejezése és 

kifejtése. Egyes szám első személy használata. A nemet mondás joga és 

lehetősége. A kritika nem sértő megfogalmazása. Manipuláció. 

Párkapcsolati kommunikáció:  

férfi és női kommunikáció sajátosságai, különbözőségei, ebből fakadó 

félreértések, problémák. 

Tömegkommunikáció vagy szociális kommunikáció:  

A tudatos médiahasználat és a kétlépcsős kommunikáció. 

A manipuláció eszközei. 

A virtuális világ veszélyei. A technika által előidézett változás a 

kommunikációban. Személyesség hiánya. 

A mobiltelefon, a számítógép és az internet hatásai a mai emberek életére. 

 

 



Konfliktuskezelés a kapcsolatokban (család, iskola, barátok, munkahely stb.) 

Bevezetés a konfliktusokba:  

Kiváltó esemény – meggyőződés – érzelem. Konfliktuskezelési stílusok. 

Előítélet. Alapvető kommunikációs technikák, empátia. 

Konfliktusmegoldási stratégiák:  

Megoldási lehetőségek, elhatározás, kitartás. A konfliktus megoldásának 

lépései. Az érzelmek kezelése. A saját és a másik fél véleményének, 

szükségleteinek figyelembe vétele. Tolerancia.  

Határok:  

Értékek és célok megfogalmazása. Kompromisszum és a határok betartatása. 

Verbális és fizikai abúzus, társfüggőség. 

 

Képesség kapcsolatok kezdeményezésére, gondozására és védelmezésére; a kapcsolatok 

buktatóinak megismerése és a változtatáshoz szükséges eszközök felismerése. 

A tanult készségek minél hatékonyabb alkalmazása a kapcsolatok megtartása és/vagy 

megerősítése érdekében. 

Az egészséges határok áthágása miatt kialakuló helyzetben megfelelő döntéshozatal egy 

kapcsolat megszakításáról vagy folytatásáról. 

 

Az elfogadás hiányának, az önzésnek, a kiközösítés következményeinek, a kommunikáció 

szintjeinek, a verbális- és nonverbális kommunikáció fogalmának, az odafigyelés 

fontosságának, a különböző konfliktusmegoldási stratégiáknak a megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elfogadás, bizalom, összetartás, tisztelet, beilleszkedés, elköteleződés, 

hűség, meghallgatás, tudatos médiahasználat, virtuális világ, tolerancia. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Jellem és értékrend 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Az „értékkel”, illetve „értékessel” kapcsolatos önálló gondolatok, 

személyes tapasztalatok, tanult fogalmak, családban, alsó- és a felső 

tagozatban megtanult viselkedési normák.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A jellem és az értékek szerepének és fontosságának megértetése. 

A felelősségtudat erősítése, magunkért és másokért érzett felelősség 

növelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Fogalmak tisztázása 

A jellem fogalma. 

Az érték fogalma. 

Az erkölcs fogalma. 

Az értékrend fogalma. 

 



Az alapprobléma megértése 

Van-e alapunk bizonyos értékekről, viselkedésről, szokásról kijelenteni, hogy 

helytelen? 

Az értéksemlegesség problematikája. 

 

Az erkölcs meghatározása 

Az ember személyes cselekvése, tudatosság, szándékosság – jó cselekedet és bűn. 

Emberi jogok. 

Társadalmi normák, törvények, értékek, társasági viselkedés írott és íratlan szabályai, 

illemtan (udvarlás, együttjáró párok társaság előtti magatartása). 

A lelkiismeret mint belső értékrend. 

Szeretet – a másik ember javának akarása. Egyéni és szociális szeretet. 

Okosság – a többi erény mértéke. 

Bátorság – tanúságtétel az igazságról. 

Mértékletesség – a helyes mérték az ösztönös és érzelmi életben. 

Sajátos erények, tulajdonságok: 

Hazaszeretet. 

Alázat. 

Öröm. 

Boldogság. 

Humor. 

Játékosság. 

 

Közösségi és társadalmi értékek 

A család és a kisebb közösségek értékközvetítő hatása. 

A társadalom és az állam értékközvetítő szerepe. 

 

Sajátos területek: emberi munka, a politika, a környezetvédelem, a béke. 

 

Értékrendünk szerint hozzuk döntéseinket. 

Döntésképesség, döntéshelyzetek, dönteni tudás gyakorlása szituációkkal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jellem, érték, erkölcs, értékrend, posztmodern relativizmus, illemtan, 

lelkiismeret, mértékletesség, felelősségtudat, érett személyiség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önismeret és érzelmi intelligencia 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Korábbi iskolai, családi és egyéb közösségi tapasztalatok alapján 

kialakult énkép és önértékelés, mely személyenként más és más szintű 

és minőségű, akárcsak a már kialakult vagy kialakulóban lévő EQ-

kompetenciák, melyek továbbfejleszthetők (szociális érzék, empatikus 

képesség, adekvát érzelemkifejezés és megértés stb.) Korábbi években 

megtanult fogalmak, ismeretek, elsajátított készségek. 



A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Saját és mások érzéseinek felismerése, megértése, elfogadása. 

Egészséges önbizalom elősegítése, személyiségtípusok ismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Egészséges énkép, a harmonikus személyiség.  

Mennyire fejlett az akaratom, mennyire vagyok kitartó? 

Tudatosság. 

Én- és csoportészlelés. Én-te-mi fogalma. 

 

Önértékelés kialakulása.  

A tágabb környezet hatása az önértékelés kialakulásában: média, internet, trendek. 

Önbecsülés, önkontroll. 

Külső és belső szépség. 

Sztereotípia, benyomáskeltés és szerepek. 

Az egészséges önbizalom alapjának megismerése: 

A „tartozom valahová” érzése – szeretnek, elfogadnak, biztonságban vagyok. 

Az „értékes vagyok” érzése – értékesnek, fontosnak tartanak. 

A „képes vagyok” érzése – magabiztos, céltudatos, versenyképes vagyok. 

Személyiségtípusok megismerése; temperamentum szerinti beosztás, erősségek, 

gyengeségek. 

Hogyan formálhatja az értelmünk az önértékelésünket? 

 

Az érzelmi intelligencia (EQ) fogalmának és szerepének megértése. 

Érzelmeink intelligens (képesség a jobbat választani) megértése. 

Segítségével képesek vagyunk megérteni az érzéseinket, ránk gyakorolt hatásukat. 

Mások érzéseinek megértése. 

Érzelmek felismerése és kifejezése; gondolatok és érzelmek kapcsolata; a negatív 

és pozitív érzelmek kifejezésének eszközei. 

Az EQ-készségek: 

Személyes kompetenciák 

Éntudat – tudok valamit vagy tudatában vagyok valaminek. 

Érzelmi tudatosság, önértékelés, magabiztosság. 

Self-management 

Önkontroll, átlátszóság, rugalmasság, kezdeményezés, optimizmus. 

Szociális kompetenciák 

Szociális érzék 

Empátia, mások megértése, emberekkel bánás, mások fejlesztése, 

ráérzés a hierarchiára. 

Szociális képességek 

Kommunikáció, kötődések kialakítása, konfliktuskezelés, hatás 

másokra, csapatmunka, vezetés, változások elindítása. 

Az EQ fejlesztési folyamata: ismerd magad – fejleszd magad – add magad. 

Gondolkodási hibák, stresszkezelés. 



Az érzések, gondolatok, testi tapasztalatok tudatosítása, és azok kifejezése. 

Az én-üzenetek jelentőségének felismerése a kapcsolatokban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Énkép, harmonikus személyiség, önértékelés, önbecsülés, önkontroll, 

személyiségtípusok, érzelmek felismerése és kifejezése, EQ-készség, 

személyes kompetencia, szociális kompetencia. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nemiség – férfi/női identitás – szexualitás – 

párkapcsolatok 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Számos konkrét ismeret a férfi-női és apa-anya szerep kérdéskörében, a 

saját testükkel kapcsolatos higiénés szabályok ismerete, ismeretek a 

terhességmegszakítás testi-lelki következményeiről; a házassággal-

élettársi kapcsolattal, más együttélési formákkal kapcsolatos 

vélemények és a saját családjukban szerzett pozitív vagy negatív 

tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A diákok segítése a genetikai nemnek megfelelő nemi identitás 

megerősödésében, a nemek közötti alapvető különbségek 

megismerésében és a káros sztereotípiák lebontásában, a serdülőkori 

biológiai-, lelki-, viselkedésbeli változások pozitív megélésében, a 

termékenységtudatos szemlélet kialakításában. 

A párkeresés és a párválasztás sikerének elősegítése. 

A férfi-női párkapcsolatok formáinak és az azokban megélt 

boldogság/csalódás lehetőségének megismerése, kialakítva a diákokban 

a családbarát szemléletet. 

Felkészítés a harmonikus, boldog, elkötelezett párkapcsolaton alapuló 

érett, felelős, kiegyensúlyozott, egészséges szexualitásra. 

Az emberi élet értékének tudatosítása a fogantatástól kezdve a 

természetes halálig. 

Ezek alapján meggyőződés kialakítása, az IGEN kimondása a valódi 

értékekre, és a NEM vállalása a szexuális promiszkuitásra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A nemi identitás, az ember kétneműsége – különbségek férfi és nő között 

 A nem kialakulása, a nemi szerepek összetevői, fejlődése. 

 Pszichoszexuális fejlődés, személyiségfejlődés. 

 A férfi és a nő közötti biológiai, pszichológiai és kulturális különbségek. 

 A férfiak és a nők együttműködése. 

 

Felelős szexualitás 

 A nemiséggel kapcsolatos anatómiai és élettani ismeretek. 

 A szülők és a jelenlegi fiatalok világának különbségei. 

 A serdülőkori biológiai és lelki változások szépségei, gondjai. Higiénés tanácsok. 



 A termékenység kincs, amire vigyázni és óvni kell. A biológiai háttér – a 

megtermékenyítés csodája. 

 „Felvilágosítás – kicsit másként” – őszinte, nyílt, érthető, „tabuk” nélküli 

felvilágosítás. 

 A szex mint alapvető emberi szükséglet, célja és szépsége: szaporodás, gyermek; 

örömszerzés; szeretetkapcsolat kifejezése. 

 A szüzesség értéke, mit jelent a tisztaság. Önuralom és lemondás. 

 A szexuális úton terjedő betegségek – SZTB-k, az AIDS megelőzése. 

 Pornográfia, prostitúció. 

 Szex, érosz, agapé: személyes és testi odaadottság. 

 Hitek és tévhitek... A felelős szexualitásról kialakult képet befolyásoló tényezők:  

 család (szülők); 

 barátok, kortársak; 

 média (újságok, reklámok, filmek, internet) hatása. 

 A szex és a házasság.  

 A szexuális kapcsolatban benne foglaltatik a gyermekáldás lehetősége.  

 Nincs 100%-os védekezési mód. 

 Hormonálisan is odaköt a másikhoz. 

 

A párkeresés, a párválasztás sikerének elősegítése  

 Nővé és férfivá válás az önnevelésben. 

 Megismerkedés, találkozás (randevú, internetes párkeresés). 

 Párkapcsolat érettsége. 

 Növekedés a szabadságban és a felelősségben. 

 Növekedés a szeretetben: érzéseink, érzelmeink és ösztönös vágyaink kezelése. 

 Életre szóló, helyes döntések meghozatala – elköteleződés. Hűség (holtomiglan-

holtodiglan). 

 A férfi-nő kapcsolat fajtái: házasság, együttélés, élettársi kapcsolat, együttjárás, laza 

párkapcsolat. 

 

A termékeny szerelem: a gyermek mint ajándék 

 Felelős szülőség, a szülői hivatásra való tudatos felkészülés. 

 Születésszabályozás, pozitív és negatív családtervezés – átgondoltság, tervszerűség és 

felelősség. Teljes körű tájékoztatás a családtervezési módszerekről. Mesterséges és 

természetes családtervezési formák. Fogamzásgátlás. Egészséges életkezdet. 

 Életvédelem, magzatvédelem – abortusz-megelőzés. A magzati élet állomásai. 

Az emberi élet a legnagyobb csoda című, magzati életet bemutató film. 

 A várandósság – nem „terhesség”. Áldott állapot.  

 A szóhasználat szerepe a közgondolkodás alakításában. 

 Ismerkedés a szülés eseményével, a szülés baba-mamabarát formáival.  

Természetes szülés, császármetszés. A szüléstől való félelem megbeszélése, szülési 

nehézségek és szövődmények. 

 A csecsemőgondozás alapismeretei. 



 A csecsemő táplálása, a szoptatás fontossága. 

 Gyermek a családban – apa/anya-férj/feleség szerepek. 

 Nehezített termékenység, meddőség kérdése. Örökbefogadás. 

Korai teherbeesés. A művi terhességmegszakítás lelki és fizikai következményei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemi identitás, különbségek férfi és nő között, a megtermékenyítés 

csodája, felvilágosítás, családtervezés, életvédelem, várandósság, szülés, 

csecsemőgondozás, meddőség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Útelágazások, zsákutcák, útvesztők avagy  

veszélyek és devianciák, döntéshelyzetek 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Az egészséges életmód alapjai, az alkohol és a dohányzás hosszú távú 

hatásai. Az illegális drogokkal kapcsolatos fogalmaik (de az ismeretek 

még hiányosak). A csoportnyomás jelensége. A segítő szervezetek 

elérhetősége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felelős gondolkodás és a döntésképesség fejlesztése, választási 

alternatívák felismerése, valamint azok következményeinek 

tudatosítása. 

Pályaválasztás, életcélok, jövőkép kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szocializáció – a közösséghez tartozás igénye 

Érték, norma, szabály. Konformizmus, csoportnyomás. Többség-kisebbség. Sztereotípia, 

előítélet, diszkrimináció, deviancia, tolerancia.  

Társas hatások szerepe általában: kortársak, szociokulturális hatás.  

Médiahatás (tudatos használat, funkciók, jellemzők).  

Virtuális-reális? A virtuális világ veszélyei. 

A mobiltelefon, a számítógép és az internet hatásai a mai emberek életére. 

Intézmények szerepe: iskola (iskolai kötődés, tanárok, osztálytársak). 

 

Döntések és választási lehetőség: 

Egészség mint érték: 

Az egészség megőrzése. Betegségmegelőzés. 

Függőség, szenvedély-, drognélküli világ? 

A boldogság pótszerei, szerhasználat: dohányzás, alkohol, gyógyszer és illegális drog, 

egyéb függőséget okozó szerek és tevékenységek, mobil-, számítógép- és internetfüggés: 

kipróbálás, rendszeres fogyasztás, függés. Kialakulásban szerepet játszó rizikó- és 

védőfaktorok azonosítása, következmények. Nemet mondás, visszautasítási technikák 

gyakorlása. Dönteni tudás gyakorlása, a döntések felvállalása. 

A függőségtől való megszabadulás. 

A fiatalkori szexualitás következményei. 

Kudarcok. 



Baleset-megelőzés (pl. közlekedés/sportolás). 

Fiatalkori bűnelkövetés.  

Áldozattá válás. Bűnmegelőzés. 

A bűnelkövetők visszavezetése a társadalomba. 

 

Jövő 

Jövőkép(-nyújtás) – család, pályaválasztás. Karrier – hivatás. 

Vágyak, álmok és tervek a jövőről. Milyen céljaim vannak az életben?  

Rövid- és hosszú távú célok. Kitartás. 

A globális problémák és a lokális válaszok.  

Értékközvetítő példaképek. 

 

Segítségkérés és támasznyújtás 

Az emberi kapcsolatok fontossága. Saját szükségletek, elvárások tudatosítása és asszertív 

kommunikációja. Problémamegbeszélés, a „titkok” megosztása.  

A támasznyújtás módjai – aktív segítségnyújtás. 

 

A döntési folyamat megismerése, a dönteni tudás és a nemet mondás gyakorlása. Segítség 

kérése és elfogadása. 

A káros szenvedélyek, különösen a drogok, illegális drogok rövid- és hosszú távú hatása.  

 

A fiatalkori szexualitásban, a gyermekbántalmazásban, a balesetek kialakulásában szerepet 

játszó rizikó- és védőfaktorok azonosítása, következmények felismerése és tudatosítása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csoportnyomás, deviancia, médiahatás (virtuális-reális), függőség, nemet 

mondás, tervek a jövőről, támasznyújtás, aktív segítségnyújtás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Változások, azok következményei és kezelésük 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Saját tapasztalatok az életciklusok változásaival kapcsolatban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A változás okozta feszültségek, bizonytalanságok, a stressz hatékony 

kezelése, valamint a veszteség elfogadásához szükséges kompetenciák 

kialakulásának elősegítése, fejlesztése, a változások kezelésével 

kapcsolatos ismeretek átadása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A fejlődéssel járó családi életciklus-váltások, veszteségek mint „normál krízisek”. 

A serdülőkor lelki, viselkedésbeli változásai. 

A váratlan, „nem normatív” veszteségek, krízisek kezelése (szenvedés, betegség, 

fogyatékosság, kudarcok, válás, munkanélküliség, szülők korai halála). 

Esélyegyenlőség. Fogyatékossághoz való hozzáállás. Fogyatékossági etikett. Fogyatékos 

személyeket segítő szervezetek. 

A változásra adott különféle lélektani reakciók (krónikus gyász, pszichoszomatika stb.) 



Egészségmegőrzés, prevenció. 

Félelem a betegségtől, az öregségtől és a haláltól. Az időskor értéke. Az időskor és a 

betegápolás. 

 

A halál, az élet velejárója. 

A veszteségek kezelése: pszichológiai gyászmunka lépései (egyéni és közösségi folyamatai). 

A veszteségek kezelése a családban és a családon kívüli környezetben (erőforrások). 

A válásról és a mozaikcsaládban élés sajátos nehézségeiről (feszültségkezelési problémák). 

Átmeneti rítusok szerepe és lehetőségei a változások kezelésében (kapcsolati rítusok – 

eljegyzés, esküvő, évfordulók; születéssel kapcsolatos rítusok, egy-egy életszakasz lezárását 

és egy új megnyitását jelző rítusok – ballagás, születésnap; halállal kapcsolatos rítusok).  

 

A társadalmi változások szerepe. 

 

A családi életben folyamatosan jelenlévő változások kezelése, az azokkal járó nehézségek 

elviselése – toleranciaszint emelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

„Normál krízis”, „nem normatív” veszteség, krízis, változás, betegség, 

öregség, fogyatékosság, halál, veszteség, válás, gyászmunka. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Boldogság órák Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Saját családban megélt tapasztalat és más családok (pl. rokonok, 

ismerősök, barátok) megfigyelése, filmek, irodalmi művek alapján 

kialakult saját elképzelés, vélemény; korábbi tanévek során a különböző 

tantárgyakból a társadalomról, vallásról, világnézetről tanultak alapján 

kialakult tudás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A család értékének hangsúlyozása. Pozitív attitűd kialakítása és/vagy 

megerősítése a család intézménye iránt. 

A közösségen belüli kommunikáció és az érzelmek, a szeretet 

kifejezésének jelentősége. 

A diákok látásmódjának differenciáltabbá tétele, a társadalmi szinten 

berögzült káros sztereotípiák lebontása. 

A közösségi élet működésében lévő összefüggések minél szélesebb körű 

megismerése, a pozitív életszemlélet kialakítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Mi a boldogság? A boldogságkeresés útjai. A boldogtalanság. 

Miben kapok segítséget a családomtól, miben korlátoz engem a családom? 

1. Biológiai témakörök 

 A testi-lelki egészség. Az egészséges életmód. Fejlődés, elakadás, változás, krízis. 

 Az élet tisztelete és védelme  

 Testmozgás 



2. Pszichológiai témakörök 

 Az érzelmi intelligencia, a stresszkezelés, az indulatkezelés, agressziókezelés. 

 Kommunikációs sajátosságok. 

 A hála gyakorlása 

 Az optimizmus gyakorlása 

 Társas kapcsolatok ápolása 

 Boldogító jócselekedetek 

 Célok kitűzése és elérése 

 Megküzdési stratégiák 

 Apró örömök élvezete 

 A megbocsátás gyakorlása 

  Fenntartható boldogság 

 

3. Etikai témakörök 

 Szabadság – értelem és akarat kapcsolata. Az ember ösztönös és érzelmi élete. A 

szabadság mint az ember egyedülálló voltának kifejeződése. 

 Társadalmi normák, törvények, értékek. 

 Közösségi és társadalmi értékek. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

boldogság, , testi-leki egészség, élet tisztelete, emberi méltóság. 

 

  



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló 

 tisztában van a család értékével, pozitív hozzáállása erősödik a család 

intézménye iránt;  

 képes a családon belüli jó kommunikációra, és érzelmei, szeretete 

kifejezésére; 

 képes arra, hogy kapcsolataiban, a problémái kezelésében, az élete 

autonóm irányításában egyre kompetensebben viselkedjen; 

 ismeri a társadalomban jelen levő családtípusokat; 

 tud kapcsolatokat kezdeményezni, gondozni és védelmezni; a 

konfliktusokat tudja kezelni és megoldani; 

 megfelelő döntést tud hozni egy kapcsolat megszakításáról vagy 

folytatásáról; 

 ki tudja fejteni véleményét, ki tudja fejezni érzéseit; 

 elfogadó, pozitív attitűd erősödik benne a hátrányos helyzetű 

személyek iránt; 

 érti a jellem és az értékek szerepét és fontosságát;  

 kezd kialakulni benne egy stabil, az egyetemes emberi értékeken 

alapuló értékrend. Az érett személyiség kialakulásának útján tovább 

halad; 

 képes saját és mások érzéseit felismerni, megérteni, elfogadni;  

 kezd kialakulni benne az egészséges önbizalom; 

 tovább erősödik benne a genetikai nemnek megfelelő nemi identitás; 

kialakul benne a termékenységtudatos szemlélet;  

 ismeri a családtervezési módszerek hatásmechanizmusát, 

mellékhatásait, tisztában van a természetes családtervezés modern 

módszerének működésével; 

 felelősséget érez az életvédelem iránt; 

 a felelős gondolkodás és dönteni tudás képessége fejlődik benne, és 

kezdi begyakorolni a nemet mondást;  

 segítséget mer és tud kérni a környezetétől; 

 megtanulja elviselni, sőt kezelni a változással járó nehézségeket;  

 felfedezi a serdülőkor szépségeit és nehézségeit; 

 képes a betegség-fogyatékosság kérdéskörének kezelésére; 

 törekszik a változás okozta feszültségek, bizonytalanságok, a stressz 

hatékony kezelésére. 

 a veszteség elfogadásához szükséges lelki és mentális kompetenciái 

fejlődnek. 

 



Helyi tanterv 

 

Testnevelés 

Az alapfokú nevelés-oktatás második szakaszába lépve az 1–4. évfolyamon elkezdett sokoldalú 

pszichomotoros és az ezen keresztül megvalósuló kognitív, affektív-emocionális képesség-összetevők 

fejlesztése tovább folytatódik. A személyiségformálás – a tanulók életkori sajátosságainak 

figyelembevételével, a szenzitív időszakokhoz igazodó mozgástartalmakon keresztül – a tanulási, 

nevelési célokat úgy valósítja meg, hogy közben a Nat kompetenciarendszerében realizálja az Európai 

Unió kulcskompetenciáinak fejlesztését. Kiemelt terület a személyes és társas kompetencia-összetevők 

rendszerében a szomatikus egészség, a szocio-emocionális jóllét, a biztonság és az emberi kapcsolatok 

minősége.  

A testnevelés tartalmi elemei közé az 5. évfolyamtól belép a sportági alaptechnikák és taktikák 

rendszere, a hozzájuk kapcsolódó elméleti ismeretekkel, miközben folytatódik a széles spektrumú 

koordinációsképesség-fejlesztés. A nevelési szakasz elején a kondicionális képességek differenciált 

fejlesztése itt is elsősorban a mozgáskészségek elsajátításán, játékos gyakorláson keresztül történik, 

majd később fokozatosan előtérbe kerül az életkori sajátosságokhoz igazodó kondicionális képzés. A 

mozgástanulás folyamatában fontos szerepet kap az elméleti tudatosítás, az ok-okozati összefüggések 

ismertetése, mely elősegíti a mentalizációs folyamatokat. Mindez a változó környezeti feltételekhez 

igazodó, egyre összetettebb mozgássorok hatékony elsajátítását teszi lehetővé.  

A testi-lelki egészségre nevelés célrendszere a tanulási terület egészét áthatja. A tanulók tovább bővítik 

az egészséges életvitel alapjaival összefüggő ismereteiket. A közvetlen mozgástapasztalattal szoros 

kapcsolatban álló elméleti ismeretekkel gyarapodva tudatosul bennük a különböző mozgásformák 

egészségmegőrző hatása. Tisztában vannak az alapszintű anatómiai, edzéselméleti 

törvényszerűségekkel (pl. a bemelegítés módja, funkciói), ami a baleset-megelőzés, a biztonságos 

sportolás, az egészséges testi fejlődés legfőbb záloga. A testi higiéniai tevékenységeket igyekeznek 

mindennapi szokásrendszerükbe illeszteni, mellyel párhuzamosan a XXI. századi életforma 

stresszhatásainak kezelésére megfelelő stratégiákat (pl. relaxációs módszerek) sajátítanak el. A 

tanulóközpontú szemlélettel átitatott oktatási környezetben erősödik a tanulói sportolási kedv, a 

mozgáshoz fűződő pozitív attitűd. Ehhez kapcsolódóan prioritást kapnak a játékos feladatmegoldások, 

az élményalapú tananyag-feldolgozás. A változatos munkaformák alkalmazása, a gyakran változó 

összetételű, képességű heterogén csoportok együttes sporttevékenysége a méltányosság, a társakhoz 

való alkalmazkodás, a tolerancia, a csapatszellem, az egymás tanításának lehetőségét is magába 

foglalja. Ez a tanulók társas kapcsolataiban az együttműködésre és kölcsönös tiszteletadásra nevelés 

célját valósítja meg. A társas mozgásformák egyben az elfogadást, a konfliktuskezelés asszertív 

eszközeit kínálják. A változatos küzdőfeladatokban előtérbe kerül az iskolai küzdősportokra jellemző 

technikák végrehajtása és azok test-test elleni küzdelemben történő kreatív alkalmazása. Ezek az 

egyszerű mozgásformák esetében szabadon végrehajthatók, mások tanári irányítás mellett, a 

legnagyobb mozgásbiztonság elérésére törekedve, a balesetveszély minimálisra csökkentése mellett. 

A tanár-diák interakciókban a pedagógus mintaadó, facilitátor szerepe a tanulók kommunikációs 

kultúrájának kialakításában realizálódik, mely a kooperatív jellegű gyakorlásban kihat a diákok közötti 



kommunikáció minőségére is. Mindezen tényezők a mozgással, sportolással kapcsolatban jelentős 

attitűdformáló erőt jelentenek.   

A nevelési-oktatási szakasz végéhez közeledve egyre nagyobb mértékben kapnak szerepet az induktív 

jellegű feladatmegoldások, melyek a gondolkodást és a problémamegoldó képességeket fejlesztik. A 

tanulási terület – sajátosságaiból adódóan – folyamatosan fejleszti az önismeretet, az önelfogadás 

képességét, melynek rendszeresen alkalmazott eszköze – a pedagógus általi előremutató formatív 

visszajelzések mellett – az ön- és társértékelés. Ezek a folyamatok a 7–8. évfolyamon hozzájárulnak a 

tanulók saját készség- és képességszintű erősségeinek, illetve hiányosságainak felismeréséhez, ezáltal 

a képességek tanári segítséggel tudatosan fejleszthetők. A tradicionális sportágak meghatározó 

szereplőinek, olimpikonjainak megismerésével a tanulókat a nemzeti azonosságtudatra, a haza 

szeretetére neveljük, amelyben a példaképformálás is hangsúlyos szerepet kap. 

Az IKT-eszközök a mozgástanulás, a diagnosztika, az egészséges életvezetés kialakításának hatékony 

segítői, mindemellett a konstruktív jellegű elméleti ismeretszerzést is jelentősen támogatják. Ezzel a 

tanulók motivációjára és digitáliskompetencia-szintjére gyakorolhatunk pozitív hatást. Az 

egészségfejlesztés mozgáshoz kapcsolódó eszközrendszerével tudatosítjuk a szabad levegőn, a 

természetes környezetben folytatott rendszeres testedzés testi és lelki jóllétet erősítő hatását, ami 

pozitív irányú befolyást gyakorol a tanulók környezettudatos szemléletmódjára. Ezzel a testnevelés 

hozzájárul a fenntartható jelen és jövő iránti elkötelezettséghez mint nevelési célhoz. 

A testnevelés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A testnevelés tantárgy eredményességéhez fontos a mély és értő (motoros) 

tanulás képességének elsajátítása. A motoros tanulásra is igaz, hogy a környezettel kialakult 

kölcsönhatás eredményeként létrejövő, tartós és alkalmazkodó változás, amely a különböző tanulási 

formákkal összekapcsolódva a személyiség fejlődésének más területeire is hatást gyakorol. A 

különböző mozgásformák elsajátítása – különös tekintettel az általános iskola kezdeti szakaszában – 

jelentős befolyással van a tanuló kognitív fejlődésére, hiszen a mozgásos cselekvés célirányos, komplex 

kognitív-motoros tevékenység. Hatékony és eredményes motoros tanulás-tanítás csak akkor 

valósulhat meg, ha annak során figyelembe veszik az életkori és tanulási sajátosságokat, s ha az 

spirálisan építkező és gyakorlatorientált.  

A kommunikációs kompetenciák: A testnevelés – az érthetőség, az árnyaltság és a pontosság 

elvárásainak mentén – fejleszti a nyelvi kommunikáció minőségét. A testnevelésben a kommunikáció 

általában nehezített körülmények között, felhívó, felszólító módon zajlik, amelynek nem lehet sajátja 

az erőtlenül formált és artikuláció nélküli beszéd. A tantárgy fejleszti a hallás utáni szövegértés mellett 

a kommunikáció más formáit is, úgymint a kéz- és karjelzéseket, a testmozgás, a sportolás közbeni 

gesztusokat, a tekintet és/vagy az arc izmainak játékát. A sporttevékenységek folyamatos 

metakommunikáció mentén folynak, elég csak a jelzésértékű testtartásokra vagy a távolodó-közeledő 

mozgások kifejezőerejére gondolni. A szakkifejezések, a helyes terminológia elsajátításával lehetővé 

válik a procedurális tudás átfordítása a gondolkodás révén tervezhető motoros produktummá. 

A digitális kompetenciák: Az információs és tudástársadalom korában meghatározóan fontos, hogy a 

korszerű digitális eszközök hogyan épülnek be a nevelés, az oktatás és a képzés tanítási-tanulási 

folyamataiba. A digitális kompetencia főbb területeinek ‒ digitális jelenlét, életvezetés és produktivitás 

‒ fejlesztése a testnevelésnek és egészségfejlesztésnek is egyik kiemelt célja. A digitális kompetencia a 

testnevelés tantárgy esetében is elengedhetetlen, példaként említhető a teljesítménymonitorozás, a 



mozgáselemzés, az információkeresés, -szűrés és -feldolgozás digitális eszközökkel történő 

megvalósítása. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A motoros tanulás során elsősorban a cselekvéses 

tényező dominál, de a hatékonysága és eredményessége – a verbális metódusok által – a kognitív 

komponensektől is függ. A beszéd és a gondolkodás kapcsolata révén válik lehetővé a motoros 

tevékenységekkel összefüggő ismeretek és tapasztalatok tárolása, felidézése. A nyelvhasználat teszi 

lehetővé a mozgásos cselekvéstanuláshoz szükséges ideomotoros kép, a gondolati modell kialakítását, 

tervezését. A kreatív feladatmegoldásokon alapuló problémamegoldó gondolkodás egyaránt 

megjelenik a nyílt jellegű mozgáskészségek (pl. sportjátékok) változatos döntéshozatali 

játékhelyzeteiben és a kognitív típusú testnevelési játékokban (pl. táblajátékok mozgásos változatai). 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A testnevelés tantárgy a személyes és társas 

kompetenciák fejlesztésének egyik terepe. Az iskolának fejlesztenie szükséges a szomatikus 

egészséggel, a társas-érzelmi jólléttel, a biztonsággal kapcsolatos kompetenciákat. A fejlesztés kiterjed 

a testi jóllét és a motoros teljesítőképesség kialakítására is. A tantárgy tanulásának és tanításának 

jelentős közösségfejlesztő hatása van. Külön kiemelendők a csapatsportokban fontos szerepet játszó 

együttműködési formák, a közösséget alakító tényezők (a közös célkitűzések, a közös gyakorlás 

élménye, a teljesítmény egyént és csapatközösséget formáló szerepe, a csapaton belüli összetartozás 

és egymásrautaltság stb.). 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az iskola a 

kiemelkedő sportszakemberek és sportolók által létrehozott kreatív produktumok megismerésének 

egyik helye, ami az alkotó produkálás biztosításával támogatja, hogy a tanuló értelmezni tudja a 

sporteredmények személyes és társadalmi életre gyakorolt hatását. A tanuló ezeknek a 

kompetenciáknak az elsajátításával képessé válik arra, hogy saját tanulási tevékenységében is 

értékesnek tartsa a testnevelés, az egészségfejlesztés kreatív ötleteit és produktumait. Önmaga kreatív 

alkotásokat hoz létre (pl. alkotóképes játéktevékenység vagy bemelegítő gyakorlatok és 

edzésprogramok összeállítása) a tanulási tevékenység ezen területén, és elsajátítja a fizikai aktivitás, a 

testedzés és a sportolás rekreációt támogató elemeit. A tanuló megtanulja értékként kezelni az 

olimpiai eszmét, az olimpiai játékokon elért eredményeket. Értékesnek tartja a magyar, az európai és 

a világ testkulturális örökségét. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A testnevelés és egészségfejlesztés a tanuló 

ügyességét, erejét, állóképességét, szomatikus, mentális és érzelmi teherbírását fejlesztve teszi 

képessé az egyént a különböző munkatevékenységek elvégzésére. A sporttevékenység hozzájárul a 

munkaerkölcsi tulajdonságok (például fegyelmezettség, közösségi szemlélet, lelkiismeretesség, 

felelősségteljesség, munkaszeretet) kialakításához. A testnevelésben és a sportban alkalom nyílik a 

bátorságot, a kockázatot, az önállóságot, a monotóniatűrést és az innovációt igénylő tevékenységekre, 

a vállalkozáshoz szükséges kezdeményezőkészség alkalmazására és a határozott viselkedésre. Az 

önállóságot igénylő, döntési helyzeteket biztosító sportolás a tanulót hozzásegíti, hogy a munkavégzés 

során is hasonló módon cselekedjen. A testedzés, a sportolás – a szabadidő egészséges eltöltésén 

keresztül, rekreatív hatásával – elősegíti a munka utáni pihenést, kikapcsolódást és regenerálódást. 

Az iskolai testnevelés óra keretén belül megvalósuló könnyített testnevelés esetében - amelyen 

egészségi állapotváltozásuk miatt ideiglenesen illetve tartósan csökkent teljesítőképességű tanulók 

vesznek részt – a testnevelő tanárnak az egészségi állapotot és az abból adódó egyéni sajátosságot 



maximálisan figyelembe véve, differenciáltan kell megvalósítania a fejlesztési feladatokat. Ezekhez a 

fejlesztési feladatokhoz nyújt segítséget a gyógytestnevelés témakör. 

A korszerű gyógytestnevelés szemlélet, amely szakít az eddigi korrekciós gyakorlatok túlsúlyára épülő 

tananyagtartalommal, indokolttá teszi a mindennapos testnevelés szerves részként való megjelenését 

a kerettantervben. A korszerű szemléletben elvárásként jelenik meg a korrekciós gyakorlatokkal 

egyenlő arányban megjelenő, a kerettantervben megvalósuló témakörök elsajátítása a 

gyógytestnevelésre utalt tanulók körében is. A fentiek indokolják, hogy minden témakör mellett 

megjelennek a gyógytestnevelés specifikus gyakorlatelemei. Az önállóan megjelenő 

„Gyógytestnevelés” témakör csak az ezen a területen érintett tanulókra vonatkozik, mely külön 

órakeretben valósul meg. A gyógytestneveléssel kapcsolatos órakeret meghatározásához ad segítséget 

„A témakörök áttekintő táblázata” kiegészítő szövege. 

Az 5-8. évfolyamon a gyógytestnevelés területén elvárás az egyéni és differenciált gyakorlatok tudatos 

végrehajtása, valamint, hogy a tanulók az egészségük fejlesztése érdekében tudatosan alkalmazzák a 

szabadidős és sportjátékokat. A gyakorlások során kiemelten jelenik meg a kontrollált légzés, a 

pulzusszámlálás és a relaxáció. 

A tanulók mozgáshoz fűződő pozitív attitűdjének kialakítása érdekében az értékelés alapja a különböző 

sportági mozgáskészségekben, valamint a motorikus képességekben a tanuló önmagához mért 

fejlődése. A tanultsági szint méréséhez fontosak a különböző pontérték-táblázatok, számszerűsített 

vagy grafikonos statisztikai eljárások, de az egyes próbákon és teszteken elért eredmények mellett 

legalább olyan fontos az érzelmi-akarati tényezők figyelembevétele az értékelés, osztályozás során. 

5–6. évfolyam 

Az 5. évfolyamba lépő diákok testi fejlődésében a fiúk és a leányok között jellemző különbségek még 

nem mutatkoznak. A leányok egy hosszú (9 éves kortól tartó), mérsékelt ütemű megnyúlási szakasz 

közepén, míg a fiúk a pubertáskort megelőző testalkati telítődési szakaszban járnak. A két nem 

terhelhetősége közel azonos. A 11–12 éves diákok, a sokoldalú alapokra építkezve, eredményesen 

tanulnak új sportági technikákat mind a zárt, mind a nyílt jellegű mozgáskészségekben. Mozgásigényük 

igen jelentős, figyelmük, koncentrálóképességük tartós, ami az időhatékony óraszervezéssel tovább 

segíti a pszichomotoros tanulási folyamatokat.  

A korosztály kondicionális képzésében kiemelt szerepet kap a gerincoszlop tartóizmainak, a törzs 

általános erő-állóképességének folyamatos fejlesztése. Fontos az aerob állóképesség kezdetben 

játékos formájú, majd egyre inkább tartós futással történő növelése, ugyanakkor az intenzív anaerob 

munkavégzés kerülendő. A koordinációs képességek közül kiemelten fejleszthető a ritmusérzék, az 

egyensúlyozó képesség, a téri tájékozódó képesség, emellett a nyílt jellegű mozgásformákban 

megmutatkozó összekapcsolási-átállási képesség is dinamikusan javul. A sportjátékok oktatásában a 

technikai képzés mellett megjelennek az emberelőnyös és létszámazonos kisjátékok alaptaktikai 

elemei (add és fuss; szélességi és mélységi mozgások), először célfelület nélkül, majd célfelülettel. 

Továbbra is hangsúlyos szerepet kapnak a sportjátékokat előkészítő testnevelési játékok. Az ízületi és 

izomzati mozgékonyság a prepubertás idején még mindkét nemnél jól fejleszthető, így ebben az 

időszakban a dinamikus és statikus nyújtó hatású feladatokkal egyaránt eredményes a rendszeres 

gyakoroltatás, ezzel is elősegítve a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását. 



Az önvédelmi és küzdősportok a test-test elleni játékos küzdőgyakorlatok megtanításán túl a sportági 

képzésre helyezik a hangsúlyt. Míg az eddigi játékok és feladatok olyan játékos mozgásformákon 

keresztül csináltak kedvet a küzdelemhez, melyek a különböző küzdősportok mozgástechnikáihoz 

hasonló elemeket tartalmaztak, most a három iskolai küzdősport, a birkózás, a judo és a karate 

mozgásanyagára kerül a hangsúly. E gyakorlatok kondicionális képességfejlesztő hatásai elsősorban az 

erő-állóképesség, a gyorsaság fejlesztésében érezhetők, valamint a gerincoszlop tartóizmai, a hát- és a 

hasizmok erősítése terén, valamint a gerinc egészséges, fiziológiás tartásának javításában 

realizálódnak. A karate lazító és nyújtó gyakorlatai a csípő- és bokaízület, valamint az egész alsó végtag 

ízületi mozgástartományának növelésével járulnak hozzá az egészséges fejlődéshez.  

Az önvédelmi és küzdősportok a koordinációfejlesztés szempontjából elsősorban a kognitív 

koordinációs képességeket fejlesztik az ellenfél eltérő mozgására adott folyamatosan változó reakciók 

miatt. A téri tájékozódó képesség, a reakcióképesség, a ritmusképesség, a kinesztézis, a 

mozgásszabályozó és átalakító képesség folyamatos fejlődésen mennek át a sportági mozgásanyag 

tanítása révén.  

A test-test elleni küzdelem tekintetében továbbra is kiemelt fejlesztési terület a tanuló személyisége, 

hiszen a sportági technikák nagy koncentrációval történő végrehajtása az önuralom és akaraterő 

próbája elé állítja a tanulót. 

Az 5–6. évfolyam tanulóinak példaképválasztó igénye a megfelelő irányba terelve elősegíti a hosszú 

távú elköteleződésüket a szabadidős és/vagy versenysport felé. A tanulók a versengésen alapuló 

mozgásformákat szeretik, melyek ‒ jól megszervezett, kooperációs elemekben gazdag, a társak eltérő 

képességeit tiszteletben tartó, a fair play szellemiségét prioritásként kezelő viselkedésmintákkal ‒ 

kontrollált módon kiválóan gyakoroltathatók. Oktatásmódszertani szempontból a tanórák jelentős 

részét a mozgásos tartalmak bemutatásán, bemutattatásán alapuló képi, vizuális forrásokra épülő 

direkt oktatási stratégiák jellemzik, de megjelennek már az indirekt módszertani elemek is. 

A tanulók a gyógytestnevelés mozgásformáiban ‒ a korrekciós gimnasztika gyakorlatok mellett ‒ 

elsajátítják a nyújtó hatású, valamint az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő, optimális aerob 

terhelést biztosító gyakorlatokat, melyek elváltozásukra, betegségükre nézve is kedvező hatásúak. A 

testnevelési játékokkal párhuzamosan megismerkednek az állapotuk javulását szolgáló szabadidős és 

sportjátékokkal is. 

