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Bevezetés 

 

Köszöntjük a Tisztelt Olvasót! 

 

Ön a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium pedagógiai 

programját tartja a kezében. 

 

Az Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium elődjének, a 9. sz. Általános 

Iskolának alapítási éve 1976., helye Nyíregyháza, Ungvár sétány 22. 

 

Intézményünk a város egyik iskolája, amely uszodával rendelkezik., ezért életünk 

meghatározó eleme a sport, az úszás. Ennek megfelelően köznevelési típusú sportiskolai 

osztályokat, úszó osztályokat indítunk, és az utóbbi években a népszerű kézműves 

osztályokat, ahol emelt szintű művészeti nevelés, és emelt szintű matematika oktatás folyik. 

Munkánk sikerét iskolánkban kiemelkedő sporteredmények, elismert sportszakemberek 

fémjelzik. Egyedülálló lehetőség kínálkozik a sportutánpótlás biztosítására, amit a Magyar 

Olimpiai Bizottság is támogat. 

A lakótelepen elsőként itt indult gimnáziumi képzés. E szerkezetbe beleillett az 1991-ben 

elkezdett nyolcosztályos gimnáziumi képzési forma. Az elmúlt években a négy évfolyamos 

gimnáziumi osztályok speciális tagozatokkal indultak. A humán beállítottságú tanulók a 

társadalomtudományokat és az idegen nyelvet magasabb óraszámban tanulják. A kor 

társadalmi igényeit érzékelve, az idegen nyelv tanulásához széleskörű kínálatot biztosítunk, 

2003/2004-es tanévtől nyelvi előkészítő osztály indult, a 2008/2009-es tanévtől idegen nyelvi, 

a 2011/2012-es tanévtől dráma emelt óraszámú képzés kezdődött. Az iskola programja 

biztosítja a tanulók számára a továbblépést, illetve az átlépés lehetőségét, képességeik teljes 

kibontakoztatását.  

2013/14-es tanévtől a MOB által támogatott felmenő rendszerben kapcsolódtunk az 1-8. 

évfolyamon már működő sportiskolai képzéshez. A nyelvi képzés továbbra is kiemelt 

fontosságú és a dráma tantárgy a jövőben is része a helyi tantervnek. 

 

2007. augusztus 1-től az intézmény egy tagintézménnyel bővült a város 

önkormányzatának határozata alapján. Tagintézményként működik a Nyíregyházi Szabó 

Lőrinc Általános Iskola, helye Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice u. 6. 

Az iskolában 1-8. évfolyam működött, a 2011/12-es tanévtől 1-4. évfolyam maradt a 

tagintézményben. A tanulók adottságait, igényeit, eltérő fejlődési ütemét figyelembe véve 

hatékonyan fejlesztik a készségeiket, képességeiket. Prioritást kapnak a nyelvi-

kommunikációs képességek, matematikai alapkészségek, és ezek hatékony fejlesztése. 

Nevelési profilunk az egészségnevelést, egészségfejlesztést is magában foglaló környezeti 

nevelés. Mivel Sóstóhegyen közművelődési intézmény nincs, az iskola látja el ezen 

feladatoknak is egy részét a közművelődési színtér és a közművelődési könyvtár keretein 

belül. Fontos kiemelni az intézmény ideális természeti környezetét. A belső udvar, a tágas 

játszó- és sportudvar lehetőséget kínál arra, hogy a gyerekek minden szabad percüket friss 

levegőn, gondozott környezetben tölthessék. Az iskola 2005-ben kapta meg először az 

Ökoiskola megtisztelő címet. Állatsimogatót működtet. 

 

2011. augusztus 1-től az intézmény újabb két tagintézménnyel bővült a város 

önkormányzatának határozata alapján. Tagintézményként működik a Szőlőskerti Angol 

Kéttannyelvű Iskola intézményegységként a Kollégium, (Nyíregyháza, Kollégium u. 54.) és 

a Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény (Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 

29.) 
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A Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény 19. számú Általános 

Iskola megnevezéssel 1980 szeptemberében nyitotta meg kapuit. A Művelődési és 

Közoktatási Minisztérium engedélyével az 1992-es tanévben német kéttannyelvű, a 2010-es 

tanévben angol kéttannyelvű oktatást vezetett be. Emelt szintű számítástechnikai oktatás is 

folyik az intézményben. A beiskolázási körzetben élő családok szociális, anyagi és kulturális 

helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért a nevelő és az oktató munka ehhez a 

helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül segítik a nehéz körülmények között élő, 

hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságúnak tartják a 

tehetséges, jó képességű gyermekekkel való foglalkozást.  

 

Nyírszőlősön, a Nyíregyházához csatolt kertvárosi területen 1923 óta folyik nevelés, 

oktatás. Az intézmény szervezi az általános iskolai nevelést és oktatást, a kollégiumi nevelést, 

illetve közművelődési tevékenységet is folytat. A 2010/2011-es tanévben angol kéttannyelvű 

oktatás indult első évfolyamon, és emelt szintű testnevelés az első és ötödik évfolyamok egy-

egy osztályában. 2016-ban elnyerték az Örökös Öko iskola címet. Az iskola, szolgáltató 

tevékenységét a társadalmi valóságból eredezteti. Az ismeretek közvetítésén túl igyekszik 

funkciógazdag, nyitott iskolaként működni. Előnyben részesíti a pozitív motivációt, a 

meggyőzésen alapuló ráhatást. A gyermekek átmenetének törésmentes segítését biztosítja az 

óvoda, iskola, család, kollégium, középiskola egymásra épülése. 

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: a gyermekekből művelt, jól 

képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. + 

Intézményünk Akkreditált Kiváló Tehetségpont 2013-tól.  

 



 

 

5 

Pedagógiai mottónk: 

Egy élet a kezedben 

Ha a gyerekek kritizálva élnek, 

megtanulnak megbélyegzettnek lenni. 

Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, 

megtanulnak veszekedni. 

Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, 

megtanulnak szégyenlősnek lenni. 

Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, 

bűnösnek érzik magukat. 

Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, 

megtanulnak türelmesnek lenni. 

Ha a gyerekek bátorítva élnek, 

megtanulnak bízni. 

Ha a gyerekek dicsérve élnek, 

megbecsülve érzik magukat. 

Ha a gyerekek méltányosságban élnek, 

megtanulják az igazságot. 

Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, 

megtanulnak hittel élni. 

Ha a gyerekek megerősítve élnek, 

megtanulják magukat szeretni. 

Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, 

megtanulják megtalálni a szeretetet a világban. 

(Dorothy Law Holte)



 

 

6 

 

Az iskola hivatalos elnevezése: 

NYÍREGYHÁZI ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 

KOLLÉGIUM  

 

Az iskola fenntartója: 

 

Nyíregyházi Tankerületi Központ 

 

Az iskola székhelye, pontos címe: 

4400 Nyíregyháza  Ungvár sétány 22. 

Telefon: 42/512-822 Fax: 42/512-822 

e-mail: iskola@aranyj-nyh.sulinet.hu 

 

Tagintézmények: 

Szabó Lőrinc Tagintézmény Szőlőskerti Angol 

Kéttannyelvű Tagintézmény 

és Kollégium 

Zelk Zoltán Angol és Német 

Kéttannyelvű Tagintézmény 

4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy 

Igrice u. 6. 