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult alapvető mozgásformák kombinációiból álló cselekvéssorokat változó térbeli, időbeli, 

dinamikai feltételek mellett készségszinten kivitelezi; 

− a tanult mozgásforma készségszintű kivitelezése közben fenntartja érzelmi-akarati 

erőfeszítéseit; 

− minden sporttevékenységében forma- és szabálykövető attitűddel rendelkezik, ez 

tevékenységének automatikus részévé válik. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

− a motoros képességeinek fejlődési szintje révén képes az összhang megteremtésére a 

cselekvéssorainak elemei között; 

− relatív erejének birtokában képes a sportágspecifikus mozgástechnikák koordinált, 

készségszintű kivitelezésére; 



− az alapvető mozgásainak koordinációjában megfelelő begyakorlottságot mutat, és képes a 

változó környezeti feltételekhez célszerűen illeszkedő végrehajtásra; 

− a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat tanári 

irányítással tudatosan alkalmazza. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel szemben, 

ezt tőlük is elvárja; 

− a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító játékosként 

viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

− megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére; 

− tanári segítséggel, egyéni képességeihez mérten, tervezetten, rendezetten és rendszeresen 

fejleszti keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

− ismeri a tanult mozgásformák gerinc- és ízületvédelmi szempontból helyes végrehajtását; 

− a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten tervezetten, 

rendezetten és rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− a higiéniai szokások terén teljesen önálló, adott esetben segíti társait; 

− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelően tervezett, rendezett és rendszeres, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

Az 5–6. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 340 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

5.évfolyam 
Témakör neve Javasolt óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 18 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 30 

Torna jellegű feladatmegoldások 30 

Sportjátékok 40 

Testnevelési és népi játékok 24 

Önvédelmi és küzdősportok 15 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 23 

  

Összes óraszám: 180 

 

 

 

 

 



TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat; 

− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is kezdeményez 

ilyen tevékenységet. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, technikai 

végrehajtásának önálló alkalmazása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok bemutatás utáni önálló végrehajtásra törekvő 

pontos és rendszeres kivitelezése 

 2-3 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatsor összeállítása tanári kontrollal 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és kéziszer- és 

egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok összeállítása segítséggel, 

azok gyakorlása 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását, ellazulását szolgáló gyakorlatok 

összeállítása segítséggel, azok helyes végrehajtása 

 Légzőgyakorlatok összeállítása segítséggel, azok végrehajtása 

 A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő 

végrehajtása 

 A nyugalomban lévő és bemelegített izomzat tulajdonságainak megismerése, a fáradt izmok 

lehetséges sérüléseinek (izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, izomláz) ok-okozati tényezők 

szerinti beazonosítása 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló (kis tanári 

segítséggel) összeállítása, végrehajtása 

 a terhelések utáni nyújtó gyakorlatok jelentőségének megismerése 

 A stressz fogalmának, fajtáinak beazonosítása, pozitív megküzdési stratégiáinak megismerése 

 Az egyszerűbb relaxációs technikák elsajátítása és alkalmazása 

 Egyszerű és összetett gimnasztikai gyakorlatok zenére 
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menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; szergyakorlatok, utasítás, szóban 

közlés, bemutatás, bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, 

izomláz, keringésfokozás 



TÉMAKÖR:  Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten használja; 

− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, 

egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− futótechnikája – összefüggő cselekvéssor részeként – eltérést mutat a vágta- és a tartós futás 

közben; 

− magabiztosan alkalmazza a távol- és magasugrás, valamint a kislabdahajítás és súlylökés – 

számára megfelelő – technikáit. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Futóiskolai és futófeladatok egyenesen és íven, előre, hátra, oldalra mozgás közben 20–40 m 

hosszan 

 Ugrófeladatok el- és felugrással, akadályokra és akadályok átugrásával 

 Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből, térdelőrajt 20–30 m kifutással időre, 

sprintfutások 30–60 m-en időre 

 Váltófeladatok alsó és felső váltással párban és csapatban, helyben és mozgás közben 

 Dobógyakorlatok 1–3 kg-os tömött labdával fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban, 

beszökkenéssel, dobások különböző eszközökkel (labdák, karikák, szivacsgerely, szoknyás labda, 

sípoló rakéta) 

 Távolugrás lépő technikával, rövid nekifutásból emelt elugró helyről és elugró gerendáról 4–10 

lépés nekifutásból 

 Felugrások egy lábról gumiszalagra, lécre, szemből és oldalról nekifutással 5–7 lépésből, átlépő, 

hasmánt technikával 

 Az állóképesség, a szívműködés és a testtömegkontroll összefüggéseinek megismerése 

 Folyamatos futások egyenletes ritmusban és tempóváltással 8-10 percen keresztül 

 Az atlétika főbb versenyszabályainak megismerése, gyakorlatban történő alkalmazása 
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elrugaszkodó láb, lendítő láb, térdelőrajt, hibás rajt, váltójel, váltótávolság, tempóérzék, pulzus, átlépő 

technika, lépő technika, nekifutási távolság, optimális sebesség, kidobási vonal, bástya, dobószektor, 

hasmánt technika 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 



− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is kezdeményez 

ilyen tevékenységet; 

− a torna, a ritmikus gimnasztika, tánc és aerobik jellegű mozgásformákon keresztül tanári 

irányítás mellett fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem bemutatására és a tanult 

elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor kivitelezésére. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A téri tájékozódó képesség és egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű feladatmegoldások 

szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi mozgékonyság, izomérzékelés) további 

fejlesztése 

 A gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése 

 A cselekvési biztonság növelése 

 Segítségadás tanítása, tanulása 

 Igényesség kialakítása az esztétikus test iránt, valamint a „tornászos” mozgás elsajátítására 

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, 

támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása 

 egyensúlyi elemek, gurulások, emelések, fellendülések, billenések, átfordulások végrehajtása 

 Gimnasztikus elemek (csak lányok) – lépések, járások, testsúlyáthelyezések, szökkenések, ugrások, 

fordulatok – kivitelezése 

 Egyensúlyozási gyakorlatok megvalósítása helyben helyzetváltoztatásokkal és különböző 

kartartásokkal, valamint helyváltoztatással eltérő irányokba tornapadon, annak merevítő 

gerendáján és/vagy gerendán 

 Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen), vándormászás lefelé; függeszkedési kísérletek, 

mászóversenyek 

 A női és férfitorna főbb versenyszámainak, azok alapvető szabályainak megismerése 

 Talajon: 

 Gurulóátfordulások előre-hátra különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe 

 Fejállás 

 

 

 Repülő gurulóátfordulás 

 Híd, mérlegállás és spárga kísérletek végrehajtásának tökéletesítése  

 Összefüggő talajgyakorlat összeállítása 

 Ugrószekrényen: 

 Keresztbe állított ugrószekrényen zsugorkanyarlati átugrás, huszárugrás és guggoló átugrás 

 Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás után gurulóátfordulás előre, leguggolás, valamint 

leterpesztés 



 Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással 

 Gerendán: 

 Alacsony gerendán: felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és lábterpesztéssel leugrás 

 Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel is; mérlegállás 

 Gerendán: támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

 Gyűrűn: 

 (Fiúknak) Érintő magas gyűrűn: függésben térd- és sarokemelések; alaplendület; 

zsugorlefüggés; lefüggés; fellendülés lebegő függésbe; hátsó függésből emelés lebegő 

függésbe; homorított leugrás 

 Gyűrűn: hátsó függés; fellendülés lebegő függésbe; függésben lendület hátra, homorított 

leugrás 

 (Lányoknak) Lendületek előre-hátra; fellendülés lebegő függésbe; zsugorlefüggés 
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függeszkedés, támlázás, fejállás, talajgyakorlat, terpeszleugrás, lefüggés, lebegőfüggés, hátsó függés, 

zsugorlefüggés, homorított leugrás, érintőjárás, hármaslépés, fellendülés, ellendülés, billenés, 

átfordulás, zsugorkanyarlati átugrás, huszárugrás, guggoló átugrás 

TÉMAKÖR:  Sportjátékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten használja; 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett képes a 

játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai és 

taktikai elemeket; 

− a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési készséget 

mutat; 

− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a választott 

sportjátékokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai és alaptaktikai elemeinek, 

szabályainak elsajátítása 

 Folyamatos csapatjáték kialakítása könnyített szabályok mellett 

 A sportjátékok különböző döntési helyzeteiben a csapat érdekeinek figyelembevételével a 

legmegfelelőbb megoldások kiválasztására, együttműködésre való törekvés 

 1-1 elleni játékszituációkban a labdatartás, labdafedezés alapelveinek tudatos alkalmazása 

 Emberelőnyös (2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3) és létszámazonos (2-2, 3-3, 4-4) kisjátékokban a szélességi 

és mélységi labda nélküli támadó mozgások, védőtől való elszakadás módjainak gyakorlása 



 Kisjátékokban védőként a támadó és a célfelület helyzetéhez igazodó helyezkedés tudatos 

alkalmazása 

 A sportjátékokban megjelenő egyéni és csapatrész támadó, védekező alaptaktikai és ezekre épülő 

technikai elemeinek (emberfogás, területvédekezés, letámadás, támadóalakzat) megismerése, 

gyakorlása 

 

− Kézilabda 

 A labda nélküli technikai elemek, mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, 

indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, felugrások-

leérkezések elsajátítása 

 Az egy és két kézzel történő labdaátadások helyben és mozgásból, labdaátvételek különböző 

irányokból 

 Az „add és fuss” elv alkalmazása az egyszerű és összetett labdás koordinációs gyakorlatokban 

(pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban) 

 Labdavezetés irány- és iramváltásokkal, indulócselek alkalmazása 1-1 elleni játékokban 

 Kapura dobások helyből, kilépéssel, 3 lépésből, különböző támadó helyekről 

 Alapvető szabályok, mint a lépésszabály, a kétszer indulás szabálya, a szabaddobás, a 

büntetődobás, az ellenféllel történő szabálytalanságok módjainak ismerete, törekvés a 

szabályok betartására 

 A szélességi vonalvédekezés (6-0-ás területvédekezés) megismerése 

 A kapus alaphelyzetének kialakítása; magasan, félmagasan, laposan és pattanásból érkező 

labdák védési technikájának elsajátítása kézzel és lábbal 

 
− Kosárlabda 

● A labda nélküli technikai elemek, mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, a 
védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások egy és két lábról, 
leérkezések megtanulása, végrehajtása kontrollált környezetben, egyszerűbb 
játékszituációkban 

● Labdavezetés irányváltásokkal, ritmusos labdavezetés, rövid és hosszú indulás, együtemű 
megállás folyamatos labdavezetésből, kétütemű megállás egy és két labdaleütésből, sarkazás, 
labdavezetés közben történő egyszerűbb irányváltoztatási módok elsajátítása megadott 
feltételekkel 

● Labdaátadások kétkezes mellsővel és felsővel, egykezes felső és alsó, illetve egykezes tolt 
átadással helyben, különböző irányokba történő kilépéssel és mozgásból mozgó társnak (páros 
és hármas lefutás) 

● A helyből történő kosárra dobás, egy-két labdaleütésből, majd folyamatos labdavezetésből és 
társtól kapott labdából történő fektetett dobás technikájának ismerete, gyakorlati elsajátítása 

● 1-1 elleni játék gyakorlása a támadó és védő játékosok személyének meghatározásával, 
indulási joggal rendelkező, majd indulási joggal nem rendelkező támadó esetében (adogatóval) 

● 2-0-ás és 3-0-ás gyorsindulások labda nélküli támadó mozgásának elsajátítása (páros lefutás, 
hármas lefutás, hármas nyolcas) 

● Létszámazonos kisjátékokban a támadó és védő szerepek gyakorlása  
● Alapvető szabályok, mint a lépésszabály, a kétszer indulás szabálya, az ellenféllel történő 

szabálytalanságok módjainak ismerete, törekvés a szabályok betartására 
● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos szabálymódosításokkal 

 
− Röplabda 



● A labda nélküli alaphelyzet, valamint az érkező labdához történő helyezkedés tudatosítása 
● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás jellegzetes mozgásdinamikájának 

elsajátítása egyéni és páros gyakorlatokban 
● Kisjátékokban (2-2, 3-3, 4-4) a nyitásfogadás, feladás elsajátításával törekvés a három 

érintéssel történő játékra könnyített feltételek mellett 
● Helyezkedési módok megismerése a különböző csapatlétszámú játékokban 
● Forgásszabály alkalmazása 
● A csapattársak közötti kommunikáció jelentőségének tudatosítása az eredményes játék 

érdekében 
 

− Labdarúgás 

● A labda nélküli technikai elemek, mint a mély súlyponti helyzetben történő elindulások, 
megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások ismerete, alkalmazása a játék 
folyamatában 

● Labdavezetések és labdaátadások gyakorlása a lábfej különböző részeivel, laposan és 
levegőben érkező labdák átvételének alkalmazása talppal, belsővel 

● Alakzattartással történő labdás koordinációs passzgyakorlatok 
● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, állított labdával, mozgásból, a futással 

megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával 
● A labda nélküli támadó szerepek (helyezkedési módok) megismerése 2-0-ás, 3-0-ás gyakorlási 

helyzetekben 
● A különböző védőszerepek megismerése (passzsávok lezárása, optimális távolságtartás a 

támadótól, célfelülethez igazított helyezkedés) 
● Kényszerítő átadások gyakorlása 2-0-ás taktikai helyzetben 
● Változatos alakú, méretű pályán az 1-1 és 2-2 elleni játékszituációk védő és támadó 

szerepeinek gyakorlása különböző méretű, elhelyezkedésű, számú célfelületre, a labda 
méretének, anyagának változtatásával 

● 2-1, 3-1 elleni emberelőnyös kisjátékokban a támadó játékosok együttműködésének, a védő 
játékosok helyezkedésének gyakorlása 

● Létszámazonos kisjátékok és mérkőzésjátékok változatos szabályokkal 
● A kapus alaphelyzet kialakítása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. Kigurítás, 

kidobás, kirúgás gyakorlása állított, lepattintott labdával 
 

− Floorball 

● Labda nélküli technikai elemek, mint az alapállás, a helyes ütőfogás, ütővel való haladás, 
indulások-megállások, cselezések irányváltoztatással elsajátítása 

● Labdabiztonságot növelő gyakorlatok 

● Labda terelése egyenes vonalban és irányváltoztatással 

● Labdaütések palánkra és társnak 

● Lövések és húzások közötti különbség megéreztetése 

● Folyamatos labdaátadások társnak 

● Kapura lövések helyből, labdavezetésből és kapott labdából 

● Kapus alaphelyzetének kialakítása, kapura lőtt labdák védése nagypályán kézzel, kispályán 
állásban ütővel, lábbal, féltérdelő pozícióból ütővel, lábbal 

● 1-1, 2-1 elleni kisjátékok, a támadójátékosok együttműködése és a védőjátékos 
helyezkedésének gyakorlása 
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kétszer indulás, lépéshiba, alsó egyenes nyitás, védőérintés, támadóérintés, állásrend, röplabda – 

forgás, hosszú- és rövidindulás, egy-és kétütemű megállás, sarkazás, indulócsel, fektetett dobás, labda 

fedezése, bedobás, szabaddobás, szabadrúgás, büntetődobás, büntetőrúgás, alakzattartásos 



passzgyakorlat, alakzatbontó és alakzattartó helyezkedés, kényszerítő átadás, területvédekezés, 

emberfogás, egykezes tolt átadás, páros és hármas lefutás, floorball – ütőfogás, labdahúzás és -lövés, 

kapuelőtér 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten használja; 

− a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési készséggel 

rendelkezik; 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett képes a 

játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai és 

taktikai elemeket; 

− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a választott 

sportjátékokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, következetes betartása 

 A figyelemmegosztást igénylő egyszerű fogó- és futójátékokban (pl. keresztező fogó, 

mozgásutánzó fogók, labdavezetéses fogók) a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak 

kialakítása, az üres területek felismerése, a játéktér határainak érzékelése 

 A tanulók fokozott kreativitására, együttműködésre épülő, összetett kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

 Labdás manipulatív mozgásformákkal (pl. labdavezetés) megvalósuló dinamikus és statikus 

akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban az irányváltoztatások, az elindulások-megállások, 

cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

 A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása egyénileg, 

párban és csoportokban, a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökkentésére törekedve, 

időkényszer bekapcsolásával 

 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

 Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális mozgástartalmaira 

épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű eszközöket felhasználva, egyéni és 

csapatjátékokban 

 Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. váltó- 

és sorversenyek) 

 Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos versengések alkalmazása 

 A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő mozgásos játékok 

gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben) 

 A támadó és védő szerepek alkalmazását elősegítő páros és csoportos versengések 



 Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a támadó 

szerepek gyakorlása, a védőtől való elszakadás gyors iram- és irányváltásokkal 

 Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a védő szerepek 

gyakorlása (a passzsávok lezárása, a labdás emberrel szembeni védekezés, az emberfogás alapjai, 

a célfelület védelme) 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus helyzeteket 

tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

 

Néptánc – szabadon választható 

 A táncos motívumok összefűzése adott ritmusképletek interpretálásával 

 Mozgásmemória fejlesztése hosszabb motívumsorok betanulásával, végrehajtásával 

 Dunai táncdialektusból választott csárdás, ugrós és verbunk táncok mozgáselemeinek, kulturális 

értékeinek megismerése 
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laza és szoros emberfogás, szélességi mozgás, mélységi mozgás, elszakadás a védőtől, célfelület 

védelme, algoritmikus gondolkodás, ütempassz, testcsel 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett képes a 

játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a küzdő jellegű feladatokban életkorának megfelelő asszertivitást mutatva tudatosan és 

célszerűen alkalmazza a támadó és védő szerepeknek megfelelő technikai és taktikai elemeket; 

− a tanári irányítást követve, a mozgás sebességét növelve hajt végre önvédelmi fogásokat, 

ütéseket, rúgásokat, védéseket és ellentámadásokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása 

 Küzdőjátékok közben a tervszerű gondolkodás és a kreativitás, a hatékony problémamegoldás 

fejlesztése 

 A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és 

tolerancia megtartása mellett 

 Az állásban és egyéb kiinduló helyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az 

egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű eszköz 

nélküli és eszközös küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető végrehajtása 

 A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsaságot, az 

egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, csoportos és csapat jellegű 

feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

 A küzdelem tanult technikai elemeinek tudatos alkalmazása 



 A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával 

kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra, ütésekre, rúgásokra épülő páros küzdőjátékok 

képességfejlesztő célú alkalmazása 

 Egy- és kétkezes lefogások (csuklófogás, átkarolás, fojtás, hajfogás) elleni védekező mozgások 

gyakorlása 

 Eszköz-, majd társemelés technikájának elsajátítása (egyenes derék, lábbal emelés) 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai 

mozzanatainak elméleti tudatosítása 

 Előre, hátra és oldalra történő esések gyakorlása fokozatosan emelkedő súlyponti helyzetből 

indítva egyénileg, majd társakkal 

 Oldalra esés technikájának elsajátítása oldalterpeszállásból indulva mindkét irányba 

 Egy választott küzdősport korosztály-specifikus alaptechnikájának és elméleti ismereteinek 

elsajátítása 

 

− Birkózás 

 A birkózásban használatos különböző fogásmódok megismerése (kapocsfogás, tenyérbefogás, 

csuklófogás, alkarfogás, könyökfogás) 

 A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő, birkózásra előkészítő speciális 

hídgyakorlatok jártasság szintű végrehajtása 

○ Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

○ Hídban forgási kísérletek 

○ Hídból kifordulás fejtámaszba 

○ Hídba vetődés fejtámaszból társ segítségével 

● Birkózó alapállás technikájának elsajátítása 

● Birkózó alapfogásban (páros felkarfogás) társ tolása, majd húzása egyenes vonalban (előre-

hátra) 

● Grundbirkózás párokban, csoportban birkózó fogásban végrehajtott húzások-tolások 

alkalmazásával 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának megismerése, 

gyakorlása a páros küzdelmekben 

○ Mögé kerülés karberántással: támadó és védekező technika 

○ Mögé kerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

 

− Karate 

● Alapvető karateállások és testtartások megismerése 

● Alapállásból helyváltoztatások előre és hátra rögzített kartartásokkal 

● Alapvető karateütések technikájának elsajátítása helyváltoztatás nélkül (egyenes ütés 

helyben, egyenes ütés az elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb oldalán) 

● Oldalra csapás az ököl alsó részével és csapás az ökölháttal alapütések megismerése 

● Az előre rúgás alaptechnikájának végrehajtása 

● A tanult ütések, rúgások gyakorlása helyváltoztatás nélkül különböző karateállásokban, 

különböző magasságokba 

● Alapvető védekező technikák elsajátítása helyben (az arc védése, a test, törzs védése, kétkezes 

védés, öv alatti terület védése, védés a tenyér élével) 



● A tanult ütések, rúgások gyakorlása különböző magasságokba, helyváltoztatás közben 

● A kiinduló helyzetből történő ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának megismerése, 

gyakorlása 

● Kata gyakorlatot előkészítő összefüggő gyakorlatlánc végrehajtása 

● Egyszerű kézzel (fejre és testre irányuló egyenes ütés) és lábbal (testre irányuló egyenes rúgás) 

történő támadások biztonságos kontrollált végrehajtása és azok védése a megfelelő 

biztonságos végrehajtási távolság kialakításával 

● A védekezés utáni ellentámadás praktikus és biztonságos végrehajtása mindkét oldalról 

 

 

− Dzsúdó 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyaka alatt) és oldalsó leszorítás 

technikák végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

● Szabadulási kísérletek (20-25 mp) leszorítástechnikákból 

● Földharcjátékok leszorítástechnikák végrehajtására törekedve 
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lefogás, rézsútleszorítás, oldalsó leszorítás, karberántás, könyökfelütés, kibújás, oldalsó leszorítások, 
csuklófeszítés, tatami, tompítás, birkózófogás, fogáskeresés, fogásbontás, egyensúlybontás, 
társemelés, egyenes ütés, karate védéstechnikák, ellentámadás, küzdőtávolság, ötlépéses 
alapküzdelem 

TÉMAKÖR:  Alternatív környezetben űzhető mozgásformák  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 23.óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő felhasználására, 

végrehajtására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, 

egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szabadban végezhető sportágak ismeretének bővítése (frizbi, futás, görkorcsolya, túrázás, 

tájfutás parkban, streetball, strandkézilabda, lovaglás, asztalitenisz, tollaslabda, jóga, 

kerékpározás)  

 Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, jártasság szintű elsajátítása (síelés, szánkózás, 

korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrakenuzás)  

 A térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések 

megismerése, alkalmazása segítséggel  

 Tanári segítséggel erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek használata 

 Szabadtéri akadálypályák leküzdése 



 A környezet- és természetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos 

gondolkodás kialakítása  
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természetjárás, vízi túra, környezetvédelem, streetball, tájfutás, jégkorong, erdei tornapálya, térkép, 

turistajelzések, környezetvédelem 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő felhasználására, 

végrehajtására; 

− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, 

egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával, készségszinten úszik; 

− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a választott 

sportjátékokat; 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett képes a 

játékvezetésre; 

− tudatosan, összehangoltan végzi a korrekciós gyakorlatait és uszodai tevékenységét, azok 

megvalósítása automatikussá, mindennapi életének részévé válik; 

− rendszeresen végez számára megfelelő vízi játékokat, és hajt végre úszástechnikákat; 

− megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is kezdeményez 

ilyen tevékenységet. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző témakörökbe ágyazottan, annak 

szerves részeként. Az ott felsorolt feladatok végrehajtása során, illetve azokon kívül az alábbi fejlesztési 

feladatokat kell megvalósítani: 

 A helyes légzéstechnika elsajátítása 

 Egyszerűbb légzőgyakorlatok összeállítása 

 A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok pontos végrehajtása segítségadással, majd 

anélkül 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása, megtartása, tudatosítása 

 A 4-5 gyakorlatból álló, a biomechanikailag helyes testtartást kialakítását elősegítő gyakorlatsor 

önálló összeállítása kis tanári segítséggel 

 Összetett korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, önálló végrehajtása, 

alkalmazása 



 A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, mozgékonyságának (hajlékonyságának) 

fejlesztését szolgáló különböző testgyakorlatok önálló összeállítása tanári segítséggel, azok 

tudatos, pontos végrehajtása 

 Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra nevelés 

 Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok növelését szolgáló tevékenységek 

megismerése, végrehajtása 

 Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló (kontraindikált) mozgások 

megismertetése a különböző testgyakorlatok elsajátításán keresztül 

FOGALMAK 

vázizomzat, izomérzékelés, önállóan végzett otthoni gyakorlatok, kontraindikált gyakorlatok, 

légzőizmok 

 

 

6.évolyam 
Témakör neve Javasolt óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 18 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 28 

Torna jellegű feladatmegoldások 26 

Sportjátékok 40 

Testnevelési és népi játékok 15 

Önvédelmi és küzdősportok 15 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 20 

Úszás 18 

Összes óraszám: 180 

 

 

 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat; 

− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is kezdeményez 

ilyen tevékenységet. 

 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, technikai 

végrehajtásának önálló alkalmazása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok bemutatás utáni önálló végrehajtásra törekvő 

pontos és rendszeres kivitelezése 

 2-3 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatsor összeállítása tanári kontrollal 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és kéziszer- és 

egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok összeállítása segítséggel, 

azok gyakorlása 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását, ellazulását szolgáló gyakorlatok 

összeállítása segítséggel, azok helyes végrehajtása 

 Légzőgyakorlatok összeállítása segítséggel, azok végrehajtása 

 A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő 

végrehajtása 

 A nyugalomban lévő és bemelegített izomzat tulajdonságainak megismerése, a fáradt izmok 

lehetséges sérüléseinek (izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, izomláz) ok-okozati tényezők 

szerinti beazonosítása 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló (kis tanári 

segítséggel) összeállítása, végrehajtása 

 a terhelések utáni nyújtó gyakorlatok jelentőségének megismerése 

 A stressz fogalmának, fajtáinak beazonosítása, pozitív megküzdési stratégiáinak megismerése 

 Az egyszerűbb relaxációs technikák elsajátítása és alkalmazása 

 Egyszerű és összetett gimnasztikai gyakorlatok zenére 
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menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; szergyakorlatok, utasítás, szóban 

közlés, bemutatás, bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, 

izomláz, keringésfokozás 

TÉMAKÖR:  Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 46 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten használja; 

− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, 

egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 



− futótechnikája – összefüggő cselekvéssor részeként – eltérést mutat a vágta- és a tartós futás 

közben; 

− magabiztosan alkalmazza a távol- és magasugrás, valamint a kislabdahajítás és súlylökés – 

számára megfelelő – technikáit. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Futóiskolai és futófeladatok egyenesen és íven, előre, hátra, oldalra mozgás közben 20–40 m 

hosszan 

 Ugrófeladatok el- és felugrással, akadályokra és akadályok átugrásával 

 Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből, térdelőrajt 20–30 m kifutással időre, 

sprintfutások 30–60 m-en időre 

 Váltófeladatok alsó és felső váltással párban és csapatban, helyben és mozgás közben 

 Dobógyakorlatok 1–3 kg-os tömött labdával fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban, 

beszökkenéssel, dobások különböző eszközökkel (labdák, karikák, szivacsgerely, szoknyás labda, 

sípoló rakéta) 

 Távolugrás lépő technikával, rövid nekifutásból emelt elugró helyről és elugró gerendáról 4–10 

lépés nekifutásból 

 Felugrások egy lábról gumiszalagra, lécre, szemből és oldalról nekifutással 5–7 lépésből, átlépő, 

hasmánt technikával 

 Az állóképesség, a szívműködés és a testtömegkontroll összefüggéseinek megismerése 

 Folyamatos futások egyenletes ritmusban és tempóváltással 8-10 percen keresztül 

 Az atlétika főbb versenyszabályainak megismerése, gyakorlatban történő alkalmazása 
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elrugaszkodó láb, lendítő láb, térdelőrajt, hibás rajt, váltójel, váltótávolság, tempóérzék, pulzus, átlépő 

technika, lépő technika, nekifutási távolság, optimális sebesség, kidobási vonal, bástya, dobószektor, 

hasmánt technika 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 46 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is kezdeményez 

ilyen tevékenységet; 

− a torna, a ritmikus gimnasztika, tánc és aerobik jellegű mozgásformákon keresztül tanári 

irányítás mellett fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem bemutatására és a tanult 

elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor kivitelezésére. 

 



 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A téri tájékozódó képesség és egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű feladatmegoldások 

szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi mozgékonyság, izomérzékelés) további 

fejlesztése 

 A gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése 

 A cselekvési biztonság növelése 

 Segítségadás tanítása, tanulása 

 Igényesség kialakítása az esztétikus test iránt, valamint a „tornászos” mozgás elsajátítására 

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, 

támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása 

 Preakrobatikus és akrobatikus elemek, egyensúlyi elemek, gurulások, emelések, fellendülések, 

billenések, átfordulások végrehajtása 

 Gimnasztikus elemek (csak lányok) – lépések, járások, testsúlyáthelyezések, szökkenések, ugrások, 

fordulatok – kivitelezése 

 Egyensúlyozási gyakorlatok megvalósítása helyben helyzetváltoztatásokkal és különböző 

kartartásokkal, valamint helyváltoztatással eltérő irányokba tornapadon, annak merevítő 

gerendáján és/vagy gerendán 

 Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen), vándormászás lefelé; függeszkedési kísérletek, 

mászóversenyek 

 A női és férfitorna főbb versenyszámainak, azok alapvető szabályainak megismerése 

 Talajon: 

 Gurulóátfordulások előre-hátra különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe 

 Fejállás 

 Kézállásba fellendülés segítségadással, falnál és önállóan 

 Kézenátfordulás oldalra mindkét irányba 

 Repülő gurulóátfordulás 

 Híd, mérlegállás és spárga kísérletek végrehajtásának tökéletesítése  

 Összefüggő talajgyakorlat összeállítása 

 Ugrószekrényen: 

 Keresztbe állított ugrószekrényen zsugorkanyarlati átugrás, huszárugrás és guggoló átugrás 

 Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás után gurulóátfordulás előre, leguggolás, valamint 

leterpesztés 

 Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással 

 Gerendán: 

 Alacsony gerendán: felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és lábterpesztéssel leugrás 

 Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel is; mérlegállás 

 Gerendán: támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

 Gyűrűn: 

 (Fiúknak) Érintő magas gyűrűn: függésben térd- és sarokemelések; alaplendület; 

zsugorlefüggés; lefüggés; fellendülés lebegő függésbe; hátsó függésből emelés lebegő 

függésbe; homorított leugrás 



 Gyűrűn: hátsó függés; fellendülés lebegő függésbe; függésben lendület hátra, homorított 

leugrás 

 (Lányoknak) Lendületek előre-hátra; fellendülés lebegő függésbe; zsugorlefüggés 
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függeszkedés, támlázás, fejállás, talajgyakorlat, terpeszleugrás, lefüggés, lebegőfüggés, hátsó függés, 

zsugorlefüggés, homorított leugrás, érintőjárás, hármaslépés, fellendülés, ellendülés, billenés, 

átfordulás, zsugorkanyarlati átugrás, huszárugrás, guggoló átugrás 

TÉMAKÖR:  Sportjátékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 70 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten használja; 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett képes a 

játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai és 

taktikai elemeket; 

− a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési készséget 

mutat; 

− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a választott 

sportjátékokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai és alaptaktikai elemeinek, 

szabályainak elsajátítása 

 Folyamatos csapatjáték kialakítása könnyített szabályok mellett 

 A sportjátékok különböző döntési helyzeteiben a csapat érdekeinek figyelembevételével a 

legmegfelelőbb megoldások kiválasztására, együttműködésre való törekvés 

 1-1 elleni játékszituációkban a labdatartás, labdafedezés alapelveinek tudatos alkalmazása 

 Emberelőnyös (2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3) és létszámazonos (2-2, 3-3, 4-4) kisjátékokban a szélességi 

és mélységi labda nélküli támadó mozgások, védőtől való elszakadás módjainak gyakorlása 

 Kisjátékokban védőként a támadó és a célfelület helyzetéhez igazodó helyezkedés tudatos 

alkalmazása 

 A sportjátékokban megjelenő egyéni és csapatrész támadó, védekező alaptaktikai és ezekre épülő 

technikai elemeinek (emberfogás, területvédekezés, letámadás, támadóalakzat) megismerése, 

gyakorlása 

 

− Kézilabda 

 A labda nélküli technikai elemek, mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, 

indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, felugrások-

leérkezések elsajátítása 



 Az egy és két kézzel történő labdaátadások helyben és mozgásból, labdaátvételek különböző 

irányokból 

 Az „add és fuss” elv alkalmazása az egyszerű és összetett labdás koordinációs gyakorlatokban 

(pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban) 

 Labdavezetés irány- és iramváltásokkal, indulócselek alkalmazása 1-1 elleni játékokban 

 Kapura dobások helyből, kilépéssel, 3 lépésből, különböző támadó helyekről 

 Alapvető szabályok, mint a lépésszabály, a kétszer indulás szabálya, a szabaddobás, a 

büntetődobás, az ellenféllel történő szabálytalanságok módjainak ismerete, törekvés a 

szabályok betartására 

 A szélességi vonalvédekezés (6-0-ás területvédekezés) megismerése 

 A kapus alaphelyzetének kialakítása; magasan, félmagasan, laposan és pattanásból érkező 

labdák védési technikájának elsajátítása kézzel és lábbal 

 
− Kosárlabda 

● A labda nélküli technikai elemek, mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, a 
védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások egy és két lábról, 
leérkezések megtanulása, végrehajtása kontrollált környezetben, egyszerűbb 
játékszituációkban 

● Labdavezetés irányváltásokkal, ritmusos labdavezetés, rövid és hosszú indulás, együtemű 
megállás folyamatos labdavezetésből, kétütemű megállás egy és két labdaleütésből, sarkazás, 
labdavezetés közben történő egyszerűbb irányváltoztatási módok elsajátítása megadott 
feltételekkel 

● Labdaátadások kétkezes mellsővel és felsővel, egykezes felső és alsó, illetve egykezes tolt 
átadással helyben, különböző irányokba történő kilépéssel és mozgásból mozgó társnak (páros 
és hármas lefutás) 

● A helyből történő kosárra dobás, egy-két labdaleütésből, majd folyamatos labdavezetésből és 
társtól kapott labdából történő fektetett dobás technikájának ismerete, gyakorlati elsajátítása 

● 1-1 elleni játék gyakorlása a támadó és védő játékosok személyének meghatározásával, 
indulási joggal rendelkező, majd indulási joggal nem rendelkező támadó esetében (adogatóval) 

● 2-0-ás és 3-0-ás gyorsindulások labda nélküli támadó mozgásának elsajátítása (páros lefutás, 
hármas lefutás, hármas nyolcas) 

● Létszámazonos kisjátékokban a támadó és védő szerepek gyakorlása  
● Alapvető szabályok, mint a lépésszabály, a kétszer indulás szabálya, az ellenféllel történő 

szabálytalanságok módjainak ismerete, törekvés a szabályok betartására 
● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos szabálymódosításokkal 

 
− Röplabda 

● A labda nélküli alaphelyzet, valamint az érkező labdához történő helyezkedés tudatosítása 
● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás jellegzetes mozgásdinamikájának 

elsajátítása egyéni és páros gyakorlatokban 
● Kisjátékokban (2-2, 3-3, 4-4) a nyitásfogadás, feladás elsajátításával törekvés a három 

érintéssel történő játékra könnyített feltételek mellett 
● Helyezkedési módok megismerése a különböző csapatlétszámú játékokban 
● Forgásszabály alkalmazása 
● A csapattársak közötti kommunikáció jelentőségének tudatosítása az eredményes játék 

érdekében 
 

− Labdarúgás 



● A labda nélküli technikai elemek, mint a mély súlyponti helyzetben történő elindulások, 
megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások ismerete, alkalmazása a játék 
folyamatában 

● Labdavezetések és labdaátadások gyakorlása a lábfej különböző részeivel, laposan és 
levegőben érkező labdák átvételének alkalmazása talppal, belsővel 

● Alakzattartással történő labdás koordinációs passzgyakorlatok 
● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, állított labdával, mozgásból, a futással 

megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával 
● A labda nélküli támadó szerepek (helyezkedési módok) megismerése 2-0-ás, 3-0-ás gyakorlási 

helyzetekben 
● A különböző védőszerepek megismerése (passzsávok lezárása, optimális távolságtartás a 

támadótól, célfelülethez igazított helyezkedés) 
● Kényszerítő átadások gyakorlása 2-0-ás taktikai helyzetben 
● Változatos alakú, méretű pályán az 1-1 és 2-2 elleni játékszituációk védő és támadó 

szerepeinek gyakorlása különböző méretű, elhelyezkedésű, számú célfelületre, a labda 
méretének, anyagának változtatásával 

● 2-1, 3-1 elleni emberelőnyös kisjátékokban a támadó játékosok együttműködésének, a védő 
játékosok helyezkedésének gyakorlása 

● Létszámazonos kisjátékok és mérkőzésjátékok változatos szabályokkal 
● A kapus alaphelyzet kialakítása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. Kigurítás, 

kidobás, kirúgás gyakorlása állított, lepattintott labdával 
 

− Floorball 

● Labda nélküli technikai elemek, mint az alapállás, a helyes ütőfogás, ütővel való haladás, 
indulások-megállások, cselezések irányváltoztatással elsajátítása 

● Labdabiztonságot növelő gyakorlatok 

● Labda terelése egyenes vonalban és irányváltoztatással 

● Labdaütések palánkra és társnak 

● Lövések és húzások közötti különbség megéreztetése 

● Folyamatos labdaátadások társnak 

● Kapura lövések helyből, labdavezetésből és kapott labdából 

● Kapus alaphelyzetének kialakítása, kapura lőtt labdák védése nagypályán kézzel, kispályán 
állásban ütővel, lábbal, féltérdelő pozícióból ütővel, lábbal 

● 1-1, 2-1 elleni kisjátékok, a támadójátékosok együttműködése és a védőjátékos 
helyezkedésének gyakorlása 
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kétszer indulás, lépéshiba, alsó egyenes nyitás, védőérintés, támadóérintés, állásrend, röplabda – 

forgás, hosszú- és rövidindulás, egy-és kétütemű megállás, sarkazás, indulócsel, fektetett dobás, labda 

fedezése, bedobás, szabaddobás, szabadrúgás, büntetődobás, büntetőrúgás, alakzattartásos 

passzgyakorlat, alakzatbontó és alakzattartó helyezkedés, kényszerítő átadás, területvédekezés, 

emberfogás, egykezes tolt átadás, páros és hármas lefutás, floorball – ütőfogás, labdahúzás és -lövés, 

kapuelőtér 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati 

betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek a sportjátékok adaptált formáival. A megismert 

sportjátékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az 

egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. A gyógytestnevelés-óra 

keretében a sportjátékok rekreációs lehetőségként és az élethosszig tartó fizikai aktivitásra való 

felkészülés részeként jelennek meg. 



TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 34 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten használja; 

− a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési készséggel 

rendelkezik; 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett képes a 

játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai és 

taktikai elemeket; 

− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a választott 

sportjátékokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, következetes betartása 

 A figyelemmegosztást igénylő egyszerű fogó- és futójátékokban (pl. keresztező fogó, 

mozgásutánzó fogók, labdavezetéses fogók) a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak 

kialakítása, az üres területek felismerése, a játéktér határainak érzékelése 

 A tanulók fokozott kreativitására, együttműködésre épülő, összetett kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

 Labdás manipulatív mozgásformákkal (pl. labdavezetés) megvalósuló dinamikus és statikus 

akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban az irányváltoztatások, az elindulások-megállások, 

cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

 A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása egyénileg, 

párban és csoportokban, a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökkentésére törekedve, 

időkényszer bekapcsolásával 

 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

 Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális mozgástartalmaira 

épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű eszközöket felhasználva, egyéni és 

csapatjátékokban 

 Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. váltó- 

és sorversenyek) 

 Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos versengések alkalmazása 

 A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő mozgásos játékok 

gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben) 

 A támadó és védő szerepek alkalmazását elősegítő páros és csoportos versengések 

 Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a támadó 

szerepek gyakorlása, a védőtől való elszakadás gyors iram- és irányváltásokkal 

 Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a védő szerepek 

gyakorlása (a passzsávok lezárása, a labdás emberrel szembeni védekezés, az emberfogás alapjai, 

a célfelület védelme) 



 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus helyzeteket 

tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

 

Néptánc – szabadon választható 

 A táncos motívumok összefűzése adott ritmusképletek interpretálásával 

 Mozgásmemória fejlesztése hosszabb motívumsorok betanulásával, végrehajtásával 

 Dunai táncdialektusból választott csárdás, ugrós és verbunk táncok mozgáselemeinek, kulturális 

értékeinek megismerése 
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laza és szoros emberfogás, szélességi mozgás, mélységi mozgás, elszakadás a védőtől, célfelület 

védelme, algoritmikus gondolkodás, ütempassz, testcsel 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett képes a 

játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a küzdő jellegű feladatokban életkorának megfelelő asszertivitást mutatva tudatosan és 

célszerűen alkalmazza a támadó és védő szerepeknek megfelelő technikai és taktikai elemeket; 

− a tanári irányítást követve, a mozgás sebességét növelve hajt végre önvédelmi fogásokat, 

ütéseket, rúgásokat, védéseket és ellentámadásokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása 

 Küzdőjátékok közben a tervszerű gondolkodás és a kreativitás, a hatékony problémamegoldás 

fejlesztése 

 A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és 

tolerancia megtartása mellett 

 Az állásban és egyéb kiinduló helyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az 

egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű eszköz 

nélküli és eszközös küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető végrehajtása 

 A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsaságot, az 

egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, csoportos és csapat jellegű 

feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

 A küzdelem tanult technikai elemeinek tudatos alkalmazása 

 A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával 

kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra, ütésekre, rúgásokra épülő páros küzdőjátékok 

képességfejlesztő célú alkalmazása 

 Egy- és kétkezes lefogások (csuklófogás, átkarolás, fojtás, hajfogás) elleni védekező mozgások 

gyakorlása 



 Eszköz-, majd társemelés technikájának elsajátítása (egyenes derék, lábbal emelés) 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai 

mozzanatainak elméleti tudatosítása 

 Előre, hátra és oldalra történő esések gyakorlása fokozatosan emelkedő súlyponti helyzetből 

indítva egyénileg, majd társakkal 

 Oldalra esés technikájának elsajátítása oldalterpeszállásból indulva mindkét irányba 

 Egy választott küzdősport korosztály-specifikus alaptechnikájának és elméleti ismereteinek 

elsajátítása 

 

− Birkózás 

 A birkózásban használatos különböző fogásmódok megismerése (kapocsfogás, tenyérbefogás, 

csuklófogás, alkarfogás, könyökfogás) 

 A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő, birkózásra előkészítő speciális 

hídgyakorlatok jártasság szintű végrehajtása 

○ Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

○ Hídban forgási kísérletek 

○ Hídból kifordulás fejtámaszba 

○ Hídba vetődés fejtámaszból társ segítségével 

● Birkózó alapállás technikájának elsajátítása 

● Birkózó alapfogásban (páros felkarfogás) társ tolása, majd húzása egyenes vonalban (előre-

hátra) 

● Grundbirkózás párokban, csoportban birkózó fogásban végrehajtott húzások-tolások 

alkalmazásával 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának megismerése, 

gyakorlása a páros küzdelmekben 

○ Mögé kerülés karberántással: támadó és védekező technika 

○ Mögé kerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

 

− Karate 

● Alapvető karateállások és testtartások megismerése 

● Alapállásból helyváltoztatások előre és hátra rögzített kartartásokkal 

● Alapvető karateütések technikájának elsajátítása helyváltoztatás nélkül (egyenes ütés 

helyben, egyenes ütés az elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb oldalán) 

● Oldalra csapás az ököl alsó részével és csapás az ökölháttal alapütések megismerése 

● Az előre rúgás alaptechnikájának végrehajtása 

● A tanult ütések, rúgások gyakorlása helyváltoztatás nélkül különböző karateállásokban, 

különböző magasságokba 

● Alapvető védekező technikák elsajátítása helyben (az arc védése, a test, törzs védése, kétkezes 

védés, öv alatti terület védése, védés a tenyér élével) 

● A tanult ütések, rúgások gyakorlása különböző magasságokba, helyváltoztatás közben 

● A kiinduló helyzetből történő ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának megismerése, 

gyakorlása 

● Kata gyakorlatot előkészítő összefüggő gyakorlatlánc végrehajtása 



● Egyszerű kézzel (fejre és testre irányuló egyenes ütés) és lábbal (testre irányuló egyenes rúgás) 

történő támadások biztonságos kontrollált végrehajtása és azok védése a megfelelő 

biztonságos végrehajtási távolság kialakításával 

● A védekezés utáni ellentámadás praktikus és biztonságos végrehajtása mindkét oldalról 

 

 

− Dzsúdó 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyaka alatt) és oldalsó leszorítás 

technikák végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

● Szabadulási kísérletek (20-25 mp) leszorítástechnikákból 

● Földharcjátékok leszorítástechnikák végrehajtására törekedve 

FOGALMAK 

lefogás, rézsútleszorítás, oldalsó leszorítás, karberántás, könyökfelütés, kibújás, oldalsó leszorítások, 
csuklófeszítés, tatami, tompítás, birkózófogás, fogáskeresés, fogásbontás, egyensúlybontás, 
társemelés, egyenes ütés, karate védéstechnikák, ellentámadás, küzdőtávolság, ötlépéses 
alapküzdelem 

TÉMAKÖR:  Alternatív környezetben űzhető mozgásformák  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő felhasználására, 

végrehajtására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, 

egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szabadban végezhető sportágak ismeretének bővítése (frizbi, futás, görkorcsolya, túrázás, 

tájfutás parkban, streetball, strandkézilabda, lovaglás, asztalitenisz, tollaslabda, jóga, 

kerékpározás)  

 Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, jártasság szintű elsajátítása (síelés, szánkózás, 

korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrakenuzás)  

 A térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések 

megismerése, alkalmazása segítséggel  

 Tanári segítséggel erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek használata 

 Szabadtéri akadálypályák leküzdése 

 A környezet- és természetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos 

gondolkodás kialakítása  
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természetjárás, vízi túra, környezetvédelem, streetball, tájfutás, jégkorong, erdei tornapálya, térkép, 

turistajelzések, környezetvédelem 

TÉMAKÖR: Úszás (Amennyiben adottak a feltételek.) 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is kezdeményez 

ilyen tevékenységet. 

− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával, készségszinten úszik; 

− rendszeresen végez számára megfelelő vízi játékokat, és hajt végre úszástechnikákat; 

− tudatosan, összehangoltan végzi a korrekciós gyakorlatait és uszodai tevékenységét, azok 

megvalósítása automatikussá, mindennapi életének részévé válik. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások 

automatizálása 

 A balesetek megelőzésére tett intézkedések megismerése 

 A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése 

 A vízben végezhető játékok tanulása, az úszások megszerettetése 

 A korábban elsajátított úszásnem(ek) gyakorlása, technikájának javítása (amennyiben a tanuló az 

1–4. osztályban tanult úszni) 

 Választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és folyamatos gyakorlása 

 Hátúszórajt és a fejesugrás elsajátítása 

 Merülési versenyek, úszóversenyek 

 A folyamatos úszások távolságának, időtartamának fokozatos növelése 

 Segédeszközök felhasználásával, folyamatos hibajavítással, felzárkóztatással a tanulási folyamat 

hatékonyságának növelése 

 Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően 
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úszásnem, hátúszórajt, rajtfejes, taposás, intenzív úszás, állóképesség 

 

 

 



7–8. évfolyam 

A pubertáskorba lépő tanulók testalkati, pszichomotoros és lelki értelemben egyaránt jelentős 

változásokon mennek keresztül. A fiúknál jelentkező erőteljes megnyúlási szakasz a már stabilizálódott 

mozgáskészségek, koordinációs képességek színvonalát ronthatja, míg a leányok testalkati 

átrendeződése inkább kondicionális értelemben okozhat teljesítményromlást. Különösen kiemelendő 

az aerob állóképesség visszaesése, amely többek között a leányok megváltozott érdeklődési köréből 

adódó mozgásigény-csökkenés eredménye. A két nem közötti testalkati eltérés a terhelhetőség 

különbségében is jelentősen megmutatkozik.  

Ebben a korban a kondicionális fejlesztés egyre inkább különválik a koordinációs képzéstől. Ezzel 

párhuzamosan a motiválás eszközeként a tudatosítás, az ok-okozati összefüggések feltárása, a 

mindennapi életben történő használhatóság megemlítése egyaránt belső motivációs többletet nyújt. 

A serdülőkorra tehető a mozgásszervi betegségek számának ugrásszerű növekedése. Ebből kiindulva 

kiemelt szerepet kell szánni a saját testtömeget felhasználó vagy kisebb súlyú eszközökkel támogatott 

relatíverő-növelésnek, de különösen a törzsizom erő-állóképessége javításának, valamint az aerob 

állóképesség fejlesztésének. A koordinációs képzés terén szenzitív időszaknak tekinthető a téri-

tájékozódó és az összekapcsolási-átállási képesség fejleszthetősége. Serdülőkorban a fiúk ízületi, 

izomzati mozgékonysága jelentősen visszaeshet, melynek mértékét rendszeres gyakorlással 

mérsékelhetjük. A sportjátékok oktatásában a nagyobb létszámmal végzett játékok összetettebb 

taktikai lehetőségei egyre jobban kihasználhatók, miközben csoportos feladatokkal a szabálykövető 

magatartásforma, a társak elfogadása, az együttműködés készségszinten realizálódhat.  

A nevelési-oktatási folyamatok során a tanulók szélsőséges és hullámzó érzelmi állapota a 

pedagógustól ‒ a következetesség betartása mellett ‒ nagyfokú türelmet és elfogadást igényel. Ez 

megfelelő rugalmasságot, empátiát feltételez az értékelés és az osztályozás területén is. A gondolkodás 

fejlesztését szolgáló deduktív jellegű tanulási helyzetek egyre nagyobb arányban alkalmazhatók. A 

tanulók az elméleti ismereteik gyarapodásával tudatosabban kezdik értelmezni az egészségorientált 

képességeiket felmérő tesztek eredményeit, miközben felismerik erősségeiket és hiányosságaikat. 

Az önvédelmi és küzdősportok területén a kondicionális képességek fejlődésével párhuzamosan 

bekapcsolódik az oktatásba a technikák mozgásdinamikájának célszerű növelése, a megfelelő 

balesetvédelmi előírások és követelmények fokozott megtartása mellett. Mivel a tanulók által 

kivitelezett technikák egyre erősebbek, folyamatos hangsúly van a társak iránti tisztelet, tolerancia 

gyakorlásán, valamint a maximális önkontroll megvalósításán. A tanári irányítás kiemelt jelentőséget 

kap a nyílt készséget feltételező mozgásformáknál. 

A gyógytestnevelés gyakorlatainak végrehajtása eléri a készségszintet. Egyik fő cél a tanulók 

mozgásszervi elváltozását és betegségét illetően a javító, korrigáló gyakorlatok, valamint az optimális 

aerob terhelést szolgáló mozgásformák tudatos alkalmazása a mindennapi életben. Emellett cél a 

megismert szabadidős és sportjátékok adaptív alkalmazása az egészségi állapot javítása érdekében. 

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult alapvető mozgásformák kombinációiból álló cselekvéssorokat változó térbeli, időbeli, 

dinamikai feltételek mellett készségszinten kivitelezi; 



− a tanult mozgásforma készségszintű kivitelezése közben fenntartja érzelmi-akarati 

erőfeszítéseit; 

− minden sporttevékenységében forma- és szabálykövető attitűddel rendelkezik, ez 

tevékenységének automatikus részévé válik.  

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

− a motoros képességeinek fejlődési szintje révén képes az összhang megteremtésére a 

cselekvéssorainak elemei között; 

− relatív erejének birtokában képes a sportágspecifikus mozgástechnikák koordinált, 

készségszintű kivitelezésére; 

− az alapvető mozgásainak koordinációjában megfelelő begyakorlottságot mutat, és képes a 

változó környezeti feltételekhez célszerűen illeszkedő végrehajtásra; 

− a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat tanári 

irányítással tudatosan alkalmazza. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel szemben, 

ezt tőlük is elvárja; 

− a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító játékosként 

viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

− megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére; 

− tanári segítséggel, egyéni képességeihez mérten, tervezetten, rendezetten és rendszeresen 

fejleszti keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

− ismeri a tanult mozgásformák gerinc- és ízületvédelmi szempontból helyes végrehajtását; 

− a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten tervezetten, 

rendezetten és rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− a higiéniai szokások terén teljesen önálló, adott esetben segíti társait; 

− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelően tervezett, rendezett és rendszeres, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

 

 

 

A 7–8. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 340 óra 

 

 

 

 

 

 



A témakörök áttekintő táblázata 

 

7. évfolyam 
Témakör neve Javasolt óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 18 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 30 

Torna jellegű feladatmegoldások 30 

Sportjátékok 40 

Testnevelési és népi játékok 24 

Önvédelmi és küzdősportok 15 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 23 

  

Összes óraszám: 180 

 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat; 

− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is kezdeményez 

ilyen tevékenységet. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, technikai 

végrehajtásának önálló alkalmazása 

4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok ismertetés utáni pontos és rendszeres végrehajtása, 

alkalmazása 

5-6 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatok összeállítása, végrehajtása tanári kontrollal 

A bemelegítés és a harmonikus erőfejlesztés egészségmegőrző hatásának tudatosítása, alapelveinek 

elsajátítása 

Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és kéziszer- és egyszerű 

szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok összeállítása, azok gyakorlása 



A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló gyakorlatok önálló 

összeállítása, azok helyes végrehajtása 

Légzőgyakorlatok végrehajtása 

A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő végrehajtása, 

alkalmazása  

A különböző mozgatórendszeri sérülések megelőzését, rehabilitációját érintő elemi szintű alapelvek, 

eljárások megismerése 

Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló összeállítása, 

végrehajtása 

A nyugalomban lévő és bemelegített izomzat tulajdonságainak megismerése, a fáradt izmok 

lehetséges sérüléseinek (izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, izomláz) ok-okozati tényezők 

szerinti beazonosítása 

A terhelések után végzett nyújtó hatású gyakorlatok jelentőségének ismerete, azok összeállítása tanári 

segítséggel 

A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési stratégiák tanári 

segítséggel történő alkalmazása 

Az egyszerűbb relaxációs technikák elsajátítása és alkalmazása  

Összetett gimnasztikai gyakorlatok, illetve egyszerűbb gimnasztikai gyakorlatok lépéskombinációkkal 

zenére 

FOGALMAK 

menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; utasítás, szóban közlés, bemutatás, 

bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, szergyakorlatok 

 

TÉMAKÖR:  Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten használja; 

− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, 

egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− futótechnikája – összefüggő cselekvéssor részeként – eltérést mutat a vágta- és a tartós futás 

közben; 

− magabiztosan alkalmazza a távol- és magasugrás, valamint a kislabdahajítás és súlylökés – 

számára megfelelő – technikáit. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 



A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és egészségfejlesztésben 

betöltött szerepének tudatosítása 

Futóiskolai gyakorlatok (taposó futás, ollózó futás, saroklendítés, térdemelés, keresztező futás), 

futófeladatok (repülő és fokozó futás) különböző irányokba és kombinációkban, variációkban, 

egyenes vonalon, íveken és irányváltással 

Vágtafutások 60–100 m-en ismétléssel, mozgáskészség- és mozgásképesség-fejlesztéssel 

A tartós futás egészségmegőrző, ideális testtömeg elérését, megtartását elősegítő intenzitászónájának 

megismerése, ellenőrzése (pulzusmérés) 

Egyenletes futások tempótartással 8-12 percig, futások 100–400 m-es távolságon egyenletes és változó 

iramban 

Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes lendületből (indiánszökdelés, indiánszökdelés azonos lábról 2-4 

lépésre, indiánszökdelés sasszéval előre és felugrásra törekedve, egy- és háromlépéses 

sorozatelugrások, szökdelések, ugrások sorozatban akadályokon és akadályok felett egy és páros 

lábon 

Dobógyakorlatok könnyített és nehezített szerekkel egy és két kézzel, rögzített helyzetből és 

lendületből társhoz, célra és távolságra 

Távolugrás közepes (6–10 lépés) és hosszabb (10–14 lépés) nekifutással, lépő technikával homokba, 

szivacsba, emelt elugró helyről és elugró gerendáról 

Magasugrás átlépő, hasmánt vagy flop technikával 5–9 lépés lendületszerzéssel 

Súlylökés 3–4 kg-os szerrel, egy kézzel helyből szemből és oldalról, oldalt beszökkenéssel vagy háttal 

becsúszással 

Kislabdahajítás 5–7 lépéses dobóritmussal, két-három keresztlépéssel célra és távolságra 

Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal 

Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása  

Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

FOGALMAK 

flop technika, olimpiai versenyszámok, világcsúcs, résztáv, pihenőidő; nyugalmi, munka- és terheléses 

pulzus; váltogatott iramú futás, ferde hajítás, függőleges és vízszintes vektor, támaszhelyzet, 

koordináció, kondíció 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is kezdeményez 

ilyen tevékenységet; 

− a torna, a ritmikus gimnasztika, tánc és aerobik jellegű mozgásformákon keresztül tanári 

irányítás mellett fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 



A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem bemutatására és a tanult 

elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor kivitelezésére. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A torna jellegű mozgásformák egészségfejlesztő szerepének tudatosítása 

A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb izomcsoportokat 

érintő hatásainak beazonosítása 

A téri tájékozódó képesség és egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű feladatmegoldások 

szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi mozgékonyság, izomérzékelés) további 

fejlesztése 

A gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése, a segítségadás elsajátítása 

Az önkontroll, az együttműködés és a segítségnyújtás fontosságának kialakítása 

A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

Differenciált gyakorlás a testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően 

(Csak lányok) Gimnasztikus – lépéseket, járásokat, testsúly-áthelyezéseket, szökkenéseket, ugrásokat, 

fordulatokat tartalmazó – gyakorlatok kivitelezése 

A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek megismerése 

A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, 

támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása 

(Választható anyagként) Alapvető ugrások elsajátítása minitrampolinon vagy gumiasztalon 

A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása 

és végrehajtása tanári kontrollal 

A női és férfitorna meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

− Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe; 

gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre 

● Kézen átfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Csúsztatás nyújtott ülésből hason fekvésbe és vissza (lányok) 

● Vetődés mellső fekvőtámaszból nyújtott ülésbe (fiúk) 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

− Ugrószekrényen: 

● Keresztbe állított ugrószekrényen guggoló átugrás 

● Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés 

● Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással 

− Gerendán: 

● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel is; mérlegállás; járás guggolásban; 

támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Függőleges repülés különböző kiinduló helyzetekből 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

− Gyűrűn: 



● (Fiúknak) Magas gyűrűn: alaplendület; zsugorlefüggés; lendület előre zsugorlefüggésbe; 

zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó lefüggésbe; homorított leugrás hátra, lendületből 

● (Lányoknak) Érintő magas gyűrűn: lendületek előre-hátra; fellendülés lebegőfüggésbe; 

zsugorlefüggés; ereszkedés hátsó függésbe; függésben lendület hátra, homorított leugrás 

● Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen), vándormászás felfelé és lefelé; függeszkedési 

kísérletek felfelé; mászóversenyek 

FOGALMAK 

futólagos kézállás, csúsztatás, vetődés, összekötő elemek, erőfejlesztés, izomcsoport 

TÉMAKÖR:  Sportjátékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten használja; 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett képes a 

játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai és taktikai 

elemeket; 

− a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési készséget 

mutat; 

− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a választott 

sportjátékokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai és alaptaktikai elemeinek, szabályainak 

készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

A folyamatos csapatjáték kialakítása az adott sportág versenyszabályai mellett 

A sportjátékok különböző döntési helyzeteiben a csapat érdekeinek figyelembevételével a 

legmegfelelőbb megoldások kiválasztására, együttműködésre való törekvés 

1-1 elleni játékszituációkban a labdatartás, labdafedezés célszerű és tudatos alkalmazása 

Emberelőnyös (2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3) és létszámazonos (2-2, 3-3, 4-4) kisjátékokban a szélességi és 

mélységi labda nélküli támadó mozgások, védőtől való elszakadás módjainak gyakorlása 

Kisjátékokban védőként a támadó és a célfelület helyzetéhez igazodó helyezkedés tudatos alkalmazása 

Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) tudatos alkalmazása, gyakorlása 

A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és végrehajtása 

tanári kontrollal 

Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

− Kézilabda 



● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, 

indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, felugrások-

leérkezések – alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

● Beugrásos és felugrásos kapura dobások előzetes lendületszerzésből 

● Az egy és két kézzel történő labdaátadások pontosságának, távolságának növelése helyben és 

mozgásból, alkalmazásuk gyors indulásokban és lerohanásokban 

● A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs gyakorlatok egy és több labdával 

(pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban) 

● Labdavezetés irány- és iramváltásokkal, indulócselek összekapcsolása kapura dobásokkal 

● Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd különböző lendületszerzési módot 

követő felugrásból, beugrásból, félaktív, majd aktív védőjátékos ellen 

● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben 

● Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban 

● A kapus alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

− Kosárlabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, a 

védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások egy és két lábról, 

leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás egy 

és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb irányváltoztatási 

módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

● Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 

● 1-1 elleni játék gyakorlása labdaszerzést követően, indulási joggal rendelkező, majd indulási 

joggal nem rendelkező támadó esetében (adogatóval) 

● Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, lerohanások kosárra dobással 

befejezve 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitáson alapuló 

szabálymódosításokkal 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

● Fektetett dobás gyakorlása félaktív vagy aktív védő játékos jelenlétében 

● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben 

− Röplabda 

● A felső egyenes nyitás alaptechnikájának elsajátítása, gyakorlása célfelületre 

● Távolról érkező labda megjátszása társnak (nyitásfogadás, ellenfél térfeléről érkező labda) 

alkar- és kosárérintéssel 

● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás gyakorlása célfelület beiktatásával, 

készségszintű alkalmazása különböző játékhelyzetekben 

● Kisjátékokban (2-2, 3-3, 4-4) a nyitásfogadás, feladás elsajátításával törekvés a három 

érintéssel történő labdamegjátszásra 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. A 6-6 

elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

− Labdarúgás 



● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő elindulások, 

megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások ismerete – alkalmazása a játék 

folyamatában 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző részeivel, 

talppal, combbal, mellkassal, fejjel) alkalmazása a játékhelyzethez igazodva 

● Alakzattartással, alakzatbontással- és építéssel történő labdás koordinációs passzgyakorlatok 

● Kényszerítő átadások gyakorlása 2-0-ás, majd 2-1-es taktikai helyzetben 

● 3-2, 4-2 és 4-3 elleni emberelőnyös kisjátékokban a támadó játékosok együttműködésének, a 

védő játékosok összehangolt helyezkedésének gyakorlása 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, 

mozgásból, a futással megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával 

● Létszámazonos kisjátékok és mérkőzésjátékok változatos szabályokkal 

● A területvédekezés alkalmazása a játékban 

● Egy- és kétudvaros emberelőnyös kisjátékokban az üres passzsávok hatékony megjátszása 

időkényszer alatt, a védekező játékos mozgásirányának gyakorlása 

● A kapus alaphelyzet kialakítása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. Kigurítás, 

kidobás, kirúgás gyakorlása állított, lepattintott labdával 

− Floorball 

● Labda nélküli technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő alapmozgások, a helyes 

ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások, cselezések irányváltoztatással – 

alkalmazása a játék folyamatában 

● Labdavezetések, átadások, átvételek megfelelő módjainak alkalmazása a játékhelyzethez 

igazodva 

● Labdaátadások társnak palánk segítségével 

● Labdatartást fejlesztő játékok 

● Kapura lövések labdavezetésből 

● Szabad ütések, büntető ütések gyakorlása 

● Kapus alaphelyzet kialakítása, kapura lőtt labdák védése 

● Csereszituációk gyakorlása 

● 2-2, 3-2, 3-3 elleni kisjátékok a támadó játékosok együttműködése és a védőjátékosok 

összehangolt helyezkedésének gyakorlása 

● Létszámazonos kisjátékok a módosított szabályok szerint 

FOGALMAK 

védőtávolság, félaktív védő, aktív védő, felső egyenes nyitás, feladás, sáncolás, egyenes leütés, 

gyorsindítás, lerohanás, bedőlés, bevetődés, hármas nyolcas, tempódobás, átadócsel, rúgócsel, 

alakzatbontásos és építéses passzgyakorlat, területnyitás, pontrúgás, beugrásos és felugrásos kapura 

lövés, dugattyúmozgás, kosárlabda – indulási jog, megelőző szerelés, floorball – szabadütés, 

büntetőütés, védekezés, csere 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 



A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten használja; 

− a testnevelési és sportjáték közben a célszerű, hatékony játék- és együttműködési készséget 

mutat; 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett képes a 

játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai és 

taktikai elemeket; 

− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a választott 

sportjátékokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, következetes betartása 

A manipulatív mozgásformákkal nehezített, figyelemmegosztást igénylő egyszerű fogó- és 

futójátékokban (pl. labdavezetéses fogók) a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak kialakítása, 

az üres területek felismerése, a játéktér határainak érzékelése 

A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési lehetőségek kiválasztására épülő 

testnevelési játékok gyakorlása (pl. 3 csapat egymás ellen, joker játékosok az oldalvonalon) 

A tanulók fokozott kreativitására, együttműködésre épülő, összetett kimentési módokat megvalósító 

fogójátékok gyakorlása 

Labdás manipulatív mozgásformákkal (pl. labdavezetés) megvalósuló, dinamikus és statikus 

akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban az irányváltoztatások, az elindulások-megállások, 

cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

A támadó és védő szerepek alkalmazását elősegítő páros és csoportos versengések 

A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása egyénileg, párban 

és csoportokban, a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökkentésére törekedve, időkényszer 

bekapcsolásával 

1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális mozgástartalmaira 

épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű eszközöket felhasználva, 

fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és csapatszintű célzó játékokban 

Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos manipulatív mozgásformákkal 

kombinált versengések alkalmazása 

Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. váltó- és 

sorversenyek) 

A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő, egyre összetettebb mozgásos 

játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos változatban) 

Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a támadó szerepek 

készségszintű elsajátítása, a védőtől való elszakadás gyors iram- és irányváltásokkal 

Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a védő szerepek 

készségszintű elsajátítása (a passzsávok lezárása, a labdás emberrel szembeni védekezés, az 

emberfogás alapjai, a célfelület védelme) 



A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus helyzeteket 

tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

 

Néptánc – szabadon választható 

A tiszai dialektus verbunkjainak, valamint legényes forgós és forgatós táncok mozgáselemeinek, 

kulturális értékeinek megismerése 

A páros, forgatós táncokkal a nemi szerepekre vonatkozó ismeretek interiorizálása, a körtáncok által a 

közösséghez való tartozás élményének erősítése 

A kreativitás fejlesztése az elsajátított táncos mozgásmotívumok improvizatív összekapcsolásával 

FOGALMAK 

döntéshelyzet, játékstratégia, szabálykövető magatartás, fair play, célfelülethez igazított emberfogás, 

üres területre helyezkedés 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett képes a 

játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a küzdő jellegű feladatokban életkorának megfelelő asszertivitást mutatva tudatosan és 

célszerűen alkalmazza a támadó és védő szerepeknek megfelelő technikai és taktikai elemeket; 

− a tanári irányítást követve, a mozgás sebességét növelve hajt végre önvédelmi fogásokat, 

ütéseket, rúgásokat, védéseket és ellentámadásokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása 

A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és 

tolerancia megtartása mellett. Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

Az állásban és egyéb kiindulóhelyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az 

egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő, társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű eszközös 

küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető végrehajtása 

A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsaságot, az 

egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, csoportos és csapat jellegű 

feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

A jogszerű önvédelem fogalmi keretrendszerének, lehetőségeinek, jogi szabályozásának elsajátítása 

A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával kapcsolatos 

egyszerű húzásokra, tolásokra épülő páros küzdőjátékok rendszeres képességfejlesztő célú 

alkalmazása 

Tervszerű gondolkodást, problémamegoldó készséget fejlesztő összetett játékok, különböző 

küzdőtechnikák alkalmazásával, húzások, tolások, billentések, egyensúlyi helyzet megbontása és 

visszaszerzése 



Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai 

mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák gyakorlása egyénileg, társakkal 

Dzsúdógurulás alaptechnikájának megismerése, végrehajtása harántterpeszállásból mindkét irányba, 

előre és hátra 

A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és végrehajtása 

tanári kontrollal 

A tradicionális magyar küzdősportok (birkózás, karate, ökölvívás, dzsúdó) történetének, meghatározó 

hazai személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak szabályrendszerének 

átismétlése 

− Birkózás 

● A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő, birkózásra előkészítő speciális 

hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált 

alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögé kerülés birkózás 

térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban 

○ Mögé kerülés karberántással: támadó és védekező technika 

○ Mögé kerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózótechnikák megismerése, gyakorlása a páros küzdelmekben 

○ Karfelszedés könyökhajlatnál és átfordítás 

○ Túlsó karbehúzás 

− Karate 

● Az alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismeretében azok önálló bemutatása 

● Az alapvető karateütések technikájának készségszintű elsajátítása helyváltoztatás nélkül 

(egyenes ütés helyben, egyenes ütés az elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb 

oldalán), gyakorlása helyváltoztatás közben 

● Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, készségszintű elsajátítása helyben 

● Oldalra rúgás technikája 

● Oldalra csapás technikája 

● Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás közben 

● A test különböző magasságaiban (fej, törzs, öv alatt) végrehajtott támadások elleni védekező 

technikák ellentámadásokkal 

● Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának megismerése, gyakorlása 

● Az ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának jártasságszintű végrehajtása  

● Szabad küzdelmet előkészítő játékos gyakorlatok 

● A Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata összefüggő gyakorlatanyagának végrehajtása, önálló 

bemutatása 



● Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint az egyenes és köríves rúgás, 

oldalra rúgás védési technikáinak elsajátítása 

● A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult védő technikák kivitelezése 

helyben és mozgásban, ellentámadással 

● Kötött formagyakorlat bemutatása (kata) a tanult technikák kivitelezésével, a sportágra 

jellemző mozgásdinamikával, számolásra és számolás nélkül, önállóan 

− Dzsúdó 

● Az előre, hátra és oldalra történő társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által övvel lábat 

meghúzva, térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

● Földharcjátékok leszorítástechnikák végrehajtására törekedve 

● Nagy külső horogdobás végrehajtása 

● Nagy belső horogdobás végrehajtása 
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jogszerű önvédelem, egyensúlyi helyzet kibillentése, fair play, oldalsó csúsztatott esés, földharc, társ 

felemelése, parter helyzet, egyenes ütés, köríves ütés, kalapácsütés, egyenes rúgás, köríves rúgás, nagy 

külső horogdobás (osoto gari), nagy belső horogdobás (emelő védés (age uke)), alkar védés kifelé és 

befelé (soto ude uke és uchi ude uke), alsó söprő védés (gedan barai), ellentámadás hátul levő kézzel 

(gjaku tsuki), kumite, kata 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő felhasználására, 

végrehajtására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, 

egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének tudatosítása 

Az időjárás, az öltözködés, a sporttáplálkozás és a sporttevékenység összefüggéseinek megértése 

Az egészségmegőrző mozgásformák kategóriáinak intenzitás szerinti beazonosítása, szerepének 

megismerése az egészségtudatos életvezetésben 

A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, túrázás, tájfutás 

erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, lovaglás, falmászás, 

asztalitenisz, tollaslabda, jóga, kerékpározás) 

Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, korcsolyázás, 

jégkorong, kajakozás, túrakenuzás) 

Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések ismerete, 

alkalmazása 



Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek tudatos használata 

Szabadtéri akadálypályák leküzdése 

A környezet- és természetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos 

gondolkodás tudatosítása 

Az alternatív környezetben űzhető sportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal 

Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 
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strandkézilabda, strandröplabda, tájoló, égtájak, folyadékpótlás, napsugárzás, egészség 

 

 

 

 

 

 

8. évfolyam 
A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 18 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 30 

Torna jellegű feladatmegoldások 30 

Sportjátékok 40 

Testnevelési és népi játékok 16 

Önvédelmi és küzdősportok 15 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 21 

Gyógytestnevelés 10 

Összes óraszám: 180 

 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat; 



− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is kezdeményez 

ilyen tevékenységet. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, technikai 

végrehajtásának önálló alkalmazása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok ismertetés utáni pontos és rendszeres 

végrehajtása, alkalmazása 

 5-6 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatok összeállítása, végrehajtása tanári kontrollal 

 A bemelegítés és a harmonikus erőfejlesztés egészségmegőrző hatásának tudatosítása, 

alapelveinek elsajátítása 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és kéziszer- és 

egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok összeállítása, azok 

gyakorlása 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló gyakorlatok önálló 

összeállítása, azok helyes végrehajtása 

 Légzőgyakorlatok végrehajtása 

 A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő 

végrehajtása, alkalmazása  

 A különböző mozgatórendszeri sérülések megelőzését, rehabilitációját érintő elemi szintű 

alapelvek, eljárások megismerése 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló összeállítása, 

végrehajtása 

 A nyugalomban lévő és bemelegített izomzat tulajdonságainak megismerése, a fáradt izmok 

lehetséges sérüléseinek (izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, izomláz) ok-okozati tényezők 

szerinti beazonosítása 

 A terhelések után végzett nyújtó hatású gyakorlatok jelentőségének ismerete, azok összeállítása 

tanári segítséggel 

 A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési stratégiák 

tanári segítséggel történő alkalmazása 

 Az egyszerűbb relaxációs technikák elsajátítása és alkalmazása  

 Összetett gimnasztikai gyakorlatok, illetve egyszerűbb gimnasztikai gyakorlatok 

lépéskombinációkkal zenére 

FOGALMAK 

menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; utasítás, szóban közlés, bemutatás, 

bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, szergyakorlatok 

 



 

TÉMAKÖR:  Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten használja; 

− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, 

egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− futótechnikája – összefüggő cselekvéssor részeként – eltérést mutat a vágta- és a tartós futás 

közben; 

− magabiztosan alkalmazza a távol- és magasugrás, valamint a kislabdahajítás és súlylökés – 

számára megfelelő – technikáit. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és 

egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása 

 Futóiskolai gyakorlatok (taposó futás, ollózó futás, saroklendítés, térdemelés, keresztező futás), 

futófeladatok (repülő és fokozó futás) különböző irányokba és kombinációkban, variációkban, 

egyenes vonalon, íveken és irányváltással 

 Vágtafutások 60–100 m-en ismétléssel, mozgáskészség- és mozgásképesség-fejlesztéssel 

 A tartós futás egészségmegőrző, ideális testtömeg elérését, megtartását elősegítő 

intenzitászónájának megismerése, ellenőrzése (pulzusmérés) 

 Egyenletes futások tempótartással 8-12 percig, futások 100–400 m-es távolságon egyenletes és 

változó iramban 

 Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes lendületből (indiánszökdelés, indiánszökdelés azonos lábról 

2-4 lépésre, indiánszökdelés sasszéval előre és felugrásra törekedve, egy- és háromlépéses 

sorozatelugrások, szökdelések, ugrások sorozatban akadályokon és akadályok felett egy és páros 

lábon 

 Dobógyakorlatok könnyített és nehezített szerekkel egy és két kézzel, rögzített helyzetből és 

lendületből társhoz, célra és távolságra 

 Távolugrás közepes (6–10 lépés) és hosszabb (10–14 lépés) nekifutással, lépő technikával 

homokba, szivacsba, emelt elugró helyről és elugró gerendáról 

 Magasugrás átlépő, hasmánt vagy flop technikával 5–9 lépés lendületszerzéssel 

 Súlylökés 3–4 kg-os szerrel, egy kézzel helyből szemből és oldalról, oldalt beszökkenéssel vagy 

háttal becsúszással 

 Kislabdahajítás 5–7 lépéses dobóritmussal, két-három keresztlépéssel célra és távolságra 

 Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal 



 Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása  

 Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

FOGALMAK 

flop technika, olimpiai versenyszámok, világcsúcs, résztáv, pihenőidő; nyugalmi, munka- és terheléses 

pulzus; váltogatott iramú futás, ferde hajítás, függőleges és vízszintes vektor, támaszhelyzet, 

koordináció, kondíció 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is kezdeményez 

ilyen tevékenységet; 

− a torna, a ritmikus gimnasztika, tánc és aerobik jellegű mozgásformákon keresztül tanári 

irányítás mellett fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem bemutatására és a tanult 

elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor kivitelezésére. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A torna jellegű mozgásformák egészségfejlesztő szerepének tudatosítása 

 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

 A téri tájékozódó képesség és egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű feladatmegoldások 

szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi mozgékonyság, izomérzékelés) további 

fejlesztése 

 A gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése, a segítségadás elsajátítása 

 Az önkontroll, az együttműködés és a segítségnyújtás fontosságának kialakítása 

 A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

 Differenciált gyakorlás a testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően 

 (Csak lányok) Gimnasztikus – lépéseket, járásokat, testsúly-áthelyezéseket, szökkenéseket, 

ugrásokat, fordulatokat tartalmazó – gyakorlatok kivitelezése 

 A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek megismerése 

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, 

támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása 

 (Választható anyagként) Alapvető ugrások elsajátítása minitrampolinon vagy gumiasztalon 

 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal 



 A női és férfitorna meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak 

megismerése 

− Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe; 

gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre 

● Kézen átfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Csúsztatás nyújtott ülésből hason fekvésbe és vissza (lányok) 

● Vetődés mellső fekvőtámaszból nyújtott ülésbe (fiúk) 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

− Ugrószekrényen: 

● Keresztbe állított ugrószekrényen guggoló átugrás 

● Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés 

● Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással 

− Gerendán: 

● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel is; mérlegállás; járás guggolásban; 

támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Függőleges repülés különböző kiinduló helyzetekből 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

− Gyűrűn: 

● (Fiúknak) Magas gyűrűn: alaplendület; zsugorlefüggés; lendület előre zsugorlefüggésbe; 

zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó lefüggésbe; homorított leugrás hátra, lendületből 

● (Lányoknak) Érintő magas gyűrűn: lendületek előre-hátra; fellendülés lebegőfüggésbe; 

zsugorlefüggés; ereszkedés hátsó függésbe; függésben lendület hátra, homorított leugrás 

● Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen), vándormászás felfelé és lefelé; függeszkedési 

kísérletek felfelé; mászóversenyek 

FOGALMAK 

futólagos kézállás, csúsztatás, vetődés, összekötő elemek, erőfejlesztés, izomcsoport 

TÉMAKÖR:  Sportjátékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten használja; 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett képes a 

játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai és taktikai 

elemeket; 

− a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési készséget 

mutat; 



− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a választott 

sportjátékokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai és alaptaktikai elemeinek, 

szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

 A folyamatos csapatjáték kialakítása az adott sportág versenyszabályai mellett 

 A sportjátékok különböző döntési helyzeteiben a csapat érdekeinek figyelembevételével a 

legmegfelelőbb megoldások kiválasztására, együttműködésre való törekvés 

 1-1 elleni játékszituációkban a labdatartás, labdafedezés célszerű és tudatos alkalmazása 

 Emberelőnyös (2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3) és létszámazonos (2-2, 3-3, 4-4) kisjátékokban a szélességi 

és mélységi labda nélküli támadó mozgások, védőtől való elszakadás módjainak gyakorlása 

 Kisjátékokban védőként a támadó és a célfelület helyzetéhez igazodó helyezkedés tudatos 

alkalmazása 

 Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) tudatos alkalmazása, gyakorlása 

 A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és végrehajtása 

tanári kontrollal 

 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

− Kézilabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, 

indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, felugrások-

leérkezések – alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

● Beugrásos és felugrásos kapura dobások előzetes lendületszerzésből 

● Az egy és két kézzel történő labdaátadások pontosságának, távolságának növelése helyben és 

mozgásból, alkalmazásuk gyors indulásokban és lerohanásokban 

● A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs gyakorlatok egy és több labdával 

(pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban) 

● Labdavezetés irány- és iramváltásokkal, indulócselek összekapcsolása kapura dobásokkal 

● Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd különböző lendületszerzési módot 

követő felugrásból, beugrásból, félaktív, majd aktív védőjátékos ellen 

● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben 

● Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban 

● A kapus alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

− Kosárlabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, a 

védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások egy és két lábról, 

leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás egy 

és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb irányváltoztatási 

módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

● Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 



● 1-1 elleni játék gyakorlása labdaszerzést követően, indulási joggal rendelkező, majd indulási 

joggal nem rendelkező támadó esetében (adogatóval) 

● Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, lerohanások kosárra dobással 

befejezve 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitáson alapuló 

szabálymódosításokkal 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

● Fektetett dobás gyakorlása félaktív vagy aktív védő játékos jelenlétében 

● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben 

− Röplabda 

● A felső egyenes nyitás alaptechnikájának elsajátítása, gyakorlása célfelületre 

● Távolról érkező labda megjátszása társnak (nyitásfogadás, ellenfél térfeléről érkező labda) 

alkar- és kosárérintéssel 

● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás gyakorlása célfelület beiktatásával, 

készségszintű alkalmazása különböző játékhelyzetekben 

● Kisjátékokban (2-2, 3-3, 4-4) a nyitásfogadás, feladás elsajátításával törekvés a három 

érintéssel történő labdamegjátszásra 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. A 6-6 

elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

− Labdarúgás 

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő elindulások, 

megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások ismerete – alkalmazása a játék 

folyamatában 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző részeivel, 

talppal, combbal, mellkassal, fejjel) alkalmazása a játékhelyzethez igazodva 

● Alakzattartással, alakzatbontással- és építéssel történő labdás koordinációs passzgyakorlatok 

● Kényszerítő átadások gyakorlása 2-0-ás, majd 2-1-es taktikai helyzetben 

● 3-2, 4-2 és 4-3 elleni emberelőnyös kisjátékokban a támadó játékosok együttműködésének, a 

védő játékosok összehangolt helyezkedésének gyakorlása 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, 

mozgásból, a futással megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával 

● Létszámazonos kisjátékok és mérkőzésjátékok változatos szabályokkal 

● A területvédekezés alkalmazása a játékban 

● Egy- és kétudvaros emberelőnyös kisjátékokban az üres passzsávok hatékony megjátszása 

időkényszer alatt, a védekező játékos mozgásirányának gyakorlása 

● A kapus alaphelyzet kialakítása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. Kigurítás, 

kidobás, kirúgás gyakorlása állított, lepattintott labdával 

− Floorball 

● Labda nélküli technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő alapmozgások, a helyes 

ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások, cselezések irányváltoztatással – 

alkalmazása a játék folyamatában 

● Labdavezetések, átadások, átvételek megfelelő módjainak alkalmazása a játékhelyzethez 

igazodva 

● Labdaátadások társnak palánk segítségével 



● Labdatartást fejlesztő játékok 

● Kapura lövések labdavezetésből 

● Szabad ütések, büntető ütések gyakorlása 

● Kapus alaphelyzet kialakítása, kapura lőtt labdák védése 

● Csereszituációk gyakorlása 

● 2-2, 3-2, 3-3 elleni kisjátékok a támadó játékosok együttműködése és a védőjátékosok 

összehangolt helyezkedésének gyakorlása 

● Létszámazonos kisjátékok a módosított szabályok szerint 
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védőtávolság, félaktív védő, aktív védő, felső egyenes nyitás, feladás, sáncolás, egyenes leütés, 

gyorsindítás, lerohanás, bedőlés, bevetődés, hármas nyolcas, tempódobás, átadócsel, rúgócsel, 

alakzatbontásos és építéses passzgyakorlat, területnyitás, pontrúgás, beugrásos és felugrásos kapura 

lövés, dugattyúmozgás, kosárlabda – indulási jog, megelőző szerelés, floorball – szabadütés, 

büntetőütés, védekezés, csere 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten használja; 

− a testnevelési és sportjáték közben a célszerű, hatékony játék- és együttműködési készséget 

mutat; 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett képes a 

játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai és 

taktikai elemeket; 

− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a választott 

sportjátékokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, következetes betartása 

 A manipulatív mozgásformákkal nehezített, figyelemmegosztást igénylő egyszerű fogó- és 

futójátékokban (pl. labdavezetéses fogók) a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak kialakítása, 

az üres területek felismerése, a játéktér határainak érzékelése 

 A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési lehetőségek kiválasztására épülő 

testnevelési játékok gyakorlása (pl. 3 csapat egymás ellen, joker játékosok az oldalvonalon) 

 A tanulók fokozott kreativitására, együttműködésre épülő, összetett kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

 Labdás manipulatív mozgásformákkal (pl. labdavezetés) megvalósuló, dinamikus és statikus 

akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban az irányváltoztatások, az elindulások-megállások, 

cselezések ütközés nélküli megvalósítása 



 A támadó és védő szerepek alkalmazását elősegítő páros és csoportos versengések 

 A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása egyénileg, 

párban és csoportokban, a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökkentésére törekedve, 

időkényszer bekapcsolásával 

 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

 Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális mozgástartalmaira 

épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű eszközöket felhasználva, 

fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és csapatszintű célzó játékokban 

 Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos manipulatív mozgásformákkal 

kombinált versengések alkalmazása 

 Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. váltó- 

és sorversenyek) 

 A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő, egyre összetettebb 

mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos változatban) 

 Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a támadó 

szerepek készségszintű elsajátítása, a védőtől való elszakadás gyors iram- és irányváltásokkal 

 Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a védő szerepek 

készségszintű elsajátítása (a passzsávok lezárása, a labdás emberrel szembeni védekezés, az 

emberfogás alapjai, a célfelület védelme) 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus helyzeteket 

tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

 

Néptánc – szabadon választható 

 A tiszai dialektus verbunkjainak, valamint legényes forgós és forgatós táncok mozgáselemeinek, 

kulturális értékeinek megismerése 

 A páros, forgatós táncokkal a nemi szerepekre vonatkozó ismeretek interiorizálása, a körtáncok 

által a közösséghez való tartozás élményének erősítése 

 A kreativitás fejlesztése az elsajátított táncos mozgásmotívumok improvizatív összekapcsolásával 
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döntéshelyzet, játékstratégia, szabálykövető magatartás, fair play, célfelülethez igazított emberfogás, 

üres területre helyezkedés 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett képes a 

játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a küzdő jellegű feladatokban életkorának megfelelő asszertivitást mutatva tudatosan és 

célszerűen alkalmazza a támadó és védő szerepeknek megfelelő technikai és taktikai elemeket; 



− a tanári irányítást követve, a mozgás sebességét növelve hajt végre önvédelmi fogásokat, 

ütéseket, rúgásokat, védéseket és ellentámadásokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása 

 A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és 

tolerancia megtartása mellett. Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

 Az állásban és egyéb kiindulóhelyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az 

egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő, társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű eszközös 

küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető végrehajtása 

 A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsaságot, az 

egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, csoportos és csapat jellegű 

feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

 A jogszerű önvédelem fogalmi keretrendszerének, lehetőségeinek, jogi szabályozásának 

elsajátítása 

 A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával 

kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra épülő páros küzdőjátékok rendszeres képességfejlesztő 

célú alkalmazása 

 Tervszerű gondolkodást, problémamegoldó készséget fejlesztő összetett játékok, különböző 

küzdőtechnikák alkalmazásával, húzások, tolások, billentések, egyensúlyi helyzet megbontása és 

visszaszerzése 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai 

mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák gyakorlása egyénileg, társakkal 

 Dzsúdógurulás alaptechnikájának megismerése, végrehajtása harántterpeszállásból mindkét 

irányba, előre és hátra 

 A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és 

végrehajtása tanári kontrollal 

 A tradicionális magyar küzdősportok (birkózás, karate, ökölvívás, dzsúdó) történetének, 

meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak 

szabályrendszerének átismétlése 

− Birkózás 

● A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő, birkózásra előkészítő speciális 

hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált 

alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögé kerülés birkózás 

térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban 



○ Mögé kerülés karberántással: támadó és védekező technika 

○ Mögé kerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózótechnikák megismerése, gyakorlása a páros küzdelmekben 

○ Karfelszedés könyökhajlatnál és átfordítás 

○ Túlsó karbehúzás 

− Karate 

● Az alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismeretében azok önálló bemutatása 

● Az alapvető karateütések technikájának készségszintű elsajátítása helyváltoztatás nélkül 

(egyenes ütés helyben, egyenes ütés az elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb 

oldalán), gyakorlása helyváltoztatás közben 

● Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, készségszintű elsajátítása helyben 

● Oldalra rúgás technikája 

● Oldalra csapás technikája 

● Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás közben 

● A test különböző magasságaiban (fej, törzs, öv alatt) végrehajtott támadások elleni védekező 

technikák ellentámadásokkal 

● Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának megismerése, gyakorlása 

● Az ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának jártasságszintű végrehajtása  

● Szabad küzdelmet előkészítő játékos gyakorlatok 

● A Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata összefüggő gyakorlatanyagának végrehajtása, önálló 

bemutatása 

● Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint az egyenes és köríves rúgás, 

oldalra rúgás védési technikáinak elsajátítása 

● A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult védő technikák kivitelezése 

helyben és mozgásban, ellentámadással 

● Kötött formagyakorlat bemutatása (kata) a tanult technikák kivitelezésével, a sportágra 

jellemző mozgásdinamikával, számolásra és számolás nélkül, önállóan 

− Dzsúdó 

● Az előre, hátra és oldalra történő társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által övvel lábat 

meghúzva, térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

● Földharcjátékok leszorítástechnikák végrehajtására törekedve 

● Nagy külső horogdobás végrehajtása 

● Nagy belső horogdobás végrehajtása 
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jogszerű önvédelem, egyensúlyi helyzet kibillentése, fair play, oldalsó csúsztatott esés, földharc, társ 

felemelése, parter helyzet, egyenes ütés, köríves ütés, kalapácsütés, egyenes rúgás, köríves rúgás, nagy 

külső horogdobás (osoto gari), nagy belső horogdobás (emelő védés (age uke)), alkar védés kifelé és 

befelé (soto ude uke és uchi ude uke), alsó söprő védés (gedan barai), ellentámadás hátul levő kézzel 

(gjaku tsuki), kumite, kata 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 



A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő felhasználására, 

végrehajtására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, 

egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének tudatosítása 

 Az időjárás, az öltözködés, a sporttáplálkozás és a sporttevékenység összefüggéseinek megértése 

 Az egészségmegőrző mozgásformák kategóriáinak intenzitás szerinti beazonosítása, szerepének 

megismerése az egészségtudatos életvezetésben 

 A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, túrázás, 

tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, lovaglás, falmászás, 

asztalitenisz, tollaslabda, jóga, kerékpározás) 

 Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, korcsolyázás, 

jégkorong, kajakozás, túrakenuzás) 

 Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések 

ismerete, alkalmazása 

 Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek tudatos használata 

 Szabadtéri akadálypályák leküzdése 

 A környezet- és természetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos 

gondolkodás tudatosítása 

 Az alternatív környezetben űzhető sportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal 

 Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 
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strandkézilabda, strandröplabda, tájoló, égtájak, folyadékpótlás, napsugárzás, egészség 

 

A NETFIT mérés 

I. Testösszetétel, tápláltsági profil 

1.BMI index ( a testtömeg és testmagasság négyzetének a hányadosa ) 

2.Testzsírszázalék 

II. Aerob fittségi profil 

3. Állóképesség 20,15m-es ingafutás ( aerob kapacitás ) teszt 

III. Vázizomzat fittségi profil 

4.Ütemezett hasizom ( csípő és hasizom ereje ) teszt 



5.Törzsemelés teszt ( a törzs feszítő izmainak ereje ) 

6.Ütemezett fekvőtámasz teszt (felsőtest, felkar izomereje, erőállóképessége 

7.A kéz szorítóerejének mérése ( alkar és a kéz izmainak mérése ) 

8.Helyből távolugrás tesz ( a láb robbanékony ereje 

IV:Hajlékonysági profil 

A NETFIT mérést 5-8 osztályig a Gimnasztika és rendgyakorlatok-prevenció, relaxáció 

(testösszetétel profil és az Atlétika jellegű feladatmegoldások (fizikai mérés profilok ) témakörök 

óráin belül végezzük el. 



 

1 
 

Hon- és népismeret 

A hon- és népismeret tartalmazza a népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, 

nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak az 

élményszerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, az otthon, a lakóhely, a 

szülőföld, a haza, a Kárpát-medence, a magyar nemzet és a Magyarországon élő népek 

megismeréséhez, megbecsüléséhez, velük való azonosuláshoz vezetnek. Segíti a közösségi, nemzeti 

azonosságtudat kialakítását. Megalapozza és áthatja a különböző tanítási területeket. Rendszerezett 

ismeretanyagként lehetőséget teremt a magyar népi kultúra értékeinek megismerésére, a különböző 

kultúrákat, a környezet értékeit megbecsülő és védő magatartás, illetve a szociális érzékenység 

kialakítására. 

A tanulók felfedezik, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány összeköti őket a 

múlttal, és segít nekik eligazodni a jelenben. Felismerik, hogy az emberiség évezredek óta 

felhalmozódott tapasztalatai a legegyszerűbb és éppen ezért a legfontosabb mindennapi kérdésekre 

adott gyakorlati válaszok tárházai. Megértik, hogy a néphagyomány az általános emberi értékek 

hordozója, ezért ismerete az általános műveltség része. 

A tantárgy megalapozza a tanulók nemzeti önismeretét, nemzettudatát, a tevékeny hazaszeretetet. 

Tudatosítja a tanulókban, hogy először minden népnek a saját hagyományait, nemzeti értékeit kell 

megismernie, hogy azután a nemzetiségek, a szomszéd és rokon népek, valamint a világ többi népének 

kultúráját, az egyetemes értékeket, a köztük lévő kölcsönhatást is megérthesse. Ösztönöz a szűkebb 

és tágabb szülőföld, a magyar nyelvterület és a Kárpát-medence hagyományainak és történelmi 

emlékeinek felfedezésére, a még emlékezetből felidézhető vagy az élő néphagyományok gyűjtésére. 

Lehetőséget biztosít a Határtalanul! programban történő részvétel néprajzi megalapozásához. Bővíti a 

tanulók művelődéstörténeti ismereteit, erősíti a hagyományőrzést, kultúránk, nemzeti értékeink 

megbecsülését. Értékrendjével hozzájárul a tanulók értelmi, érzelmi, etikai és esztétikai neveléséhez, 

a természettel való harmonikus kapcsolatuk kialakításához és a társadalomba való beilleszkedésükhöz.  

A tanítás során – pedagógiai és néprajzi szempontok szerint kiválasztott hon- és népismereti, néprajzi 

forrásanyagok felhasználásával – minél több lehetőséget kell teremteni a néphagyományok 

élményszerű megismerésére.  

A tananyag témakörei az ismeretek egymásra épülésével, rendszerben történő megjelenítésével 

lehetővé teszik, hogy a tanulók megismerjék, megértsék a hagyományos gazdálkodó életmód 

szemléletét, amely a természettel való harmonikus együttélésre alapult, valamint a polgári értékeken 

alapuló városi életforma sajátosságait is. Mintát kapnak a közösségi életforma működésére, az 

egymásnak nyújtott kölcsönös segítség megvalósítható formáira Részesei lehetnek a játékok 

segítségével történő nevelés folyamatának, amely életkori sajátosságaiknak megfelelően nyújt mintát 

a családon belüli szerepek, feladatkörök elsajátítására.  

A tantárgy tanulási eredményeinek követésére a fejlesztő szöveges értékelés is alkalmazható a Nat-

ban meghatározott szabályok szerint. Fontos szerepet kap az önértékelés, a társak értékelése, a 

csoportban történő reflektív értékelés, amelynek alapját képezi többek között az önálló 

ismeretelsajátítás keretében végzett gyűjtőmunka, forráselemzés, illetve a kooperatív 

tevékenységekben való részvétel is.  
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Összegző értékelés a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően alkalmazható (ötfokozatú 

skálán értelmezett érdemjeggyel) a témakörökhöz kapcsolódó ismeretek elsajátítását ellenőrző 

feladatsorok esetében, amelyek nem tanórán teljesítendő felmérések, hanem otthoni kutatómunkára, 

az ismeretek önálló alkalmazására épülő, a tanulási motivációt élénkítő feladatok.  