4432 Nyíregyháza 

Kollégium út 54. 

4400 Nyíregyháza 

Krúdy Gyula utca 29. 

Telefon: 42/512-856 Telefon: 42/512-841 Telefon: 512 -826 

e-mail: 

titkarsag@sostohegyialtisk.hu 

e-mail: 

suli@szoloskert.sulinet.hu 

 

e-mail: 

zelkiskola19@gmail.com 

 

 

Az iskola alapítása, alapító okiratának száma, kelte, engedély kiállítója 

Alapítva: 1976. július 1. 

Kiállítója: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

Jelen pedagógiai program 2013. szeptember 1-jén lép életbe, amelyet tanévenként március 31-

ig felülvizsgálunk és módosítunk. 

 

 

1.1. Az intézmény bemutatása 

 

Iskolás korúak általános iskolai oktatása. 

Évfolyamok: 1-8. évfolyam 

 

Iskolás korúak napközi otthonos ellátása. 

Évfolyamok: 1-6. évfolyam 

 

Iskolás korúak gimnáziumi oktatása 

Évfolyamok: 5-12. évfolyam 

 

Iskolás korúak egésznapos oktatása 

Évfolyamok: 7-8. évfolyam 

 

Iskoláskorúak kollégiumi ellátása 

mailto:iskola@aranyj-nyh.sulinet.hu
mailto:titkarsag@sostohegyialtisk.hu
mailto:suli@szoloskert.sulinet.hu
mailto:zelkiskola19@gmail.com
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1.2. Alapfeladatok: 

 

Kézműves osztályok működtetése 1-4. évfolyamokon. 

Testnevelési osztályok működtetése 1.-8. évfolyamokon. Köznevelési típusú sportiskolai 

osztályok működtetése 1. évfolyamtól felmenő rendszerben, gimnáziumi évfolyamokban is. 

Informatikai osztályok működtetése 5-8. évfolyamokon. 

Nyolcosztályos gimnáziumi osztályok működtetése 5-12. évfolyamokon. 

Személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok. 

Nyelvi osztályok működtetése 9-12. évfolyamokon. 

Kiváló Akkreditált Tehetségpontként tehetségműhelyek szervezése, működtetése a teljes 

intézményben. 

A Nyíregyházi Szabó Lőrinc Tagiskolában: hátrányos helyzetű tanulók integrációs nevelése, 

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése oktatása, közművelődési 

könyvtártevékenység, 2006. július 1-től iskola közművelődési szintér működtetése. 

2021.szeptember 1.-től  5-8. évfolyam működtetése felmenő rendszerben. 

A Nyíregyházi Szőlőskerti Tagintézményben két tanítási nyelvű iskolai oktatás angol 

nyelven. Nyíregyházi Szőlőskerti Tagintézményben szintmérő szóbeli illetve összetett vizsga 

angol nyelvből 4. évfolyamon a két tanítási nyelvű osztályokban, alap- vagy középfokú 

nyelvvizsga 8. évfolyamon a tudásszinttől függően. 

Közművelődési könyvtár és szintér működtetése. 

Tehetséggondozás, tehetségműhelyek, szakkörök, sportkörök működtetése. 

A tanulók differenciált képességfejlesztése. 

Informatika oktatásunk 1-8. évfolyamon tanórai/szakköri keretek között valósul meg. 

Kiváló Akkreditál Tehetségpont. 

Kollégiumi ellátás. 

Integrációs és képesség-kibontakoztató program alkalmazása.  

A Nyíregyházi Zelk Zoltán Tagintézményben két tanítási nyelvű iskolai oktatás német és 

angol nyelven.  

Iskoláskorúak tehetséggondozása. Szakkörök, sportkörök, tehetséggondozó foglalkozások 

szervezése, működtetése. 

Iskoláskorúak felzárkóztató tevékenysége. Differenciált képességfejlesztés, korrepetálások 

szervezése, lebonyolítása. 

A Zelk Zoltán Tagintézményben belső szintmérő vizsga: német nyelvből 4., 6. évfolyamon és 

angol nyelvből 4. és 6. évfolyamon; alapfokú nyelvvizsga 8. évfolyamon mindkét nyelvből, 

választható középfokú is. (a pedagógus javaslatával a 14 életévüket betöltött tanulóknak), 

ECDL START vizsga (négy modul) 6,8. évfolyamon 

11. évfolyamú tanulók belső szintmérő vizsgáinak, 12. évfolyamú tanulók közép - és 

emeltszintű érettségi vizsgáira felkészítés, középszintű vizsgák lebonyolítása. 

Gimnáziumi tanulók egyéni képességeihez mért fakultációk szervezése és lebonyolítása. 

Egyetemi, főiskolai továbbtanulás szervezett előkészítése. 

Művészeti, kulturális, tanulmányi versenyek, bemutatók, seregszemlék szervezése, 

lebonyolítása. 

Tanulmányi kirándulások táborozások, üdültetések szervezése, lebonyolítása. 

Általános iskolai és gimnáziumi tanulók sporttevékenységének szervezése, versenyeztetése. 

Utánpótlás biztosítása több sportágban. 
Általános iskolai és gimnáziumi tanulók ismeretszerzését elősegítő iskolai könyvtár 

működtetése. 
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A gyermekvédelemről szóló törvényben meghatározott gyermek- és ifjúságvédelmi 

tevékenység szervezése, végzése, szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység, drog 

prevenció megvalósítása. 

Pedagógiai, szakmai továbbképzések, saját oktatási tevékenységgel összefüggő konferenciák 

szervezése, lebonyolítása. 

Módszertani anyagok kiadása, értékesítése. 

Minél jobb együttműködés alakítása a tanulók, szülők és pedagógusok között a 

minőségirányítás érdekében.  
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1.3. Az intézmény képzési ideje, osztályok száma: 

Az iskola képzési ideje: 12 évfolyam 

A képzés belső tagozódása: 

 

1-8. évfolyam általános iskola;jelölése: 1.a, 1.b. 1.c  .8.a, 8.b, 8.c 

5-13 évfolyam nyolcosztályos gimnázium;jelölése: 5.A-tól felmenő rendszerben, 8/7és 

8/8korábbiak szerint, 9.évfolyamtól 9.A…12.A  

9-12. évfolyam négyosztályos gimnázium;jelölése: 9.B-től ….12.B 

 

A képzés sajátosságai: 

 

A székhelyintézmény – általános iskola: 

 Egész napos oktatás 1-4. évfolyam 

 Köznevelési típusú sportosztályok (úszás, kézilabda, röplabda) 

 Kézműves osztályok 1-4. évfolyam 

 Úszó osztályok 1-4. évfolyam (minden alsó tagozatos megtanul úszni) 

 Számítástechnika 5-8. évfolyam 

 Matematika emelt képzés 2011. szeptembertől felmenő rendszerben 

 Nyelvoktatás 1. osztálytól 

 Integrációs és képesség kibontakoztató program (IPR) 

 SNI-s és BTMN-es tanulók integrált nevelése 

 

 

 

Négyosztályos gimnázium 

 Angol vagy testnevelés emelt óraszámú képzés 

 Gépírás, dráma tantárgy oktatása, emelt szintű fakultációk működtetése 

 Széleskörű idegen nyelvi választék biztosítása (angol, német, francia, olasz, orosz, 

latin, ukrán) 

 Sokszínű sportolási lehetőség, köznevelési típusú sportiskolai képzés, kézilabda 

akadémia működtetése, táncoktatás 9-12. évfolyamig 

 SNI-s és BTMN-es tanulók integrált nevelése 

 

 

 

Nyolcosztályos gimnázium 

 Latin nyelv oktatása szakköri formában 

 Széleskörű idegen nyelvi választék biztosítása (angol, német, francia, olasz, orosz, 

ukrán, latin) 

 Angol nyelv, történelem, informatika, matematika tantárgyak emelt óraszámú 

oktatása. 

 Gépírás, dráma tantárgy oktatása, emelt szintű fakultációk működtetése 

 Nyelvvizsgára felkészítés, tehetségek kiemelt gondozása, menedzselése 

 Sokszínű sportolási lehetőség, kézilabda akadémia, MOB által támogatott  sportiskolai 

képzés, táncoktatás 5-12. évfolyamig 

 SNI-s és BTMN-es tanulók integrált nevelése 
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Szabó Lőrinc Tagintézmény 

 Egész napos oktatás 1-4. évfolyamon 

 2021.09.01-től 5-8. évfolyam felmenő rendszerben 

 Egyéni fejlesztés SNI és BTMN-es tanulók számára 

 Erdei iskola működtetése 

 ÖKO iskola, Állatsimogató 

Zelk Zoltán Tagintézmény 

 Két tanítási nyelvű német idegen nyelv és német nyelven tanított tantárgyak oktatása 

1-8. évfolyamon 

 Két tanítási nyelvű angol idegen nyelv oktatása 1-8. évfolyamon és angol nyelven 

tanított tantárgyak oktatása 

 Informatika oktatása 1-8. évfolyamon 

 Egész napos oktatás 1-2. évfolyamon 

 Néptáncoktatás 1-2. évfolyamon 

 Kompetencia alapú oktatás implementációja 

Szőlőskerti Tagintézmény 

 ÖKO iskola 

 Angol kéttannyelvű képzés 2010-től felmenő rendszerben 

 Egész napos oktatás 1.-8. évfolyamon, felmenő rendszerben 

 SNI-s és BTMN-es tanulók integrált nevelése 

 Alsó tagozaton néptánc oktatása. 

 Informatika oktatása 1-8. évfolyamon tanórai/szakköri keretek között valósul meg. 

 Integrációs és képesség-kibontakoztató program (IPR) 

 Kollégiumi ellátás biztosítása 

 

Képzési struktúra: Arany székhely 

Általános iskola 

    Gimn.8-oszt,       Gimn.4oszt.,  

Érettségi                 Érettségi 

12. évf.    8 S-A  

11. évf.    8 S-A  

10. évf.    8 S-A  

9. évf.    8 S-A  

8. évf. S-Á I-Á  8   

7. évf. S-Á I-Á  8   

6. évf. S-I I-Á  8   

5. évf. S-I I-Á  8   

4. évf. S Ú KM    

3. évf. S Ú KM    

2. évf. S Ú-A KM    

1. évf. S Ú-A KM    

    

Jelmagyarázat: 

Ú - úszó 
K-  kézműves 

 

I-  informatika 

Á- általános, normál         

A-  angol emelt óraszámú 

képzés 

S- EMMI által támogatott 

sportiskolai képzés 

M- matematik
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A Szabó Lőrinc Tagintézmény képzési rendje 
 

5. évfolyam 

4. évfolyam 

Á 

Á 

 

3. évfolyam Á  

2. évfolyam Á  

1. évfolyam Á  
 

 

Nyíregyházi Zelk Zoltán Tagintézmény képzési struktúrája 

 

 

8. évfolyam Né -A 

7. évfolyam Né -A 

6. évfolyam Né -A 

5. évfolyam Né -A 

4. évfolyam Né -A Né: német kéttannyelvű 

3. évfolyam Né -A A: angol kéttannyelvű 

2. évfolyam Né -A 

1. évfolyam Né -A 

 

 

A Szőlőskerti Tagintézmény képzési struktúrája angol kéttannyelvű és testnevelés 2010-től 

felmenő rendszerben 8. évfolyamig. 

 

8. évfolyam  A  -Á 

7. évfolyam  A  -Á 

6. évfolyam A  -Á Á: általános 

5. évfolyam  A  -Á  

4. évfolyam  A -Á A: angol kéttannyelvű 

3. évfolyam  A -Á 

2. évfolyam A -Á 

1. évfolyam  A -Á 
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2. Nevelési program 
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2. Az oktató-nevelő munka alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai, eszközei 

2.1. Pedagógiai alapeszme 

„Legnagyobb cél pedig, itt e földi létben Ember lenni mindég, minden körülményben.” 

/ Arany János: Domokos napra/ 

 

Sokcélú 6-19 éves korú gyermekeket nevelő intézmény-együttesünk egyetért abban, hogy 

olyan ifjúságot kell nevelnünk, amelyik  

- képes megfelelni az élet mindennapi kihívásainak, felismeri és tiszteli a humánus 

értékeket, megőrzi emberi méltóságát, toleráns a mássággal, együtt érez a nála 

gyengébbekkel és elesettekkel;a hazájáért felelősséget érez, cselekedni akar és tud, 

felismeri a nemzeti függetlenség elleni törekvéseket, megérti hogy a diktatúrák elleni 

küzdelem állampolgári kötelezettség, képes feldolgozni a XX. századi totális 

diktatúrák jellemzőit és felismeri, hogy ezen rendszerek emberiség ellen elkövetett 

bűntettei soha nem évülnek el; 

- a tanulók életkori adottságuknak megfelelően ismerjék meg Magyarország 

Alaptörvényében – különösen a Nemzeti Hitvallásban és az Alapvetésben-foglaltakat; 

- képes elhelyezni a magyarság kultúráját európai kontextusban, kötődik 

szülőföldjéhez, ápolja a nemzeti hagyományainkat 

- igényli más kultúrák megismerését, ugyanakkor képes az alkotók vállalhatatlan 

politikai és morális szerepvállalásának feldolgozására; 

- nyitott a társadalmi jelenségek iránt, egészséges nemzeti öntudata legyen, amelytől 

idegen mindenféle nacionalizmus 

- rendelkezik a harmonikus társas kapcsolatok kialakításához megfelelő empátiával; 

- érti a családnak a társadalomban betöltött szerepét; 

- igényli a tiszta, egészséges környezetet; 

- életvitelét számos minta alapján, saját döntéseinek sorozataként alakítja; 

- felismeri a környezeti problémák kialakulásának kockázatát, látja ezzel kapcsolatos 

felelősségét; 

- tud célokat kitűzni maga elé, alapvető gazdasági és pénzügyi ismeretekkel 

rendelkezik, képes felismerni az összefüggést az életszínvonal, a globális problémák 

és a fenntarthatóság kérdései között, tudják mérlegelni döntéseik következményeit és 

kockázatát; 

- tudatos médiahasználó, megfelelő stratégiával rendelkezik a nem kívánatos tartalmak 

kiválasztására; 

- képes önálló, hatékony tanulásra, logikai műveletek alkalmazására. 