 

A hon- és népismeret tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló egyéni tanulási utakon, belső motivációval, önszabályozó stratégiák 

alkalmazásával jut el a nemzeti múlt, a szülőföld értékeinek megismeréséhez, a hagyományos népi élet 

és a népszokások megismeréséhez, a táji jellegzetességek felfedezéséhez. Az aktív tanulást önállóan, 

valamint másokkal is együttműködve alkalmazza céljai megvalósítása érdekében. Tanári 

iránymutatással, segítséggel képes a hiteles források feldolgozására, a lényegkiemelésre. Mások 

véleményének, egyéni tapasztalatainak megismerésével fejlődik vitakultúrája, hálózati csoportos 

tanulási képessége.  

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló saját tapasztalatainak megosztása, önállóan gyűjtött 

információinak közvetítése, vitahelyzetekben való megszólalása, érvelése során a kommunikációs 

helyzetnek megfelelően alkalmazza anyanyelvi kompetenciáit, tanult viselkedési mintáit. Az 

információcsere változatos területeken valósulhat meg, a hagyományos auditív és vizuális csatornák 

mellett a digitális lehetőségek alkalmazásával. Kommunikációközpontú helyzetgyakorlatokban, 

játékszituációkban (színjátékszerű népszokások, köszöntők, mondák, mesék, népdalok, népi játékok, 

mondókák) alkalmazni tudja az elsajátított kötött nyelvi formájú és improvizatív szövegeket. 

A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez a könyvtári 

dokumentumok mellett forrásként használja az elektronikusan elérhető szakirodalmat, 

képgyűjteményeket (múzeumok online adatbázisait). Digitális kompetenciáit változatos helyzetekben 

és szerepekben, önállóan és másokkal is együttműködve, céljai megvalósítása érdekében tudja 

alkalmazni. A digitális kultúra tantárgy keretében elsajátított ismereteit felhasználva mutatja be a 

választott témát.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló elsajátítja a hon- és népismeret alapfogalmait; 

információkat, tényeket, adatokat gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival együttműködve rendszerez. 

Összehasonlítja a természeti környezet által meghatározott életmódbeli különbségeket, a közösségi 

szerepeket, a kölcsönös segítségnyújtáson alapuló társas munkavégzés jelenségeit, összefüggéseket 

állapít meg, következtetéseket, magyarázatokat fogalmaz meg.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló érveit, gondolatait, véleményét szabadon 

kifejti, ugyanakkor nyitott a pedagógus útmutatásaira, társai észrevételeire, amelyek hatására 

álláspontját rugalmasan kezeli, korábbi döntéseit felülbírálja, módosítja. Fejlődik, alakul az önismerete-

énképe, nyitottá válik a másik ember élethelyzete iránt. A társas tanulás folyamatában együttműködve 

gyűjt információkat, elemez forrásszövegeket, készít bemutatókat, megosztja véleményét, érvel 

álláspontja mellett. Aktívan részt vesz a köszöntők vagy színjátékszerű népszokások élményszerű 

elsajátításában, bemutatásában.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanuló 

megtanulja értékként kezelni, hogy saját gondolatai kifejezését és mások véleményének befogadását 

sokféle szempont alapján tudja megvalósítani. Önállóan és a társaival történő együttműködés során 

alkotója lesz a felfedezett lokális értékeket bemutató leírásoknak, képi illusztrációknak, maketteknek. 
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Kreatív alkotásokat tud létrehozni, valamint alkalmazza a művészi önkifejezés elemeit a tanult 

népművészeti motívumok és alkotások segítségével a szülőföld értékeinek megörökítése során. Az 

elsajátított köszöntők, dramatikus népszokások, népdalok, népi játékok megjelenítésében törekszik a 

hagyományhű előadásmód megtartására.  

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló nyitottá válik a foglalkozások, 

mesterségek megismerésére, a munkavégzésben rejlő fejlődési folyamatok, az alkotó tevékenység 

személyiségfejlesztő hatásának felismerésére. Fejleszti kreativitását, képzeletét, problémamegoldó és 

mérlegelő gondolkodását a megismert hagyományos munkafolyamatok saját korának 

munkafolyamataival történő összehasonlító elemzése során. A tanuló felelősséget érez 

munkavégzésének eredményéért és minőségéért, értékesnek tartja a másokkal való együttműködést.  
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6. évfolyam 

A hon- és népismeret tantárgy a régebbi korok – különös tekintettel a 19-20. század fordulójára – 

jellemző városi és falusi életet mutatja be, középpontba helyezve a mindennapi tevékenységeket, az 

ünnepi szokásokat, valamint ezek táji eltéréseit. Ennek a tanulási folyamatnak a lokális értékek 

megismerése ad keretet. A szülőföld honismereti, népismereti jellemzőiből kiindulva körvonalazódik a 

magyar népi kultúra sokszínű világa, majd ismét visszatér a szülőföldhöz. A tanév során megszerzett 

sokféle tudás és tapasztalat tükrén keresztül nyílik lehetőség a helyi értékek, hagyományok újbóli 

értelmezésére.  

A tananyag épít az általános iskola korábbi évfolyamain tanult magyar nyelv és irodalom, ének-zene, 

vizuális kultúra, valamint testnevelés tantárgyakban megjelenő népköltészet, népzene, népművészet 

és néptánc ismeretekre. A tanulók előzetes tudásának figyelembevételével bővíti tovább a népi kultúra 

területeit. A rendszerbe foglalt ismeretanyag támogatja a meglévő tudáselemek aktivizálását, az új 

ismeretek rögzítését.  

A tananyag központi eleme a néphagyományok élményszerű megismerése, amelyben a tanulók 

cselekvő és alkotó módon vesznek részt, tapasztalati úton és személyes élményeken keresztül is jutnak 

el az elméleti ismeretekig, az összefüggések meglátásáig. A tanulói munkaformák között kiemelkedő 

szerepet kap a kooperatív csoportokban történő együttműködés. A pedagógusnak a tanulási folyamat 

koordinálása mellett törekednie kell az önszabályozó tanulás kiépítésére, a belső motiváció 

növelésére, melyben fontos szerepet játszik a személyes érintettség. Ezért minden témakörben 

jelentős szerepe van a tanulók önálló gyűjtőmunkájának és az erre épülő tudásmegosztási gyakorlat 

erősítésének, a prezentációs készség fejlesztésének.  

Egy-egy témakör komplex megismerése, élményszerű feldolgozása megvalósítható témahetek, 

tematikus hetek vagy projektnapok keretében is, amelyek lehetővé teszik az ismeretek többféle 

kontextusban történő vizsgálatát. 

Ajánlott témák témahetek, tematikus hetek, projekt napok:  

1./ A lokális értékek felfedezése: Szülőföldünk értékei  

2./ A közösségi élet működésének megismerése. Pl. Közösségi alkalmak: társas munkák, vásár 

3./ Ünnepek a családban és a közösségben: Pl. Karácsonyi népszokások 

4./ Hungarikumok  

A tanév során legalább egy alkalommal ajánlott ellátogatni a helyi vagy a közelben elérhető tájházba 

vagy szabadtéri néprajzi múzeumba, hogy a tanulók autentikus környezetben találkozzanak a tárgyi 

kultúrával, és külső szakértői tudás igénybevételével részt vehessenek múzeumpedagógiai 

foglalkozáson. 

A hon- és népismeret kötelező tantárgy, amely az 5–8. évfolyamok valamelyikén, legalább egy tanéven 

keresztül heti egy óra keretében jelenik meg. Javasolt az 5. vagy a 6. évfolyamon történő teljesítése.   

A hon- és népismeret tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Az én világom 6 
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Találkozás a múlttal 20 

Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 8 

Összes óraszám: 34+2 

TÉMAKÖR: Az én világom 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megtapasztalja a legszűkebb közösséghez, a családhoz, a lokális közösséghez való tartozás 

érzését; 

 megismeri a közvetlen környezetében található helyi értékeket, felhasználva a digitálisan elérhető 

adatbázisokat is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 nyitottá válik a családi és közösségi értékek befogadására; 

 megbecsüli szűkebb lakókörnyezetének épített örökségét, természeti értékeit, helyi 

hagyományait;  

 önálló néprajzi gyűjtés nyomán, digitális archívumok tanulmányozásával bemutatja szülőföldje 

hagyományos értékeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A családtagok, a közösség emberi értékei iránti érzékenység fejlesztése 

 Ok-okozat összefüggések felismertetése 

 Kommunikációs készség fejlesztése  

 Az önálló ismeretszerzés erősítése  

 Hagyományos szerepek megismertetése a családban. 

 A nemzedékek közötti távolság csökkentése 

 Az önálló ismeretszerzésben való jártasság növelése 

 Ismeretek megosztási készségének fejlesztése 

 Véleményalkotás gyakorlatának erősítése 

 Családi történetek, családfa  

 Szomszédság, rokonság fogalma, rokoni viszonyok, elnevezések  

 A település jellegzetes mesterségei  

 Nagyszüleink, dédszüleink és a régebbi korok világának erkölcsi normái 

 A lakóhely épített és természeti környezetének adottságai, helytörténete, néphagyományai 

FOGALMAK 

család, rokon, közösség, helyi értékek, helytörténet, mesterség, foglalkozás, norma, épített környezet, 

természeti környezet, fenntarthatóság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Családfa készítése a rokoni viszonyok, elnevezések alkalmazásával 

 Családi történetek gyűjtése, mesélése a nagyszülők, dédszülők gyermekkorából. A megismert 

családi történetek megosztása – az önkéntesség betartásával – az osztályközösséggel 

 A felmenő családtagok, rokonsághoz tartozó személyek életének időbeni behatárolása, 

családi időszalag készítése 
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 A helyi hagyományok megismerése, feldolgozása krónikaírással.  

 A településre jellemző mesterségek összegyűjtése, rendszerezése valamilyen grafikai 

szervező segítségével 

 A közvetlen környezet értékeinek feltárása páros vagy csoportmunkában: épített örökség 

elemeinek makett formájában történő elkészítése, tabló a természeti értékekről. Az 

emlékhelyek gondozása. 

TÉMAKÖR: Találkozás a múlttal  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érdeklődő attitűdjével erősíti a nemzedékek közötti párbeszédet. 

 érvekkel tudja alátámasztani, hogy a természet kínálta lehetőségek felhasználásának elsődleges 

szempontja a szükségletek kielégítése, a mértéktartás alapelvének követése. 

 megismeri a gazdálkodó életmódra jellemző újrahasznosítás elvét, és saját életében is törekszik 

ennek megvalósítására. 

 tevékenyen részt vesz a kooperatív csoportmunkában zajló együttműködő alkotási folyamatban, 

digitális források közös elemzésében; 

 a feladatok vállalásánál mérlegel, hogy melyek felelnek meg legjobban személyiségének, 

többféle intelligenciájának. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megbecsüli az idősebb családtagok tudását, nyitott a korábbi nemzedékek életmódjának, 

normarendszerének megismerésére, elfogadására; 

 ok-okozati összefüggést állapít meg az eltérő természeti környezet és a különböző tájakon élő 

emberek eltérő életmódja között. 

 megállapításaiban rámutat a néphagyományok közösségformáló, közösségmegtartó erejére; 

 szöveges és képi források, digitalizált archívumok elemzése, feldolgozása alapján önálló 

előadásokat hoz létre, csoportos szerepjáték során reprodukálja a megismert szokásokat; 

 meghatározott helyzetekben önálló véleményt alkot, a társak véleményének meghallgatását 

követően álláspontját felül tudja bírálni, döntéseit át tudja értékelni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Ok-okozat összefüggések felismertetése 

 Kommunikációs készség fejlesztése  

 Az önálló ismeretszerzés erősítése  

 A környezettudatos szemlélet fejlesztése 

 Az életmódot befolyásoló természeti tényezők megismerésének bővítése 

 A változások felismerésének erősítése 

 A szerepbe lépés képességének fejlesztése 

A paraszti háztartás 

 Az egymásra utaltság, a közösen végzett munka jelentőségének megismerése 

 A lakókörnyezet funkciójának megértése 

 Mesterségek megismerése nyomán a fizikai munka megbecsülése, értékelése 

 A magyarok és a magyarországi nemzetiségek házainak külső jellegzetességei, táji különbségei 
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 A konyha és az ételkészítés eszközei 

 A szoba berendezése, bútorzata 

 A családon belüli munkamegosztás 

Ünnepek, jeles napok 

 A keresztény ünnepek a népi hagyományokban:  

 Őszi jeles napok, ünnepek  

 Karácsonyi ünnepkör, köszöntők, színjátékszerű szokások 

 Farsangköszöntők, maszkos alakoskodások, iskolába toborzó szokások 

 Nagyböjt, böjti játékok, húsvéti ünnepkör szokásai 

 Májusfaállítás, pünkösdi szokások 

 Szent Iván-napi szokások, nyári jeles napok,  

 A közösségi alkalmak (vásárok, pásztorünnepek, búcsúk) és jelentőségük a hagyományos közösségi 

életben  

 Keresztelő, népi játékok, gyereklakodalom 

 Leány-, legényélet jellegzetességei, szokásai 

 A lakodalom, lakodalmi szokások 

Életmód 

 A társas munkák és gazdasági, társadalmi jelentőségük   

 A munkaalkalmakhoz (aratás, szüret, fonó, tollfosztó, kukoricafosztó) kapcsolódó szokások és 

játékok 

 Hétköznapi és ünnepi viselet 

 Hagyományos paraszti ételek 

 A népi táplálkozás jellemzői 

 A gazdálkodó ember legfontosabb munkái  

 Gyermekjátékok 

 A városi életforma sajátosságai és változásai a 19-20. században 

 A diákélet jellemző pillanatai a 19-20. században (abban az esetben ajánlott, ha a tantárgy a 8. 

évfolyamon kerül megszervezésre)   

FOGALMAK 

jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú ház, falazat, tetőtartó szerkezet, tetőformák, konyhai 

cserépedény, sparhelt, munkasarok, szentsarok, munkamegosztás;  

ünnep, jeles nap, böjt, advent, köszöntő szokások, lucázás, kántálás, betlehemezés, bölcsőske, regölés, 

aprószentek napi vesszőzés, háromkirályjárás, iskolába toborzó szokások, böjti játékok, kiszehajtás, 

villőzés, húsvét, zöldágjárás, komatálküldés, májusfaállítás, pünkösdölés, pünkösdikirályné-járás, nyári 

napforduló, kaláka, pásztorünnep, búcsú, gyereklakodalom, leányélet, legényélet, lakodalom;  

szántás, vetés, aratás, szüret, szilaj és félszilaj pásztorkodás, fonás, szövés, fonó, ing, gatya, pendely, 

szoknya, kötény, ünnepi viselet, böjtös nap, kenyérsütés, téli étrend, nyári étrend, fonó, tollfosztó, 

kukoricafosztó, vásár, körjáték, utánzó játék, eszközös játék, sport jellegű játék, gyermekfolklór, népi 

játék, kávéház, kaszinó, „korzózás”, polgár, munkás, értelmiség, keresztelő 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulmányi kirándulás néprajzi tematikájú kiállítás megtekintésével (például Szentendrei 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum)  
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 A szűkebb és tágabb lakóhely életmódja és a háztípusai történeti változásainak elemzése 

fényképek, korabeli leírások alapján  

 A természeti körülmények, a rendelkezésre álló építési anyagok és a különböző háztípusok 

kialakulása közötti összefüggések ábrázolása térképen. Egy-egy tájegységhez kapcsolódó háztípus 

grafikus ábrázolása 

 

 Az évszázaddal korábbi idők családon belüli, korosztályok és nemek szerinti munkamegosztás 

összehasonlítása a mai kor feladataival: heti munkaterv készítése saját, családon belüli 

feladatokkal, a munkaterv egy-egy kiválasztott elemének előadása  

 Népi játékok élményszerű elsajátítása: sport jellegű, mozgásos játékok, párválasztó játékok 

megtanulása és eljátszása  

 Audiovizuális és írott néprajzi forrásanyagok feldolgozása grafikai szervezők segítségével 

 A különböző jeles napokhoz, keresztény ünnepi szokásokhoz kapcsolódó témanap, tematikus hét 

vagy témahét szervezése, tablókészítéssel, kiválasztott ünnephez kapcsolód szokások 

hagyományhű, dramatikus megjelenítésével 

 A kalendáriumi szokásokhoz kapcsolódó szokásokról, tevékenységről előadás készítése pl. termés- 

(pl. lucabúza ültetés), férj- (pl. András napi böjtölés), időjárásjóslás (pl. hagymakalendárium);  

 Egyéni vagy csoportos munkában népi kalendárium készítése az ünnepekhez, jeles napokhoz, 

társas munkákhoz kapcsolódó szokások rövid képi és szöveges bemutatásával, felhasználva a 

digitális technológia lehetőségeit  

 Képzelt élménybeszámoló készítése egy, a szűkebb vagy tágabb lakóhelyhez kapcsolódó 

hagyományos közösségi, ünnepi alkalomról 

 A fonó, a kukoricafosztó vagy egyéb a társas munka szokásainak dramatikus feldolgozása a 

kapcsolódó játékok felelevenítésével, meséléssel, közös énekléssel  

 Helyi vőfélyversek gyűjtése, gyermeklakodalmas eljátszása 

 Vásári témanap, tematikus hét vagy témahét keretében portékák elkészítése, vásári kikiáltók 

megtanulása, a vásári forgatag megjelenítése, az alku eljátszása, vásári élmények megosztása az 

osztályközösségben.  

 Vásári életképek bemutatása plakát vagy képregény készítésével   

 Az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokások néhány jellegzetességének összehasonlítása a 

mai korral irodalmi szemelvények alapján  

 A szülőföld vagy egy választott táj jellegzetes népviseletének megismerése eredeti ruhadarabok, 

fotók vagy múzeumlátogatás segítségével.  

 A hétköznapi viselet elemeinek összehasonlítása a gyerekek ruházatával képek alapján. A 

hasonlóságok és a különbségek megfogalmazása  

 A hagyományos paraszti táplálkozás jellemzőinek és a gyerekek étkezési szokásainak összevetése 

heti étrend készítésével. 

 Gyermekmondókák gyűjtése 

 Digitális archívumok segítségével régi képek gyűjtése, majd életképsorozatok összeállítása a városi 

életforma jellegzetességeiről a 19-20. század fordulóján pl. kávéház, piac, hivatal, színház 

 A kor városi életformáját bemutató irodalmi szemelvények feldolgozása csoportmunkában  

 Egyéni gyűjtőmunkát követően közös beszélgetés a 19-20. századforduló és a 20. század iskolai 

életéről, felhasználva az elérhető digitális tartalmakat (abban az esetben ajánlott, ha a tantárgy a 

8. évfolyamon kerül megszervezésre) 
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TÉMAKÖR: Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önálló néprajzi gyűjtés segítségével, digitális archívumok tanulmányozása nyomán be tudja 

mutatni a néprajzi tájak jellemzőit; 

 helyszínekhez kötött példákat tud mondani hazánk természeti értékeire, épített örökségekre; 

 nyitottá válik a hazánkban élő nemzetiségek kultúrája iránt. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 meglátja az összefüggést a szülőföldhöz kötődés kialakulása és a lokális értékek megismerése 

között 

 életkorának megfelelő önálló alkotás keretében megjeleníti a magyar tudomány és kultúra 

eredményeit, a hungarikumokat; 

 tiszteletben tartja más kultúrák értékeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nemzeti identitástudat erősítése 

 A magyar népszokások, hagyományok, mint kulturális értékek megismertetése  

 Az önálló ismeretszerzés támogatása  

 Ismeretek megosztási készségének fejlesztése 

 Véleményalkotás gyakorlatának erősítése 

 Néprajzi tájak, tájegységek Magyarországon és a Kárpát-medencében 

 Dunántúl, Felföld, Alföld, és a kapcsolódó határon túli területek néprajzi jellemzői  

 Erdély és Moldva hon- és népismereti, néprajzi jellemzői 

 A magyarság kulturális öröksége a határon túli területeken 

 A hazánkban élő nemzetiségek kultúrája, hagyományai 

 Természeti kincseink, az épített környezet értékei 

 A magyar tudomány és kultúra eredményei és alkotói a nagyvilágban 

 A hungarikumok  

FOGALMAK 

néprajzi csoport, nemzetiség, néprajzi táj, határainkon túl élő magyarok, szórvány, nemzeti 

összetartozás, haza, hazaszeretet, hungarikum, világörökség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A határon túli magyarlakta területek, illetve a magyar nyelvterület nagy néprajzi tájainak 

azonosítása térképen. A magyar nyelvterületen élő néprajzi csoportok (pl. palóc, matyó, kun, 

székely), nemzetiségek (pl. német, szlovák, szerb, horvát) megnevezése 

 Egy-egy határon túli tájegység legfontosabb természeti kincseinek, épített örökségének, 

népszokásainak feldolgozása plakátkészítéssel csoportmunkában 

 Képek gyűjtése a megismert tájakra jellemző viseletekről, népi építészetről, népművészetről, 

hagyományokról. Csoportonként tabló készítése egy választott táj kulturális jellemzőinek 

ábrázolásával 

 Képekből montázs készítése a nagy tájegységek területén lévő, a világörökség részét képező, illetve 

a magyar szellemi kulturális örökség helyszínekről, nemzeti parkokról, hungarikumokról   
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 Gyűjtőmunkát követően egy-egy megismert helyi népszokás, népdal, népmese vagy monda  

dramatikus bemutatása 

 Világhírű magyar művészek és tudósok bemutatása, lehetőség szerint prezentációk, digitális 

tartalmak segítségével 

 A lakóhely nevezetes épületeinek, jeles szülötteinek történelmi korszakokhoz kötése, illusztrált 

történelmi időszalag készítése  

 Digitális vagy papír alapú térkép készítése a természetvédelmi, tájvédelmi területek jelölésével, 

jellemző növény és állatvilágának rövid felsorolásával 

 



Tantárgy: Fizika 

Készítette/adaptálta: Csóka Ildikó  

fizika szakos tanár 

 

 

7–8. évfolyam 
 

A fizika tantárgy oktatása az általános iskola 3–4. osztályában tanult környezetismeret, illetve az 5–6. 

osztályban tanult természettudomány oktatására épül. A fizika önálló tantárgyként kerül oktatásra a 7–

8. osztályban. A kerettanterv témakörei, a megtanítandó ismeretek és fejlesztési feladatok lehetővé 

teszik a NAT által az adott nevelési szakaszra előírt tanulási eredmények megvalósulását, és a fizika 

oktatására vonatkozó általános alapelvek érvényesülését. A témák szorosan kapcsolódnak a hétköznapi 

problémákhoz, természeti jelenségekhez és technikai alkalmazásokhoz. A kerettanterv alkalmazásával 

tervezett oktatási, tanulási folyamat mélyíti a szükséges szakmai ismereteket, támogatja a 

tudásalkalmazást, összekapcsolja a tantárgyon belüli és a tantárgyak közötti releváns információkat és 

szervesen épít a jelenség és tevékenység alapú tudásszervezés alapelveire. Ezeknek a céloknak a 

megvalósulását szolgálják a fizika tudományával, annak munkamódszerével valamit a globális 

környezeti problémákkal foglalkozó témakörök.  

A digitális technológia tanári irányítás melletti önálló használatával biztosíthatók a következő feladatok. 

− A tanuló fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos és nem érthető, 

további magyarázatra szoruló részeket; 

− az internet segítségével adatokat gyűjt a legfontosabb fizikai jelenségekről; 

− tanári útmutatás felhasználásával magabiztosan használ magyar nyelvű 

mobiltelefonos/táblagépes applikációkat fizikai tárgyú információk keresésére; 

− ismer megbízható fizikai tárgyú magyar nyelvű internetes forrásokat; 

− egyszerű számítógépes prezentációkat készít egy adott témakör bemutatására; 

− projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen különböző 

prezentációkat hoz létre a tapasztalatok és eredmények bemutatására; 

− értelmezi a sportolást segítő kisalkalmazások által mért fizikai adatokat. Méréseket végez a 

mobiltelefon szenzorainak segítségével. 

 

A tananyag kijelöli a témaköröket és iránymutató a lehetséges sorrendre nézve. A tananyag csak a 

mindenki számára kötelező minimumot adja meg. Ebben az életkori szakaszban különösen - 

alkalmazkodnia kell a tanulócsoport egyedi sajátosságaihoz, az oktató-nevelőmunka helyi céljaihoz és 

körülményeihez. Bármelyik téma lehetőséget nyújt az elmélyülésre, izgalmas részkérdéseket 

bonthatunk ki a gyerekek együttműködése révén megvalósuló projektek során vagy a világhálón 

található információk felhasználásával. A tanulás sikerességének kritériuma lehet az értelmes és 

motiváló közös munka, olyan csoportmunka, melyben mindenki megtalálhatja a saját szerepét, s ezáltal 

sikerélményhez, pozitív természettudományos attitűdhöz juthat.  

A tanulók értékelésének módszerei ennek megfelelően nem korlátozódnak a hagyományos definíciók, 

törvények kimondásán és számítási feladatok elvégzésén alapuló számonkérésre. Az értékelés során 

megjelenhet a prezentációra alapuló szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás 

közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos értékelése is. A cél az, hogy a tanulók képesek 

legyenek megérteni a megismert jelenségek lényegét, az alapvető technikai eszközök működésének 

elvét, az időszerű társadalmi-gazdasági kérdések, problémák jelentőségét, s a fizika hozzájárulását a 

megoldási törekvésekhez. 

Az új NAT szerint 7. osztályban heti 1, 8. osztályban heti 2 órára tervezünk. 

A 7–8. évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 



A Nemzeti alaptanterv fő témakörei 

1. Fizikai jelenségek megfigyelése, egyszerű értelmezése 

2. Mozgások a környezetünkben, a közlekedés 

3. A levegő, a víz, a szilárd anyagok 

4. Fontosabb mechanikai, hőtani, elektromos és optikai eszközeink működésének alapjai, 

fűtés és világítás a háztartásban 

5. Az energia megjelenési formái, megmaradása, energiatermelés és felhasználás 

6. A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem, a Föld jövője, megóvása 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Bevezetés a fizikába (1) 8 

Az energia (5) 8 

Mozgás közlekedés és sportolás közben (2) 10 

 Lendület és egyensúly (2, 4) 10 

Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban és a környezetünkben 

(3, 4) 

14 

Elektromosság a háztartásban (4) 20 

Világítás, fény, optikai eszközök (4) 12 

Hullámok (3, 4) 10 

Környezetünk globális problémái (6) 6 

Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata (6) 10 

Összes óraszám: 108 

7. osztály 

7. osztályban tanítandó témakörök: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Bevezetés a fizikába (1) 8 

Mozgás közlekedés és sportolás közben (2) 10 

Lendület és egyensúly (2, 4) 10 

Az energia (5) 8 

Összóraszám 36 

1. TÉMAKÖR: Bevezetés a fizikába 

ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− jó becsléseket tud adni egyszerű számítás, következtetés segítségével; 

− értelmezi a sportolást segítő kisalkalmazások által mért fizikai adatokat. Méréseket végez a 

mobiltelefon szenzorainak segítségével; 



− értelmezni tud egy jelenséget, megfigyelést valamilyen korábban megismert vagy saját maga 

által alkotott egyszerű elképzelés segítségével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeléseket és kísérleteket végez a környezetében, az abból származó tapasztalatokat 

rögzíti; 

− felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést, 

kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;  

− hétköznapi eszközökkel méréseket végez, rögzíti a mérések eredményeit, leírja a 

méréssorozatokban megfigyelhető tendenciákat, ennek során helyesen használja a közismert 

mértékegységeket; 

− ismeri a fizika fontosabb szakterületeit; 

− tájékozott a fizika néhány új eredményével kapcsolatban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A fizika tudománya által vizsgálható jelenségek felismerése, a tudományos megismerés ismérvei 

− A testek mérhető tulajdonságai: a hosszúság, térfogat, tömeg jele, mértékegységei és mérőeszközei, 

a mértékegységek átváltása 

− Az alapvető fizikai mennyiségek jellemző értékeinek tapasztalati becslése  

− Az eltelt idő és a hőmérséklet jele, mértékegységei. A Celsius-skála 

− A távolság, a térfogat, az eltelt idő, a tömeg, a hőmérséklet közvetlen mérése a rendelkezésre 

állóeszközökkel (beleértve a mobiltelefon óráját vagy a digitális konyhai mérleget, más konyhai 

mérőeszközt)  

− A mérés pontosságának becslése ismételt mérések, illetve az eszköz jellemző adatainak ismeretében. 

A mérési eredmények összehasonlítása 

− Azonos anyagból készült különböző tömegű testek tömegének és térfogatának kapcsolata.  Az 

anyagra jellemző sűrűség megállapítása 

− Sűrűségadatok használata a tömeg vagy térfogat kiszámolására 

− A fizika szakterületei, néhány újabb eredmény egyszerű bemutatása, egy állítás tudományos 

megalapozottságának kritikus vizsgálata 

Fogalmak 

mérés, hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, idő, hőmérséklet, a mérés pontossága, a mért 

adatok átlaga, becslés, tudományos eredmény 

Javasolt tevékenységek 

− Adott idejű folyamatok létrehozása (pl. 1 perc alatt leguruló golyó) 

− Szilárd, folyékony és légnemű anyagok térfogatának értelmezése, mérése 

− Az emberi test méreteihez kötött távolságok vizsgálata 

− Időtartam becslése (pl. 1 perc elteltének becslése számolással) 

− Távolságok mérése digitális térképeken 

− Külső hőmérséklet vizsgálata egy adott időszakban, az eredmények ábrázolása, átlagérték 

kiszámítása 

− A Föld éghajlatának globális változásával kapcsolatos hőmérsékleti adatsorok elemzése 

− Szilárd és folyékony anyagok sűrűségének összehasonlítása, illetve becslése csoportos kísérletezés 

során 

− Bemutató készítése a fizika egyik nevezetes felismeréséről. Milyen előzményei voltak, milyen 

bizonyítékok támasztják alá, milyen viták kísérték a felismerés megfogalmazását? 

2 TÉMAKÖR: Mozgás közlekedés és sportolás közben 

ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 



− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 

háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 

− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 

társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 

természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

− tisztában van az önvezérelt járművek működésének elvével, illetve néhány járműbiztonsági 

rendszer működésének fizikai hátterével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfelelően tudja összekapcsolni a hely- és időadatokat. Különbséget tesz az út és elmozdulás 

fogalma között. Ismeri, és ki tudja számítani az átlagsebességet, a mértékegységeket 

megfelelően használja. Tudja, hogy lehetnek egyenletes és nem egyenletes mozgások. Ismeri a 

testek sebességének nagyságrendjét; 

− meghatározza az egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test sebességét, a megtett utat, az út 

megtételéhez szükséges időt; 

− tisztában van a mozgások kialakulásának okával, ismeri az erő szerepét egy mozgó test 

megállításában, elindításában, valamilyen külső hatás kompenzálásában;  

− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok 

társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik Ányos). 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A hely megadása, a környezetben tapasztalható mozgások megfigyelése, csoportosítása a pálya és 

a helyváltozatás gyorsasága alapján 

− A sebesség nagysága, iránya, mértékegysége 

− A közel állandó sebességű mozgások (mozgólépcső, autó, korcsolya) megfigyelése, kialakulásuk 

körülményei, Newton első törvénye 

− A megtett út, az utazásból hátralévő idő kiszámolása a sebesség nagyságának segítségével 

− Az elejtett test mozgásának vizsgálata. A nehézségi erő és a nehézségi gyorsulás. Newton 2. 

törvénye 

− A gyorsuló és kanyarodó autó sebesség változását okozó külső hatás (súrlódás, súrlódási erő) 

azonosítása 

− A sebességváltozást okozó erő nagyságának és a tömeg szerepének megfigyelése fékezés során 

− Az önvezérelt autó működési elve 

− A légzsák és a biztonsági öv működésének fizikai magyarázata 

Fogalmak 

hely, pálya, elmozdulás, út, átlagsebesség, kölcsönhatás, gyorsulás, nehézségi gyorsulás, erő, Newton 

első  és második törvénye 

Javasolt tevékenységek 

− Anyaggyűjtés és beszélgetés Newton vagy Galilei életéről, sokoldalú kutatásairól 

− Sebességrekordok gyűjtése, vizsgálata 

− Közlekedéstervezés pl. valamilyen applikáció segítségével, az átlagsebességek vizsgálata 

− Sebesség mérésére szolgáló eljárás kidolgozása 

− Mozgás elemzése valamilyen telefonos applikáció segítségével 

1. TÉMAKÖR:  Lendület és egyensúly 

ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 

háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 



− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 

társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 

természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket;  

− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok 

társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik Ányos). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− egyszerű eszközökkel létrehoz periodikus mozgásokat, méri a periódusidőt, fizikai kísérleteket 

végez azzal kapcsolatban, hogy mitől függ a periódusidő; 

− tisztában van a mozgások kialakulásának okával, ismeri az erő szerepét egy mozgó test 

megállításában, elindításában, valamilyen külső hatás kompenzálásában; 

− tisztában van a rugalmasság és rugalmatlanság fogalmával, az erő és az általa okozott 

deformáció közötti kapcsolat jellegével. Be tudja mutatni az anyag belső szerkezetére vonatkozó 

legegyszerűbb modelleket, kvalitatív jellemzőket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A lendület kiszámítása, a lendület megmaradásának vizsgálata néhány hétköznapi helyzetben 

− A rakéta mozgásának kísérleti vizsgálata (léggömb-rakéta), fizikai magyarázata. Newton harmadik 

törvénye 

− Körmozgások és lengések (például a hinta lengései) megfigyelése, a periódusidő mérése. A 

periódusidőt befolyásoló tényezők azonosítása.  

− A környezetünkben megfigyelhető nyugvó testek egyensúlyának vizsgálata.  Annak magyarázata, 

hogy miért nem esik le, miért nem fordul el a test 

− Rugalmas és rugalmatlan alakváltozások megfigyelése, a kétféle viselkedés összehasonlítása 

− Szemléletes kép kialakítása a szilárd anyagok belső szerkezetéről 

Fogalmak 

lendület, a lendület megmaradása, periódusidő, fordulatszám, egyensúly, amplitúdó 

rezgésszám, rugalmas alakváltozás, Newton harmadik törvénye 

Javasolt tevékenységek 

− Egyszerű ütközések kísérleti vizsgálata a lendületmegmaradás szemléltetésére 

− Egyes háztartási eszközök, mint egyszerű gépek erőátvitelének vizsgálata 

− A Föld mozgási periódusainak vizsgálata az időszámítás szempontjából 

− Anyaggyűjtés és beszélgetés: Arkhimédész és gépei 

− Néhány gép (például: emelők, gőzgép, elektromos motor, benzinmotor) működésének 

megfigyelése, gazdaságot, társadalmat megváltoztató hatásának bemutatása 

− A szilárd anyagok belső szerkezetét ábrázoló rajz vagy demonstrációs eszköz készítése 

2. TÉMAKÖR: Az energia 

ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és fizikai 

ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára; 

− tudatában van az emberi tevékenység természetre gyakorolt lehetséges negatív hatásainak és az 

ezek elkerülésére használható fizikai eszközöknek és eljárásoknak (pl. porszűrés, szennyezők 

távolról való érzékelése alapján elrendelt forgalomkorlátozás). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tisztában van azzal, hogy az energiának ára van, gyakorlati példákon keresztül ismerteti az 

energiatakarékosság fontosságát, ismeri az energiatermelés környezeti hatásait, az 

energiabiztonság fogalmát; 

− ismeri a jövő tervezett energiaforrásaira vonatkozó legfontosabb elképzeléseket; 



− előidéz egyszerű energiaátalakulással járó folyamatokat (melegítés, szabadesés), megnevezi az 

abban szereplő energiákat; 

− ismeri a zöldenergia és fosszilis energia fogalmát, az erőművek energiaátalakításban betöltött 

szerepét, az energiafelhasználás módjait és a háztartásokra jellemző fogyasztási adatokat; 

− átlátja a táplálékok energiatartalmának szerepét a szervezet energiaháztartásában és az ideális 

testsúly megtartásában; 

− kvalitatív ismeretekkel rendelkezik az energia szerepéről, az energiaforrásokról, az 

energiaátalakulásokról. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A teljesítmény használata az energiafogyasztás meghatározására 

− A lakásban található legnagyobb fogyasztók kiválasztása, jellemző adataik (teljesítmény, 

energiafogyasztás) áttekintése 

− A háztartásban használt energiahordozók megismerése: elektromos áram, földgáz, szén, fa 

− Az energiahordozók jellemzése, csoportosítása: fosszilis energia, zöldenergia  

− Az energia árának becslése néhány fűtési-melegítési módszer (például gázkonvektor, elektromos 

vízmelegítő) esetében a háztartás számláinak segítségével 

− A rugalmas energia mozgási energiává alakulásának (rugós eszközzel kilőtt golyó), a helyzeti 

energia mozgási energiává alakulásának (zuhanó test) megfigyelése. A mozgási energia belső 

energiává alakulásának (összedörzsölt tenyér) megfigyelése 

− Az erőművekben bekövetkező energiaátalakulások vizsgálata, az energia megmaradása 

− A szélerőmű, napelemek, napkollektor működésének értelmezése 

− Néhány energiatakarékossági lehetőség gyakorlatban való közvetlen megfigyelése, működési elve: 

termosztátos fűtőeszköz, hőszigetelés 

− A táplálkozási problémák fizikai hátterének megismerése: az energiafogyasztás és bevitel 

egyensúlyának vizsgálata az élelmiszerek energiatartalmát megadó adatok segítségével 

−  

Fogalmak 

energiafogyasztás, teljesítmény, energiahordozók, zöldenergia, fosszilis energia, 

energiabiztonság, energiatakarékosság,  energiamegmaradás, rugalmas energia, helyzeti 

energia, mozgási energia, belső energia 

Javasolt tevékenységek 

− Az emberiség energiafogyasztásának és a rendelkezésre álló energiaforrások mennyiségének 

áttekintése, az energiabiztonság fogalma 

− A jövő lehetséges energiaforrásaival kapcsolatos ismeretek gyűjtése, bemutatása 

− A háztartásban használatos izzók gazdaságosságának összehasonlítása 

− Az emberi szervezet energiafelhasználásának elemzése 

− Az energiatakarékosság lehetséges módszereinek vizsgálata a közvetlen környezetben 

− A diák egy átlagos napjának végiggondolása energiafogyasztás szempontjából. Milyen 

energiahordozókat használt, milyen energiaszükségletet elégített ki, a felhasznált energiamennyiség 

becslése 

A továbbhaladás feltétele 7. évfolyamon 

1. Témakör: Bevezetés a fizikába 
 Tudja 

 mi a mérés 

 becsülni és mérni a következő mennyiségeket: hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, idő, 

hőmérséklet  

 mit jelent a mérés pontossága, a mért adatok átlaga 

2. Témakör: Mozgás közlekedés és sportolás közben 



 Ismeri a következő fogalmakat: pálya, elmozdulás, út, kölcsönhatás, nehézségi gyorsulás, erő 

 Tudja az egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test sebességére vonatkozó összefüggést, tudja 

számolási feladatokban alkalmazni. 

 Ismeri  

- az átlagsebesség fogalmát, meghatározását 

- a szabadesés. a nehézségi gyorsulás és a nehézségi erő fogalmát 

- Tudja Newton első és második törvényét 

3. Témakör: Lendület és egyensúly 
- Ismeri a következő fogalmakat: lendület, periódusidő, fordulatszám, amplitúdó, rezgésszám  

- Newton harmadik törvényét 

- rugalmas alakváltozás fogalmát 

- ismeri az egyensúly feltételét 

4. Témakör: Az energia 
 Ismer energiahordozókat, tudja azokat csoportosítani 

 Tud példákat az energiatakarékosságra   

 Tudja az energiamegmaradás törvényét  

 Ismeri a következő energiafajtákat: rugalmas energia, helyzeti energia, mozgási energia, 

belső energia 

 Ismeri a teljesítmény fogalmát, meghatározását 

8. osztály 

8. osztályban tanítandó témakörök: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban és a környezetünkben 

(3, 4) 

14 

Világítás, fény, optikai eszközök (4) 12 

Hullámok (3, 4) 10 

Elektromosság a háztartásban (4) 20 

Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata (6) 10 

Környezetünk globális problémái (6) 6 

Összóraszám 72 

1. TÉMAKÖR: Víz és levegő a háztartásban és a környezetünkben  

ÓRASZÁM: 14 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelenségek (például időjárási 

jelenségek, fényviszonyok változásai, égi jelenségek) fizikai magyarázatát; 

− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 

háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 



− jellemzi az anyag egyes halmazállapotait, annak sajátságait, ismeri a halmazállapot-változások 

jellemzőit, a halmazállapot-változások és a hőmérséklet alakulásának kapcsolatát; 

− tudja magyarázni a folyadékokban való úszás, lebegés és elmerülés jelenségét, az erre 

vonatkozó sűrűségfeltételt; 

− tudja, miben nyilvánulnak meg a kapilláris jelenségek, ismer ezekre példákat a gyakorlatból (pl. 

növények tápanyagfelvétele a talajból); 

− kísérletezés közben, illetve a háztartásban megfigyeli a folyadékok és szilárd anyagok 

melegítésének folyamatát, és szemléletes képet alkot a melegedést kísérő változásokról, a 

melegedési folyamatot befolyásoló tényezőkről. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A jég olvadásának és a víz fagyásának kísérleti vizsgálata, a hőmérséklet időbeli változásának 

megfigyelése.  Az olvadáspont  

− A környezetben lezajló termikus kölcsönhatások felismerése, összegyűjtése 

− A leves, a tea melegítésének megfigyelése. A melegítés gyorsaságát meghatározó fizikai 

körülmények kísérleti vizsgálata, egyszerű magyarázata 

− A víz forrásának kísérleti megfigyelése, a hőmérséklet mérése: forráspont, vízgőz 

− A halmazállapotok és halmazállapot-változások értelmezése az anyagot alkotó részecskék (apró 

golyók) egyszerű modelljének felhasználásával 

− A téli fagy romboló erejének fizikai magyarázata, a fagyás megfigyelése jégkocka készítés során 

− A víz tapasztalati tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és értelmezése: összenyomhatatlanság, 

sűrűség, folyékonyság 

− A nyomás jele, mértékegysége. Alkalmazása a felületre ható erő kiszámolására 

− A hidrosztatikai nyomás kísérleti vizsgálata, a mélységtől való függés és az iránytól való 

függetlenség felismerése. A hidrosztatikai nyomás kiszámolása 

− Az acélból készült hajók úszásának fizikai magyarázata, a sűrűségfeltétellel és Arkhimédész-

törvényének segítségével 

− Kapilláris jelenségek megfigyelése a háztartásban (felmosás, szivacs) 

− Szilárd anyagok melegítésének kísérleti megfigyelése, a tapasztalt hőtágulás, hővezetés kvalitatív 

fizikai magyarázata 

− A levegő fizikai tulajdonságai: nyomás, hőmérséklet, páratartalom 

− A szél, az eső, a harmat, a dér, a hó, a jégeső és a felhők kialakulásának egyszerű fizikai 

magyarázata. 

Fogalmak 

légnemű, folyékony, szilárd, fagyás, olvadás, párolgás, lecsapódás, forrás; kapilláris csövek, nyomás, 

hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás, lebegés, sűrűségfeltétel, termikus kölcsönhatás, melegítés, 

felvett és leadott hő, nyomáskülönbség 

Javasolt tevékenységek 

− Hőmérő készítése 

− A nyomás időjárástól és magasságtól való függésének kísérleti vizsgálata 

− A páratartalom változásának kísérleti vizsgálata egyszerű mérőeszközzel, a páratartalom hatása a 

lakókörnyezetre, az emberi szervezetre 

− Úszó sűrűségmérő működésének vizsgálata, értelmezése 

− Cartesius-búvár készítése 

− A kapilláris jelenségek szerepe a természetben, anyaggyűjtés 

− Az álló, ülő, fekvő ember által a talajra kifejtett nyomás becslése 

− Beszélgetés az alábbi kérdésekről: Hogyan érzékeljük a levegő nyomását, miért pattog a fülünk, ha 

gyorsan emelkedünk vagy süllyedünk? 

2. TÉMAKÖR: Világítás, fény, optikai eszközök 

ÓRASZÁM: 12 óra 



Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 

háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 

− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 

társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 

természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

− gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait (fénytörés, 

fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a fény egyenes vonalú 

terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az aktuálisan használt elektromos fényforrásokat, azok fogyasztását és fényerejét 

meghatározó mennyiségeket, a háztartásban gyakran használt áramforrásokat; 

− ismeri a látás folyamatát, a szem hibáit és a szemüveg szerepét ezek kijavításában, a szem 

megerőltetésének (például számítógép) következményeit; 

− ismeri néhány gyakran használt optikai eszköz részeit, átlátja működési elvüket; 

− tisztában van a fény egyenes vonalú terjedésével, szabályos visszaverődésének törvényével, erre 

hétköznapi példákat hoz. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A fény egyenes vonalú terjedésének megfigyelése, kísérleti vizsgálata, demonstrálása párhuzamos 

nyaláb vagy kis teljesítményű (az egészségre veszélytelen) lézer segítségével 

− A síktükörben látható tükörkép kialakulásának magyarázata a fény szabályos visszaverődésével, a 

fénysugár útjának megrajzolásával 

− A háztartásban használt fényforrások és azok tulajdonságainak (a fény színe, a fényerősség, a 

kibocsátott fény térbeli eloszlása, az energiahatékonyság, ár, élettartam) megismerése, a 

működésükhöz szükséges áramforrás kiválasztása 

− A fénytörés jelenségének megfigyelése 

− A gyűjtőlencse optikai tulajdonságainak kísérleti vizsgálata. A nagyító képalkotásának fizikai 

magyarázata 

− A látás folyamatának fizikai magyarázata. Jellegzetes lencsehibák: rövidlátás, távollátás, ezek 

korrekciója szemüveggel, kontaktlencsével, lézeres beavatkozással. A szem egészségvédelme 

− Megfigyelések nagyítóval vagy mikroszkóppal illetve távcsővel vagy látcsővel  

− A távcső és mikroszkóp részeinek vizsgálata, működésének fizikai magyarázata 

Fogalmak 

fényforrás, szabályos visszaverődés, tükör, fénytörés, gyűjtő és szórólencse, fókusztávolság, 

fókuszpont 

Javasolt tevékenységek 

− A környezetben található fényforrások megfigyelése, néhány fényforrás (kerékpáros lámpák) 

szétszerelése, az alkatrészek szerepének megvizsgálása 

− A környezetben létrejövő árnyékok megfigyelése, fényképezése, kialakulásának magyarázata a fény 

egyenes vonalú terjedésével 

− A Hold árnyéka a Földön: a napfogyatkozás, a Föld árnyéka a Holdon: holdfogyatkozás 

− Optikai illúziók vizsgálata 

− A különböző élőlények látórendszere, látástartománya: anyaggyűjtés, projektmunka 

− Camera obscura készítése 

− Az iskola világítási rendszerének megismerése közvetlen megfigyelés segítségével. Hány darab és 

milyen világítótest van használatban, mennyi ideig működnek, milyen rendszerességgel, mennyit 

fizet az iskola ezért az energiáért? 