 

Nevelőtestületünk mindent megtesz azért, hogy 

- Emberközpontú iskolánkban érvényesüljenek az örök és általános erkölcsi értékek; 

- a nemzetiségek, a vallási-nyelvi etnikumok történelem – és jelenformáló szerepe és 

államalkotó létük elismerése az iskolai nevelés-oktatás egészében legyen jelen; 

- a szülők vallási meggyőződésük szerint szabadon nevelhessék gyermekeiket; 

- minden tanuló kibontakoztathassa képességeit, testi-lelki harmóniában élhessen. 

 

 

2.2. Az intézmény nevelési-oktatási célja, feladata  
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Az iskola és a kollégium a jelen és jövő elvárásainak megfelelő generációt szeretne útjára 

bocsátani. A valós társadalmi gyakorlat folyton változó szükségleteivel egy energikus, 

önmagában bízó, alkotó, tettre kész állampolgárt feltételez, aki felelősséget érez embertársai 

és környezete iránt. 

A szülői házzal együttműködve, a következő fejlesztési tulajdonságokat tartjuk szem előtt: 

- az alapkészségeket olyan szinten akarjuk elsajátíttatni, hogy felkeltse az igényt a 

további ismeretszerzésre, önművelésre; 

- a tehetséges tanulókat megfelelő felkészítésben részesítjük, hogy megállják helyüket 

a különböző versenyeken, s ez által pályaválasztásuk is könnyebbé válik; 

- társadalmi elvárás az idegen nyelvi és kommunikációs kultúra fejlesztése; 

- az informatikával együtt komoly számítástechnikai ismeretekre is szükség van; 

- az idegen nyelv tanulása következtében legyenek nyitottak a tanulók a különböző 

szokások, életmódok, kultúrák iránt; 

- a testnevelés sajátos eszközeivel járuljunk hozzá ahhoz, hogy a tanulók 

állóképessége, mozgáskultúrája szerves része legyen a személyiség harmonikus 

fejlődésének; 

- Alapelvek: egészséges életmódra nevelés, egészségkárosodás kiküszöbölése, 

sokoldalú mozgásműveltség kialakítása, egész életen át tartó fizikai aktivitás 

igényének kialakítása, egészséges nemzeti öntudatra szocializálás, fenntartható 

fejlődésre építő környezettudatos magatartás kialakítása. 

 

Feladatok 

- Az intézmény a tanulók életkori fejlettségi szintjéhez mérten válassza ki és rendezze 

el az emberre, társadalomra, tudományokra, technikára, természetre vonatkozó 

ismeretanyagot a tizenkét, tizenhárom évfolyamos oktatási rendszerben, a tanórán 

kívüli nevelésben. 

- A pedagógiai koncepciónk fontos elve a tanulóközpontúság. 

- Hatékony tanulási módszerek közvetítésével az önálló ismeretszerzés képességével a 

tanuló igazodjon el az információhalmazban, s tudja különválasztani a lényegest a 

lényegtelentől. 

- Érzékeny legyen a problémák megoldására, tudása legyen piacképes, gondolatait 

szóban és írásban megfelelően tudja összegezni. 

- Az átadott ismereteknek tükrözniük kell a kor színvonalát és tudományosságát, hogy 

a tanulók pályaválasztása képességeiknek megfelelő és zökkenőmentes legyen; 

- Az életkori sajátosságokhoz igazodva gyakorlati tapasztalatok alapozzák meg a 

természettudományos és műszaki pályák felé orientálódást. 

- A tanulók ismerjék meg a jelen kutatások eredményeit a piac igényeit, tudásuk legyen 

kompetencia-alapú, gyakorlatban alkalmazható. 

- Fejleszteni kell a tanulókban azokat a képességeket, amelyek a reális önismerethez és 

önértékeléshez szükségesek. 
- Szükségszerűnek tartjuk a tanítás, a tanulás folyamatának rendszerességét. 

- Kitartó munkára kell szoktatni a tanulókat, hogy a nehézségek ne riasszák, hanem 

sarkallják őket, hogy egész életükben megtartsák és fejlesszék a tanulásra való 

képességüket, kritikai ítélőképességüket, rendelkezzenek a stressz- és feszültségoldás 

különféle technikai eszközeivel. 
- Sokféle eszközzel és formában (pl. nyelvi, zenei, a vizuális kifejezés eszközeivel, 

tárgyalkotással) fejezzék ki gondolataikat, érzéseiket, véleményüket, vágyaikat és 

akaratukat! 

- Egymás munkájának, a közjavainak megbecsülésére kell törekedni. 

- Tolerancia a környezettel, a másság elfogadása legyen természetes. 
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- A nemzeti öntudat helyes értelmezése, mely más közösségekkel elsősorban vallási- 

nyelvi etnikumokkal, nemzetiségekkel is toleráns, nacionalizmustól és szegregációtól 

mentes legyen. 

- Komplex intézményi mozgásprogramot kell kialakítani, a mozgástanulás 

nélkülözhetetlen szerepet töltsön be a tanulók saját testképének felismerésében, a 

testtudat kialakításában. 

- Láttatni kell a diákokkal, hogy a fizikai erőnlét, a fittség – a test egészsége és jóléte – 

elválaszthatatlan a lelki egyensúlytól, a lélek egészségétől. A testi és a lelki egészség 

harmonikusan együttható fejlesztése és megőrzése a tanulók élethosszig tartó, 

egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetésre történő szocializálásának céljait 

szolgálja, melyhez szorosan kapcsolódjon a tehetséggondozás és a sokoldalú 

személyiségfejlesztés is. 

A két tanítási nyelvű iskola oktatási célja és feladata: 

4/2013.(I.11) EMMI rendelet 

A két tanítási nyelvű oktatás az anyanyelvi tudás fejlesztése és a magyar kultúra megismerése 

mellett a tanulók magas szintű idegennyelv-tudását és az idegennyelv-tanulás képességének 

fejlesztését szolgálja.  

- az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia egyidejű és 

kiegyensúlyozott fejlesztése, 

- a nyelvtanulás és az idegen nyelven történő tanulás stratégiáinak elsajátítása, 

- a célnyelvi műveltség intenzív fejlesztése, 

- a nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek fokozott kihasználása. 