3. TÉMAKÖR: Hullámok  



ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és fizikai 

ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára;  

− gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait (fénytörés, 

fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a fény egyenes vonalú 

terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát; 

− érti a színek kialakulásának elemi fizikai hátterét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− érti a hullámmozgás lényegét és a jellemző legfontosabb mennyiségeket: frekvencia, amplitúdó, 

hullámhossz, terjedési sebesség; 

− megfigyeli az elterjedt hangszereket használat közben, felismeri azok működési elvét; 

− ismeri a hallás folyamatát, a levegő hullámzásának szerepét a hang továbbításában. Meg tudja 

nevezni a halláskárosodáshoz vezető főbb tényezőket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Rugalmas kötélen, rugón kialakított állóhullámok megfigyelése, jellemzése 

− A vízhullámok kísérleti vizsgálata, a mozgás leírása 

− A haladó hullámok kialakulásának elvi magyarázata. Az amplitúdó, a frekvencia, a hullámhossz 

− A levegőben terjedő lökéshullám megfigyelése egyszerű kísérleti eszközökkel. A terjedési sebesség 

becslése 

− A hang tulajdonságainak (hangmagasság, hangerő) fizikai magyarázata 

− Egyes hangszerek hangképzésének elve, a hangszerek megfigyelése működés közben 

− A hallás mechanizmusának fizikai lényege, a hallást károsító tényezők ismerete 

−   A fény hullámtermészetének ismerete 

− A színek észlelésének magyarázata, a kiegészítő színek  

− Kísérleti vizsgálata és magyarázata annak, miért függ a tárgyak színe a megvilágító fény színétől 

− A felhők, az ég, a növényzet, a tenger, a folyók színének egyszerű magyarázata 

Fogalmak 

állóhullám, hullámhossz, frekvencia, hullám terjedési sebessége, hangmagasság, hangerő, szivárvány 

színei, kiegészítő színek 

Javasolt tevékenységek 

− A cunami jelenségének megismerése, magyarázata 

− Hangok keltése, elemzése egyszerű esetekben pl. audacity programmal 

− Szivárvány létrehozása, megfigyelése a természetben 

− Fényfestés, játékok, kísérletek színekkel 

− Színek kikeverése festékekkel 

4. TÉMAKÖR: Elektromosság a háztartásban 

ÓRASZÁM: 20 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a legfontosabb saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, 

elektromos háztartási eszközök, szerszámok) működésének fizikai lényegét; 

− ismeri a villamos energia felhasználását a háztartásban, az energiatakarékosság módozatait, az 

érintésvédelmi és biztonsági rendszereket és szabályokat; 



− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 

társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 

természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok 

társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik Ányos). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az elektromos állapot fogalmát, kialakulását, és megmagyarázza azt az anyagban lévő 

töltött részecskék és a közöttük fellépő erőhatások segítségével; 

− szemléletes képe van az elektromos áramról, ismeri az elektromos vezetők és szigetelők 

fogalmát; 

− használja a feszültség, áramerősség, ellenállás mennyiségeket egyszerű áramkörök 

jellemzésére; 

− tudja, hogy a Földnek mágneses tere van, ismeri ennek legegyszerűbb dipól közelítését. Ismeri 

az állandó mágnes sajátságait, az iránytűt. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Az elektromos állapot kialakulásának megfigyelése kísérletezés közben, magyarázata a töltött 

részecskék és atomról alkotott egyszerű elképzelés (elektron, proton, atommag) segítségével 

− A villámok kialakulásának fizikai magyarázata 

− Szemléletes kép alkotása az elektromos – egyen és váltakozó – áramról. Egyen és váltakozó-áramú 

eszközök azonosítása a környezetünkben  

− A feszültség és áramerősség jele, mértékegysége, feltüntetése az elektromos eszközökön  

− Az áramerősség várható értékének meghatározása az ellenállás ismeretében. A technikai 

alkalmazásokban gyakori szigetelő és vezető anyagok ellenállásának mérése 

− Az egyszerű áramkör részei: áramforrás, kapcsoló, fogyasztók, vezeték 

− Elemek és akkumulátorok jellemző adatainak összehasonlítása 

− Az emberre veszélyes feszültség és áramerősség értékek. Az áramütés hatása 

− A Joule-hő meghatározása. A vasaló, a hajszárító, a vízmelegítő működési elve: a fűtőszál 

kialakítása és szerepe 

− Áramütés-veszélyes helyzetek a lakásban: A rövidzár, a biztosíték és a földelés szerepe az 

elektromos eszközök biztonságos használata során 

− Az iránytű használatának fizikai alapja 

− Jedlik Ányos munkássága és az elektromos motor. A transzformátor működésének megfigyelése 
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atom, elektromos állapot, elektromos áram, feszültség, áramerősség, ellenállás, Ohm törvénye, 

áramforrás, fogyasztó,  Joule-hő, áramütés, elektromos energia, teljesítmény, dipólus, transzformátor 

Javasolt tevékenységek 

− A dörzselektromos jelenség kísérleti vizsgálata például léggömbök felhasználásával 

− Háztartási eszközök elektromos tulajdonságainak vizsgálata 

− Az elektromos biztosíték szerepe és működése a háztartásban 

− Elemek és akkumulátorok környezeti hatásának elemzése 

− Adatok gyűjtése a Föld mágneses teréről 

− LED-et tartalmazó egyszerű áramkör készítése, az áramkörbe illesztett változó ellenállású elem 

(változó hosszúságú grafitbél, termiszor, fotoellenállás, potencióméter) hatásának megfigyelése, 

lehetőség szerint a feszültség és áramerősség mérése az áramkörben. 

5. TÉMAKÖR: Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata 

ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 



− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 

társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 

természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

− ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelenségek (például időjárási 

jelenségek, fényviszonyok változásai, égi jelenségek) fizikai magyarázatát;  

− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok 

társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik Ányos). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− érti a nappalok és éjszakák változásának fizikai okát, megfigyelésekkel feltárja a holdfázisok 

változásának fizikai hátterét. Látja a Nap szerepét a Naprendszerben mint gravitációs centrum 

és mint energiaforrás; 

− ismeri a csillagok fogalmát, számuk és méretük nagyságrendjét. Ismeri a világűr fogalmát, a 

csillagászati időegységeket (nap, hónap, év) és azok kapcsolatát a Föld és Hold forgásával és 

keringésével; 

− ismeri a csillagképek, a Sarkcsillag, valamint a Nap égi helyzetének szerepét a tájékozódásban; 

− tisztában van a galaxisok mibenlétével, számuk és méretük nagyságrendjével. Ismeri a 

Naprendszer bolygóinak fontosabb fizikai jellemzőit; 

− tisztában van az űrkutatás aktuális céljaival, legérdekesebb eredményeivel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A Nap fizikai jellemzői. A Nap energiájának forrása 

− A Föld Nap körüli mozgásának, a Hold Föld körüli mozgásának fizikai jellemzői  

− Anyaggyűjtés arról, hogyan változtatták meg Kopernikusz és Kepler felismerései a korábbi 

világképet 

− A Nap járásának megfigyelése egy bot árnyékának segítségével, az égtájak meghatározása 

− A Hold megfigyelése, felszíni formáinak magyarázata: meteorok 

− Anyaggyűjtés arról, hogyan figyelte meg Galilei a Holdat és hogyan értelmezték a látottakat 

− A Hold fázisainak megfigyelése, fizikai magyarázata a Nap, Föld, Hold helyzete alapján 

− Föld típusú bolygók és óriásbolygók, a bolygók jellegzetességeinek egyszerű fizikai magyarázata 

− A csillagok sajátosságai, megkülönböztetésük a bolygóktól, látszólagos mozgásuk fizikai 

értelmezése, a legfontosabb csillagképek megfigyelése 

− Ismerkedés az égbolt egyéb égi objektumaival: a Tejútrendszer, galaxisok, fekete lyukak. Az 

objektumok legfontosabb fizikai jellemzőinek feltérképezése. 

− Az űrkutatás aktuális céljai, legfontosabb irányai: az űrszondák, a nemzetközi űrállomás, az 

űrtávcsövek, a műholdak tevékenységének bemutatása 

− A világűr kutatásának kérdései: élet a Világegyetemben, a Világegyetem keletkezése és fejlődése 

Fogalmak 

napközéppontú világkép, földtípusú bolygó, óriásbolygó, holdfázis, fogyatkozások, csillag, galaxis, 

fekete lyuk, fényév 

Javasolt tevékenységek 

− A Hold megfigyelése szabad szemmel és távcsővel 

− Az aktuális csillagászati hírek elemzése 

− Beszélgetés a világűr méreteiről s az értelmes élet lehetőségeiről a világűrben 

− Beszélgetés a fény véges sebességéről, s a csillagos ég ebből következő látványáról 

− Útikalauz űrturistáknak: a Naprendszer égitestjeinek érdekességei az odalátogató szempontjából 

− Olyan jelenségek és megfigyelések összegyűjtése, amik azt támasztják alá, hogy a Föld gömbölyű, 

nem pedig lapos 

6. TÉMAKÖR: Környezetünk globális problémái 

ÓRASZÁM: 6 óra 



Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és fizikai 

ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára; 

−  ismeri az éghajlatváltozás problémájának összetevőit, lehetséges okait. Tisztában van a 

hagyományos ipari nyersanyagok földi készleteinek végességével és e tény lehetséges 

következményeivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− környezetében zajszintméréseket végez számítógépes mérőeszközzel, értelmezi a kapott 

eredményt; 

− ismeri az ózonpajzs elvékonyodásának és az ultraibolya sugárzás erősödésének tényét és 

lehetséges okait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Az ózonpajzs elvékonyodásának hatása, a Földet ért ultraibolya sugárzás erősödése, az ózonpajzs 

védelmében hozott intézkedések 

− Az éghajlatváltozás okai és következményei. Az éghajlat változására utaló fizikai mennyiségek 

értékeinek vizsgálata 

− A tengerszint emelkedésének fizikai okai 

−  A tüzelőanyagok elégetésének szerepe az üvegházhatás kialakulásában 

− Az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatása: az ökológiai lábnyom 

− A fényszennyezés megfigyelése 

− A zajszennyezés fogalma  

− Innovatív technológiák a környezet és az ember védelmében: porszűrők működési elve, 

hangszigetelés, energiatakarékos eszközök használata, a levegőben található szennyezők távolról 

történő mérése alapján elrendelt forgalomkorlátozás 
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éghajlatváltozás, üvegházhatás, ökológiai lábnyom, környezettudatosság, fényszennyezés, 

zajszennyezés 

Javasolt tevékenységek 

− Sötét és világos felületek fényelnyelési tulajdonságainak kísérleti vizsgálata (természeti 

megfigyelése) 

− A globális éghajlatváltozás bizonyítékainak gyűjtése, vizsgálata, a lehetséges következmények 

elemzése, az emberi cselekvés lehetőségeinek megvitatása, a tudomány szerepének mérlegelése  

− A zajszint mérése mobiltelefonnal vagy más alkalmas eszközzel 

− Saját ökológiai lábnyom csökkentését eredményező tevékenységek tervezése 

− Üvegházhatás megfigyelése, értelmezése (pl. üvegház, napon álló autó) 

A továbbhaladás feltétele 8. évfolyamon 

1. Témakör: Víz és levegő a háztartásban és a környezetünkben 
- Ismeri  

- a halmazállapotokat, a halmazállapot-változásokat (légnemű, folyékony, szilárd, fagyás, 

olvadás, párolgás, lecsapódás, forrás)  

- a kapilláris csövek, a nyomás, a hidrosztatikai nyomás fogalmát, nyomáskülönbségen alapuló 

eszközöket ismer 

- a felhajtóerő fogalmát 

- az úszás, a lebegés feltételét 

- Tudja elemezni a termikus kölcsönhatásokat  

2. Témakör: Világítás, fény, optikai eszközök 
- Ismeri  



- a fényforrás fogalmát, azok fogyasztását és fényerejét meghatározó mennyiségeket, tud 

példákat fényforrásokra 

- a látás folyamatát, a szem hibáit és a szemüveg szerepét ezek kijavításában  

- a fény egyenes vonalú terjedését, a szabályos fényvisszaverődést, a fénytörést  

- a síktükörben látható tükörkép megszerkesztésének módját 

- a fénytörés jelenségét 

- a gyűjtő- és szórólencse jellemzőit, képalkotását, a fókusztávolság és a fókuszpont fogalmát 

3. Témakör: Hullámok 
 Ismeri 

- a hullámhossz, frekvencia, amplitúdó, terjedési sebesség, állóhullám fogalmát 

- a hallás folyamatát 

- hangmagasság és a hangerő fizikai magyarázatát 

- a fény hullámtermészetét 

- szivárvány színeit, a kiegészítő színeket 

4. Témakör: Elektromosság a háztartásban 
- Ismeri  

- a következő fogalmakat: atom, elektromos állapot, elektromos áram, áramforrás, fogyasztó, 

feszültség, áramerősség, ellenállás, elektromos energia, Joule-hő, teljesítmény, szigetelők és 

vezetők 

- a feszültség, áramerősség, ellenállás, elektromos energia, teljesítmény mértékegységét, jelét 

- az egyszerű áramkör részeit 

- Ohm törvényét és tudja alkalmazni egyszerű számítási feladatokban 

- az áramütés hatásait, következményeit, a teendőt ha áramütést szenvedettet lát  

- az állandó mágnes sajátságait, az iránytűt, a Föld mágneses terét 

- a transzformátor szerepét 

5. Témakör: Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata 
 Ismeri  

- a napközéppontú világkép, földtípusú bolygó, Nap- és Holdfogyatkozás, csillag, világűr, 

galaxis, fekete lyuk, fényév fogalmakat 

- a holdfázisok változásának fizikai hátterét 

- a csillagképek, a Sarkcsillag, valamint a Nap égi helyzetének szerepét a tájékozódásban 

- Naprendszer bolygóinak fontosabb fizikai jellemzőit 

- a Nap fizikai jellemzőit, a Nap energiájának forrását 

- A Föld Nap körüli mozgásának, a Hold Föld körüli mozgásának fizikai jellemzőit  

6. Témakör: Környezetünk globális problémái 
 Ismeri 

- az éghajlatváltozás, üvegházhatás, ökológiai lábnyom, környezettudatosság, fényszennyezés, 

zajszennyezés fogalmakat 

- az ózonpajzs elvékonyodásának és az ultraibolya sugárzás erősödésének tényét és lehetséges 

okait. 

- az éghajlatváltozás okait és következményeit 



 

Kémia 

A kémia oktatása során egyrészt be kell mutatni a kémiának az élet minőségének javításában betöltött 
alapvető szerepét, az új anyagok előállításának szépségét és hasznosságát, másrészt maximálisan ki kell 
használni azt a lehetőséget, amit a kémia tárgyalásmódja (makro-, szimbólum- és részecskeszint) nyújt a tanulók 
absztrakciós készségének fejlesztésében. Az oktatás minden szakaszában törekedni kell az élményszerűségre, 
a tanulók számára releváns és érdekes problémák kémiai vonatkozásainak bemutatására, a gyakorlatban 
használható tudás elsajátításának fontosságára. Az élményközpontú tanításnak arra kell összpontosítania, hogy 
a tanulók tudatába beépüljön: a kémiai ismeretek szükségesek az élőlényekben zajló folyamatok megértéséhez, 
a mindennapokban használt tárgyaink előállításához, feladata a tudatos vásárlási és anyagfelhasználási szokások 
kialakítása, az egészségvédelemhez és az élhető környezet megóvásához szükséges ismeretek és szemlélet 
biztosítása. 

Ugyanakkor tisztában kell lennünk a fogalmi megértést nehezítő, valamint a kémiához viszonyuló pozitív 
attitűd ellen ható tényezőkkel (például kemofóbia, áltudományos nézetek) is. Elkerülhetetlen a tudományos 
ismeretek és a hétköznapi tapasztalatokon alapuló naiv elméletek, primitív axiómák ütköztetése. A fogalmi 
megértést nehezítő további tényező a kémiai fogalmak néhány sajátossága. Az anyagok és jelenségek 
többszintű (makro-, részecske- és szimbólumszintű) értelmezése, számos kémiai fogalom elnevezésének és 
korszerű jelentésének ellentmondásossága, bizonyos fogalmak definiálatlansága, kontextustól függő jelentése, 
a tudományos és a köznyelvi jelentések különbözősége, valamint a kémia elméleti modelljeinek egymást 
kiegészítő, szimultán jellege miatt különösen fontos a tanuló gondolkodásának megismerése, a fogalmi 
megértési problémák feltárása és a metafogalmi tudás kialakítása. A kémia ismeretanyagát – a tanulók 
érdeklődési körétől függően – több szinten lehet megfogalmazni. Jelen kerettanterv a mindenki számára 
szükséges tartalmakat és fejlesztési célokat tartalmazza. 

Az általános iskolai kémia oktatás céljai: 
Az általános iskolai kémiai ismeretek tanításának célja a természettudományok iránti 

érdeklődés felkeltése, a természettudományos szemléletmód kialakítása, valamint a kémiának a 
társadalom és az egyén életében betöltött szerepének bemutatása. Ezeket a célokat a tanulók számára 
releváns problémák, életszerű helyzetek kémiai vonatkozásainak tárgyalásával, a tanulók aktív 
közreműködésével, egyszerű – akár otthon is elvégezhető – kísérletek tervezésével, végrehajtásával, 
megfigyelésével és elemzésével érhetjük el. A kémiával való ismerkedés közben a tanulók olyan 
tapasztalatokon, kísérleteken nyugvó, biztos anyagismereten alapuló tudást szerezhetnek meg, amely nemcsak 
segíti őket (például a háztartási teendőkben), hanem életmentő is lehet számukra (például a benzingőz 
robbanásveszélye, a szén-monoxid és a klórgáz végzetes hatása). Az elsajátított ismeretek és a 
természettudományos szemlélet birtokában a tanulók – majd felnőttként is – egyre tudatosabban ügyelhetnek 
az egészségükre, szűkebb és tágabb környezetükre. 

A kémiatanítás első szakaszának fő csomópontja az elemek, a vegyületek és a keverékek, illetve 
az atomok, a molekulák és az ionok megkülönböztetése, valamint a periódusos rendszer 
jelentőségének és használhatóságának megismerése. A kémiai szimbólumok (vegyjelek, képletek, 
reakcióegyenletek) és azok jelentésének tanítása háttérbe szorul az anyagok és folyamatok makroszintű és 
részecskeszintű értelmezésével szemben.  

Ebben a szakaszban kezdődik el a részecskeszemlélet kialakítása, a tudományos ismeretek és a 
hétköznapi tapasztalatokon alapuló naiv elméletek ütköztetése is. A részecskeszemlélet kialakítása jól 
megválasztott, egyszerű kísérletekkel, valamint különböző modellek használatával történik. A modelleknek 
fontos szerepe van a részecskeszint és a makroszint kapcsolatának megértésében, valamint a szimbólumszint 
kialakításában. Már ebben a szakaszban is kiemelt figyelmet kell szentelni a tanulók gondolkodásának 
megismerésére, a fogalmi megértési problémák (tévképzetek, primitív axiómák) feltárására. 

A 7–8. évfolyamon a kémia ismeretanyagának megközelítése elsősorban a tanulók előzetes 
tudására építve, jellemzően kísérleti tapasztalatok útján, illetve a mindennapi élet problémái felől 
történik. Ebben a szakaszban a tanulók által korábban megismert és gyakran pontatlanul használt fogalmakat 
pontosítjuk, egyértelműsítjük úgy, hogy az természettudományos szempontból is korrekt legyen. Kezdetben 
inkább a tanulók megfigyeléseire, kísérleti tapasztalataira adunk választ, folyamatosan bővítve ezzel a 
természettudományos ismereteket és készségeket. Később az addig megszerzett ismeretek birtokában 
lehetőség nyílik a mindennapi élet – gyakran bonyolult – problémáinak egyszerűsített magyarázatára is.  



Nagyon fontos, hogy mind a kémiai tanulmányok, mind az egyes témakörök tárgyalása ne 
száraz leírással, hanem érdekes, a tanulók számára is izgalmas kérdések, problémák felvetésével, 
kísérletek bemutatásával kezdődjön. 

A kémia életszerűségét erősíthetjük, a tanulók kémiai problémák iránti érzékenységét növelhetjük, ha a 
kémiaórákon állandó figyelmet és időt szentelünk a médiában felbukkanó kémiai jellegű hírek (pl. szén-
monoxid-, mustgáz-, metil-alkohol-mérgezés, kémiai Nobel-díj-átadás, környezetkárosítások stb.) 
megbeszélésére. 

A kémia tantárgy szerepe a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciák fejlesztésében 
A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és értékeli a 

hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben megjelenő, a kémiához 
kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt természettudományos információkat társaival 
megosztja. 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az 
anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a kémiához kapcsolható 
legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai tulajdonságokkal, a környezetvédelemmel, 
illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges 
feladatot old meg önállóan vagy csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen 
főként társai és korosztálya számára. 

A digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai tárgyú 
tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott adatok kiértékelésére. Ismeri 
azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen értelmezhetők az áltudományos tartalmak a 
világhálón. A technológia felhasználásával a tanuló különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg 
modelleket, animációkat készít különböző témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a 
kommunikáció, korszerű eszközökkel, felelős és etikus módon.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során gyakorlatot 
szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre alapozott döntések 
meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist alkot, az elvégzendő kísérleteket 
megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége. A kritikai elemzések során összefüggéseket vesz észre, 
ok-okozati viszonyokra jön rá, ami alapján egyszerűbb általánosításokat fogalmaz meg. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a csoportos 
tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka során a tanuló felismeri 
feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez különböző tevékenységeket, illetve 
megfelelő készségek birtokában igény szerint csoportvezetői szerepet vállal. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanuló a 
projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen különböző médiatartalmakat, 
prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz létre a tapasztalatok, eredmények, 
elemzések, illetve következtetések bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai tevékenysége során 
elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes legyen a feladatkörét érintő változó 
szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni. Felismeri a hétköznapi életben előforduló, kémiai 
tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, lehetőségeihez mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az 
esélyeket és alternatívákat mérlegeli. Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy 
saját álláspontját megvédve érvel, mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja. 

 
A számonkérés formái, értékelés  

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló absztrakciós, 
modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Meg kell követelni a jelenségek megfigyelése és a 
kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű megfogalmazással történő leírását és értelmezését. 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 (rajz, modell, poszter, plakát, prezentáció, vers, ének stb.) létrehozásával is tanúbizonyságot 
tegyenek.  



7–8. évfolyam 
 

Az általános iskolai kémiai ismeretek tanításának célja a természettudományok iránti érdeklődés 

felkeltése, a természettudományos szemléletmód kialakítása, valamint a kémiának a társadalom és az 

egyén életében betöltött szerepének bemutatása. Ezeket a célokat a tanulók számára releváns 

problémák, életszerű helyzetek kémiai vonatkozásainak tárgyalásával, a tanulók aktív közreműködésével, 

egyszerű – akár otthon is elvégezhető – kísérletek tervezésével, végrehajtásával, megfigyelésével és 

elemzésével érhetjük el. A kémiával való ismerkedés közben a tanulók olyan tapasztalatokon, 

kísérleteken nyugvó, biztos anyagismereten alapuló tudást szerezhetnek meg, amely nemcsak segíti őket 

(például a háztartási teendőkben), hanem életmentő is lehet számukra (például a benzingőz 

robbanásveszélye, a szén-monoxid és a klórgáz végzetes hatása). Az elsajátított ismeretek és a 

természettudományos szemlélet birtokában a tanulók – majd felnőttként is – egyre tudatosabban 

ügyelhetnek az egészségükre, szűkebb és tágabb környezetükre. 

A kémiatanítás első szakaszának fő csomópontja az elemek, a vegyületek és a keverékek, illetve az 

atomok, a molekulák és az ionok megkülönböztetése, valamint a periódusos rendszer jelentőségének és 

használhatóságának megismerése. A kémiai szimbólumok (vegyjelek, képletek, reakcióegyenletek) és 

azok jelentésének tanítása háttérbe szorul az anyagok és folyamatok makroszintű és részecskeszintű 

értelmezésével szemben.  

Ebben a szakaszban kezdődik el a részecskeszemlélet kialakítása, a tudományos ismeretek és a 

hétköznapi tapasztalatokon alapuló naiv elméletek ütköztetése is. A részecskeszemlélet kialakítása jól 

megválasztott, egyszerű kísérletekkel, valamint különböző modellek használatával történik. A 

modelleknek fontos szerepe van a részecskeszint és a makroszint kapcsolatának megértésében, valamint 

a szimbólumszint kialakításában. Már ebben a szakaszban is kiemelt figyelmet kell szentelni a tanulók 

gondolkodásának megismerésére, a fogalmi megértési problémák (tévképzetek, primitív axiómák) 

feltárására. 

A 7–8. évfolyamon a kémia ismeretanyagának megközelítése elsősorban a tanulók előzetes tudására 

építve, jellemzően kísérleti tapasztalatok útján, illetve a mindennapi élet problémái felől történik. Ebben 

a szakaszban a tanulók által korábban megismert és gyakran pontatlanul használt fogalmakat 

pontosítjuk, egyértelműsítjük úgy, hogy az természettudományos szempontból is korrekt legyen. 

Kezdetben inkább a tanulók megfigyeléseire, kísérleti tapasztalataira adunk választ, folyamatosan 

bővítve ezzel a természettudományos ismereteket és készségeket. Később az addig megszerzett 

ismeretek birtokában lehetőség nyílik a mindennapi élet – gyakran bonyolult – problémáinak 

egyszerűsített magyarázatára is.  

Nagyon fontos, hogy mind a kémiai tanulmányok, mind az egyes témakörök tárgyalása ne száraz leírással, 

hanem érdekes, a tanulók számára is izgalmas kérdések, problémák felvetésével, kísérletek 

bemutatásával kezdődjön. 

A kémia életszerűségét erősíthetjük, a tanulók kémiai problémák iránti érzékenységét növelhetjük, ha a 

kémiaórákon állandó figyelmet és időt szentelünk a médiában felbukkanó kémiai jellegű hírek (pl. szén-

monoxid-, mustgáz-, metil-alkohol-mérgezés, kémiai Nobel-díj-átadás, környezetkárosítások stb.) 

megbeszélésére. 

A 7–8. évfolyamon a kémia tantárgy alapóraszáma: 102 óra. 

 

 



 

 

KÉMIA KERETTANTERV JAVASLAT 

7. ÉS 8. ÉVFOLYAM 

 

 KÉMIA (1,5+1,5óra)    

Kerettanterv   Helyi tanterv    

Témakör neve  

Kerettantervi 

javasolt 

óraszám  

Kerettantervi óraszámon belül  

Szabadon 

felhasználható 

órakeret  összesen  Évfolyam  

új ismeretek 

és gyakorlat  

összefoglalás, 

ellenőrzés  

(kísérletekre, 

gyakorlásra)  

I. A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig 17 15 2 0 17 
7.  

évfolyam 

heti 1,5 óra  

II. Az anyagi halmazok 17 15 2 0 17 

III. Atomok, molekulák és ionok 14 10 4 6 20 

Összesen  48 40 8 6 54 

IV. Kémiai reakciók  20 17 3 4 24 
8.  

évfolyam 

heti 1,5 óra  

V. Kémia a természetben  12 10 2 0 12 

VI. Kémia a mindennapokban  16 13 3 2 18 

Összesen  48 40 8 6 54 

Összes óra  96 80  16 12 108 7-8.  

 

 

 

 



 

7. ÉVFOLYAM 

I. TÉMAKÖR: A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig 

JAVASOLT ÓRASZÁM/HELYI ÓRASZÁM: 17 óra/17 óra 

ELŐZETES ISMERETEK 

Természettudomány és matematika tantárgy keretein belül megszerzett ismeretek közül: 

 tömeg- és térfogatmérés; 

 állapotmérések: hőmérséklet; nyomás 

 hőjelenségek, halmazállapotok, halmazállapot változások; 

 élettelen, mesterséges és természetes anyagok tulajdonságai. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket és azok kapcsolatát; 

 tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 

 tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolkodás nem elégséges a 

tudományos problémák megoldásához. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló igyekszik ismerni, tudni: 

 egy egyszerű laboratórium felépítését, anyagait és eszközeit; 

 megkülönbözteti a kísérletet, a tapasztalatot és a magyarázatot; 

 egyszerű modelleket (golyómodellt) használ az anyagot felépítő kémiai részecskék modellezésére; 

  hogy melyek az anyag fizikai tulajdonságai; 

 a halmazállapot-változásokat, konkrét példát tud mondani a természetből (légköri jelenségek) és a mindennapokból; 

 néhány köznapi anyag legfontosabb tulajdonságait és az anyagok vizsgálatának egyszerű módszereit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tudománytörténeti szemlélet kialakítása. 

 A kémia tárgyának, alapvető módszereinek és 

szerepének megértése. 

 A kémia kikerülhetetlenségének bemutatása a mai 

világban. 

 Megfigyelési és manuális készség fejlesztése. 

 Kísérletek tervezése, értelmezése és biztonságos 

megvalósítása. 

 A biztonságos laboratóriumi eszköz- és 

vegyszerhasználat elsajátítása. 

 Hipotézisalkotás alapvető szinten. 

 A hipotézis kísérleti megerősítése, vagy cáfolata. 

 A tudományos gondolkodás kialakulásának 

támogatása. 

 Alkotás digitális eszközzel 

 Információkeresés digitális eszközzel. 

 Az anyagi halmazok modellezése. 

 A részecskeszint és a makroszint 

megkülönböztetése. 

FOGALMAK 

modell, kísérlet, tapasztalat, magyarázat, balesetvédelmi szabály, veszélyességi jelölés, anyagi halmaz, fizikai 

tulajdonság, gáz, folyadék, szilárd halmazállapot, halmazállapot-változások, olvadás, párolgás, forrás, lecsapódás, 

fagyás, szublimáció, fizikai változások, vegyszer, egyszerű mérési módszerek, tömeg, térfogat, sűrűség, kísérleti 

eszközök 

Ismeretek és a hozzá kapcsolódó javasolt tevékenységek 

1. Kémia tárgya és jelentősége 

A kémia, mint tudomány, a Szentlélek ajándéka. A kémia tárgya és jelentősége az ókortól a mai 

társadalomig. A kémia szerepe a mindennapi életünkben. A kémia felosztása, főbb területei. 

Javasolt tevékenységek 

Ismeretek gyűjtése az internetről az ókorban és a középkorban már alkalmazott kémiai eljárásokról. (Például 

a balzsamozás nátronnal, sörfőzés, fémek (bronz, réz, vas) előállítása, alkímia.) Hétköznapi tárgyaink 

anyagai és a kémia kapcsolatának felismerése.  



2. Laboratóriumi eszközök, vegyszerek 

Alapvető laboratóriumi eszközök megismerése. Szilárd, folyadék- és gáz halmazállapotú vegyszerek tárolása. 

Vegyszerek veszélyességének jelölései felismerése.  

Javasolt tevékenységek 

Fontosabb laboratóriumi eszközök, anyaguk, felépítésük és funkciójuk kapcsolatának felismerése.  

Poszter, vagy digitális bemutató készítése a leggyakrabban használt laboratóriumi eszközök jellemzésére: anyaguk, 

melegíthetőségük, felhasználási területük. 

Térfogatmérő-eszközök használata tanulói kísérlettel. Térfogatmérés mérőhengerrel:  

Tömegmérés táramérleggel,  

Egyszerű tárgyak, testek (pl. kulcs, radír, dobókocka) tömegének és térfogatának megmérése  

Egyszerű becslések anyagok (pl. kakaópor, kristálycukor, porcukor) tömegére, térfogatára és sűrűségére, majd a 

mérésekkel és számolással kapott eredményekkel való összevetés. 

Fontosabb veszélyességi jelek felismerése és értelmezése. Beszélgetés a veszélyességi jelek bevezetésének, és 

egységesítésének szükségességéről. Néhány háztartási vegyszer (pl. sósav, hypo stb.) címkéjének megismerése, a 

veszélyességi jeleinek értelmezése.  

3. Kémiai kísérletek 

Kísérletek tervezése, tapasztalatok és következtetések rögzítése. A kísérletezés közben betartandó szabályok 

ismerete és megértése. Azonnali tennivalók baleset esetén.   

Egyszerű kísérletek szabályos és biztonságos végrehajtása.  

Javasolt tevékenységek 

Filmek megtekintése, a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető kísérletezés körülményeinek meghatározása.  

Egyszerű kísérletek megtervezése, elvégzése, tapasztalatok rögzítése: Kísérleti leírások értelmezése a kémiai 

szövegértés fejlesztésére. Egyszerű fényképgaléria készítése az elvégzett kísérletekről, szövegaláírás a képekhez. 

Hasonló kísérletek keresése és gyűjtése videomegosztó portálok segítségével. 

A kémiai veszélyek felismerése és kezelése: „Mit tennél baleset esetén?”. Veszélyes helyzetek elemzése, például: 

meggyulladt ruha, vegyszer ömlik a kézre, fröccsen a szembe. 

4. Anyagok tulajdonságainak rendszerezése 

Néhány hétköznapi anyag legfontosabb tulajdonságainak, azok csoportjainak és az anyagok egyszerű 

vizsgálati módszereinek tanulmányozása. 

Javasolt tevékenységek 

Gáz, folyékony és szilárd halmazállapotú anyagok fizikai tulajdonságainak kategorizálása és táblázatos 

összehasonlítása. Köznapi anyagok (pl. alufólia, mészkő, kockacukor) fizikai tulajdonságainak (szín, szag, 

halmazállapot, oldhatóság, sűrűség, megmunkálhatóság, elektromos vezetés) összehasonlítása, táblázat és/vagy 

anyagismereti kártyák készítése. 

A levegő vizsgálata műanyag fecskendős kísérletben. A víz, mint folyadék tulajdonságainak vizsgálata. A fémek 

tulajdonságainak összehasonlítása.  

Poszter vagy digitális bemutató készítése a hétköznapi életben és a kísérleteink során leggyakrabban használt anyagok 

tulajdonságairól.  

5. Részecskeszemlélet a kémiában 

 A részecskeszemlélet elsajátítása. Az egyedi részecskék láthatatlansága, modern műszerekkel való 

érzékelhetőségük. A részecskék méretének és számának szemléletes tárgyalása.  

Javasolt tevékenységek 

Tanulói kísérletek elvégzése megfigyelése, tapasztalatok rögzítése, és a jelenség okainak feltárása tanári segítséggel. 

Például: mák és bab összeöntése és térfogatának változása, majd a térfogatcsökkenés vizsgálata etanol és víz 

elegyítésekor; diffúziós jelenségek vizsgálata folyékony közegben tinta és víz, vagy kálium-permanganát és víz 

segítségével. 

Demonstrációs kísérletek megfigyelése, tapasztalatok rögzítése, és a jelenség okainak feltárása tanári segítséggel, 

például diffúziós jelenségek vizsgálata gáz halmazállapotban. Anyagokról készített nanoszkópikus felvételek elemzése. 

Modell és valóság viszonyának megértése saját példák alapján. 

6. Halmazállapotok és a kapcsolódó fizikai változások 

A szilárd, a folyadék- és a gázhalmazállapotok jellemzése, a kapcsolódó fizikai változásokkal együtt. A 

halmazállapothoz, és a változásokhoz tartozó mérhető tulajdonságok megismerése: olvadáspont, forráspont, 



párolgás, illékonyság. A fázis fogalmának bevezetése, egykomponensű, kétfázisú rendszerek bemutatása, 

sűrűségük viszonyának elemzése. 

Javasolt tevékenységek 

A különböző halmazállapotok és halmazállapot – változások értelmezése kísérleti videók, tanári kísérletek és 

szimulációk megtekintésén keresztül. A kísérletek és szimulációk értelmezése egyszerű részecskemodell segítségével.  

A víz halmazállapot – változásainak felelevenítése, az egyszerű részecske modell (golyómodell) beillesztése a 

tapasztalt változások magyarázatába. A víz körforgásának értelmezése, a víz halmazállapot-változásainak tükrében.  

Illékony anyagok szublimációjának vizsgálata (jód, kámfor, mentol). 

II. TÉMAKÖR: Az anyagi halmazok 

JAVASOLT ÓRASZÁM/HELYI ÓRASZÁM: 17 óra/17 óra 

ELŐZETES ISMERETEK 

 balesetvédelmi szabályok,  

 

 laboratóriumi eszközök,   halmazállapotok és 

változásaik 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került előállításra vagy természetes úton 

került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai vannak, ugyanannyira lehet veszélyes vagy veszélytelen, mérgező 

vagy egészséges. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket és azok kapcsolatát; 

 képes egyszerű kísérletek elvégzésére és elemzésére az oldatokkal, keverékekkel és kolloidokkal kapcsolatban; 

 részecskeszemlélettel értelmezi az oldódás folyamatát és az oldatok összetételét; 

 példát mond a valódi oldatra és a kolloidra, 

 tudja, hogy a keverékek alkotórészeit az alkotórészek egyedi tulajdonságai alapján választhatjuk szét egymástól, 

ismer konkrét példákat az elválasztási műveletekre (pl. bepárlás, szűrés, ülepítés); 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az érvelési készség fejlesztése. 

 Egyszerűbb következtetések kialakításának 

támogatása. 

 A kémiailag tiszta anyagok jellemzése, 

tulajdonságai példákkal alátámasztva.  

 A keverékek. 

 Az oldatok és összetételük. 

 Az oldódás. 

 Egyszerű kolloidok. 

 Elválasztási műveletek megismerése. 

FOGALMAK 

kémiailag tiszta anyag, fém, nemfém, keverék, oldat, oldott anyag, oldószer, oldódás, endoterm és exoterm 

változások, oldhatóság, tömegszázalék, térfogatszázalék, telítetlen oldat, telített oldat, fiziológiás sóoldat, rendszer, 

valódi oldat, kolloid, komponens, levegő, ötvözetek, elválasztási eljárások, desztilláció 

Ismeretek és a hozzá kapcsolódó javasolt tevékenységek 

1. Kémiailag tiszta anyagok 

A kémiailag tiszta anyagok fogalma. Az azonos részecskékből álló rendszerek megismerése.  

Javasolt tevékenységek 

Válogatás. Játék: ki vagyok én? „Tiszta” anyag és nem tiszta anyag különbségei. Tanulás és értelmezés. 

2. Keverékek és oldatok 

A keverékek és oldatok fogalma. A két összetett rendszer közötti különbségek. A levegő, mint gázelegy. 

Szilárd keverékek: sütőpor, bauxit, gránit, talaj.  

Javasolt tevékenységek 

Egyszerű oldási kísérletek  

Keverékek készítése  

Kiselőadás, poszter vagy digitális bemutató készítése  



3. Oldatok, oldhatóság 

A hasonló a hasonlóban oldódik elv magyarázata. Különböző anyagok oldhatósága. Az oldhatóság 

változása a hőmérséklettel. Endoterm és exoterm folyamatok. Rosszul oldódó anyagok.  

Javasolt tevékenységek 

Oldhatósági kísérletek tervezése, elvégzése, értelmezése  

oldhatóságának meghatározása kísérleti úton,  

Számítási feladatok, oldhatósági adatok leolvasása.  

Az oldódás sebességét befolyásoló tényezők kísérleti úton történő vizsgálata.  

Endoterm és exoterm folyamatok (pl. az alkohol és a víz elegyedésének) követése hőmérsékletméréssel. Az oldódás 

hőmérsékletfüggését szemléltető kísérletek, például kálium-nitráttal. Információk, példák gyűjtése a gázok 

oldódásának hőmérséklet- és nyomásfüggéséről, például keszonbetegség, vagy magashegyi kisebb légnyomás 

következményei.  

Vízben rosszul oldódó anyagok, a csapadék fogalmának a megismerése kísérleten keresztül: szén-dioxid kimutatása 

meszes vízzel, a kilélegzett levegőben, és égéstermékben.  

Kristályok növesztése otthon (pl. konyhasó, timsó, kandiscukor).  

4. Oldatok összetétele 

Az oldatok összetételének jellemzése tömegszázalék és térfogatszázalék számításával.  

Javasolt tevékenységek 

Példák gyűjtése a köznapi életből tömeg- és térfogatszázalékos adatok megadására. Egyszerű számítási feladatok 

elvégzése a tömegszázalék köréből.  

Oldatkészítési gyakorlat, adott tömegű és tömegszázalékú oldat elkészítése a laboratóriumi eszközök (mérleg, 

főzőpohár, mérőhenger, vegyszeres kanál, üvegbot) felhasználásával  

Oldatkészítési gyakorlat, adott térfogatú és térfogatszázalékos oldat elkészítése laboratóriumi eszközök (pl. 

mérőhengerek, főzőpoharak, üvegbot, esetleg mérőlombik) felhasználásával. 

Kiselőadás, poszter vagy digitális bemutató készítése  

5. Keverékek és oldatok szétválasztása 

Kísérletek szabályos és biztonságos végrehajtása. Egyes szétválasztási műveletek gyakorlati megismerése.  

Javasolt tevékenységek 

Egyszerű elválasztási feladatok megtervezése és/vagy kivitelezése. Vas- és alumíniumpor szétválasztása mágnessel. 

Színes filctoll festékanyagainak szétválasztása papírkromatográfiával. Sós homokból só kioldása, majd bepárlás 

után kristályosítása. Információgyűjtés a „tengeri só” előállításának módjairól.  

Ismeretek gyűjtése és rendszerezése a desztillációról és az adszorpcióról (utóbbival kísérlet elvégzése is: málnaszörp 

„színtelenítése”): pl. pálinkafőzés, kőolaj-finomítás, a Telkes-féle – tengervízből ivóvizet készítő – labda, orvosi 

szén, dezodorok, szilikagél. Ábrák, összefoglalók keresése a levegő komponenseinek szétválasztásáról.  

Szilárd keverék komponenseinek vizsgálata, kimutatása. (Egyszerű kísérleteken keresztül nagyítóval, 

mikroszkóppal, pl. kvarchomok-mészkő, kvarchomok-konyhasó.)  

6. Egyszerű kolloidok 

A kolloidok és az oldatok közötti különbségek megismerése. Példák kolloidokra. 

Javasolt tevékenységek 

Híg szappanoldat, szörpök és limonádé készítése, tanulmányozása, összehasonlítása valódi oldatokkal.  

Gyümölcszselé és majonéz készítése, tanulmányozása. A tej, tejföl, mosógél, tusfürdő, kézkrém, 

tanulmányozása. 

  



III. TÉMAKÖR: Atomok, molekulák és ionok 

JAVASOLT ÓRASZÁM/HELYI ÓRASZÁM: 14 óra/20 óra 

ELŐZETES ISMERETEK 

 Részecskeszemlélet.   Elektromos kölcsönhatás, töltések. 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolkodás nem elégséges a 

tudományos problémák megoldásához; 

 tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 

 ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket és azok kapcsolatát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló igyekszik ismerni és tudni: 

 hogy az atom atommagból és elektronburokból épül fel; 

 írni a kisebb atomok elektronszerkezetét a héjakon lévő elektronok számával (Bohr-féle atommodell); 

 hogy az atom külső elektronjainak fontos szerep jut a molekula- és ionképzés során; 

 szöveges leírás vagy kémiai szimbólum alapján megkülönbözteti az atomokat, molekulákat és ionokat; 

 a legfontosabb elemek vegyjelét; 

 a mennyiségi arányok értelmezése vegyületekben a vegyértékelektronok számának, illetve a periódusos rendszernek 

az ismeretében; 

 az anyagmennyiség fogalmának és az Avogadro-állandónak a megértése; 

 ionok, ionos kötés, kovalens kötés és fémes kötés értelmezése a nemesgáz-elektronszerkezetre való törekvés 

elmélete alapján; 

 az ismert anyagok besorolása legfontosabb vegyülettípusokba; 

 egyszerű molekulák kialakulását (H2, Cl2, O2, N2, H2O, HCl, CH4, CO2), és fel tudja írni a képletüket; 

 az egyszerű ionok kialakulását (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Al3+, Cl-, O2-), és analógiás gondolkodással következtet az egy 

oszlopban található elemekből képződő ionok képletére; 

 az ionvegyületek képletének megállapítását; 

 a köznapi anyagok molekula- és halmazszerkezetét (hidrogén, oxigén, nitrogén, víz, metán, szén-dioxid, gyémánt, 

grafit, vas, réz, nátrium-klorid); 

 különbséget tesz elemi részecske és kémiai részecske, valamint atom, molekula és ion között; 

 hogy az atomok és ionok között jellemzően erősebb, a molekulák között gyengébb kémiai kötések alakulhatnak ki; 

 képes egyszerű kísérletek elvégzésére és elemzésére az elemekkel, vegyületekkel és keverékekkel kapcsolatban; 

 különbséget tesz elem, vegyület és keverék között; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A kémiailag tiszta anyagok: elemek és vegyületek 

összetétele és tulajdonságai példákkal. 

 Vitakészség fejlesztése. 

 A társakkal való együttműködés képességének 

fejlesztése. 

 A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat 

elsajátítása. 

 Internetes források használatának fejlesztése. 

 Számítógépes bemutató készítésének gyakorlása. 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése. 

 Alkotás digitális eszközzel. 

 Az atom felépítése és fontosabb jellemzői. 

 Az atomok periódusos rendszere. 

 Az anyagmennyiség.  

 A molekulák felépítése és fontosabb jellemzői. 

 Az ion képződése és fontosabb jellemzői, 

csoportosítás töltés alapján. 

 Az anyagok halmazszerkezetének és fizikai 

tulajdonságainak kapcsolata. 

FOGALMAK 

anyagmennyiség, elemi részecske, proton, elektron, neutron, rendszám, kémiai részecske, atom, kémiai elem, fém, 

nemfém, molekula, ion, elemmolekula, vegyületmolekula, vegyület, szervetlen vegyület, szerves vegyület 

atommag, elektronburok, periódusos rendszer, nemesgázszerkezet, kémiai kötés, atomtörzs, vegyjel, képlet, 

alkálifémek, alkáliföldfémek, földfémek, halogének, nemesgázok 



Ismeretek és a hozzá kapcsolódó javasolt tevékenységek 

1. Az atom felépítése  

Atommodellek a daltoni modelltől a Bohr-modellig. Atommag és elektronok. Elektronok felosztása törzs- 

és vegyértékelektronokra. Vegyértékelektronok jelölése a vegyjel mellett pontokkal, elektronpár esetén 

vonalakkal. Nemesgázok elektronszerkezete.  

Javasolt tevékenységek 

Példák gyűjtése az atomi méretek szemléltetésére. Jártasság szerzésének megpróbálása a minimális 

óraszámmal az atom vegyértékelektron-szerkezetének jelölésében. Atomszerkezeti modellező játékok 

keresése az interneten.  

2. Az anyagmennyiség 

Az anyagmennyiség fogalma és mértékegysége. Moláris tömeg és mértékegységének, kapcsolata a 

fizikában megismert tömeg mértékegységével.  

Javasolt tevékenységek 

Az anyagmennyiség fogalmának a megértése, anyagmennyiségre vonatkozó számítási feladatok 

megoldása atomokkal, elemi részecskékkel.  

Példák, hasonlatok gyűjtése a moláris mennyiségek nagyságrendjének szemléltetésére, például 1 mol 

mennyiségű elemek, vegyületek kimérése, „Hány mol homokszem lehet a Szaharában?”  

3. Az atomok periódusos rendszere 

A periódusos rendszer felépítése, csoportok, periódusok. Szabályszerűségek a periódusos rendszerben.  

Javasolt tevékenységek 

Információgyűjtés a periódusos rendszerről, poszter vagy prezentáció készítése a témával kapcsolatban.  

Kiselőadások a periódusos rendszer fontosabb, gyakoribb, érdekesebb elemeiről szakkönyvek és internetes források 

felhasználásával, a források megnevezésével.  

Projekt: a periódusos rendszer (művészi/vicces/informatív) elkészítése csoportokban kartonlapokból, 

kerámiacsempékből stb. 

Játék a vegyjelekkel: nevek kirakása vegyjelekből, a kedvenc vers egy szakaszának átírása vegyjelekkel, egyszerű 

szöveges vagy rajzos rejtvények készítése a vegyjelekkel, elemek nevével kapcsolatban. 

4. Fémes kötés 

Fémek és nemfémek megkülönböztetése tulajdonságaik alapján. Fémek jellemző tulajdonságai. A fémes 

kötés fogalma. Az áramvezetés értelmezése az atomok közös, könnyen elmozduló elektronjai alapján. 

Javasolt tevékenységek 

A fémek és a fémes kötéshez kapcsolódó jellemzők, tulajdonságok vizsgálata. 

5. Kovalens kötés 

A nemesgáz-elektronszerkezet elérése az atomok közötti közös kötő elektronpár létrehozásával. Egyszeres 

és többszörös kovalens kötés. Kötő és nemkötő elektronpárok, jelölésük vonalakkal. Molekulák 

kialakulása.  

Javasolt tevékenységek 

Egyszerű molekulák szerkezetének gyakorlása, az atomok vegyérték-elektronszerkezetének ismeretében 

az oktettelv felhasználásával. (C, H, N, O, Cl) Elemmolekulák, vegyületmolekulák moláris tömegeinek 

meghatározása a periódusos rendszerben lévő atomtömegek ismeretében. 

Atomok és molekulák modellezése, golyómodellek készítése, papírkorongokból, az atomok 

méretviszonyainak megfigyelése. A tanult molekulák építése pálcikamodell felhasználásával, 

csoportmunkában. Demonstrációs kísérletek elemekből molekulák keletkezésére, videón, vagy élőben.  

6. Ionkötés 

Elektronegativitás, elektronvonzó képesség szerepe az ionkötés kialakulásában. A nemesgáz-

elektronszerkezet elérése elektronok leadásával, illetve felvételével: kation, illetve anion képződése. Ionos 

kötés. Ionos vegyületek képletének jelentése.  



Javasolt tevékenységek 

Egyszerű ionok töltésének a meghatározása, jelölése a periódusos rendszer I., II., III. ill. VI, VII. 

főcsoportjának elemeinél.  

Egyszerű ionok elnevezésének a gyakorlása. Egyszerű ionvegyületek képletének meghatározása.  

Az atomok, az ionok és a molekulák összehasonlítása táblázatos formában (pl. az oxigén példáján). 

Ionvegyületek moláris tömegének meghatározása képletük alapján.  

7. Az anyagok halmazszerkezete és fizikai tulajdonságai 

A tanult hétköznapi vegyületek halmazállapota, és a benne található kémiai kötések kapcsolata. Molekulák 

közötti kötések. Kristályos és amorf anyagok. Kristályrácsok.  

Javasolt tevékenységek 

Meghatározott tömegű kémiailag tiszta anyag anyagmennyiségének kiszámítása.  

Demonstrációs kristályrács modellek tanulmányozása. Szimulációk keresése az interneten különböző 

kristályszerkezetű anyagokra.  

 

7. osztály kémia követelmények 

 

A minimum követelmények normál, az optimum követelmények félkövér betűstílussal vannak jelölve 

 

A tanuló: 

 ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket és azok kapcsolatát; 

 tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 

 tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolkodás nem elégséges a 

tudományos problémák megoldásához. 

 egy egyszerű laboratórium felépítését, anyagait és eszközeit; 

 megkülönbözteti a kísérletet, a tapasztalatot és a magyarázatot; 

 egyszerű modelleket (golyómodellt) használ az anyagot felépítő kémiai részecskék modellezésére; 

  hogy melyek az anyag fizikai tulajdonságai; 

 a halmazállapot-változásokat, konkrét példát tud mondani a természetből (légköri jelenségek) és a 

mindennapokból; 

 néhány köznapi anyag legfontosabb tulajdonságait és az anyagok vizsgálatának egyszerű módszereit. 

 tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került előállításra vagy természetes 

úton került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai vannak, ugyanannyira lehet veszélyes vagy veszélytelen, 

mérgező vagy egészséges. 

 ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket és azok kapcsolatát; 

 képes egyszerű kísérletek elvégzésére és elemzésére az oldatokkal, keverékekkel és kolloidokkal kapcsolatban; 

 részecskeszemlélettel értelmezi az oldódás folyamatát és az oldatok összetételét; 

 példát mond a valódi oldatra és a kolloidra, 

 tudja, hogy a keverékek alkotórészeit az alkotórészek egyedi tulajdonságai alapján választhatjuk szét egymástól, 

ismer konkrét példákat az elválasztási műveletekre (pl. bepárlás, szűrés, ülepítés); 

 hogy az atom atommagból és elektronburokból épül fel; 

 írni a kisebb atomok elektronszerkezetét a héjakon lévő elektronok számával (Bohr-féle atommodell); 

 hogy az atom külső elektronjainak fontos szerep jut a molekula- és ionképzés során; 

 szöveges leírás vagy kémiai szimbólum alapján megkülönbözteti az atomokat, molekulákat és ionokat; 

 a legfontosabb elemek vegyjelét; 

 a mennyiségi arányok értelmezése vegyületekben a vegyértékelektronok számának, illetve a periódusos 

rendszernek az ismeretében; 

 az anyagmennyiség fogalmának és az Avogadro-állandónak a megértése; 



 ionok, ionos kötés, kovalens kötés és fémes kötés értelmezése a nemesgáz-elektronszerkezetre való törekvés 

elmélete alapján; 

 az ismert anyagok besorolása legfontosabb vegyülettípusokba; 

 egyszerű molekulák kialakulását (H2, Cl2, O2, N2, H2O, HCl, CH4, CO2), és fel tudja írni a képletüket; 

 az egyszerű ionok kialakulását (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Al3+, Cl-, O2-), és analógiás gondolkodással következtet az egy 

oszlopban található elemekből képződő ionok képletére; 

 az ionvegyületek képletének megállapítását; 

 a köznapi anyagok molekula- és halmazszerkezetét (hidrogén, oxigén, nitrogén, víz, metán, szén-dioxid, 

gyémánt, grafit, vas, réz, nátrium-klorid); 

 különbséget tesz elemi részecske és kémiai részecske, valamint atom, molekula és ion között; 

 képes egyszerű kísérletek elvégzésére és elemzésére az elemekkel, vegyületekkel és keverékekkel kapcsolatban; 

 különbséget tesz elem, vegyület és keverék között; 

  

 

  



8. ÉVFOLYAM 

IV. TÉMAKÖR: Kémiai reakciók 

JAVASOLT ÓRASZÁM/HELYI ÓRASZÁM: 20 óra/24 óra 

ELŐZETES ISMERETEK 

 fegyelmezett és biztonságos kísérletezési képesség. 

 periódusos rendszer,  

 vegyértékelektron,  

 kémiai kötések,  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket és azok kapcsolatát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a részecskemodell alapján értelmezi az egyszerű kémiai reakciókat; 

 ismeri a kémiai reakciók végbemenetelének legalapvetőbb feltételeit (ütközés, energia); a köznapi élet 

szempontjából legalapvetőbb kémiai reakciókat (pl. égési reakciók, egyesülések, bomlások, savak és bázisok 

reakciói, fotoszintézis); a sav-bázis indikátorokat, érti felhasználásuk jelentőségét; a katalizátor fogalmát, érti a 

katalizátorok működési elvének lényegét; a korrózió fogalmát és a fémek csoportokba sorolását korrózióállóságuk 

alapján, érti a vas korróziójának lényegét, valamint a korrózióvédelem módjait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat 

elsajátítása. 

 A csoportmunkában való részvétel készségének 

fejlesztése. 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése. 

 Alkotás digitális eszközzel. 

 A kémiai információk keresése és értelmezése. 

 A korábbi ismeretek alkalmazása az új információk 

feldolgozása során. 

 A fizikai és a kémiai változások 

megkülönböztetése. 

 A reakciók egyenletének leírása szavakkal, a 

folyamat értelmezése. 

 A reakciók energiaviszonyai. 

 A kémiai változások típusai. 

 A köznapi életben jelentős kémiai reakciók. 

FOGALMAK 

kémiai reakció, reakció leírása szavakkal, katalizátor, csapadék, gázfejlődés, exoterm reakció, endoterm reakció, 

egyesülés, bomlás, égés, gyors égés, lassú égés, korrózió, rozsda, sav, bázis, só, savas kémhatás, semleges kémhatás, 

lúgos kémhatás, közömbösítés, pH-érték, indikátor,  

Ismeretek és a hozzá kapcsolódó javasolt tevékenységek 

1. A fizikai és kémiai változások 

A fizikai és kémiai változások elkülönítése. A kémiai reakció fogalma. A katalizátor, hatásos ütközés. 

Javasolt tevékenységek 

- kémiai kísérletek megfigyelése videofilmeken, a kémiai változás értelmezéséhez.  

- Fizikai változások ismétlése, bemutatása vagy videó megtekintése, annak kiemelésével, hogy a változások 

visszafordíthatók, és a hogy a különböző halmazállapotban jelenlévő anyagok kémiai minősége azonos.  

- Egyszerű kémiai reakciók végrehajtása, a kémiai változás értelmezésére (pl. a hurkapálca égése, a magnézium 

égése, a szódabikarbóna reakciója ételecettel, a cukor karamellizációja, a meszes víz reakciója szén-dioxiddal 

stb.), a megfigyelések leírásának gyakorlása.  

- A katalizátor hatásának bemutatása érdekes kísérleteken, például a hidrogén-peroxid bontása barnakőporral, a 

fejlődő oxigén kimutatása parázsló gyújtópálcával, kockacukor meggyújtása fahamu vagy teafű jelenlétében. 

2. Reakciók leírása 

Reakciók leírása szavakkal, a folyamat értelmezése. Kiindulási anyagok, keletkezett anyagok fogalma.  

Javasolt tevékenységek 

Néhány egyszerűbb égési folyamat felírása szavakkal. Egyszerű közömbösítési reakciók felírása 

szavakkal.  

3. A reakciók energiaviszonyai 

Endoterm, és exoterm folyamatok. Példák hőleadással és hőfelvétellel járó reakciókra. 



Javasolt tevékenységek 

Endoterm és exoterm reakciók keresése és gyűjtése az internet segítségével. A korábban elvégzett 

kísérletek reakcióinak csoportosítása az energiaváltozás szempontjából.  

Képgaléria készítése a csoportosított reakciókról.  

4. Kémiai változások típusai 

Egyesülés, bomlás, csapadékképződés, gázképződés – szemléltetés kísérlettel vagy videóval 

Javasolt tevékenységek 

Egyesülési és bomlási reakciókhoz kapcsolódó kíséreltek szabályos és biztonságos végrehajtása, például a hidrogén 

égése, magnézium égése, cukor, nátrium-hidrogén-karbonát, kálium-permanganát, víz bontása. A kísérletek 

elemzése, fényképdokumentáció készítése. Demonstrációs kísérletek: vízbontás elektrolízissel (Hoffmann-

készülék), alumínium és jód reakciója, cink és kénpor reakciója videóval. 

Csapadékképződési és gázfejlődési kísérletek bemutatása a tanulók által: ezüst-nitrát és sósav reakciója, fémek 

oldódása savakban, karbonátok és savak reakciója.  

5. Gyors égés, lassú égés 

Az égés, mint oxigénnel történő kémiai reakció. Robbanás. Tökéletes égés, nem tökéletes égés és feltételei. 

Tűzoltás, felelős viselkedés tűz esetén. A szén-dioxid és szén-monoxid mérgezés, és elkerülhetősége. 

Lassú égés, korhadás, rozsdásodás, korrózió. 

Javasolt tevékenységek 

A gyors égés (gyufa égése, földgáz égése, borszesz égése, csillagszóró égése, magnézium égése) és lassú égés 

(rozsdásodás, korhadás) tanulmányozása egyszerű kísérletekkel. Savval tisztított, tisztítatlan és olajos szög vízben 

való rozsdásodásának vizsgálata. Fényképgaléria készítése az elvégzett kísérletekről. Kiselőadás vagy poszter 

készítése „A korrózióvédelem” címmel 

Néhány egyszerűbb égési folyamat szóegyenlettel történő felírása. 

Az égés feltételeinek vizsgálata: éghető anyag, az oxigén és a gyulladási hőmérséklet: az éghetetlen zsebkendő 

kísérlet elvégzése. A tűzoltás lehetőségeinek bemutatása kísérletekkel (benzin és homok, benzin és víz). 

Égéstermékek kimutatása lassú és gyors égés esetén. 

Információk gyűjtése a tűzesetekkel és a tűzoltással kapcsolatban. Kiselőadás készítése a lakástüzekről, erdőtüzek 

megelőzéséről és a tűzoltásról. Videofilm megtekintése a hivatásos tűzoltók munkájáról.  

6. Oldatok kémhatása, savak, lúgok  

Savak és lúgok vizes oldatának kémhatása. pH-skála, a pH mint a savasság és lúgosság mértékét kifejező 

számérték. Indikátorok.  

Javasolt tevékenységek 

Közismert savak (háztartási sósav, ecetsav, citromsav) és lúgok (hidegzsíroldó, lúgkő, lefolyótisztító) 

tulajdonságainak vizsgálata egyszerű tanulókísérlettel. A háztartásban megtalálható semleges, savas és lúgos 

oldatok kémhatásának vizsgálata egyszerű tanulókísérlettel (szappan, mosószóda, hidegzsíroldó, ecet, hipó, 

citrompótló). Laboratóriumi és növényi indikátorok színváltozásának vizsgálata (lakmusz, fenolftalein, pH-papír, 

antociánok). A laboratóriumi és otthon készíthető indikátorok színváltozását bemutató poszterek készítése. Víz pH-

jának meghatározása állott és frissen forralt víz esetén.   

Festékanyagok kivonása vöröskáposztából otthoni körülmények között, a kivonás fényképes és/vagy mozgóképes 

dokumentálása. 

Háztartási tisztítószerek, oldatok, élelmiszerek kémhatásának vizsgálata indikátorpapírral, a vizsgálatok fényképes 

és/vagy mozgóképes dokumentálása. Az elkészült dokumentáció megosztása egymás kitűzött, vagy az iskola 

honlapján.  

7. Savak lúgok reakciói, közömbösítés, sók 

Savak és lúgok reakciói fémekkel, szerves és szervetlen anyagokkal. Savak és lúgok közömbösítési 

reakciói. Sók vizes képződése, és vizes oldataik.  

Javasolt tevékenységek 

Kísérletek savakkal (sósavval, ecettel) és például fémmel, mészkővel, tojáshéjjal, csigaházzal, vízkővel. 

Információk gyűjtése arról, hogy a savas ételek, italok milyen módon és mértékben roncsolják a fogakat (tejfog 

szénsavas üdítőitalban). Kísérletek szénsavval, a szénsav bomlékonysága.  



Kísérletek lúgokkal, pl. NaOH-oldat pH-jának vizsgálata. Annak óvatos bemutatása, hogy mit tesz a 13-as pH-jú 

NaOH-oldat a bőrrel (állati bőrtermékek).  

Különböző töménységű savoldatok és lúgoldatok összeöntése indikátor jelenlétében, a keletkező oldat 

kémhatásának és pH-értékének vizsgálata, például az ecetsav reakciója szódával vagy szódabikarbónával, a 

háztartási sósav reakciója nátrium-hidroxid-oldattal. Néhány egyszerűbb közömbösítési folyamat szóegyenlettel 

történő felírása. 

Az élő szervezetekben végbemenő anyagcserefolyamatok során keletkező CO2-gáz kimutatása indikátoros meszes 

vízzel. 

V. TÉMAKÖR: Kémia a természetben 

JAVASOLT ÓRASZÁM/HELYI ÓRASZÁM: 15 óra/12 óra 

ELŐZETES ISMERETEK 

 anyagok összetétele 

 A halmazok, keverékek,  

 kémiai reakciók ismerete,  

 fegyelmezett és biztonságos kísérletezés. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került előállításra vagy természetes úton 

került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai vannak, ugyanannyira lehet veszélyes vagy veszélytelen, mérgező 

vagy egészséges; hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; hogy a hétköznapi módon, a 

mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolkodás nem elégséges a tudományos problémák megoldásához. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megérti és példákkal szemlélteti az emberi tevékenység és a természeti környezet kölcsönös kapcsolatát kémiai 

szempontok alapján; 

 ismeri természeti környezetének, azon belül a légkörnek, a kőzetburoknak, a természetes vizeknek és az élővilágnak 

a legalapvetőbb anyagait; 

 érti a globális klímaváltozás, a savas esők, az ózonréteg károsodásának, valamint a szmogoknak a kialakulását és 

emberiségre gyakorolt hatását; 

 kiselőadás keretében beszámol egy, a saját települését érintő környezetvédelmi kérdés kémiai vonatkozásairól; 

 azonosítja és példát hoz fel a környezetében előforduló leggyakoribb, levegőt, vizet és talajt szennyező forrásokra; 

 kiselőadás vagy projektmunka keretében ismerteti a háztartási hulladék összetételét, felhasználásának és 

csökkentésének lehetőségeit, különös figyelemmel a veszélyes hulladékokra; 

 konkrét lépéseket tesz annak érdekében, hogy mérsékelje a környezetszennyezést (pl. energiatakarékosság, szelektív 

hulladékgyűjtés, tudatos vásárlás). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az értékelési és érvelési készség fejlesztése. 

 A prezentációs készség fejlesztése. 

 Különböző, egyszerű médiatartalmak létrehozása. 

 A véleményformálás támogatása. 

 A levegő, a víz, a kőzetburok és az élővilág anyagai. 

 A levegő szennyező forrásai és következményei. 

 A természetes vizek összetétele, szennyezői, 

víztisztítás, ivóvízgyártás. 

 A hulladékok, a hulladékkezelés, az 

újrahasznosítás. 

 A fosszilis energiahordozók. 

FOGALMAK 

üvegházhatás, globális klímaváltozás, ózonpajzs, ózonlyuk, savas eső, szmog, édes víz, sós víz, ásványvíz, 

ásvány, trágya, hulladék, veszélyes hulladék, újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés, szerves vegyület, 

fosszilis tüzelőanyag, természetes szenek, megújuló energiaforrások 

  



Ismeretek és a hozzá kapcsolódó javasolt tevékenységek 

1. A levegő, a víz a kőzetburok és az élővilág anyagai 

A légkör összetételének ismétlése. Tulajdonságaik, légzés, fotoszintézis, üvegházhatás, a CO2 mérgező hatása. A 

víz megjelenéi formái: Édesvíz, tengervíz, ivóvíz, esővíz, ásványvíz, gyógyvíz, szennyvíz, desztillált víz, ioncserélt 

víz, jég, hó. Összetételük, előfordulásuk, felhasználhatóságuk. A természetes vizek, mint élő rendszerek. Az ásvány, 

a kőzet és az érc fogalma. Barlang- és cseppkőképződés. Szerves és szervetlen anyagok megkülönböztetése. Elemi 

összetétel és az elemek aránya. Az élet molekulái.  

Javasolt tevékenységek 

Egyszerű tanulókísérletek a levegő összetételének vizsgálatára, pl. az oxigén mennyiségének meghatározása a 

levegőben.  

Információgyűjtés és bemutató készítése  

Tanulói kísérlet: különböző eredetű vízminták bepárlása, a bepárlási maradék vizsgálata. Információk gyűjtése és 

elemzése a kereskedelemben kapható ásványvizek kémiai összetételéről.  

Az esővíz kémhatásának vizsgálata. Vízminták vizsgálata laboratóriumi vízvizsgáló készletek segítségével. 

Ásvány- és kőzetgyűjtemény vizsgálata.  

Újságcikkek gyűjtése az ásványok, ércek bányászatának globális káros hatásairól (kizsákmányolás, környezeti 

károk, katasztrófák).  

Az élő szervezeteket felépítő szerves anyagok megismerése, sematikus ábrák készítése a nagy molekulájú 

anyagokról. Zsírok és olajok oldódása különböző oldószerekben. Jód kimutatása keményítővel.  

Poszter, vagy kiselőadás készítése a szerves kémia kezdeteiről (Wöhler felfedezése, Miller kísérlete).  

2. A levegő szennyező forrásai és következményei 

Üvegházhatás fokozódása, globális felmelegedés. Az ózonpajzs kialakulása és károsodása mesterséges 

anyagok hatására (katalizátor fogalmának ismétlése). Az ózon mérgező hatása a légkör földfelszíni 

rétegeiben. Savas esőt és szmogot okozó szennyező anyagok áttekintése.  

Javasolt tevékenységek 

Információszerzés, prezentáció vagy poszter készítése a klímaváltozással kapcsolatban, a levegőszennyezés 

következményeiről (a globális klímaváltozásról, a savas esőkről, az ózonpajzs sérüléséről, a szmogról).  

Adatok gyűjtése az elmúlt évtizedek levegővédelmi intézkedéseiről.  

3. A természetes vizek összetétele, szennyezői, víztisztítás, ivóvízgyártás. 

A Föld vízkészlete, a vízlábnyom. A természetes vizeket szennyező anyagok, (nitrát-, foszfátszennyezés, 

olajszennyezés) és hatásuk az élővilágra. A szennyvíztisztítás lépései. Élővizeink és az ivóvízbázis 

védelme.  

Javasolt tevékenységek 

Információ gyűjtése a vízlábnyom fogalmáról, és az egyes országokban élő emberek vízlábnyomáról.  

A természetes vizek, folyók, tavak, tengerek szennyezéséről szóló filmek megtekintése, eszmecsere. A tengervizek 

felmelegedése, elsavasodása.  

Forrásfeldolgozás: Környezeti katasztrófák kémiai szemmel (tiszai ciánszennyezés, vörösiszap katasztrófa).  

Üzemlátogatás a helyi vagy egy regionális szennyvíztisztítóban.  

4. A hulladékok, a hulladékkezelés, az újrahasznosítás. 

Csomagolóanyagok és hulladékok kezelése. A csomagolóanyagok áttekintése. Az üveg és a papír, mint 

újrahasznosítható csomagolóanyag. Alufólia, aludoboz. Az előállítás energiaigénye. Műanyagok jelölése 

a termékeken. Élettartamuk. A csomagolóanyagok áttekintése, a hulladékkezelés szempontjából is, 

környezettudatos szemlélet kialakítása.  

Javasolt tevékenységek 

Tanulói kísérlet: Alumínium oldása savban és lúgban. Információk rendszerezése: mi miben tárolható.  

Információk gyűjtése a csomagolóanyagok szükségességéről, a környezettudatos viselkedésről. Aktív tréning a 

szelektív hulladéktárolók szakszerű használatához („Mit hova dobjunk?”) 

Demonstrációs  kísérlet  elemzése  műanyag égetése.  

Információk gyűjtése és prezentálása a helyi települési hulladékkezelési rendszerekről. 

Üzemlátogatás a helyi vagy egy regionális hulladéklerakóban, vagy egy hulladékégetőben.  



5. Az energiahordozók. 

Energiahordozók felosztása: fosszilis, megújuló, nukleáris; előnyeik és hátrányaik. Becsült készletek. 

Csoportosításuk a felhasználás szerint. Alternatív energiaforrások.  

Javasolt tevékenységek 

Az energiaforrások áttekintése a kémia szempontjából, környezettudatos szemlélet kialakítása, poszter, digitális 

bemutató összeállítása. A fosszilis energiahordozókkal kapcsolatos kisfilm megtekintése, eszmecsere a felhasználás 

mértékének csökkentéséről. A kőszén, kőolaj eredete, az égéskor keletkező szennyezőanyagok kapcsolata az élet 

molekuláival. Bemutató vagy 3-4 oldalas „mini” tanulmány készítése a lakóhely, település környezetvédelmi 

kérdéseiről – akár általánosan, akár egy konkrét téma kiemelésével. Komplex környezetvédelmi projekt: 

információgyűjtés a nyomtatott és digitális sajtóból, filmelemzések, üzemlátogatás, majd bemutató készítés, vagy 

akadályverseny szervezése a témában. Figyelemfelkeltő plakátok készítése a környezetvédelem fontosságával 

kapcsolatban, pl. a víztakarékosság, az energiafelhasználás csökkentése, a tudatos vásárlás, a műanyag hulladékok 

mennyiségének csökkentése, a szelektív hulladékgyűjtés fontossága, a vegyszertakarékos életmód kialakítása. 

VI . TÉMAKÖR: Kémia a mindennapokban 

JAVASOLT ÓRASZÁM/HELYI ÓRASZÁM: 19 óra/18 óra 

ELŐZETES ISMERETEK 

 fegyelmezett és biztonságos kísérletezés. 

 kémiai reakciók ismerete,  

 anyagok csoportosítása (oxidálószerek, 

redukálószerek, savak, lúgok, sók) 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; és hogy a hétköznapi módon, a 

mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolkodás nem elégséges a tudományos problémák megoldásához; illetve 

hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került előállításra vagy természetes úton került 

kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai vannak, ugyanannyira lehet veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy 

egészséges. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tisztában van azzal, hogy a bennünket körülvevő anyagokat a természetben található anyagokból állítjuk elő; és 

hogy az életfolyamatainkhoz szükséges anyagokat a táplálékunkból vesszük fel zsírok, fehérjék, szénhidrátok, 

ásványi sók és vitaminok formájában; 

 képes a forgalomban lévő kemikáliák (növényvédő szerek, háztartási mosó- és tisztítószerek) címkéjén feltüntetett 

használati útmutató értelmezésére, azok felelősségteljes használatára; 

 tudja, hogy a különféle ásványokból, kőzetekből építőanyagokat (pl. meszet, betont, üveget) és fémeket (pl. vasat 

és alumíniumot) gyártanak; ismeri a kőolaj feldolgozásának módját, fő alkotóit, a szénhidrogéneket, tudja, hogy 

ezekből számos termék (motorhajtóanyag, kenőanyag, műanyag, textília, mosószer) készül. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A logikus gondolkodás készségének fejlesztése. 

 A megbízható internetes információk keresésének 

és megosztásának támogatása. 

 Az áltudományos információk felismerésének 

támogatása. 

 Élelmiszerek összetevői. 

 Káros szenvedélyek. 

 A vízkeménység. 

 Mosószerek, tisztítószerek. 

 Fertőtlenítőszerek. 

 Építőanyagok. 

 A kőolaj. 

 A legismertebb fémek. 

FOGALMAK 

gyógyszer, dohánytermék, drog, alkohol, tápanyag, élelmiszer-adalék, táplálékkiegészítő, mesterséges 

édesítőszerek, tartósítószerek, E-számok, kemény víz, vízlágyítás, vízkőoldás, mosószer, szappan, fertőtlenítőszer, 

érc, műanyag, festékanyagok, növényvédő szerek, műtrágya, mikro- és makrotápanyagok, mesterséges szenek 



Ismeretek és a hozzá kapcsolódó javasolt tevékenységek 

1. Élelmiszerek összetevői 

Élelmiszerek összetétele, az összetétellel kapcsolatos táblázatok értelmezése, ásványi sók és nyomelemek. 

Energiatartalom, táblázatok értelmezése, használata. Sportolók, diétázók, fogyókúrázók táplálkozása. Zsír- és 

vízoldható vitaminok, a C-vitamin. Tartósítószerek. 

Javasolt tevékenységek 

Egyszerű laboratóriumi vizsgálatok élelmiszerekkel, pl. keményítő kimutatása jóddal, zsírtartalom kioldása 

benzinnel, fehérje kimutatása xantoprotein-próbával.  

E-számok: Játék: „Hány E-számot ismersz?” – ismert anyagok (nitrogén, aszkorbinsav, citromsav stb.) E-számainak 

kikeresése, összepárosítása. Gyakran fogyasztott élelmiszereink címkéinek elemzése: összetétel, élelmiszer-

adalékok. 

Természetes színezékek az élelmiszerekben: cékla, csalán, bodza, hagymahéj, indigó stb. alkalmazása, a 

színanyagok kivonása növényekből, színük kémhatástól függő változásának vizsgálata. 

Információk gyűjtése, és rendszerezése az élelmiszerek tápanyag-összetételről. Az élelmiszerek tápanyag-

összetételével és energiatartalmával kapcsolatos egyszerű számítások leírás alapján. 

Az egészséges életmód kémiai szempontból való áttekintése, egészségtudatos szemlélet kialakítása példákon 

keresztül. Napi tápanyagbevitel vizsgálata összetétel és energia szempontjából. (Egy napi étrend tápanyag-

összetételének meghatározása) Üdítőitalok kémhatásának, összetételének vizsgálata a címke alapján.  

Kémia-biológia-testnevelés közös projekt: „Az egészséges táplálkozás és életmód”. 

Növényvédő szerek és festékek címkéjének elemzése, a használatukkal kapcsolatos óvintézkedések áttekintése.  

„Mennyire lehet »bio« az ilyen címkével ellátott termék?” címmel érvelő vita kezdeményezése. Látogatás egy 

biogazdaságban vagy kisfilm megtekintése egy ilyen termelési helyről. 

Információk gyűjtése Szent-Györgyi Albert munkásságáról. 

Tudományos és áltudományos cikkek keresése a médiában, a szövegek elemzése, az áltudományosságra, 

megtévesztésre utaló jelek megfigyelése. A tudomany.hu honlap felkeresése, egy kémiai tárgyú cikk elemzése. 

2. Káros szenvedélyek 

Gyógyszereink. Függőség. Dohányzás, nikotin. Kátrány és más rákkeltő anyagok, kapcsolatuk a tüdő 

betegségeivel. Alkoholizmus és kapcsolata a máj betegségeivel. „Partidrogok”, egyéb kábítószerek. 

Javasolt tevékenységek 

Cigarettadohány száraz lepárlása egyszerű kísérlettel, a lepárlás termékeinek (mérgező gázok, kátrány) 

megfigyelése. Információgyűjtés az elektromos cigarettáról, a füstben található anyagokról.  

Az alkoholizmussal és a metanol-mérgezéssel kapcsolatos cikkek keresése az elektronikus médiában, az etil-alkohol 

és a metil-alkohol tulajdonságainak és egészségkárosító hatásainak táblázatos összehasonlítása. 

Drogprevenciós előadás meghívott előadóval vagy kiselőadások a drogokról és azok hatásairól. 

Érvelő vita a legális és illegális drogok használatáról: alkohol, koffein, kanabisz, oldószerek.  

Gyógyszercímke elemzése a tanórán, az információk értelmezése, a hatóanyag és a kísérőanyagok azonosítása, a 

gyógyszer hatásai, mellékhatásai, a gyógyszer szedésével kapcsolatos javaslatok értelmezése 

3. A vízkeménység, mosószerek, tisztítószerek 

A víz keménységét okozó vegyületek. A vízlágyítás módjai, csapadékképzés, ioncsere. Mosószerek és szappanok, 

mint kettős oldékonyságú részecskék. A szappanok, mosószerek mosóhatásának változása a vízkeménységtől 

függően. 

Javasolt tevékenységek 

A kemény és lágy víz összehasonlítása egyszerű tanulókísérlettel (pl. szappan habzása különböző keménységű 

vizekben, vízlágyítás csapadékos vízlágyítással): a szappan habzása kemény, lágy és desztillált vízben.  

Szappanok, mosószerek, samponok, fogkrémek vizsgálata egyszerű kísérletekkel. 

Információk a kettős oldékonyságú részecskékről. 

A vízkő kémiai összetétele, és eltávolításának lehetőségei, koncentrálva a környezetbarát megoldásokra.  

Vízlágyítók és adagolásuk különbsége mosógép és mosogatógép esetében.  

Információk feldolgozása a foszfátos és foszfátmentes mosópor környezetkémiai vonatkozásairól.  

Kémiai információk gyűjtése a háztartásban található néhány további anyagról, azok biztonságos és 

környezettudatos kezelése.  

A háztartásban előforduló kémiai jellegű számítások elvégzési módjának elsajátítása. 



4. Fertőtlenítőszerek 

Hidrogén-peroxid. Hipó. Klórmész. Tulajdonságaik. A hipó (vagy klórmész) + sósav reakciójából mérgező Cl2-gáz 

keletkezik. A klórgáz tulajdonságai. A vízkőoldó és a klórtartalmú fehérítők, illetve fertőtlenítőszerek együttes 

használatának tilalma. 

Javasolt tevékenységek 

A hypo vizsgálata, színtelenítő hatásának megfigyelése egyszerű kémcsőkísérletekkel, a hypo és a háztartási sósav 

egymásra hatásának veszélyei. 

Fertőtlenítőszerek a háztartásban (pl. alkohol, jód, ezüst, hidrogén-peroxid) – biztonságos felhasználásuk 

átbeszélése, elsajátítása. 

Mosószer, szappan, hajsampon, tusfürdő, fogkrém, háztartási vízkőoldó, fertőtlenítő címkéjének elemzése, különös 

tekintettel az összetételükre és a használatukkal kapcsolatos óvintézkedésekre. 

H2O2 bomlása, O2-gáz fejlődése. Információk a háztartási vegyszerek összetételéről. Semmelweis Ignác 

tudománytörténeti szerepe. 

5. Építőanyagok 

A mészalapú építkezés körfolyamata: mészégetés, mészoltás, karbonátosodás. A vegyületek tulajdonságai. 

Balesetvédelem. Kalcium-szulfát. Kristályvíz. Kristályos gipsz, égetett gipsz. Az égetett gipsz (modellgipsz) 

vízfelvétele, kötése. Cementalapú kötőanyagok, kötési idő, nedvesen tartás. 

Javasolt tevékenységek 

Építőanyagok (mészkő, égetett mész, oltott mész, cement, beton, üveg, polisztirolhab, poliuretánhab, kőzetgyapot) 

tanulmányozása egyszerű megfigyeléssel és kísérletekkel. 

Prezentáció készítése „Építőanyagok a múltban és napjainkban” címmel. Információk feldolgozása a mész-, a gipsz- 

és a cementalapú építkezés során zajló kémiai reakciók szerepéről.  

A főbb lépések bemutatása: a lejátszódó kémiai reakciók felírása szavakkal.  

Tanulói kísérlet például a keletkező CO2-gáz kimutatása meszes vízzel, mészoltás kisebb mennyiségben.  

6. A kőolaj 

Szénhidrogének: metán, benzin, gázolaj. Kőolaj-finomítás. A legfontosabb frakciók felhasználása. 

Kőszenek fajtái, széntartalmuk, fűtőértékük, koruk. Égéstermékeik.  

Javasolt tevékenységek 

A kőolaj feldolgozásával kapcsolatos videofilm megtekintése és elemzés e.A kőolaj feldolgozásával kapcsolatos 

idegen nyelvű animáció szöveges narrációja. 

Kőolajpárlatok (pl. benzin, petróleum, szilárd paraffin) egyszerű laboratóriumi vizsgálata (oldási és oldódási 

kísérletek, sűrűség megfigyelése). Kiselőadás vagy bemutató készítése „A gépjárművek motorhajtó anyagai” 

címmel. Videofilm megtekintése és megbeszélése a műanyagokkal, a műanyag hulladékokkal kapcsolatban. Adatok 

gyűjtése ismertebb műanyagok égéstermékeiről.  

„Áldás vagy átok a műanyag?” – érvelő vita a műanyagok használata mellett és ellen. 

Textilminták összehasonlítása: gyapjú, pamut, selyem, műszál vizsgálata, ruhacímke elemzése, a mosási és tisztítási 

javaslatok elemzése. 

A koksz, faszén, aktív szén otthoni felhasználási lehetőségeinek feltérképezése. Az aktív szén adszorpciós 

képességének vizsgálata. 

7. A legismertebb fémek 

A vas és ötvözeteinek tulajdonságai. A vas- és acélgyártás folyamata röviden. A vashulladék szerepe.  

Alumíniumgyártás folyamatának legfontosabb lépései. A folyamat energiaköltsége és környezetterhelése. 

Újrahasznosítás. Az alumínium tulajdonságai.  

Javasolt tevékenységek 

Információk gyűjtése a metallurgia fejlődéséről. Demonstrációs kísérletek elemzése. Környezeti szempontok 

felismerése a kohászat tevékenységével kapcsolatosan.  

Gyakran használt fémek tulajdonságainak vizsgálata laboratóriumban, kapcsolat keresése a fém felhasználása és a 

tulajdonságai között. 

 

 

 

 



8. osztály kémia követelmények 

A minimum követelmények normál, az optimum követelmények félkövér betűstílussal vannak jelölve 

 

A tanuló: 

 a részecskemodell alapján értelmezi az egyszerű kémiai reakciókat; 

 ismeri a kémiai reakciók végbemenetelének legalapvetőbb feltételeit (ütközés, energia); a köznapi élet 

szempontjából legalapvetőbb kémiai reakciókat (égési reakciók, egyesülések, bomlások, savak és bázisok 

reakciói, fotoszintézis); a sav-bázis indikátorokat, érti felhasználásuk jelentőségét; a katalizátor fogalmát, érti 

a katalizátorok működési elvének lényegét; a korrózió fogalmát és a fémek csoportokba sorolását 

korrózióállóságuk alapján, érti a vas korróziójának lényegét, valamint a korrózióvédelem módjait; 

 megérti és példákkal szemlélteti az emberi tevékenység és a természeti környezet kölcsönös kapcsolatát kémiai 

szempontok alapján; 

 ismeri természeti környezetének, azon belül a légkörnek, a kőzetburoknak, a természetes vizeknek és az 

élővilágnak a legalapvetőbb anyagait; 

 érti a globális klímaváltozás, a savas esők, az ózonréteg károsodásának, valamint a szmogoknak a kialakulását és 

emberiségre gyakorolt hatását; 

 kiselőadás keretében beszámol egy, a saját települését érintő környezetvédelmi kérdés kémiai 

vonatkozásairól; 

 azonosítja és példát hoz fel a környezetében előforduló leggyakoribb, levegőt, vizet és talajt szennyező 

forrásokra; 

 kiselőadás vagy projektmunka keretében ismerteti a háztartási hulladék összetételét, felhasználásának és 

csökkentésének lehetőségeit, különös figyelemmel a veszélyes hulladékokra; 

 konkrét lépéseket tesz annak érdekében, hogy mérsékelje a környezetszennyezést (pl. energiatakarékosság, 

szelektív hulladékgyűjtés, tudatos vásárlás). 

 tisztában van azzal, hogy a bennünket körülvevő anyagokat a természetben található anyagokból állítjuk elő; és 

hogy az életfolyamatainkhoz szükséges anyagokat a táplálékunkból vesszük fel zsírok, fehérjék, szénhidrátok, 

ásványi sók és vitaminok formájában; 

 képes a forgalomban lévő kemikáliák (növényvédő szerek, háztartási mosó- és tisztítószerek) címkéjén 

feltüntetett használati útmutató értelmezésére, azok felelősségteljes használatára; 

 tudja, hogy a különféle ásványokból, kőzetekből építőanyagokat (pl. meszet, betont, üveget) és fémeket (pl. 

vasat és alumíniumot) gyártanak; ismeri a kőolaj feldolgozásának módját, fő alkotóit, a szénhidrogéneket, tudja, 

hogy ezekből számos termék (motorhajtóanyag, kenőanyag, műanyag, textília, mosószer) készül. 

 

 



Tantárgy: matematika 

7–8. évfolyam 

Készítette/adaptálta: Csóka Ildikó 

matematika szaktanár, felsős mk vezető 

 

 

A 7–8. évfolyamon nagyobb hangsúlyt kap az elvonatkoztatás és az absztrakció képességének 

fejlesztése, miközben továbbra is megmarad a szemléltetés és az eszközök használata. 

Elvárható a tapasztalatok általános megfogalmazása, a mindennapi életből vett szöveges 

problémák matematikai szempontú értelmezése, a megsejtett összefüggések indoklásának 

igénye és a tanult matematikai fogalmakat megnevező szakkifejezések helyes használata. 

Fejlődik a vitatkozás és az érvelés kultúrája az osztálytársakkal és a szaktanárral. 

A 7–8. évfolyamon továbbra is tematikus elrendezésben követik egymást az egyes fejezetek: 

Halmazok, számhalmazok; Matematikai logika, kombinatorika, gráfok; Számelméleti 

ismeretek, hatvány, négyzetgyök; Arányosság, százalékszámítás; Szöveges feladatok 

előkészítése; Szöveges feladatok; A függvény fogalmának előkészítése; Síkbeli alakzatok; 

Transzformációk, szerkesztések; Térgeometria; Leíró statisztika; Valószínűség-számítás. Az 

egyes területek ismeretanyaga jelen van más témakörökben is, folyamatosan gazdagítva a 

szakmai eszköztárat. A szöveggel megfogalmazott hétköznapi és matematikai problémák 

megoldása tervek, vázlatok alapján, általánosabb eljárási módokat, gyakran algoritmusokat 

alkalmazva történik. 

Az ismeretek bővülésével lehetővé válik a más tantárgyakhoz való kapcsolódás, a kitekintés 

lehetősége, a témák rendszerezése, több területen való megjelenése. A nevelési-oktatási szakasz 

során egyre komplexebbé válik a szemléletmód. 

A szemléltetést, a megértést, az órai vagy házi feladatok megoldását és a gondolatmenet 

bemutatását a tanulók által használható digitális eszközök, szoftverek és online felületek is 

támogatják. 

A 7–8. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma: 204 óra. +12 óra ismétlésre, 

számonkérésre fordítható. 

A Kerettanterv a matematika tantárgy tanítására 7 - 8. évfolyamon heti 3- 3 órát, biztosít.  

Intézményünkben  az 7-8. évfolyamon  további heti  1-1óra áll rendelkezésére a 

pedagógusnak. Heti 0,5-0,5órát a tematikai egységekbe beépítve, heti 0,5-0,5órát a 

tematikai egységek között oszt el az adott tanulócsoporthoz igazítva, minden tanévben a 

tanmenetben tervezve. 

 

  



7 – 8. évfolyam 

 

7. osztály 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

17 

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. 

Tematikai egység címe 

Órakeret 

helyi tanterv helyi tanterv  

7.évfolyam órakerete 

heti 3,5 órára 

8.évfolyam órakerete 

heti 4 órára 

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika, gráfok 
17 17 

1. Halmazok, számhalmazok 6 8 

2. Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 11 9 

II. Számtan, algebra 47 51 

1. Számelméleti ismeretek, hatvány, 

négyzetgyök 

 

10 

 

14 

2. Arányosság, százalékszámítás 12 14 

3. Szöveges feladatok előkészítése 10 11 

4.  Szöveges feladatok 15 12 

III. Függvények, az analízis elemei 12 12 

1.  A függvények fogalmának előkészítése 12 12 

IV. Geometria 32 36 

1. Síkbeli alakzatok 12 10 

2. Transzformációk, szerkesztések 10 14 

3. Térgeometria 10 12 

V. Statisztika, valószínűség 12 12 

1. Leíró statisztika 6 6 

2. Valószínűség számítás 6 6 

Ismétlés, számonkérés 

Szabad órakeret (5 %) 
16 16 

összesen:   126 óra 144 óra 



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. 

1. Halmazok, számhalmazok 6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Elemeket halmazba rendez több 

szempont alapján; 

Részhalmazokat konkrét 

esetekben felismer és ábrázol; 

Számokat, számhalmazokat, 

halmazműveleti eredményeket 

számegyenesen ábrázol; 

Véges halmaz kiegészítő 

halmazát (komplementerét), 

véges halmazok közös részét 

(metszetét), egyesítését (unióját) 

képezi és ábrázolja konkrét 

esetekben; 

Ismeri a racionális számokat, tud 

példát végtelen nem szakaszos 

tizedes törtre. 