2.3. Eljárások 

 

Az eljárások a megfelelő életkori sajátosságokat figyelembe véve a nyolc, tizenkét, 

tizenhárom évfolyamos iskola, kollégium minden tagozatára érvényesek és egymásra épülnek, 

ennek érdekében  

- Lehetővé kell tenni a legkisebbek számára az alsó tagozatban a természeti és 

társadalmi jelenségek megfigyelését és megértését, valamint az ahhoz szükséges 

alapkészségek magasabb szintű elsajátítását. 

- Ki kell használni a szűkebb és tágabb környezetünk által nyújtott lehetőségeket és 

megismerésben a fokozatosság elve alapján! 

- A magyar és egyetemes kultúra alkotásainak megbecsülésére kell nevelni 

- A felső tagozatos tanulókat olyan szintre kell juttatni az anyanyelv elsajátításában, 

hogy ezzel képesek legyenek önálló világképük kialakítására, a nemzeti 

hagyományokhoz való kötődésre, s továbbtanuláshoz szükséges alapismeretek 

megszerzésére. 

- Le kell rakni a számítástechnika alapjait. 

- Az intézmény külföldi kapcsolatait fejlessze hosszú távú együttműködéssé.  

- A tanulókat szilárd, biztos ismeretekkel kell felruházni, s meg kell tanítani logikusan 

gondolkodni.  

- Fontos egy idegen nyelv kommunikációs szintű elsajátítása. 

- A középfokú nyelvvizsga megszerzésére, az első idegen nyelvből 12. évfolyam 

végére B1 szintű nyelvtudás elsajátítására kell törekedni. 

- A diákok minél nagyobb számban jelentkezzenek továbbtanulásra. 

- Fel kell használnunk a művészeti tantárgyak (zene, rajz, tánc) és a sport 

személyiségformáló erejét. 

- Két tannyelvű osztályokban kiemelten kezeljük a:  

- tehetséggondozást, 

- nyelvvizsgára való felkészítést, 
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- idegen nyelvi programok, projekteket, 

- nemzetközi kapcsolatok kiépítését, 

- versenyeken való részvétel (különös tekintettel az angol és német kéttannyelvű 

országos versenyeket).verseny rendezését, 

- nyelvi csoportbontásokat, 

- szakkörök szervezését, 

- anyanyelvi lektor biztosítását, 

- nyelvi táborok szervezését - a célnyelv országaiban 

   - alsós évfolyamoknak Magyarország területén 

 -vizsgák: 4.évfolyam végén  A1 szintű belső vizsga 

  6. évfolyam végén  A2 szintű belső vizsga 

  8. évfolyam végén  B1 

  6. és 8. évfolyamon Célnyelvi mérés (OH)  

Az önálló életvitelhez, a társadalmi életben való cselekvő részvételhez, beilleszkedéshez: 

- Az intézmény szociális kompetenciákat fejleszt, hogy a tanuló képes legyen 

kooperatív és konstruktív együttműködésre. 

- A tanulók ismerjék fel és fogadják el azt a segítséget, amit az iskolán kívül a család, a 

kollégium, a különböző önképző és alkotó közösségek, és az egyház nyújtanak. 

- Ismerjék nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait és jeles személyiségeit. 

- Megfelelő konfliktus - és stresszkezelő technikák (kompromisszum, 

problémamegoldás) elsajátítására kell törekedni.  

- Cél, az egészséges életmód és a környezettudatos magatartás belső etikai 

megítélésére. 

- Legyenek tisztában az alapvető emberi normákkal, törekedjenek, a testi-lelki 

harmónia kialakítására. 

- A tanulók legyenek tisztában a legális és illegális drogok káros következményeivel. 

2.4. Eszközök 

- A tanítási órán, a tanórán kívüli és kollégiumi foglalkozásokon az eredményes 

motiválás, a felfedezés örömének megteremtése, a módszerek sokszínűsége, az 

egyénre szabott foglalkozás szolgálja a sikerélményt. 

- A tantestület módszertani kultúrája mindig igazodjon az adott közösséghez. 

- Lehetőséget kell biztosítani a tehetséges tanulóknak és az emelt szinten érettségizni 

szándékozóknak a tananyag magasabb szintű elsajátítására, a nehézséggel küzdő 

tanulóknak a felzárkózás megszervezésével a hátránykompenzációra. 

- A nevelőtestület személyes példaadással, magas fokú műveltséggel, igényességgel, 

humánumával igazolja, hogy tanulni érdemes és hasznos. Működjön együtt a 

szülőkkel, a pedagógiai szakszolgálatokkal. 

- A tanulók első számú kötelessége a tanulás, törekedjenek az igényességre, egyre 

magasabb szintű önállóságra. Viselkedéskultúrájukat az alapvető emberi értékek, az 

írott és íratlan erkölcsi normák határozzák meg. Öltözködésük legyen mértéktartó, 

óvják az iskola állagát, ápolják hagyományait. 

- Legyenek büszkék a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diáktársaikra.  
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Az intézményben folyó nevelő-oktató munka alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai, 

eszközei a kompetenciaterületek jegyében: 

ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK 
Tézisek, tényszerű 

megállapítások - 

kijelentő 

mondatokban 

fogalmazva. 

Mozgósító erejű, 

célok – felszólító 

mondatokban 

fogalmazva.  

Konkrét feladatok, 

tennivalók, 

amelyek 

elvégzésével valóra 

válnak a célok. Mit 

kell tennünk?  

Azon folyamatok, 

eljárások, melyektől 

sikert várunk. 

Alkalmazott 

módszerek, eszközök. 

Felsorolás. 

A nevelő – oktató 

munkában a 

demokratizmus, a 
humanizmus, az egyén , 

az élet tisztelete, a 

lelkiismereti-és vallási  
szabadság, a személyiség 

fejlődése, az alapvető 

közösségek 
együttműködésének 

kibontakoztatása, a 

felelősségvállalás 
másokért, a szolidaritás és 

a tolerancia értékei hatják 
át a tanítási-tanulási 

folyamatokat. 

 

Alakítsuk ki az alapvető 

kulcskompetenciákat a 

tanulókban: 
- anyanyelvi,  

- idegen nyelvi, 

- matematikai, 
- természettudományos, 

- digitális, 

- a hatékony önálló  
   tanulás, 

- szociális és állampolgári 

- kezdeményezőképesség  
  és vállalkozói komp., 

- esztétikai-művészeti 

   tudatosság és kifejező-   
   képesség. 

Minden kompetencia-

terület tartalmazza a 
szükséges ismeretek, 

képességek és attitűdök 

tárházát a NAT szerint. 

Fejlesszük az egész életen 

át tartó tanuláshoz 

szükséges motívumokat 

(önfejlesztő elképzelések) 

és tanulási képességeket 

(stratégiákat és 

módszereket)! 

 

A kulcskompetenciák 

NAT által meghatározott 

rendszere járuljon hozzá 

a szükséges ismeretek, 

képességek és attitűdök 

közvetítésével a kritikus 

gondolkodás, a 

kreativitás, 

kezdeményezőképesség, a 

problémamegoldás, a 

kockázatértékelés, a 

döntéshozatal és az 

érzelmek kezelése 

elsajátításához. 