 

Halmazokba rendezés több szempont 

szerint 

Halmazábra készítése 

Számok, számhalmazok, 

halmazműveleti eredmények 

szemléltetése számegyenesen 

Részhalmazok felismerése és 

ábrázolása konkrét esetekben 

Véges halmaz kiegészítő halmazának 

(komplementerének), véges 

halmazok metszetének és uniójának 

megállapítása ábrázolás segítségével 

konkrét esetekben 

Természetes számok, egész számok, 

racionális számok halmazának 

ismerete, halmazábrájuk elkészítése 

Véges és végtelen szakaszos tizedes 

törtek ismerete 

Példa végtelen nem szakaszos tizedes 

törtre 

. 

 

2. Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 11 óra 

Igaz és hamis állításokat 

fogalmaz meg; 

Tanult minták alapján néhány 

lépésből álló bizonyítási 

gondolatsort megért és önállóan 

összeállít; 

A logikus érvelésben a 

matematikai szaknyelvet 

következetesen alkalmazza társai 

meggyőzésére; 

Összeszámlálási feladatok 

megoldása során alkalmazza az 

összes eset áttekintéséhez 

szükséges módszereket; 

. 

Igaz és hamis állítások felismerése, 

önálló megfogalmazása 

A matematikai logika egyszerű, a 

korosztály számára érthető 

szakkifejezéseinek ismerete és 

használata 

Egyszerű stratégiai és logikai játékok 

Konkrét helyzethez kötött sorba 

rendezési problémák megoldása kör 

mentén is 

Konkrét helyzethez kötött 

kiválasztási problémák megoldása a 

sorrend figyelembevételével és 

anélkül 

Az összes eset összeszámlálása során 

rendszerezési sémák használata: 

táblázat, ágrajz, szisztematikus 

felsorolás 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

a lényeges és 

lényegtelen 

megkülönböztetése. 



A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 elemeket halmazba rendez több szempont alapján; 

 részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol; 

 számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol; 

 véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét 

(metszetét), egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

 ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre. 

 tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan 

összeállít; 

 a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai 

meggyőzésére; 

 összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez 

szükséges módszereket; 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

kiegészítő halmaz (komplementer), metszet, unió, természetes szám, egész 

szám, racionális szám; véges, végtelen szakaszos és végtelen nem 

szakaszos tizedes tört„minden”, „van olyan”, 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
II. Számelmélet, algebra 

Órakeret 

47 óra 

Előzetes tudás 

Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása 

számegyenesen. Műveletek racionális számokkal. 

Ellentett, abszolút érték, reciprok. 

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel, egyenes arányosság. 

Alapműveletek racionális számokkal írásban. 

A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes 

kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is. 

Szöveges feladatok megoldása. 

A százalékszámítás alapjai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcsolat 

tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés 

matematizálása; 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. 

1. Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Műveletek racionális számkörben 

írásban és számológéppel. Az 

Prímszámok, összetett számok 

kiválasztása a természetes számok 

közül 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan; 

földrajz:  



eredmény helyes és értelmes 

kerekítése. 

Eredmények becslése, 

ellenőrzése. 

Összetett számok prímtényezős 

felbontásának ismerete és 

alkalmazása 1000-es számkörben 

Legnagyobb közös osztó és 

legkisebb közös többszörös 

meghatározása és alkalmazása 

Pozitív egész számok pozitív egész 

kitevőjű hatványának alkalmazása: 

prímtényezős felbontás felírása 

hatványokkal, mértékegységek 

átváltása, számrendszerek helyi 

értékeinek felírása 

számításos feladatok. 

2. Arányosság, százalékszámítás 12 óra 

Ismeri az idő, a tömeg, a 

hosszúság, a terület, a térfogat és 

az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, 

használja azokat mérések és 

számítások esetén; 

Felismeri az egyenes és a fordított 

arányosságot konkrét 

helyzetekben; 

Felismeri és megalkotja az 

egyenes arányosság grafikonját. 

 

Egyenes és fordított arányosság 

felismerése és alkalmazása konkrét 

helyzetekben 

Egyenes arányosság grafikonjának 

megrajzolása 

Valóságos helyzetekhez kötődő 

százalékszámítás: áremelés, 

leárazás, egyszerű kamat, keverési 

feladatok megoldása, levegő 

összetétele, páratartalom 

Banki ajánlatok (ügyfélcsomagok, 

számlavezetési, megbízási és 

tranzakciós díjak) 

összehasonlításával kapcsolatos 

feladatok megoldása 

Megtakarítási és hitelfelvételi 

lehetőségekkel kapcsolatos 

egyszerű feladatok megoldása 

A fordított arányosság és a mérés 

kapcsolatának felismerése 

Terület, térfogat, űrtartalom 

szabványmértékegységeinek 

ismerete és átváltása. 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

szövegértés, 

szövegértelmezés. 

 

Fizika; kémia; 

földrajz:  

arányossági 

számítások 

felhasználása 

feladatmegoldásokba

n. 

 

Technika és tervezés: 

műszaki rajzok 

értelmezése. 

3. Szöveges feladatok előkészítése 10 óra 

Különböző szövegekhez 

megfelelő modelleket készít. 

 

Hétköznapi problémák 

matematikai tartalmának 

formalizálása; betűk használata az 

ismeretlen mennyiségek jelölésére 

Egyszerű betűs kifejezések 

összeadása, kivonása 

Helyettesítési érték számolása 

Egytagú kifejezések számmal való 

szorzása 

Kéttagú betűs kifejezés számmal 

való szorzása 

Fizika: összefüggések 

megfogalmazása, 

leírása a matematika 

nyelvén. 



Két tagból közös számtényező 

kiemelése 

Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet 

megoldása lebontogatással 

4. Szöveges feladatok 15 óra 

Különböző szövegekhez 

megfelelő modelleket készít. 

 

Különböző szövegekhez megfelelő 

modell készítése (például 

szakaszos ábrázolás, visszafelé 

gondolkodás, táblázat, szabadkézi 

vázlatrajz, betűs kifejezések 

felírása) 

Matematikából, más tantárgyakból, 

gazdasági területekről és a 

mindennapi életből vett egyszerű 

szöveges feladatok megoldása 

következtetéssel vagy egyenlettel 

Ellenőrzés a szövegbe való 

visszahelyettesítéssel 

Pénzügyi tudatosság területét 

érintő feladatok megoldása 

 Gyakorlati problémák 

megoldása során előforduló 

mennyiségek becslése 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

szövegértés, 

szövegértelmezés.  

A gondolatmenet 

tagolása. 

 A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok 

prímtényezős felbontását 1000-es számkörben; 

 meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös 

többszörösét; 

 pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványát kiszámolja; 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

 ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő 

százalékszámítási feladatokat megold; 

   idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi 

értékes gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges 

feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel megold; 

 gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

 egyszerű betűs kifejezésekkel összeadást, kivonást végez, és helyettesítési értéket 

számol; 

 egy- vagy kéttagú betűs kifejezést számmal szoroz, két tagból közös számtényezőt 

kiemel; 

 egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös 

osztó, legkisebb közös többszörös, hatvány, hatványalap, hatványkitevő, 

hatványérték, négyzetszám, fordított arányosság, százalék, terület, 



térfogat, űrtartalom szabványmértékegységei, változó, együttható, 

helyettesítési érték, egytagú kifejezés, kéttagú kifejezés, egynemű 

kifejezés; kiemelés, egyenlet, lebontogatás, mérlegelv, ellenőrzés, 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
III. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

12 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. Grafikonok, táblázatok adatainak 

értelmezése, elemzése. 

Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek ismerete, 

alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények, 

függvényábrázolás). 

1. A függvény fogalmának előkészítése 12 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Felismeri az egyenes és a fordított 

arányosságot konkrét 

helyzetekben; 

Felismeri és megalkotja az 

egyenes arányosság grafikonját. 

 

Konkrét megfeleltetések legalább 

egy lehetséges szabályának 

megadása 

Egyszerű grafikonok jellemzése: 

növekedés-csökkenés, 

szélsőérték, tengelyekkel való 

metszéspont 

Konkrét halmazok elemei között 

megfeleltetés létrehozása 

Értéktáblázatok adatainak 

grafikus ábrázolása 

Az egyenes és a fordított 

arányosság felismerése konkrét 

helyzetekben 

Egyenes arányosság 

grafikonjának felismerése és 

megalkotása 

Fizika; biológia-

egészségtan; kémia; 

földrajz:  

függvényekkel leírható 

folyamatok. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

 konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre; 

 értéktáblázatok adatait grafikusan ábrázolja; 

 egyszerű grafikonokat jellemez. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
megfeleltetés; egyenes és fordított arányosság; grafikon 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
IV. Geometria 

Órakeret 

32 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. Néhány nevezetes szög 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 megmaradó és változó tulajdonságok megfigyelése. 

Az esztétikai-, művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése. 

Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló 

összehajtásának, szétvágásának elképzelése. 

A pontos munkavégzés igényének fejlesztése. 

A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése 

(szerkesztésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, 

szerkesztés, diszkusszió). 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis 

csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, 

szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, együttműködési 

készség, tolerancia. 

1. Síkbeli alakzatok 12 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Ismeri a négyszögek 

tulajdonságait: belső és külső 

szögek összege, konvex és konkáv 

közti különbség, átló fogalma; 

Ismeri a speciális négyszögeket: 

trapéz, paralelogramma, téglalap, 

deltoid, rombusz, húrtrapéz, 

négyzet; 

Ismeri a speciális négyszögek 

legfontosabb tulajdonságait, ezek 

alapján elkészíti a 

halmazábrájukat; 

A háromszögek és a speciális 

négyszögek tulajdonságait 

alkalmazza feladatok 

megoldásában; 

Háromszögek külső szögeinek 

összege 

Négyszögek tulajdonságainak 

ismerete és alkalmazása: belső és 

külső szögek összege, konvex és 

konkáv közti különbség, átló 

fogalma 

A speciális négyszögek (trapéz, 

paralelogramma, téglalap, deltoid, 

rombusz, húrtrapéz, négyzet) 

felismerése és legfontosabb 

tulajdonságaik megállapítása ábra 

alapján; alkalmazásuk; halmazábra 

Háromszögek, speciális négyszögek 

kerületének, területének kiszámítása 

ábra alapján átdarabolással és tanult 

összefüggéssel; alkalmazások 

 



Meghatározza háromszögek és 

speciális négyszögek kerületét, 

területét; 

Ismeri a kör részeit; különbséget 

tesz egyenes, félegyenes és 

szakasz között. 

Körrel kapcsolatos fogalmak 

ismerete 

 

2. Transzformációk, szerkesztések 10 óra 

Megszerkeszti alakzatok 

tengelyes és középpontos 

tükörképét; 

Geometriai ismereteinek 

felhasználásával pontosan 

szerkeszt több adott feltételnek 

megfelelő ábrát; 

Ismer és használ dinamikus 

geometriai szoftvereket, tisztában 

van alkalmazási lehetőségeikkel. 

 

Középpontos tükrözés ismerete és 

alkalmazása 

Középpontosan szimmetrikus 

alakzatok felismerése a természetes 

és az épített környezetben 

Alakzatok középpontos 

tükörképének megszerkesztése 

Szerkesztéshez terv, előzetes ábra 

készítése 

Több adott feltételnek megfelelő 

ábra szerkesztése; diszkusszió 

Dinamikus geometriai szoftver 

használata 

Vizuális kultúra: 

művészeti alkotások 

megfigyelése a 

tanult 

transzformációk 

segítségével. 

11 Térgeometria 10 óra 

A kocka, a téglatest, a hasáb és a  

hálóját elkészíti; 

Testeket épít képek, nézetek, 

alaprajzok, hálók alapján; 

Ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb  

következő tulajdonságait: határoló 

lapok típusa, száma, egymáshoz 

viszonyított helyzete; csúcsok, 

élek száma; lapátló, testátló; 

Egyenes hasáb, téglatest, kocka 

alakú tárgyak felszínét és 

térfogatát méréssel megadja, 

egyenes hasáb felszínét és 

térfogatát képlet segítségével 

kiszámolja; a képleteket 

megalapozó összefüggéseket érti; 

A kocka, a téglatest, a hasáb,  

tulajdonságait alkalmazza 

feladatok megoldásában. 

Környezetünk tárgyaiban a hasáb, 

alakú testek felfedezése 

Hasáb tulajdonságainak ismerete és 

alkalmazása: határoló lapok típusa, 

száma, egymáshoz viszonyított 

helyzete; csúcsok, élek száma; 

lapátló, testátló 

Testek építése képek, nézetek, 

alaprajzok, hálók alapján 

Testek hálójának készítése 

Egyenes hasáb alakú tárgyak 

felszínének és térfogatának 

meghatározása méréssel és 

számolással 

 

Technika és 

tervezés: 

modellek készítése, 

tulajdonságainak 

vizsgálata. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismereteki:  

történelmi épületek 

látszati képe és 

alaprajza közötti 

összefüggések 

megfigyelése. 

 

Vizuális kultúra: 

térbeli tárgyak 

síkbeli 

megjelenítése. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv 

közti különbség, átló fogalma; 

 ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, 

húrtrapéz, négyzet; 

 ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a 

halmazábrájukat; 

 a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok 

megoldásában; 



 meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 

 ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között. 

 megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét; 

 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek 

megfelelő ábrát; 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén. 

 a kocka, a téglatest, a hasáb hálóját elkészíti; 

 testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

 ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a következő tulajdonságait: határoló lapok típusa, 

száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma 

 egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja, 

egyenes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket 

megalapozó összefüggéseket érti; 

 a kocka, a téglatest, a hasáb, a tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

négyszög, konvex, konkáv, átló, trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, 

húrtrapéz, körvonal, körlap, középpont, sugár, húr, átmérő, szelő, érintő, 

körcikk, szimmetria-középpont, középpontos szimmetria, hasáb, alaplap, 

alapél, oldallap, oldalél, testmagasság 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
V. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

12 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. 

1. Leíró statisztika 6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Értelmezi a táblázatok adatait, az 

adatoknak megfelelő ábrázolási 

módot kiválasztja, és az ábrát 

elkészíti; 

Adatokat táblázatba rendez, 

diagramon ábrázol hagyományos 

és digitális eszközökkel is; 

Különböző típusú diagramokat 

megfeleltet egymásnak; 

Megadott szempont szerint 

adatokat gyűjt ki táblázatból, 

olvas le hagyományos vagy 

digitális forrásból származó 

diagramról, majd rendszerezés 

után következtetéseket fogalmaz 

meg; 

Konkrét adatsor esetén átlagot 

számol, megállapítja a 

Adathalmazok, egyszerű 

diagramok, táblázatok adatainak 

elemzése 

Adatok táblázatba rendezése, 

ábrázolása diagramon 

Különböző típusú diagramok 

megfeleltetése egymásnak 

Adatok gyűjtése táblázatból, 

leolvasása hagyományos vagy 

digitális forrásból származó 

diagramról megadott szempont 

szerint 

Adatok rendszerezése, 

következtetések megfogalmazása 

Konkrét adatsor leggyakoribb 

adatának (módusz) megtalálása, 

gyakorlati alkalmazása 

Testnevelés és sport: 

teljesítmények 

adatainak, mérkőzések 

eredményeinek 

táblázatba rendezése. 



leggyakoribb adatot (módusz), a 

középső adatot (medián), és 

ezeket összehasonlítja. 

 

Rendezhető adatsor középső 

adatának (medián) megállapítása, 

gyakorlati alkalmazása  

Konkrét adatsor esetén átlag, 

leggyakoribb adat (módusz), 

középső adat (medián) 

megfigyelése, összehasonlítása 

2. Valószínűség számítás 6 óra 

Valószínűségi kísérletek. 

Valószínűség előzetes becslése, 

szemléletes fogalma. 

Valószínűségi kísérletek, 

eredmények lejegyzése. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság 

fogalma. 

Matematikatörténet: 

érdekességek a valószínűség- 

számítás fejlődéséről. 

Valószínűségi játékok, kísérletek; 

az adatok tervszerű gyűjtése, 

rendezése és ábrázolása 

digitálisan is 

Valószínűségi játékok lehetséges 

kimeneteleinek ismeretében 

stratégia követése 

Az esély intuitív fogalmának 

felhasználása a „lehetetlen”, a 

„biztos” és a „kisebb/nagyobb 

eséllyel lehetséges” kijelentések 

megfogalmazásánál 

A gyakoriság és relatív 

gyakoriság ismerete és 

alkalmazása a kísérletezés során. 

 

 A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és 

az ábrát elkészíti; 

 adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel 

is; 

 különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 

 megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy 

digitális forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket 

fogalmaz meg; 

 konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a 

középső adatot (medián), és ezeket összehasonlítja. 

 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, 

rendezi és ábrázolja digitálisan is; 

 valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

 ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a 

„lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések 

megfogalmazásánál. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, pontdiagram, esély, 

gyakoriság, relatív gyakoriság 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 7. 

osztály végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások 

tagadása. 

 Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének 



képessége, szövegek értelmezése egyszerűbb esetekben. 

 Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus 

összeszámlálásával. 

 Fagráfok használata feladatmegoldások során. 

Számtan, algebra 

  Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti 

sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes 

alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése., helyes és értelmes 

kerekítése. 

 Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, 

fordított arányosság. 

 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések 

alkalmazása feladatmegoldás során. 

 A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a 

legkisebb pozitív közös többszörös kiválasztása a többszörösök 

közül. 

 Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. 

Összevonás. Többtagú kifejezés szorzása egytagúval. 

 Négyzetre emelés, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. 

 Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek és egyenlőtlenségek. A 

matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges 

feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A 

megoldás ábrázolása számegyenesen. 

 A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása 

matematikai, természettudományos és hétköznapi feladatok 

megoldásában. 

 Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

 Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris 

kapcsolatokról tanultak alkalmazása természettudományos 

feladatokban is. 

 Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok 

készítése, grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak 

kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon. 

Geometria 

 A tanuló a geometriai ismeretek segítségével jó ábrák készítése, 

pontos szerkesztések végzése. 

 A tanult geometriai alakzatok tulajdonságainak ismerete 

(háromszögek, négyszögek belső és külső szögeinek összege, 

nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), ezek alkalmazása a 

feladatok megoldásában. 

 Tengelyes és középpontos tükörkép, szerkesztése.  

 Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének 

számítása feladatokban. 

 A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, 

forgáshenger) térfogatképleteinek ismeretében a mindennapjainkban 

előforduló testek térfogatának, űrtartalmának kiszámítása. 



Valószínűség, statisztika 

 Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív 

gyakoriságok kiszámítása. 

 Konkrét feladatokban az esély, illetve valószínűség fogalmának 

értése, a biztos és a lehetetlen esemény felismerése. 

 Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.  

Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként 

kutatási területének, eredményének megnevezés 

 

Továbbhaladás feltétele ( minimum követelmény) 7. osztály  

• Egyszerű állítások igazságának eldöntése, tagadása. 

• Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4-5 elem esetén, az összes eset felsorolása. 

• 10 pozitív egész kitevőjű hatványai, 10-nél nagyobb számok normálalakja. 

• Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű konkrét feladatokban. 

• Egyszerű százalékszámítási feladatok. 

• Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többszörösének megkeresése. 

• Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása egyszerű 

számításokban.  

• Alapvető oszthatósági szabályok ismerete. 

• Lineáris függvények (x → ax + b) függvény és ábrázolása (értéktáblázattal) konkrét 

racionális együtthatók esetén. 

• Szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése a szabványos 

mértékegységekkel. 

• Kör kerületének, területének meghatározása konkrét adatok estén. 

• Háromszögek, négyszögek területének kiszámítása. 

• Adott pont középpontos tükörképének megszerkesztése. 

• Szögfelező szerkesztése. 

• Háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések. 

• Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege. 

• Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, valamint a forgáshenger felismerése, 

jellemzése, felszíne és térfogata. 

 

 

8. OSZTÁLY 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

17 óra 

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. 

 1.  Halmazok, számhalmazok 8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elemeket halmazba rendez több 

szempont alapján; 

Részhalmazokat konkrét 

esetekben felismer és ábrázol; 

Számokat, számhalmazokat, 

halmazműveleti eredményeket 

számegyenesen ábrázol; 

Véges halmaz kiegészítő 

halmazát (komplementerét), 

véges halmazok közös részét 

(metszetét), egyesítését (unióját) 

képezi és ábrázolja konkrét 

esetekben; 

Ismeri a racionális számokat, tud 

példát végtelen nem szakaszos 

tizedes törtre. 

 

Halmazokba rendezés több 

szempont szerint 

Halmazábra készítése 

Számok, számhalmazok, 

halmazműveleti eredmények 

szemléltetése számegyenesen 

Részhalmazok felismerése és 

ábrázolása konkrét esetekben 

Véges halmaz kiegészítő 

halmazának 

(komplementerének), véges 

halmazok metszetének és 

uniójának megállapítása 

ábrázolás segítségével konkrét 

esetekben 

Természetes számok, egész 

számok, racionális számok 

halmazának ismerete, 

halmazábrájuk elkészítése 

Véges és végtelen szakaszos 

tizedes törtek ismerete 

Példa végtelen nem szakaszos 

tizedes törtre. 

 

2. Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 9 óra 

Igaz és hamis állításokat 

fogalmaz meg; 

Tanult minták alapján néhány 

lépésből álló bizonyítási 

gondolatsort megért és önállóan 

összeállít; 

A logikus érvelésben a 

matematikai szaknyelvet 

következetesen alkalmazza társai 

meggyőzésére; 

Összeszámlálási feladatok 

megoldása során alkalmazza az 

összes eset áttekintéséhez 

szükséges módszereket; 

Konkrét szituációkat szemléltet 

gráfok segítségével. 

 

Igaz és hamis állítások 

felismerése, önálló 

megfogalmazása 

A matematikai logika egyszerű, a 

korosztály számára érthető 

szakkifejezéseinek ismerete és 

használata 

Egyszerű stratégiai és logikai 

játékok 

Konkrét helyzethez kötött sorba 

rendezési problémák megoldása 

kör mentén is 

Konkrét helyzethez kötött 

kiválasztási problémák 

megoldása a sorrend 

figyelembevételével és anélkül 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

a lényeges és 

lényegtelen 

megkülönböztetése. 



 Az összes eset összeszámlálása 

során rendszerezési sémák 

használata: táblázat, ágrajz, 

szisztematikus felsorolás. 

Gráfok alkalmazása konkrét 

szituációk szemléltetésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 elemeket halmazba rendez több szempont alapján; 

 részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol; 

 számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol; 

 véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét 

(metszetét), egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

 ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre. 

 tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan 

összeállít; 

 a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai 

meggyőzésére; 

 összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez 

szükséges módszereket; 

 konkrét szituációkat szemléltet gráfok segítségével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

kiegészítő halmaz (komplementer), metszet, unió, természetes szám, egész 

szám, racionális szám; véges, végtelen szakaszos és végtelen nem 

szakaszos tizedes tört, „minden”, „van olyan”, gráf, gráf csúcsa, gráf éle. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
II. Számelmélet, algebra 

Órakeret 

51 óra 

Előzetes tudás 

Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása 

számegyenesen. Műveletek racionális számokkal. 

Ellentett, abszolút érték, reciprok. 

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel, egyenes arányosság. 

Alapműveletek racionális számokkal írásban. 

A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes 

kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is. 

Szöveges feladatok megoldása. 

A százalékszámítás alapjai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcsolat 

tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés 

matematizálása; 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. 



 1.   Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 14 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeri a prímszám és az összetett 

szám fogalmakat; el tudja 

készíteni összetett számok 

prímtényezős felbontását 1000-es 

számkörben; 

Meghatározza természetes 

számok legnagyobb közös 

osztóját és legkisebb közös 

többszörösét; 

Pozitív egész számok pozitív 

egész kitevőjű hatványát 

kiszámolja; 

Négyzetszámok négyzetgyökét 

meghatározza. 

Ismeri a Pitagorasz-tételt és 

alkalmazza számítási 

feladatokban. 

 

Prímszámok, összetett számok 

kiválasztása a természetes számok 

közül 

Összetett számok prímtényezős 

felbontásának ismerete és 

alkalmazása 1000-es számkörben 

Legnagyobb közös osztó és 

legkisebb közös többszörös 

meghatározása és alkalmazása 

Pozitív egész számok pozitív 

egész kitevőjű hatványának 

alkalmazása: prímtényezős 

felbontás felírása hatványokkal, 

mértékegységek átváltása, 

számrendszerek helyi értékeinek 

felírása 

Négyzetszámok négyzetgyökének 

kiszámolása 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan; 

földrajz:  

számításos feladatok. 

2. Arányosság, százalékszámítás 14 óra 

Ismeri az idő, a tömeg, a 

hosszúság, a terület, a térfogat és 

az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, 

használja azokat mérések és 

számítások esetén; 

Felismeri az egyenes és a fordított 

arányosságot konkrét 

helyzetekben; 

Felismeri és megalkotja az 

egyenes arányosság grafikonját. 

 

Egyenes és fordított arányosság 

felismerése és alkalmazása 

konkrét helyzetekben 

Egyenes arányosság 

grafikonjának megrajzolása 

Valóságos helyzetekhez kötődő 

százalékszámítás: áremelés, 

leárazás, egyszerű kamat, keverési 

feladatok megoldása, levegő 

összetétele, páratartalom 

Banki ajánlatok (ügyfélcsomagok, 

számlavezetési, megbízási és 

tranzakciós díjak) 

összehasonlításával kapcsolatos 

feladatok megoldása 

Megtakarítási és hitelfelvételi 

lehetőségekkel kapcsolatos 

egyszerű feladatok megoldása 

A fordított arányosság és a mérés 

kapcsolatának felismerése 

Terület, térfogat, űrtartalom 

szabványmértékegységeinek 

ismerete és átváltása. 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

szövegértés, 

szövegértelmezés. 

 

Fizika; kémia; 

földrajz:  

arányossági 

számítások 

felhasználása 

feladatmegoldásokban. 

 

Technika és tervezés: 

műszaki rajzok 

értelmezése. 

3. Szöveges feladatok előkészítése 11 óra 

Különböző szövegekhez 

megfelelő modelleket készít. 

Egyszerű betűs kifejezésekkel 

összeadást, kivonást végez, és 

helyettesítési értéket számol; 

Hétköznapi problémák 

matematikai tartalmának 

formalizálása; betűk használata az 

ismeretlen mennyiségek jelölésére 

Fizika: összefüggések 

megfogalmazása, 

leírása a matematika 

nyelvén. 



Egy- vagy kéttagú betűs kifejezést 

számmal szoroz, két tagból közös 

számtényezőt kiemel; 

Egyismeretlenes elsőfokú 

egyenletet lebontogatással és 

mérlegelvvel megold. 

 

 

Egyszerű betűs kifejezések 

összeadása, kivonása 

Helyettesítési érték számolása 

Egytagú kifejezések számmal való 

szorzása 

Kéttagú betűs kifejezés számmal 

való szorzása 

Két tagból közös számtényező 

kiemelése 

Egyismeretlenes elsőfokú 

egyenlet megoldása 

lebontogatással 

4. Szöveges feladatok 12. óra 

Különböző szövegekhez 

megfelelő modelleket készít. 
Matematikából, más 

tantárgyakból és a mindennapi 

életből vett egyszerű szöveges 

feladatokat következtetéssel vagy 

egyenlettel megold; 

Gazdasági, pénzügyi témájú 

egyszerű szöveges feladatokat 

következtetéssel vagy egyenlettel 

megold; 

Gyakorlati problémák megoldása 

során előforduló mennyiségeknél 

becslést végez. 

 

 

Különböző szövegekhez 

megfelelő modell készítése 

(például szakaszos ábrázolás, 

visszafelé gondolkodás, táblázat, 

szabadkézi vázlatrajz, betűs 

kifejezések felírása) 

Matematikából, más 

tantárgyakból, gazdasági 

területekről és a mindennapi 

életből vett egyszerű szöveges 

feladatok megoldása 

következtetéssel vagy egyenlettel 

Ellenőrzés a szövegbe való 

visszahelyettesítéssel 

Pénzügyi tudatosság területét 

érintő feladatok megoldása 

Gyakorlati problémák megoldása 

során előforduló mennyiségek 

becslése 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

szövegértés, 

szövegértelmezés.  

A gondolatmenet 

tagolása. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok 

prímtényezős felbontását 1000-es számkörben; 

 meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös 

többszörösét; 

 pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványát kiszámolja; 

 négyzetszámok négyzetgyökét meghatározza. 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

 ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő 

százalékszámítási feladatokat megold; 

   idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi értékes 

gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 



 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges 

feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel megold; 

 gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy 

egyenlettel megold; 

 gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

 egyszerű betűs kifejezésekkel összeadást, kivonást végez, és helyettesítési értéket számol; 

 egy- vagy kéttagú betűs kifejezést számmal szoroz, két tagból közös számtényezőt kiemel; 

 egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös 

osztó, legkisebb közös többszörös, hatvány, hatványalap, hatványkitevő, 

hatványérték, négyzetszám négyzetszámok négyzetgyöke, fordított 

arányosság, százalék, terület, térfogat, űrtartalom 

szabványmértékegységei, változó, együttható, helyettesítési érték, 

egytagú kifejezés, kéttagú kifejezés, egynemű kifejezés; kiemelés, 

egyenlet, lebontogatás, mérlegelv, ellenőrzés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
III. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

12 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. Grafikonok, táblázatok adatainak 

értelmezése, elemzése. 

Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek ismerete, 

alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények, 

függvényábrázolás). 

1.  A függvény fogalmának előkészítése 12 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Felismeri az egyenes és a fordított 

arányosságot konkrét 

helyzetekben; 

Felismeri és megalkotja az 

egyenes arányosság grafikonját. 

Matematikából, más 

tantárgyakból és a mindennapi 

életből vett egyszerű szöveges 

feladatokat következtetéssel vagy 

egyenlettel megold; 

Gazdasági, pénzügyi témájú 

egyszerű szöveges feladatokat 

következtetéssel vagy egyenlettel 

megold; 

Gyakorlati problémák megoldása 

során előforduló mennyiségeknél 

becslést végez. 

 

Konkrét megfeleltetések legalább 

egy lehetséges szabályának 

megadása 

Egyszerű grafikonok jellemzése: 

növekedés-csökkenés, 

szélsőérték, tengelyekkel való 

metszéspont 

Konkrét halmazok elemei között 

megfeleltetés létrehozása 

Értéktáblázatok adatainak 

grafikus ábrázolása 

Az egyenes és a fordított 

arányosság felismerése konkrét 

helyzetekben 

Egyenes arányosság 

grafikonjának felismerése és 

megalkotása. 

Fizika; biológia-

egészségtan; kémia; 

földrajz:  

függvényekkel leírható 

folyamatok. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 



 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

 konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre; 

 értéktáblázatok adatait grafikusan ábrázolja; 

 egyszerű grafikonokat jellemez. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
 megfeleltetés; egyenes és fordított arányosság; grafikon 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
IV. Geometria 

Órakeret 

36 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. Néhány nevezetes szög 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 megmaradó és változó tulajdonságok megfigyelése. 

Az esztétikai-, művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése. 

Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló 

összehajtásának, szétvágásának elképzelése. 

A pontos munkavégzés igényének fejlesztése. 

A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése 

(szerkesztésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, 

szerkesztés, diszkusszió). 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis 

csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, 

szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, együttműködési 

készség, tolerancia. 

1. Síkbeli alakzatok 10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeri a négyszögek 

tulajdonságait: belső és külső 

szögek összege, konvex és konkáv 

közti különbség, átló fogalma; 

Háromszögek külső szögeinek 

összege 

Négyszögek tulajdonságainak 

ismerete és alkalmazása: belső és 

külső szögek összege, konvex és 

 



Ismeri a speciális négyszögeket: 

trapéz, paralelogramma, téglalap, 

deltoid, rombusz, húrtrapéz, 

négyzet; 

Ismeri a speciális négyszögek 

legfontosabb tulajdonságait, ezek 

alapján elkészíti a 

halmazábrájukat; 

A háromszögek és a speciális 

négyszögek tulajdonságait 

alkalmazza feladatok 

megoldásában; 

Meghatározza háromszögek és 

speciális négyszögek kerületét, 

területét; 

konkáv közti különbség, átló 

fogalma 

A speciális négyszögek (trapéz, 

paralelogramma, téglalap, deltoid, 

rombusz, húrtrapéz, négyzet) 

felismerése és legfontosabb 

tulajdonságaik megállapítása ábra 

alapján; alkalmazásuk; 

halmazábra 

Háromszögek, speciális 

négyszögek kerületének, 

területének kiszámítása ábra 

alapján átdarabolással és tanult 

összefüggéssel; alkalmazások 

Pitagorasz-tétel ismerete és 

alkalmazása 

Körrel kapcsolatos fogalmak 

ismerete 

2. Transzformációk, szerkesztések 14óra 

Megszerkeszti alakzatok 

tengelyes és középpontos 

tükörképét; 

Geometriai ismereteinek 

felhasználásával pontosan 

szerkeszt több adott feltételnek 

megfelelő ábrát; 

Felismeri a kicsinyítést és a 

nagyítást hétköznapi 

helyzetekben; 

Ismer és használ dinamikus 

geometriai szoftvereket, tisztában 

van alkalmazási lehetőségeikkel. 

 

Középpontos tükrözés ismerete és 

alkalmazása 

Középpontosan szimmetrikus 

alakzatok felismerése a 

természetes és az épített 

környezetben 

Alakzatok középpontos 

tükörképének megszerkesztése 

Szerkesztéshez terv, előzetes ábra 

készítése 

Több adott feltételnek megfelelő 

ábra szerkesztése; diszkusszió 

Kicsinyítés és nagyítás 

felismerése hétköznapi 

helyzetekben 

Dinamikus geometriai szoftver 

használata. 

Technika és tervezés: 

műszaki rajz készítése. 

 

Földrajz:  

szélességi körök és 

hosszúsági fokok. 

3. Térgeometria 12. óra 

A kocka, a téglatest, a hasáb és a 

gúla hálóját elkészíti; 

Testeket épít képek, nézetek, 

alaprajzok, hálók alapján; 

Ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb 

és a gúla következő 

tulajdonságait: határoló lapok 

típusa, száma, egymáshoz 

viszonyított helyzete; csúcsok, 

élek száma; lapátló, testátló; 

Egyenes hasáb, téglatest, kocka 

alakú tárgyak felszínét és 

térfogatát méréssel megadja, 

Környezetünk tárgyaiban a hasáb, 

a gúla és a gömb alakú testek 

felfedezése 

Hasáb és gúla tulajdonságainak 

ismerete és alkalmazása: határoló 

lapok típusa, száma, egymáshoz 

viszonyított helyzete; csúcsok, 

élek száma; lapátló, testátló 

Testek építése képek, nézetek, 

alaprajzok, hálók alapján 

Testek hálójának készítése 

A gömb tanult testektől eltérő 

tulajdonságai 

Technika és tervezés: 

modellek készítése, 

tulajdonságainak 

vizsgálata. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismereteki:  

történelmi épületek 

látszati képe és 

alaprajza közötti 



egyenes hasáb felszínét és 

térfogatát képlet segítségével 

kiszámolja; a képleteket 

megalapozó összefüggéseket érti; 

Ismeri a gömb tulajdonságait; 

A kocka, a téglatest, a hasáb, a 

gúla, a gömb tulajdonságait 

alkalmazza feladatok 

megoldásában. 

A gömb mint a Föld modellje: 

hosszúsági körök, szélességi 

körök tulajdonságai, síkmetszetek 

Egyenes hasáb alakú tárgyak 

felszínének és térfogatának 

meghatározása méréssel és 

számolással 

 

összefüggések 

megfigyelése. 

 

Vizuális kultúra: 

térbeli tárgyak síkbeli 

megjelenítése. 

 A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv 

közti különbség, átló fogalma; 

 ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, 

húrtrapéz, négyzet; 

 ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a 

halmazábrájukat; 

 a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok 

megoldásában; 

 meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 

 ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban; 

 ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között. 

 megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét; 

 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek 

megfelelő ábrát; 

 felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben; 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén. 

 a kocka, a téglatest, a hasáb hálóját elkészíti; 

 testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

 ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla  következő tulajdonságait: határoló lapok 

típusa, száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló; 

 egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja, 

egyenes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket 

megalapozó összefüggéseket érti; 

 ismeri a gömb tulajdonságait; 

 a kocka, a téglatest, a hasáb, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

négyszög, konvex, konkáv, átló, trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, 

húrtrapéz, körvonal, körlap, középpont, sugár, húr, átmérő, szelő, érintő, 

körcikk,  szimmetria-középpont, középpontos szimmetria, kicsinyítés, 

nagyítás, hasáb, gúla, gömb, alaplap, alapél, oldallap, oldalél, 

testmagasság. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
V. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

12 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. 

1. Leíró statisztika 6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Értelmezi a táblázatok adatait, az 

adatoknak megfelelő ábrázolási 

módot kiválasztja, és az ábrát 

elkészíti; 

Adatokat táblázatba rendez, 

diagramon ábrázol hagyományos 

és digitális eszközökkel is; 

Különböző típusú diagramokat 

megfeleltet egymásnak; 

Megadott szempont szerint 

adatokat gyűjt ki táblázatból, 

olvas le hagyományos vagy 

digitális forrásból származó 

diagramról, majd rendszerezés 

után következtetéseket fogalmaz 

meg; 

Konkrét adatsor esetén átlagot 

számol, megállapítja a 

leggyakoribb adatot (módusz), a 

középső adatot (medián), és 

ezeket összehasonlítja. 

 

Adathalmazok, egyszerű 

diagramok, táblázatok adatainak 

elemzése 

Adatok táblázatba rendezése, 

ábrázolása diagramon 

Különböző típusú diagramok 

megfeleltetése egymásnak 

Adatok gyűjtése táblázatból, 

leolvasása hagyományos vagy 

digitális forrásból származó 

diagramról megadott szempont 

szerint 

Adatok rendszerezése, 

következtetések megfogalmazása 

Konkrét adatsor leggyakoribb 

adatának (módusz) megtalálása, 

gyakorlati alkalmazása 

Rendezhető adatsor középső 

adatának (medián) megállapítása, 

gyakorlati alkalmazása  

Konkrét adatsor esetén átlag, 

leggyakoribb adat (módusz), 

középső adat (medián) 

megfigyelése, összehasonlítása 

Testnevelés és sport: 

teljesítmények 

adatainak, mérkőzések 

eredményeinek 

táblázatba rendezése. 

2. Valószínűség számítás 6 óra 

Valószínűségi kísérletek. 

Valószínűség előzetes becslése, 

szemléletes fogalma. 

Valószínűségi kísérletek, 

eredmények lejegyzése. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság 

fogalma. 

Matematikatörténet: 

érdekességek a valószínűség- 

számítás fejlődéséről. 

Valószínűségi játékok, kísérletek; 

az adatok tervszerű gyűjtése, 

rendezése és ábrázolása 

digitálisan is 

Valószínűségi játékok lehetséges 

kimeneteleinek ismeretében 

stratégia követése 

Az esély intuitív fogalmának 

felhasználása a „lehetetlen”, a 

„biztos” és a „kisebb/nagyobb 

eséllyel lehetséges” kijelentések 

megfogalmazásánál 

A gyakoriság és relatív 

gyakoriság ismerete és 

alkalmazása a kísérletezés során 

 

 A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és 

az ábrát elkészíti; 

 adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel 

is; 



 különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 

 megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy 

digitális forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket 

fogalmaz meg; 

 konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a 

középső adatot (medián), és ezeket összehasonlítja. 

 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, 

rendezi és ábrázolja digitálisan is; 

 valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

 ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a 

„lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések 

megfogalmazásánál. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, pontdiagram, esély, 

gyakoriság, relatív gyakoriság 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a   

8. osztály végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások 

tagadása. 

 Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének 

képessége, szövegek értelmezése egyszerűbb esetekben. 

 Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus 

összeszámlálásával. 

 Fagráfok használata feladatmegoldások során. 

Számtan, algebra 

  Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti 

sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes 

alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése., helyes és értelmes 

kerekítése. 

 Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, 

fordított arányosság. 

 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések 

alkalmazása feladatmegoldás során. 

 A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a 

legkisebb pozitív közös többszörös kiválasztása a többszörösök 

közül. 

 Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. 

Összevonás. Többtagú kifejezés szorzása egytagúval. 

 Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív egész 

kitevők esetén. 

 Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek és egyenlőtlenségek. A 

matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges 

feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A 

megoldás ábrázolása számegyenesen. 

 A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása 

matematikai, természettudományos és hétköznapi feladatok 



megoldásában. 

 Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

 Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris 

kapcsolatokról tanultak alkalmazása természettudományos 

feladatokban is. 

 Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok 

készítése, grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak 

kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon. 

Geometria 

 A tanuló a geometriai ismeretek segítségével jó ábrák készítése, 

pontos szerkesztések végzése. 

 A tanult geometriai alakzatok tulajdonságainak ismerete 

(háromszögek, négyszögek belső és külső szögeinek összege, 

nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), ezek alkalmazása a 

feladatok megoldásában. 

 Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének 

szerkesztése. Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi 

helyzetekben (szerkesztés nélkül). 

 A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban. 

 Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének 

számítása feladatokban. 

 A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, 

forgáshenger) térfogatképleteinek ismeretében a mindennapjainkban 

előforduló testek térfogatának, űrtartalmának kiszámítása. 

Valószínűség, statisztika 

 Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív 

gyakoriságok kiszámítása. 

 Konkrét feladatokban az esély, illetve valószínűség fogalmának 

értése, a biztos és a lehetetlen esemény felismerése. 

 Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.  

Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként 

kutatási területének, eredményének megnevezés 

 

Továbbhaladás feltétele ( minimum követelmény) 7. osztály  

• Szabatos, pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás. 

• Szövegértelmezés egyszerű esetekben. 

• A tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét halmaz esetén. 

• Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4-5 elem esetén, az összes eset felsorolása. 

• Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben a racionális számkörben. 

• Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesi értékének kiszámítása. 

• Elsőfokú egyenletek megoldása. 

• Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. 

• Az a x+b függvény és ábrázolása konkrét racionális együtthatók esetén. 

• Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok felszíne és térfogata. 

• Adott pont eltolása adott vektorral. 

• Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi szituációkban. 

• Pitagorasz-tétel ismerete (bizonyítás nélkül). 



• Leggyakoribb és középső adat meghatározása kisszámú konkrét adathalmazban. 

• Grafikonok készítése, olvasása egyszerű esetekben. 

 



 

 

Dráma és színház 

A dráma és színház tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek 

célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a 

kreativitás fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése. A dráma és színház kreatív 

folyamata szolgálja a tanulók ön- és társismeretének gazdagodását, segíti az oldottabb és 

könnyebb kapcsolatépítést és kapcsolatfenntartást. 

A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, ezzel együtt különböző drámai 

és színházi kifejezési formák megismerését, alkalmazásuk elsajátítását és értelmezését 

szolgálják. A dramatikus tevékenység gyakorlása és tanulása hozzájárul az önazonosság 

erősítéséhez és a nemzeti, helyi vagy nemzetiségi közösségi tudat kialakításához. 

A dráma és színház tevékenységformáival való – a Nemzeti alaptanterv magyar nyelv és 

irodalom tantárgyra vonatkozó szemléletéhez igazodó – személyes találkozás révén a 

művészeti ág nyelve a tanulók sajátjává válik, és mindezek eredményeként kialakul bennük a 

művészettel élés, az értő befogadóvá válás alapvető igénye. 

A dráma és színház tevékenységei nagy szerepet játszanak a Nemzeti alaptantervben 

megfogalmazott valamennyi kompetencia fejlesztésében. 

Fejleszti a tanulás kompetenciáit, mert a tanuláshoz kapcsolódó sikeresség megélt élményként 

jelenik meg, mely más tárgyak tanulásához is pozitív megerősítést ad. 

Fejleszti a kommunikációs kompetenciákat, mert a dráma és színház keretei között sokféle 

önkifejezési forma (verbális, vokális, nonverbális) alkalmazására és gyakorlására van 

lehetőség, ami a kommunikációs lehetőségek körét a megszokotthoz képest erőteljesen 

kitágítja. A kommunikáció folyamatában a tanulók nyitottan, érzékenyen és kritikusan 

viszonyulnak mások véleményéhez, illetve konstruktív párbeszéd folytatására törekednek. 

Fejleszti a digitális kompetenciákat, hiszen a tanulók kezében lévő digitális eszközök a 

hétköznapi kommunikáció mindennapos eszközei, melyeket konkrét vagy szimbolikus 

tartalommal gyakran alkalmaznak kortárs élethelyzetekben. Emellett a dramatikus 

tevékenységek során a tanulók azonosítják a digitális környezet kínálta lehetőségeket és 

veszélyeket is, érvényesen foglalkozhatnak a magánszféra, a személyes adatok és a digitális 

identitás meglétével vagy hiányával, veszélyeztetésével vagy biztonságával. 

Fejleszti a matematikai, gondolkodási kompetenciákat, hiszen a dramatikus tevékenységek 

folyamán és következtében a tanuló motivált a problémák azonosítására, a kérdések 

megfogalmazására, a bizonyítékok keresésére és értékelésére, a logikus érvelés 

alkalmazására, a következtetések levonására, és megalapozott információkra, tényekre és 

bizonyítékokra támaszkodó döntésekre törekszik. Ugyanakkor a dráma és színház 

tevékenységei teret adnak a szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási 

szakaszoknak is, a fantázia, kreatív megközelítések szabadságának, melyek szintén nagy 

szerepet játszanak a gondolkodás fejlesztésében. 

Fejleszti a személyes és társas kapcsolati kompetenciákat, hiszen a tantárgy tanulásának 

jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, ami segíti az önismeret, a reális 



 

 

önértékelés kialakulását, ugyanakkor a csoportos együttműködésben, közös cél érdekében 

zajló munka erősíti az érdekérvényesítés és az alkalmazkodás dinamikus egyensúlyában zajló 

konfliktusmegoldások folyamatát. 

A tantárgy sajátosságai miatt nagyban fejleszti a kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és 

kulturális tudatosság kompetenciáit, hiszen a tárgy tanulása során a tanuló olyan készségeket 

sajátít el, amelyek magukban foglalják gondolatok, tapasztalatok és érzések befogadását és 

kifejezését a művészetek és más kulturális kifejezésmódok széles körében. 

Végül a személyiségfejlesztésben betöltött szerepe miatt fejleszti a munkavállalói, innovációs 

és vállalkozói kompetenciákat is. 