A modern, 

személyközpontú, 

interaktív, tapasztalati 
tanulásra alapozó 

tanulásszervezési 

eljárások, módszerek, 
pedagógiai kultúra 

általánossá tétele. 

 
A tanulás tervezésében, 

szervezésében és 

irányításában a 

tevékenység-központú 

tanítási gyakorlatot 

honosítjuk meg, mely 
életszerű helyzetek 

teremtésével alkalmat 

nyújt konkrét élmények és 
tapasztalatok gyűjtésére. 

 

Az egyes kompetencia-

területekre készített 

programcsomagok 
(tanulói, tanári segédletek, 

demonstrációs eszközök, 

stb.) 

 
A képesség-

kibontakoztató felkészítés 

integrált felkészítésként 
szervezzük, mert a 

közösségfejlesztés és a 

személyiségfejlesztés a 
halmozottan hátrányos 

helyzetű és az e körbe 
nem tartozó tanulók közös 

felkészítése keretében 

valósul meg; 
 

A fiatalokat felkészítjük 

az önálló ismeretszerzésre 
és önművelésre, ennek 

feltétele a tanulási 

képességek és szilárd 
alapkészségek kialakítása. 

 

A tanulás tanítását és az 

önálló ismeretszerzés 
képességének kialakítását 

minden pedagógus 

tekintse kiemelt 
feladatának!  

 

A tanulási stratégiák, 

módszerek és technikák 
megtanítása minden 

tanulónak. 

 
A mérés, értékelés, mint a 

képességfejlesztés 

alapeleme. Nem az 
elsajátított ismeretanyag 

mennyiségének, hanem a 

kompetenciák szintjének 
meghatározását 

szolgálják. 

A mérési, ellenőrzési, 

értékelési és 
minőségbiztosítási 

rendszerben 

meghatározott rend 
szerint funkciójuknak 

megfelelően elvégezzük a 

diagnosztikus, a formatív 
és szummatív méréseket. 

 

A diagnosztikus és 

formatív mérések 
mérőeszközeit iskolai 

szinten készítjük el, 

illetve választjuk ki, a 
szummatív tesztek 

elkészítéséhez pedig 

megyei, ill. országos 
standardizált 

mérőeszközöket 

alkalmazunk. 
 

Az egyéni adottságokat 
figyelembe véve alakítjuk 

tanítványainkban a 

teljesítmény-központú 
beállítódást), az önálló 

tanulás képességét . A 

kiváló adottságokkal 
rendelkező tanulóknak 

lehetőség et teremtünk a 

tehetségük 
kibontakoztatására. 

 

Minden kolléga helyezzen 
kiemelt hangsúlyt a 

kreativitás fejlesztésére és 

a (belső) tanulási 
motiváció erősítésére!  

 

Differenciált nehézségű 
feladatokkal, testreszabott 

egyéni és csoportos 

foglalkoztatással 
lehetőséget adunk az 

egyéni haladási ütem 

kialakítására. 

A tanórai és tanórán 
kívüli tevékenységekben 

valódi problémák 

megoldásával, 
versenyekre történő 

felkészítéssel, szerepléssel 

alkalmazkodunk a 
különböző tanulói 

képességekhez.  

 

Egyéni fejlesztő 
programokkal 

(felzárkóztató, fejlesztő, 

versenyre készítő - 
tehetséggondozó), és a 

modern informatikai 

eszközök alkalmazásával 
(CD, Smart programok, 

videofilmek 

könyvtár) segítjük az 
egyéni haladási ütem 

követését. 

Iskolánkban minimum két 
idegen nyelvet (választás 

alapján: angol, német, 

francia, olasz, orosz, latin) 
magas színvonalon 

oktatunk. 

Az idegen nyelvek 
tanulása iránti igény 

felkeltése, használható 

idegen nyelvi tudás 
megszerzése. 

Minél több tanuló tegyen 
az általános iskola 

befejezéséig alapfokú, a 

középiskolások pedig 
képességeik 

függvényében közép-és 

felsőfokú nyelvvizsgát.  
12. évf. végére B1 szintű 

nyelvtudásra kell 

ösztönözni a tanulókat. 

Az idegen nyelv tanulását, 
az idegen nyelvi 

kompetencia kialakítását 

az adekvát stratégiák 
megválasztásával és a 

programok / taneszközök 

kiválasztásával segítsük! 
Természetesen az életkori 

sajátosságok és egyéni 

szükségletek figyelembe 
vételével. 

Szorgalmazzuk a modern 
nyelvoktatási technikák, 

módszerek és eszköztár 

alkalmazását, az SDT, 
interaktív tábla, Smart 

programok, az internet 

lehetőségeinek 
kihasználása.  
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ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK 
Alkotó pedagógiai klímát 

teremtünk az eredményes 
munka érdekében. 

 

Jellemezze munkánkat 

egyfelől a következetes 
követelés és igényesség, 

másrészt a tanulók 

jogainak, emberi 
méltóságának tiszteletben 

tartása, a velük szemben 

megnyilvánuló pedagógiai 
tapintat, bizalom, 

megértés, türelem, 

igazságosság, 
segítőkészség! 

Következetesen a 

„bátorító – megengedő” 
nevelői magatartást 

alkalmazzuk, amely 

pozitív szociális tükör a 
gyermekek számára! 

Demokratikus alapokon 

álló, integratív tanár – 
diák viszonyt alakítunk ki. 

A tanítási órák légköre, 

hangulata oldott, a 
tanulók sikerorientált 

beállítódással dolgoznak. 

Növeljük a tanulók aktív 

részvételét igénylő 
ismeretszerzési módok 

arányát (megfigyelés, 

kísérlet, új információs és 
kommunikációs 

technikákat alkalmazó 

anyaggyűjtés, modellezés, 
szerepjáték, 

drámapedagógia).  

Az ismeretek és 

összefüggések tanulói 
felfedezése, a 

szemléltetés, cselekvés, az 

aktivizáló módszerek 
alkalmazása jellemzi a 

tanulási – tanítási 

folyamatokat. A pozitív 
motivációs eszközökkel, a 

jutalmazás és büntetés 

módszereinek mértéktartó 
alkalmazásával. 

Támogatást adunk a 

szociokulturális hátrányok 

leküzdéséhez. Szakszerű 
integrációs és integrált 

nevelési gyakorlat 

megvalósítására 
törekszünk. 

 

Akadályozzuk meg azt, 

hogy a szocio - kulturális 

hátrányok tanulási 
esélyegyenlőtlenséget 

eredményezzenek! 

A rászoruló gyermekeket 

hatékony felzárkóztató 

munkával, napközi 
otthonos ellátással, 

tanulószobai 

foglalkoztatással, illetve 
igény szerint kollégiumi 

elhelyezéssel segítjük. 
 

Differenciált 

foglalkoztatással, az 

egyéni haladási ütemhez 
igazított fejlesztéssel, 

gyakoroltatással. 

Alkalmazzuk a kooperatív 
tanulási-tanítási 

technikákat és 
módszereket! 

Felzárkóztató, 

differenciált csoportos 

foglalkozás keretében és 
egyéni felzárkóztató 

korrepetálással. 

Együttműködés a 
Nevelési Tanácsadóval és 

a Gyermekjóléti 
Szolgálattal. 

Az általános társadalmi 

modernizációt követve 

lépést tartunk az 
informatikai fejlődéssel. 

A tanulókat a lehető 

leghamarabb 
megismertetjük az 

informatika alapjaival. 

A kompetencia alapú 
oktatás fokozatos 

kiépítésével alkalmazzuk 

az IKT eszközök és 
interaktív táblák adta 

lehetőségeket. 

Minden pedagógus tanulja 

meg és alkalmazza a 

modern 
infokommunikációs 

technikákat, a 

számítástechnikai - 
informatikai eszközöket a 

saját tantárgya oktatása 

során! 

Tanórai keretben és azon 

kívül megtanítjuk 

gyermekeinknek a 
számítástechnika alapjait, 

az interaktív táblával 

folytatott oktatási 
metódust. 

A fejlesztő programok 

alkalmazásával lehetővé 

tesszük minden tanulónak 
az egyéni tanulási utak 

érvényesítését. 

Alsó tagozatban már 

megismerkednek a 

számítógéppel, 
barátkoznak játékos 

képességfejlesztő 

programokkal, a felső 
tagozaton és 

középiskolában az iskola 

profiljának megfelelő 
informatikai képzést. 

ECDL vizsga lehetőséget 

nyújtunk. 

A közösségek 
biztosítanak terepet a 

növendékek 

önállóságának, 
öntevékenységének, 

önkormányzó 

képességének 
kibontakoztatásához.  

 

A tanulási tevékenységek 
közben és a tanulói 

közösségben való élet 

során fejlessze a tanulók 
önismeretét, 

együttműködési 

készségét, akaratát, 
segítőkészségét, erkölcsi 

normatíváját, 

szolidaritásérzését, 
empátiáját! 

 

Az elemi és politikai 
szocializáció 

folyamatainak tudatos 

irányítása, elősegítése. 
Növeljük tanulóink 

önbizalmát és 

önértékelését, építsük a 
pozitív énképét, erősítsük 

a belső kontrollos 

beállítódását fokozzuk a 
felelősségvállalást, az 

önállóságot!  

 

A kortárs kapcsolatok 
megerősítésével, elemi 

állampolgári és a 

mindennapi életvitellel 
összefüggő praktikus 

ismeretek nyújtásával. 

A diákönkormányzat 
érdemi működtetésével. 

A különböző 

kommunikációs technikák 
és konfliktuskezelési 

stratégiák elsajátítása. 

Személyes 
példamutatással neveljük 

gyermekeinket a 

változatos 
kommunikációs technikák 

alkalmazására, 

toleranciára, a másság 
elfogadására, empátiára, 

az emberi jogok 

tiszteletben tartása, a 
konfliktusok kezelésére. 

Gyakorlás és tréningek 

beiktatásával. 

A szociális, életviteli és 

környezeti kompetencia 

fejlesztése a nevelési 
célrendszer központi 

eleme; a konstruktív 

életvezetésre történő 
felkészítés feltétele. 

Ezáltal válhat a fiatal 

egyénileg sikeressé, és 
társadalmilag hasznossá. 

A pozitív tartalmú társas 

kapcsolatok építése, a 

természeti - társadalmi és 
emberi környezet felelős 

alakításában való aktív 

részvétel. 

Az alsó és középfokú 

oktatásban alkalmazzuk a 

kerettantervi jellegű – 
műveltségterületeken 

átívelő hat 

programcsomagot, amely 
lehetőséget kínál a 

képességek és készségek 

kialakítására, valamint az 
attitűdök formálására. 

Ezek: 

Én és a világ. 

Én és a másik.  
Az én dimenziója. 

Felnőtt szerepek. 

Toleranciára nevelés. 
Erkölcstan. 

Kooperatív tanulás-

tanítási technikák, 

drámapedagógiai 
módszerek, demonstrációs 

eszközök, SDT- anyagok. 
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ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK 
A SZÉK kompetenciák 

fejlesztését valamennyi 
tantárgy és műveltség-

terület kitűntetett 

kötelességének tekinti  

Tudatosan tervezze és 

valósítsa meg minden 
pedagógus tanórai és 

tanórán kívüli 

foglalkozásokon a 
szociális, életviteli és 

környezeti /SZÉK/ 

kompetenciák fejlesztését!  

A programok tartalmát 

beépíteni a különböző 
tantárgyak, illetve 

műveltségterületek 

tananyagába, a tanári 
tanmenetekbe, a tanórák 

anyagába. 

Összehangoljuk a 

tantárgyi, a műveltség-
területi (ember és 

természet, ember és 

társadalom, földünk és 
környezetünk, 

művészetek), valamint az 

osztályfőnöki és modulok 
(ember-és társadalom-

ismeret, etika; 

egészségtan; hon-és 
népismeret 

modulprogramok 

tematikáját. 

Az életkori 

sajátosságoknak 
megfelelő aktivizáló 

kooperatív módszerekkel 

dolgozunk. 

A szociális, életviteli és 
környezeti kompetencia 

fejlesztését az „Ember és 

társadalom” műveltségi 
blokk mindhárom 

aspektusa szolgálja: a 

történelem, az 
emberismeret és a 

társadalomismeret 

(jelenismeret); 
 

Az „Ember a 
természetben” műveltségi 

blokk ismeretanyaga az 

ember és természeti 
környezete viszonyát 

megalapozza. 

Az emberismeret az etika, 
az antropológia és a 

pszichológia 

alapfogalmainak, 
értelmezési kereteinek 

bemutatásával járuljon 

hozzá a tanulók 
önismeretének 

elmélyítéséhez! Nyújtson 

betekintést az embert 
másokhoz és önmagához, 

a társadalomhoz és a 
természethez fűző 

szellemi kapcsolatok 

világába! 
 

Tanuljanak meg a fiatalok 

globálisan gondolkodni és 
lokálisan felelősséggel 

cselekedni! 

 

Kiemelt feladatunk: a 
személyiség és az emberi 

jogok tiszteletére nevelés, 

a nemzeti identitás, az 
életkornak megfelelő 

társadalmi problémák 

iránti nyitottság, a 
környezetért érzett 

felelősség, a humánus, 

értékeket védő 
magatartás, valamint a 

demokratikus 
intézményrendszer 

használatához, az egyenlő 

bánásmóddal kapcsolatos 
ismeretek és képességek 

fejlesztése. 