A dráma és a színház tantárgy értékelésénél a Nat irányelveivel összhangban az iskola 

választhat a fejlesztő, tanulást támogató és az összegző-minősítő eszközök használata között. 

Fontos, hogy a tanulóval szemben támasztott elvárások egyértelműek legyenek, már a tanulási 

folyamat elején ismertté váljanak. Minden tanuló önmagához, saját fejlődési útjához mérten 

értékelendő. A tevékenységek értékelésében meghatározó szerepet kell kapnia a tanulói 

önértékelésnek, a társértékelésnek és a csoportos értékelési formáknak, fejlesztve ezzel a 

tanuló reflektivitását és érzelmi, szociális intelligenciáját. Az iskola ennek érdekében dönthet 

úgy, hogy elsősorban vagy kizárólag fejlesztő, tanulást támogató (pl. szöveges vagy egyes 

dramatikus formákra támaszkodó) értékelést alkalmaz. 

  



 

 

7. évfolyam 

A dráma és színház tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amely 

interakciókon keresztül, játék, cselekvés és tapasztalat útján éri el célját, a dramatikus 

tevékenységben megvalósuló tanulást. 

A dráma és színház eszközeinek megismerése és kreatív alkalmazása segíti a tanulók 

személyes megnyilvánulását, az önbizalom megteremtését, kapcsolatteremtő képességének 

kibontakoztatását. Szolgálja a tanulók beszédfejlesztését, mozgásfejlesztését, önkifejezését, 

ön- és társismeretének gazdagodását. Szerepet játszik a koncentráció, a 

figyelemösszpontosítás, a térbeli tájékozódás, az érzékelés fejlesztésében, az együttműködési 

készség kialakításában. 

A dramatikus tevékenységekben, a játékokban, a problémaközpontú tematikus 

foglalkozásokban való cselekvő részvétel során megélt egyéni és közösségi élményeken 

keresztül fejlődnek a tanulók alkotó és befogadó, valamint kommunikációs és szocializációs 

készségei, képességei. 

A tárgy fejlesztési feladatai és ismeretei elsősorban tevékenység-központú, komplex 

gyakorlati képzés során sajátíthatók el. Ezért a tematikai egységekhez időkeretek csak 

ajánlatként határozhatók meg. A feltüntetett témakörök és fejlesztési feladatok megjelenése 

átfedi egymást, a tagolás csak a könnyebb áttekinthetőséget szolgálja, a tanterv 

óraszámajánlásai az éves összóraszám vonatkozásában nyújtanak tájékoztatást. A kerettanterv 

összességében az adott iskolaszakaszokra fogalmazza meg a fejlesztési feladatokat és 

ismereteket a hozzárendelt óraszámokkal. A témakörök, illetve a fejlesztési feladatok és 

ismeretek nem sorrendben, hanem a korosztály és a csoport adottságainak, képzettségének 

megfelelően, a szaktanár döntése alapján, akár integrált formában, ugyanazon tevékenységek 

keretében is feldolgozhatóak; egy fejlesztési feladat pedig több tevékenység során is 

vizsgálható. 

Az 7. évfolyamon a dráma és színház tantárgy heti 1 óra kötelező óraszámmal rendelkezik.  

A 7–8. évfolyamon a dráma és színház tantárgy alapóraszáma: 36 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Szabályjátékok, népi játékok 4 

Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, 

mozgással, tánccal) 

4 

Rögtönzés 4 

Saját történetek feldolgozása 8 

Műalkotások feldolgozása 3 

Dramaturgiai alapfogalmak 3 

A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás, 

tánc) 

4 

Színházi műfajok, stílusok 3 

Színházi előadás megtekintése 3 

Összes óraszám: 36 

 



 

 

TÉMAKÖR: Szabályjátékok, népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felfedezi a tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságait és összefüggéseit; 

 megfigyeli, azonosítja és értelmezi a tárgyi világ jelenségeit; 

 felidézi a látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatásokat; 

 kitalál és alkalmaz elképzelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatásokat; 

 tudatosan irányítja és összpontosítja figyelmét a környezete jelenségeire; 

 koncentrált figyelemmel végzi a játékszabályok adta keretek között tevékenységeit; 

 megfigyeli, azonosítja és értelmezi a környezetéből érkező hatásokra adott saját válaszait; 

 értelmezi önmagát a csoport részeként, illetve a csoportos tevékenység alkotó 

közreműködőjeként. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Beszéd- és légzéstechnikai gyakorlatok (a hangsúly-, a beszédtempó- és a 

hangmagasságváltásra épülő gyakorlatok) 

 A látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatások felidézése 

 Koncentrációs és lazítógyakorlatok az ismert gyakorlatok formai nehezítésével, illetve új 

gyakorlatok megismerésével 

 A figyelem összpontosítása és tudatos irányítása a környezet jelenségeire 

 Térérzékelést, tájékozódást, koordinációt, egyensúlyérzéket fejlesztő gyakorlatok 

 A tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságainak és összefüggéseinek felfedezése 

 Csoportépítő játékok 

FOGALMAK 

beszédtechnika, légzéstechnika, hangerő, hangmagasság, hangterjedelem, hangszín, 

hanglejtés, beszédtempó, beszédritmus, szünettartás, testtartás, gesztus, mimika, tekintet, 

koncentráció, lazítás, egyensúly, koordináció, térhasználat, együttműködés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

 A kifejező közlés technikai alapjainak elsajátítása – artikulációs gyakorlatok, tempó-, 

hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok (pl. beszédre késztető játékok, hanggyakorlatok)  

 Beszédgyakorlatok szavakkal, szókapcsolatokkal, mondatokkal; beszédgyakorlatok 

egyszerű, könnyen tanulható szövegekkel  

 Nem verbális kommunikációs játékok: beszéd nélküli gyakorlatok egész csoportban 

különféle kommunikációs helyzetekben, kis csoportokban és párosával 

 Koncentrációs gyakorlatok a figyelem irányítására, a mozgás koordinációjára, az 

együttműködésre, az egymáshoz igazodásra csoportos és páros formákban  

 A térérzékelést, a térbeli tájékozódást, a mozgáskoordinációt fejlesztő egyszerűbb 

gyakorlatok 

 Az egész csoport együttműködését igénylő játékok 



 

 

TÉMAKÖR: Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, mozgással, tánccal) 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 fejleszti az együttműködésre és a konszenzus kialakítására irányuló gyakorlatát; 

 adekvát módon alkalmazza a verbális és nonverbális kifejezés eszközeit; 

 felfedezi a tárgyi világ kínálta eszközöket, ezek művészi formáit (pl. a bábot és a 

maszkot); 

 használja a tér sajátosságaiban rejlő lehetőségeket; 

 felfedezi a feszültség élményét és szerepét a dramatikus tevékenységekben; 

 felismeri a helyzetek feldolgozása során a szerkesztésben rejlő lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az együttműködésre és a konszenzus kialakítására irányuló gyakorlat fejlesztése 

 A verbális és nonverbális kifejezés eszközeinek adekvát módon történő alkalmazása 

 A tér sajátosságaiban rejlő lehetőségek figyelembevétele a dramatikus játékokban 

 A tárgyi világ kínálta eszközök, és ezek művészi formáinak (pl. a báb és a maszk) 

alkalmazása a dramatikus játékok során 

 A feszültség élményének és szerepének felfedezése a dramatikus tevékenységben 

 Kommunikációs játékok 

 Interakciós játékok 

FOGALMAK 

drámajáték, kommunikáció, interakció 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Csoporton belüli kommunikációt és együttműködést erősítő játékok 

 Megadott témára, címre alkotott állóképek, képsorozatok 

 Egyszerű szituációk megjelenítése különféle eszközrendszerek használatával (pl. 

némajáték, számsorok, halandzsa) 

 Bábos, maszkos formák használata a szerepbelépés elősegítésére, illetve a 

játéklehetőségek kitágítására 

 

 

TÉMAKÖR: Rögtönzés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az alkotótevékenység során használja a megismert kifejezési formákat; 

 felfedezi a szerepbe lépésben és az együttjátszásban rejlő lehetőségeket; 

 felismeri és alapszinten alkalmazza a kapcsolat létrehozásának és fenntartásának 

technikáit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 



 

 

 A szerepbe lépésben és az együttjátszásban rejlő lehetőségek felfedezése  

 A kapcsolat létrehozási és fenntartási technikáinak alapszinten történő alkalmazása 

 Rögtönzéses gyakorlatok közösen egyeztetett karakterek szerepeltetésével 

 Rögtönzés közösen választott témára, a tanár által megadott szervezési formában 

 A rögtönzés értelmezése, megvitatása 

 A rögtönzésre épülő alkotótevékenység során a megismert kifejezési formák alkalmazása 

FOGALMAK 

szituációk alapelemei, szerep, szerepbe lépés, típusok ábrázolása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Rögtönzés a tanár által megadott témák vagy fogalmak alapján 

 Rögtönzés a tanulók által közösen kidolgozott cselekményvázra (jelenetvázra) építve 

 Szituációs játékok a szereplők jellegzetes vonásainak megadásával, befejezetlen történetre 

 Nem verbális kifejezőeszközökre építő rögtönzések (pl. témára, fogalomra, mozdulatra, 

hangeffektusokra, tárgyakkal)  

 Feszültségteli hétköznapi helyzetek megjelenítése és közös értelmezése; a szereplők 

cselekvési lehetőségeinek keresése (célok, szándékok, gátak vizsgálata) 

 Rögtönzés a megismert kifejezési formák alkalmazásával 

 

TÉMAKÖR: Saját történetek feldolgozása 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megkülönbözteti és alapszinten alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat; 

 értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző dramatikus 

tevékenységek révén; 

 felismeri és megvizsgálja a problémahelyzeteket és azok lehetséges megoldási 

alternatíváit; 

 alkalmazza a tanult dramatikus technikákat a helyzetek megjelenítésében. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Történetek (látott, hallott, olvasott, a tanár által hozott, a tanulók élményeiből építkező) 

dramatikus feldolgozása 

 A kiscsoportos dramatikus tevékenységben a vizsgált tartalmakhoz a tanulók önálló 

döntései alapján formai megoldások társítása 

 Történetek, élmények dramatikus feltárása során a tanár és a tanulók által közösen 

választott bábos, zenés vagy mozgásos elemek alkalmazása 

 Történetek, döntési helyzetek értelmezése, megvitatása 

FOGALMAK 

forma és tartalom, feszültség, hatás, döntési helyzet 

 



 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Spontán beszédre késztető gyakorlatok (pl. közös mondandó, történetgazda) 

 Feszültségteli jelenetek felidézése kiscsoportos rögtönzések formájában 

 Közös történetalkotás feszültségteli jelenetekre építve 

 Analóg történetek alkotása, analóg helyzetek dramatikus feldolgozása 

 A távolítás egyéb technikáinak alkalmazása (pl. a megfordítás vagy a szerepcsere 

lehetőségeinek alkalmazása) 

 A szereplő sokszorozása adta lehetőségek kibontása, alkalmazása (pl. a szereplő és a belső 

hangok külön választása) 

 Távolítás más művészeti területek formanyelvének alkalmazásával 

TÉMAKÖR: Műalkotások feldolgozása 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző dramatikus 

tevékenységek révén; 

 felismeri és megvizsgálja a problémahelyzeteket és azok lehetséges megoldási 

alternatíváit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A látott-hallott-olvasott történetek különböző dramatikus tevékenységekkel történő 

értelmezése 

 Irodalmi művekben megjelenő döntési helyzetek elemzése, feldolgozása dramatikus 

tevékenységekkel (pl. balladák, mesék, elbeszélő költemények, mítoszok, mondák, kortárs 

irodalmi alkotások, a tanulókat érdeklő konfliktushelyzetek, emberi problémák alapján) 

 Az irodalmi művekben megjelenő döntési helyzetek lehetséges megoldási alternatíváinak 

felismerése és vizsgálata különféle dramatikus tevékenységekkel 

 Dramatikus improvizációk irodalmi művek vagy (nép) hagyomány felhasználásával 

 Különböző irodalmi vagy művészeti alkotások (pl. zene, képzőművészet, film, fotó, 

iparművészet) játékon, megjelenítésen keresztül történő megközelítése 

FOGALMAK 

fény-árnyék, hangsúlyos pontok, kontraszt, forma, méretarány, ritmus a művészetben, tempó, 

harmónia, diszharmónia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Ritmusjátékok a műelemzésben 

 Különböző művészeti alkotások maszkos, bábos és/vagy mozgásos, táncos dramatikus 

tevékenységekkel történő megközelítése 

 Különböző karakterek kifejezése, jellemzése mozgással, tánccal 

 Művészi szövegrészletek, a (nép) hagyomány szövegeinek és/vagy más elemeinek 

felhasználása különböző dramatikus tevékenységekben 



 

 

TÉMAKÖR: Dramaturgiai alapfogalmak 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megkülönbözteti és alapszinten alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat; 

 felismeri és azonosítja a dramatikus szituációk jellemzőit (szereplők, viszonyrendszer, 

cél, szándék, akarat, konfliktus, feloldás). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szerep alapelemeinek (funkció, karakter, viszonyok) felismerése és alkalmazása 

dramatikus játékok során 

 A cselekmény alapelemeinek (téma, történet, cselekmény, esemény) felismerése és 

alkalmazása dramatikus játékok során 

 A dramatikus szituációk alapelemeinek (szereplők, hely, idő, viszonyrendszer, probléma) 

felismerése és azonosítása 

FOGALMAK 

szerep, funkció, karakter, viszony, téma, történet, cselekmény, cselekményszál, esemény 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Szerepjátékok megadott dramaturgiai szerkezetekre 

 Közös történetépítés dramatikus eszközökkel 

 A felépített és megjelenített történetek dramaturgiai szempontú elemzése 

TÉMAKÖR: A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás, tánc) 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felfedezi a kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő erejét; 

 felismeri és azonosítja a dráma és a színház formanyelvi sajátosságait a látott 

előadásokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szöveg megjelenési formái a színpadon 

 A kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő erejének felismerése 

 A színház akusztikus kifejezőeszközei (élő zene, zörej stb.) 

 A színházi vizualitás eszközei (díszlet, jelmez, fény stb.) 

 Bábhasználat, bábszínház 

 Mozgás és tánc a színpadon 

FOGALMAK 

dialógus, monológ, élő zene, hangeffekt, díszlet, jelmez, fényeffekt, báb, maszk, árnyjáték 

 

 



 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Hangra, zörejre, ritmusra, zenére épülő dramatikus tevékenységek 

 Kísérletezés a színházi vizualitás eszközeivel dramatikus tevékenységek során 

 Dramatikus tevékenységek berendezési tárgyakkal, kellék- és jelmezhasználattal 

 Kapcsolatfelvétel, dialógus, monológ szöveges, mozgásos, táncos, maszkos, bábos 

tevékenységekben 

 A színházi kifejezőeszközök használatának értelmezése – kis- és nagycsoportos 

formákban és/vagy dramatikus tevékenységekben 

TÉMAKÖR: Színházi műfajok, stílusok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri és azonosítja a dráma és a színház formanyelvi sajátosságait a látott 

előadásokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Alapvető színpadi műfajok felismerése és megkülönböztetése 

 Alapvető színpadi műfajok jellemző jegyeinek elkülönítése és egyes elemeinek 

alkalmazása saját játékokban 

 A színházi előadások formanyelvi jellemzőinek felismerése és azonosítása a látott 

előadásokban 

 Egyszerűbb stílusgyakorlatok 

FOGALMAK 

tragédia, komédia, vígjáték, bohózat, színmű, opera, táncjáték, stílus 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A komikus jelenetek jellemzőinek vizsgálata dramatikus tevékenységekkel 

 A zene, az ének színpadi alkalmazásának lehetőségei dramatikus tevékenységekben, és 

ennek megfigyelése színpadi munkában 

 Szöveges, mozgásos, bábos stílusgyakorlatok 

 Paródia-játékok a megismert műfajokhoz és stílusokhoz 

 A színházi műfajok, stílusok értelmezése – kis- és nagycsoportos formákban és/vagy 

dramatikus tevékenységekben 

TÉMAKÖR: Színházi előadás megtekintése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felfedezi a színházi kommunikáció erejét; 

 felismeri a színházi élmény fontosságát; 



 

 

 a színházi előadást a dramatikus tevékenységek kiindulópontjául is használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Előadástípusok és műfajok alapvető jellemzőinek felismerése 

 A tanár és a tanulók által közösen választott típusú és műfajú színházi előadás 

megtekintése 

 A színházi kommunikáció erejének felfedezése 

 A színházi élmény fontosságának felismerése  

 Élmények megfogalmazása irányított beszélgetés keretében 

 Élmények feldolgozása dramatikus tevékenységformák segítségével 

 A színház közösségi feladatai, funkciói 

FOGALMAK 

színjáték, színpad, színész, néző, szervezési feladatok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A közösen látott előadás megbeszélése, megvitatása, értelmezése – kis- és nagycsoportos 

formákban és/vagy dramatikus tevékenységekben 

 A színpad összetett hatásrendszerének vizsgálata 

 A szereplők és a történet színpadi ábrázolásának értelmezése 

 A színpadi térformáknak és használatuk következményeinek vizsgálata 

 A zene, a mozgás és a tánc színpadi szerepének, hatásának értelmezése 

 

ÉRTÉKELÉS 

 

A tanulók munkájának ellenőrzésében és értékelésében legnagyobb jelentősége az azonnali 

szóbeli visszajelentéseknek van, amely a tanár fejlesztő-segítő szerepéből következik. Az 

értékelést nem szoríthatjuk osztályzati kategóriákba, nem osztályozunk, így elkerüljük az 

osztályozás negatív hatásait, és a gyerekek figyelme saját fejlődésükre irányulhat, nem a 

jegyekre.  

Fontos a tanulók belső motivációjának kialakulása. A gyerekeknek azt kell átélniük, hogy 

tehetnek valamit saját kreativitásuk, művészi látásmódjuk fejlesztésének érdekében. Az 

ellenőrzés fontos eszközei az időszakos teljesítménymérések, melyekkel a tanulók maguk is 

érzékelhetik, mennyit haladtak előre, miben van szükségük kitartó erőfeszítésekre. A külső 

ellenőrzés fontos, de ugyanilyen fontos az önellenőrzés képességének és igényének 

kialakítása bennük. A tanulók munkáját „részt vett”, „dicsérettel részt vett” és – folyamatos 

destruktív részvétel, illetve hiányos részvétel esetén „a tantárgy követelményeinek nem 

felelt meg” megjegyzéssel értékeljük. 
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Állampolgári ismeretek 

Az állampolgári ismeretek tantárgy koncepciójának kialakításában, a nevelési-oktatási szakaszok 

tervezésekor meghatározó szerepet játszottak azok a társadalmi elvárások, amelyek szerint a 

mindennapi életben történő eligazodás, az állampolgári léthez szükséges ismeretek, készségek, 

képességek elsajátítása, összességében a felnőttkori szerepekre való felkészülés már az általános iskola 

záró szakaszában jelenjen meg. Fontos szerepet kap az a szakmai igény, hogy a demokratikus 

gondolkodás és a hazaszeretet megalapozása és erősítése már az általános iskolai nevelés időszakában 

kezdődjön meg. 

Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulása révén a tanuló támpontokat kap a mindennapi életben 

történő tájékozódásához. Az alapvető ismeretek elsajátításán túl lehetőség nyílik a készség- és 

képességfejlesztésre, olyan tevékenységek kipróbálására és gyakorlására, amelyek segítik felkészülését 

a felnőtt szerepekre, megalapozzák a tájékozott, nyitott és érdeklődő személyiség és felelős polgári 

mentalitás kialakulását. A tantárgy fontos terepe a közösségért történő felelősségvállalás 

kialakításának, hazaszeretet, a nemzeti öntudat kialakításának és megerősítésének, a haza iránti 

kötelezettségek megismerésének. 

Az új tantárgy először a 7–8. évfolyam nevelési-oktatási szakaszában jelenik meg, miközben – közös 

tanulásterületen osztozva – több szállal kötődik a történelem, valamint az erkölcs és etika 

tantárgyakhoz. A közös tanulásterülethez tartozó ismeretek köre, a jelenségek és folyamatok 

értelmezése, az ok – okozati összefüggések érvényesítése, a mérlegelő gondolkodás megalapozása, a 

társas együttműködés, az egyén és közösség viszonyának kérdései, a közösségi értékek és a 

felelősségvállalás kiemelése, a társadalmi együttélés követelményeinek és dilemmáinak megbeszélése 

a történelem, az állampolgári ismeretek, az erkölcs és etika tantárgyak tanulásának folyamatos 

összehangolását és együttműködését feltételezi. Épít a hon – és népismeret tantárgy ismeretanyagára, 

nevelési céljaira is. A tantárgy a földrajz tanulásához is kötődik, hiszen a lokális és a regionális szemlélet 

kialakítása, a társadalmi alrendszerek funkcióinak és az intézmények szerepének vizsgálata mindkét 

diszciplína fejlesztési feladatai között szerepel. Az állampolgári ismeretek tantárgynak is célja a 

pénzügyi tudatosság megalapozása és a fenntarthatóság kritériumainak megismertetése, ezért – mind 

az általános iskolai, mind a középiskolai képzés záró szakaszában – épít a földrajz keretében tanult 

gazdasági és pénzügyi ismeretekre. 

Az állampolgári ismeretek tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló az információk gyűjtése, rendszerezése és feldolgozása közben 

megkülönbözteti a lényegest a lényegtelentől, és arra törekszik, hogy hiteles szövegeket használjon fel 

beszámolói elkészítéséhez. Önállóan vagy megadott szempontok alapján képes megkülönböztetni 

egymástól a megalapozott, tudományos hátterű és a hamis következtetéseket tartalmazó leírásokat, 

gondolatsorokat. Az érveléstechnikák alkalmazásával, mások véleményének megismerésével tovább 

fejlődik vitakultúrája. 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló véleménynyilvánításához, érveléséhez, a vitahelyzetekben 

való megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat és viselkedés társul. A 

véleménynyilvánítás és a vitakultúra fejlesztése az autonóm magatartás kialakulását és a másik ember 

iránti tiszteletet, a más vélemények mérlegelését egyaránt segíti. 
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A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez használja a könyvtári 

dokumentumokat és az internetet, a beszámolók egy részéhez digitális tartalmakat készít. Az önálló és 

a társas tanulás folyamatában tanári segítséggel körültekintően választja ki az ismeretforrásokat, ha 

szükséges, tanácsot kér vagy tanácsot ad a médiahasználatról. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló információkat, tényeket, adatokat gyűjt, 

válogat, önállóan vagy társaival együttműködve rendszerez. Társadalmi jelenségeket hasonlít össze, 

összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, magyarázatokat fogalmaz meg. A társadalommal, a 

honvédelemmel és az állampolgári feladatokkal kapcsolatban képes a problémák azonosítására, 

releváns kérdéseket alkot, javaslatokat tesz, társaival tervezeteket készít. Nyitott annak átgondolására, 

hogy a tudományos-technológiai fejlődés, a környezetvédelemmel kapcsolatos problémák és a 

fenntarthatóság kérdésköre miképpen hat életútjára, családjára és hazájára. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A pedagógus vagy a társak orientáló észrevételeit, 

javaslatait és tanácsait figyelembe véve a tanuló képes korrigálni álláspontját, véleményét, valamint 

módosíthatja, átértékelheti, felülbírálhatja döntéseit. A társas tanulás közösségi élménye növeli 

önbizalmát, önbecsülését, egyúttal segíti reális énképének alakulását, és erősíti a közösségért történő 

felelősségvállalást. 

A kooperatív tanulás révén az együttes tevékenység saját élménnyé válik. A tanuló társaival közös 

véleményt alakít ki, javaslatokat fogalmaz meg és terveket készít. A tanulás folyamán sok esetben 

társaival együttműködve dolgoz fel szövegeket, készít beszámolókat, gyűjt információkat, továbbá 

bekapcsolódik egy téma vagy probléma közös megbeszélésébe, ennek során érveket-ellenérveket 

fogalmaz meg. 

A tanulási tevékenységek jellege, a társas tanulás lehetőségei olyan szituációkat és légkört teremtenek, 

amelyek biztosítják a tanuló szorongásmentes önkifejezését, ezek révén támogatják véleményének, 

gondolatainak, érveinek szabad kifejtését, ugyanakkor tudatosítják, hogy saját szempontjai csak mások 

hasonló megnyilvánulásainak tiszteletben tartásával, érveinek megértésével, egyeztetésével 

érvényesülhetnek. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanuló lakóhelye 

történetét és a település kulturális, néprajzi értékeit megismerve arra törekszik, hogy gazdagítsa a helyi 

társadalom életét. Önállóan és társaival együttműködve újságcikket ír, weboldalt szerkeszt. 

Problémaérzékenység, egyúttal együttműködő, segítő szemlélet jellemzi a projektekben való 

tevékenységét. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mindennapi élethez kapcsolódó 

készségfejlesztés, a hivatali ügyintézés intézményeinek és alapvető eljárásainak megismerése, a 

munkavállaláshoz szükséges ismeretek és készségek megszerzése, fejlesztése elősegíti a tanulónak a 

felnőtt szerepekre való felkészülését. A tanuló javaslatokat fogalmaz meg, tervezeteket készít; mindez 

hozzájárul az innováció iránti nyitottság és igény, valamint a felelősségteljes munkamorál 

megalapozásához. 
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8. évfolyam 

Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulásával a tanuló azokat az érvényes ismereteket sajátíthatja el 

és azon készségeket szerezheti meg, amelyeket a mindennapi életben hasznosíthat, amelyek révén 

felkészülhet felnőtt szerepeire, tudatos és felelős állampolgárrá és egyben elkötelezett hazafivá válhat. 

A témakörök struktúrájának kialakításakor két alapvető szempont érvényesült. A témák bővülő 

egymásra épülése koherens rendszert alkot: a család, mint a társadalom legalapvetőbb intézménye, a 

tanuló településének megismerése, a lakóhely kulturális értékeinek kiemelése, az intézmények, 

szervezetek működésének, majd a nagyobb rendszerek funkciójának vizsgálata, a nemzeti közösséghez 

tartozás feltételeinek számbavétele, a nemzeti identitás alkotóelemeinek megbeszélése, a haza iránti 

kötelezettségek megismerése, a nemzeti/etnikai kisebbségi jogok azonosítása. Ezen témakörök 

egymásra épülésével a tanuló rendszerszemlélete is alakul: differenciált tudást szerezhet meg szűkebb 

és tágabb környezetéről, hazájáról és a társadalomról, amelyben él. 

A tanuló elsajátítja a mindennapi életben alkalmazandó készségeket, tájékozódik a munka világában, 

megismeri a tudatos fogyasztóvá válás meghatározó és a fenntarthatóság alapvető szempontjait: 

támogatást kap a felnőtt élet szerepeire történő felkészüléséhez. 

Az állampolgári ismeretek tantárgy épít a tanulók együttműködésére, az egyéni teljesítményre és 

érdeklődésre, valamint a tanulók csoportos tevékenységére. A pedagógus a nevelő – oktató munka 

során  a tanulói tevékenységeket megszervező, irányító, illetve koordináló feladatai is megjelennek, a 

tanulási folyamatban a segítő-támogató szemléletmód jellemzi a tevékenységét. A tanuló 

teljesítményének értékelésében az önértékelés, a csoportos megbeszélés, a társak kölcsönös javaslatai 

is szerepet kaphatnak. A társas tanulás alkalmai révén a tanuló megtapasztalhatja a nézetek, 

vélemények sokféleségét, kifejezheti saját gondolatait, amelyekbe beépítheti mások értékes 

megnyilvánulásait, ezek révén fejlődhet önismerete és önértékelése is. 

A Családtörténeti kutatás, a Településkutatás és a Szakmák, foglalkozások, mesterség és hivatás 

projektet az iskolai tematikus hetek, témahetek, projektnapok keretében valósíthatják meg a 

tanulócsoportok. 

A tantárgy tanulási eredményeinek követésére alapvetően a tanulást támogató értékelés ajánlott, s 

ebben a tanulót segítő, fejlesztő visszajelzések, amelyek között a pedagógus és a társak értékelése 

ugyanúgy szerepet játszik, mint a csoportos megbeszélés és önértékelés. Az értékelési folyamatban 

kiemelt szempont a tanuló bekapcsolódása a kooperatív tevékenységekbe, továbbá lényeges az 

önállóan vagy társaival közösen végzett digitális eszközhasználaton alapuló feladatok megoldása. 

Összegző-minősítő értékelés (ötfokozatú skálán értelmezett érdemjeggyel) javasolt a tanuló 

mindennapi életben való tájékozódásához kapcsolódó témakörök esetében (Mindennapi ügyintézés; 

Felkészülés a felnőtt szerepekre; Köznevelés; Az egészségügyi rendszer és a szociális ellátás) és A 

magyar állam intézményei; Az állam szerepe a gazdaságban témakörnél. 

 

 

 

A 8. évfolyamon az állampolgári ismeretek tantárgy alapóraszáma: 36 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 
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Témakör neve Javasolt óraszám 
Család; a családi szocializáció jellemzői, a hagyományos 
családmodell 

4 

A család gazdálkodása és pénzügyei 3 

Településünk, lakóhelyünk megismerése 6 

Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségeink 6 

A magyar állam alapvető intézményei, az állam szerepe a 
gazdaságban  

5 

Mindennapi ügyintézés; felkészülés a felnőttkori szerepekre, 
feladatokra 

4 

A fogyasztóvédelem alapjai 3 

A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és szociális ellátás 3 

Összes óraszám: 34 

TÉMAKÖR: Család; a családi szocializáció jellemzői; a hagyományos családmodell 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– felismeri a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi a családi kohézió alapelemeit, jellemzőit: együttműködés, szeretetközösség, 

kölcsönösség, tisztelet; 

– értelmezi a család mint a társadalom alapvető intézményének szerepét és jellemzőit; 

– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

− Az egymást követő generációk életútjának megismerése révén a történetiség saját élményű 

megtapasztalása 

− A hagyományos családmodell közösségi és társadalmi fontosságának tudatosítása, a családi 

szerepek megismerése 

− Ismeretszerzés, forrásfeldolgozás a családi szocializáció folyamatáról és jellemzőiről 

− Családtörténeti kutatás projekt a tanuló választása és egyéni tervezés alapján 

− A család fogalma és társadalmi szerepe; A család: szeretetközösség, együttműködés, kölcsönösség, 

tisztelet; A családi szerepek; A családi szocializáció jellemzői 

FOGALMAK 

család, házasság, családi szerepek, gyermekvállalás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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− Különböző szövegtípusok feldolgozása (naplók, ismeretterjesztő szövegek, memoárok) tartalmi 
elemeinek megértése, értelmezése és bemutatása a család fogalma és társadalmi szerepe 
témakörben 

− Szempontok és minta segítségével családtörténeti interjúterv összeállítása 

− Káté összeállítása, plakát készítése a családi szerepekről 
− Kérdések megfogalmazása, kérdéssor összeállítása minta alapján: családtörténeti interjúterv 

készítése 
− Családtörténeti fotómontázs, digitális tartalmak összeállítása 
− Valós vagy elképzelt családtörténeti interjú készítése 

TÉMAKÖR: A család gazdálkodása és pénzügyei 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri a családi háztartás összetevőit, értelmezi a család gazdálkodását meghatározó és 

befolyásoló tényezőket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri a családi háztartás gazdasági-pénzügyi fenntarthatóságának és a környezettudatos 

életvitel kialakításának társadalmi jelentőségét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− A szövegértés, szövegalkotás fejlesztése  

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás támogatása 

− A háztartás fogalmának értelmezése 

− A család bevételeinek és kiadásainak csoportosítása 

− Információk gyűjtése és értelmezése a család megtakarítási lehetőségeiről 

− A tudatos vásárlás családi és társadalmi hatásainak megismertetése, az ok – okozati összefüggések 

feltárása 

− A családok takarékossági lehetőségei, a környezettudatos életvitel 

− A családokra jellemző fogyasztási szokások 

− Családi költségvetés alapvető elemeinek megismerése, értelmezése, a következtetések 

megfogalmazása 

 

− Családi háztartás; Bevételek, kiadások; A család fogyasztási szokásai 

FOGALMAK 

családi háztartás, a család bevételei: jövedelmek, társadalmi juttatások, a tulajdonból származó 

jövedelmek, örökség, nyeremény, a család kiadásai: létszükségleti kiadások, jóléti (például kulturális, 
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szabadidős és rekreációs) kiadások, rendkívüli kiadások, fogyasztás, pénzügyi tudatosság, gazdasági-

pénzügyi fenntarthatóság¸ környezettudatosság; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Családi háztartás, a család pénzügyeivel kapcsolatos dokumentumok elemzése 
−  Egy elképzelt családi bevételeinek és kiadásainak megtervezése 
− Szakértői mozaik vagy más, kooperatív csoportmunkában használható értékelő, ellenőrző 

tevékenység segítségével egy fiktív családi költségvetés vizsgálata 
− Infokommunikációs eszközök segítségével információk gyűjtése és értelmezése a család 

megtakarítási lehetőségeiről 

− Érvek összegyűjtése a tudatos vásárlás családi és társadalmi hatásairól 

− Plakát vagy digitális eszközökkel elkészített produktum a bevételekről és a kiadásokról, a 
megtakarítási lehetőségekről 

− A környezettudatos életmód alakításának lehetőségeit, tényezőit feltáró képzelt vagy valós riport 
készítése 

TÉMAKÖR: Településünk, lakóhelyünk megismerése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri településének, lakóhelyének kulturális, néprajzi értékeit, a település történetének alapvető 

eseményeit és fordulópontjait; 

– ismeri a saját településének, lakóhelyének alapvető jellemzőit, értelmezi a településen működő 

intézmények és szervezetek szerepét és működését. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– társaival együttműködve a lakóhelyével kapcsolatos javaslatokat fogalmaz meg, tervet készít a 

település fejlesztésének lehetőségeiről; 

– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg, tervet, tervezetet készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− Az együttműködési és a szervezőkészség fejlesztése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− A település, lakóhely környezeti sajátosságainak, történelmének megismerése  

− A településen jelenlévő egyházi, vagy kulturális szervezet, sportegyesület megismerése 

−  A település, lakóhely jellemzőinek megismerése 

− A település történelmi, kulturális, néprajzi értékeinek megismerése 

− A település, lakóhely közintézményei 

− A település fejlesztésének lehetőségei 
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− A település, lakóhely alapvető jellemzői; A település történetének sajátosságai; A lakóhely 

kulturális értékei; A településen működő intézmények és szervezetek 

FOGALMAK 

intézmény, önkormányzat, polgármester, polgármesteri hivatal, jegyző, egyház, vallási közösség, 

szervezet, karitatív szervezet, civil szervezet, alapítvány, településfejlesztés, társadalmi felelősség, 

fenntarthatóság; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Beszélgetőkör a település történelmi, kulturális, néprajzi értékeiről  

− Településtörténeti kvíz összeállítása 
− Ötletbörze: a település fejlesztése, a település környezetének javítása 

− Plakát vagy digitális tartalom készítése a település közintézményeiről, működésükről 
− Önálló vagy társas együttműködés eredményeként tematikus fotógalériák összeállítása a 

lakóhelyről, például Lakóhelyem múltja, archív fotók felhasználásával (Lakóhelyünk múltja…); 

Lakóhelyem, ahogy én látom (Lakóhelyünk, ahogy mi látjuk…) 

− Kreatív írás: Az önálló vagy a társas tevékenység révén különböző publicisztikai műfajú szövegek 

alkotása a település kulturális értékeiről és/vagy mindennapi életéről, eseményeiről az iskola 

honlapja vagy a helyi újság, weboldal számára 

− Helytörténeti tabló készítése 

− Tematikus fotógalériák összeállítása a lakóhelyről: múltja, környezeti-természeti és kulturális 

értékei, jellegzetes épületei 

TÉMAKÖR: Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– megfogalmazza a nemzeti identitás jelentőségét az egyén és a közösség szempontjából is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– társaival megvitatja a nemzetek, nemzetállamok helyét és szerepét a globális világban; 

– értelmezi és társaival megbeszéli a honvédelem jelentőségét a globalizáció korában; 

– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az önismeret fejlesztése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− Nemzeti identitás, hazaszeretet kialakítása, megerősítése 

− A magyar kulturális örökség és hagyományok megismerése 
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− A közösség iránti kötelességtudat és felelősségérzet kialakítása, a patriotizmus és lokálpatriotizmus 

értelmezése 

− A honvédelem szerepének, lehetőségeinek, feladatainak megismerése 

− Más kultúrák iránti érdeklődés kialakítása 

− A nemzetállamok helye, szerepe és fontossága a globális világban 

− Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszerének megismerése, elemzése 

− Népek, nemzetiségek megismerése Magyarországon és a Kárpát-medencében 

− Nemzetfogalom, nemzeti identitás, nemzetállam; Lokálpatriotizmus, hazafiság, európaiság; 

Nemzetiségek, nemzetiségi jogok 

FOGALMAK 

nemzet, nemzeti identitás, honvédelem, nemzeti kisebbség, nemzetiség, nemzetiségi jogok, Európai 

Unió, jogok és kötelezettségek, hazaszeretet, globalizáció, nemzetpolitika 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Fogalommagyarázat készítése 
− Forráselemzés: a nemzeti öntudat és a hazaszeretet megjelenése a művészeti alkotásokban 
− Digitális tartalmakkal támogatott előadás készítése a magyarországi nemzetiségek vagy egy 

nemzetiség hagyományairól, kultúrájáról 

− Vita a jogok és kötelességek egyensúlyáról 

− Gyűjtőmunka a honvédelem feladatairól, az ezzel kapcsolatos állampolgári kötelezettségekről 

− Lehetőség szerint a Honvédség állományából előadó meghívása az ország védelmével kapcsolatos 

feladatok témakörében 

− Esszéírás a nemzeti identitás megerősítésének fontosságáról 

− Tabló készítése az Európai Unió legfontosabb intézményeiről 
− Előadás a nemzeti önrendelkezés szerepéről a globális környezetben, ennek megvitatása 

− Grafikus szervező készítése Magyarország legfontosabb kétoldalú és többoldalú 
kötelezettségeiről, kapcsolatrendszeréről  

TÉMAKÖR: A magyar állam alapvető intézményei; az állam szerepe a gazdaságban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri a magyar állam alapvető intézményeinek feladatkörét és működését; 

– értelmezi a törvényalkotás folyamatát; 

– azonosítja az igazságszolgáltatás intézményeit és működésük jellemzőit; 

– értelmezi az állam gazdasági szerepvállalásának területeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri a jogok és kötelességek közötti egyensúly kialakításának és fenntartásának fontosságát; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs eszközöket; 

– felismeri a közteherviselés társadalmi és erkölcsi jelentőségét, kiemeli az adómorál javításának 

fontosságát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Digitális kompetencia fejlesztése 
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− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A magyar állam alapvető intézményeinek megismerése, rendszerezése  

− A magyar állampolgárság feltételei 

− A törvényalkotás menete 

− Az igazságszolgáltatás intézményeinek és funkcióinak megismerése 

− Az igazságszolgáltatás szereplői és feladatkörük 

− Az állam feladatainak megismerése, gazdasági szerepének azonosítása 

− Az állam bevételeinek csoportosítása 

− A háztartások és az állam kapcsolatrendszere 

− A közteherviselés, az adózás társadalmi jelentősége 

− A magyar állam alapvető intézményei: köztársasági elnök, Országgyűlés, Kormány, 

Alkotmánybíróság; Az igazságszolgáltatás funkciója és jellemzői; A bíróságok és az ügyészségek; Az 

ügyvéd tevékenysége és szerepe; Az állam szerepe a gazdaságban 

FOGALMAK 

állam, államforma, állampolgárság, alkotmány, Magyarország Alaptörvénye, köztársasági elnök, 

Országgyűlés, törvény, Kormány, Alkotmánybíróság, jogképesség, korlátozott jogképesség, intézmény, 

polgári per, büntetőper, bíróság, ügyészség, ügyvéd, közteherviselés, adó, adófajták, adómorál, 

pénzügyi tudatosság, rendvédelem, katasztrófavédelem; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Magyarország államformáiról időszalagos bemutató készítése 
− A törvényalkotás folyamatának bemutatása tanulói kiselőadás segítségével 
− Folyamatábra vagy egyéb grafikai szervező készítése és értelmezése a törvényalkotás folyamatáról 
− Igazságszolgáltatás részei: plakát vagy digitális tartalom készítése 
− Vita: a közteherviselés szerepéről, az adóelkerülés morális és gazdasági következményeiről  
− Szakértői mozaik: A magyar állam alapvető intézményei; Az állam szerepe a gazdaságban 
− Strukturált szövegalkotási feladat – az állami intézmények rendszerének vázlatos bemutatása 

− Egy kiválasztott intézmény egy napjáról, az ott elvégzett feladatokról elképzelt hivatalnok 

élménybeszámolójának készítése 

− Plakát vagy digitális bemutató készítése az állampolgári jogokról és kötelezettségekről. 

TÉMAKÖR: Mindennapi ügyintézés, felkészülés a felnőttkori szerepekre 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit, az alapvető ellátó rendszerek funkcióját és 

működési sajátosságait; 

– megismeri és értelmezi a diákmunka alapvető jogi feltételeit, kereteit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– társaival együttműködve információkat gyűjt és értelmez a foglalkoztatás, a szakmaszerkezet 

változásairól; 



 

10 
 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− A mindennapi ügyintézés alapvető feladatai, a legfontosabb ügytípusok 

− Az elektronikus ügyintézés  

− A diákmunka jogi feltételeinek, speciális jellemzőinek megismerése 

− Foglalkozások, szakmák, hivatások szempontok csoportosítása, összehasonlítása 

− A munkaerőpiac alapvető feltételrendszerének megismerése 

− Az életpálya-tervezés kérdései 

− A mindennapi ügyintézés területei; Az állampolgár hivatali ügyintézése; Foglalkozások, szakmák, a 

szakmaszerkezet változásai 

FOGALMAK 

ügyfélkapu, kormányablak, kormányhivatal, járási hivatal, polgármesteri hivatal, települési, fővárosi és 

kerületi önkormányzat,  körjegyzőség, diákmunka, munkaszerződés, pályaorientáció, életpálya-

tervezés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Tabló készítése a családokat érintő legfontosabb hivatali ügytípusokról 
− Helyzetgyakorlat vagy szituációs játék a mindennapi ügyintézés egy-egy eljárásáról 

− Vita: a diákmunka szerepe és lehetőségei 
− Grafikai szervező segítségével a szakmák, foglalkozások, hivatások csoportosítása 
− Kiselőadás, prezentáció készítése a digitalizáció és robotika szerepéről a munkaerőpiac 

változásaiban   
− Plakát készítése a pályaorientációt meghatározó tényezőkről  

− A szakmák, foglalkozások, mesterség és hivatás projekthez kapcsolódva beszámoló készítése egy 

szakmáról, szakmacsoportról 

− Disputa: Az automatizáció, a digitalizáció és a robotizáció gazdasági és társadalmi következményei 

TÉMAKÖR: A fogyasztóvédelem alapjai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– fogyasztási szokásaiban érvényesíti a tudatosság szempontjait is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A több nézőpontú, értelmező gondolkodás fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 
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− Digitális kompetencia fejlesztése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− A döntési képesség fejlesztése  

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A fogyasztóvédelem fogalmának értelmezése 

− A fogyasztóvédelem tipikus területei  

− A fogyasztói jogok és azok érvényesítésének lehetőségei 

− A fogyasztói társadalom kialakulása, sajátosságai: lehetőségek és veszélyek 

− A tudatos fogyasztói magatartás és a fenntarthatóság, környezetvédelem kapcsolata 

− Szerkezeti és folyamatábra értelmezése a fogyasztói jogokról és a fogyasztói érdekek 

érvényesítéséről 

− A körültekintő vásárlást megalapozó tájékozódás fontosságának tudatosítása 

--    Fogyasztóvédelem; fogyasztói jogok; tudatos fogyasztó 

FOGALMAK 

fogyasztóvédelem, fogyasztói jogok, fogyasztói társadalom, a fogyasztói érdekek védelme, tudatos 

fogyasztó, fenntarthatóság, ökológiai lábnyom 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Fogyasztóvédelemi tájékoztató plakát készítése, 
− Elképzelt vagy valós fogyasztóvédelmi esetek gyűjtése a sajtóból vagy a világháló segítségével 
− Animáció vagy prezentáció készítése a tudatos fogyasztói magatartás ismérveiről 

− Vita: a tudatos fogyasztói magatartás és a fenntarthatóság kapcsolatáról 
Folyamatábra készítése a fogyasztói társadalom kialakulásának hatásairól a természeti környezetre  

TÉMAKÖR: A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és a szociális ellátás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

–  értelmezi az alapvető ellátórendszerek funkcióját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− Az empátia erősítése 

− Az oktatási rendszer legfontosabb elemei, szereplői; felépítése, feladatai  

− Az egészségügyi ellátás színterei, feladatai, szereplői 

− A szociális ellátórendszer feladatai, szerepe a társadalomban 

− A közfeladatot ellátó személyek (pl. pedagógusok, orvosok, mentők) feladatai, kiemelt társadalmi 

hasznosságuk megértése 
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− A nagy ellátórendszerek társadalmi, gazdasági hatásainak megismerése  

− A köznevelési, az egészségügyi és a szociális intézmények jellemzői 

FOGALMAK 

köznevelés, felsőoktatás, szakképzés, egészségügyi rendszer, társadalombiztosítás, szociális ellátás, 

családtámogatás, kórház, rendelőintézet, szakorvos, háziorvos;  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Tájékoztató plakát készítése egy elképzelt település orvosi ellátásáról 
− Továbbtanulási tanácsadó kiadvány szerkesztése 8. évfolyamos tanulók részére az egyes 

iskolatípusokról 
− Szakértői mozaik: oktatási rendszer, egészségügyi rendszer, szociális ellátás 
− Vita: a szociális ellátás szerepéről és a társadalmi szolidaritás fontosságáról 
− Szempontok segítségével beszámoló készítése egy-egy ellátórendszer jellemzőiről: köznevelés, 

egészségügyi rendszer, szociális ellátás 
− Információ gyűjtése és digitális térkép készítése a település/járás vagy kerület/megye egészségügyi 

ellátást biztosító intézményeiről 
− Grafikai szervező készítése az általános iskola feladatairól, szerepéről a diákok szemszögéből 
− Prezentáció készítése a valamelyik ellátórendszer működéséről 
 