Az egyes tanulókat és 
csoportjaikat aktivizáló 

módszerekkel (kooperatív 

tanulási technikák) alkotó 
folyamatokat 

kezdeményez a 

pedagógus.  
Az egésznapos és az 

„egésznap az iskolában” 

progrram nevelése és 
oktatása egységes keretbe 

foglalja a tanulók egyéni 
képességéhez igazodó 

fejlesztés teljes 

folyamatát, biztosítva a 
tanulóknak a pihenés, a 

kikapcsolódás, a 

szórakozás és a 
testmozgás lehetőségét; 

 

A programcsomagok 
elemei, modulok. 

 

Pozitív életfilozófiát 
közvetítünk, 

megalapozzuk a 

konstruktív életvezetés és 
egészséges életmód 

készségét. 

Kiépítjük a jóléti modell 
alapelemeit: 

1./egészségcentrikusság, 

2./alkotáscentrikusság, 
3./minőségcentrikusság 

4./kultúracentrikusság 

A kommunikációs - és 
viselkedéskultúra 

elsajátíttatásával alakítsuk 

ki tanítványainkban a 
tárgyi és személyes 

világukban való 

eligazodás képességét!  
Tudják helyesen megítélni 

az emberi kapcsolatok 

jelentőségét és minőségét! 

Tudatosítjuk a 
gyermekben a szűkebb és 

a tágabb környezetből 

megismerhető erkölcsi 
értékeket, erősítjük a 

pozitív szokásokat és a 

humánus 
magatartásmintákat. 

Hangsúlyt helyezünk a 

közelmúlt viharos 
történelmi eseményeinek 

etikai alapú megítélésére, 

a XX. századi totális 
diktatúrák lélektelen, 

emberellenes voltának 
sokoldalú bemutatására, 

különös tekintettel a 

társadalomtudományi és 
művészeti tantáegyak 

oktatása terén.  

Választási /döntési 
helyzetekben felelősen 

tudjanak cselekedni. 

A környezettudatos 
magatartást, a pozitív 

életvezetési és kulturált 

társas kapcsolati formák 
elsajátítását lehetővé tevő 

játékoktól a 

drámapedagógiai 
eszközökön át a valós élet 

problémáinak kezeléséhez 

mintákat adó szituációk 
megélésével segítjük a 

SZÉK kompetenciák 

fejlődését. 

A sport, az egészséges 
életmód terén a feltételek 

folyamatos javítása, a 

sportolási igény növelése 
a mindennapos testedzés 

lehetőségének 

biztosításával., a komplex 
intézményi 

mozgásprogram és az 

egészségnevelési program 
összhangjának 

megteremtésével. 

Kulturális, művészeti, 
környezetvédelmi értékek 

ápolása  

Reális önismeret és 

életszemlélet-formálással 
segítjük a továbbtanulási / 

pályaválasztási döntések 

kialakítását, a tudatos 
életpálya-építést, az 

egyéni karrierprogramok 

megvalósítását. 

Pozitív énkép és reális 

önfejlesztő stratégiák 
kialakítása minden 

tanulóban. 

A tanuló legyen képes 
énképébe, önreflexióiba 

integrálni az elsajátított 

tudást, készségeket, a 
tanulást segítő 

beállítódásokat), 

motívumokat 

A pedagógusok sajátítsák 

el és adekvát módon 
alkalmazzák a tanuló- 

megismerési eljárásokat 

és módszereket! 
Alakítsuk ki 

tanítványainkban az 

önmegismerés és 
önkontroll; az önmagukért 

vállalt felelősség, az 

önállóság; az önfejlesztés 
igényét és képességét! 

A tanuló megismerési 

technikák és eljárások 
elsajátítása és szükség 

szerinti alkalmazása az 

iskola belső mérési-
ellenőrzési programjának 

megfelelően. 

Vizsgálati módszerek, 

tesztek rendszerbe 
állítása, a tapasztalatok 

fejlesztő hatású 

visszacsatolása. 
Az eljárások 

alkalmazásához szükséges 

professzionális tudás 
megszerzése. 
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ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK 
A tudományok komplex 

rendszerének tartalma 
jelenik meg a SZÉK 

kompetenciaterületben 

(biológia, genetika, 
etológia, filozófia, etika, 

szociológia, kulturális 

antropológia, földrajz, 
pszichológia, pedagógia, 

társadalomismeret, 

művészettörténet/felnőtt-
ábrázolás, filmművészet, 

nyelvek, kultúrák). 

Ezen ismeretek 

integrációjának és 
szintézisének 

megteremtése a célunk az 

1-6. és 7-12. 
évfolyamokon. 

Az összefüggések és 

kölcsönös determinációk 
felismertetése, a felelős és 

kritikus gondolkodás 

fejlesztése, a döntési 
képesség és cselekvési 

készenlét kialakítása. 

Életből vett minták 

vizsgálata, variációs 
lehetőségek kidolgozása, 

a SZÉK programcsomag 

elemeinek alkalmazása. 

Szituációelemzés, 

alternatív megoldási 
stratégiák kidolgozása, 

ítéletek alkotása és 

vállalása. 

A testi, szellemi és lelki 

fejlődés harmóniájának 
integrációja a 

személyiségben.  

 

Fejlesszük a 

munkavállaláshoz 
szükséges 

kompetenciákat: 

rugalmasság, kreativitás, 
önállóság, döntéshozatal, 

cselekvőképesség, 

magabiztosság, kritikus 
szemlélet, felelősségtudat. 

Az egyéni munkakultúra 

kialakításához szükséges 
tevékenységek biztosítása 

Emberléptékű 

következetes követelés. 
Fejlesztő hatású 

visszacsatolás, mérés-

értékelés. 

Önértékelés, önkontroll, 

önfejlesztő stratégia. 
Pozitív tartalmú szociális 

kapcsolatok építése.  

A kulturált és egészséges 
életvitel kialakítása. 

A NAT valamennyi 

műveltségi területe 
szolgálja a 

kulcskompetenciák 

fejlesztését:  
- a magyar nyelv és 

  irodalom;  

- az élő idegen nyelv;  
- a matematika;  

- az ember és társadalom; 

- ember a természetben; 
- földünk – környezetünk; 

- a művészetek; 

- az informatika; 
- az életviteli és gyakorlati   

  ismeretek; 

- a testnevelés és sport; 
- erkölcstan. 

Cél: Az emberi élet 

harmóniájának 
megtalálása, a 

boldogságélmény 

megélése, a konstruktív 
életvezetés az egyén 

hasznára és a társadalom 

javára.  
Sokoldalú 

kompetenciákkal bíró 

ifjúság nevelése, akik a 
felnőtt életben 

megtalálják helyüket és 

boldogulásukat. 
 

Kiemelt fejlesztési 

feladataink: 
- énkép, önismeret, 

- hon-és népismeret, 

- európai azonosságtudat 
- egyetemes kultúra, 

- aktív állampolgárságra, 

- demokráciára nevelés, 
- gazdasági nevelés, 

- környezettudatosságra   

  nevelés, 
- a tanulás tanítása, 

- testi és lelki egészség, 

- felkészülés a felnőtt  
  szerepekre, 

erkölcsi normák 

kialakítása. 

A sokoldalú módszertani 

kulturáltság és változatos 
eljárások gazdag 

tárházából minden 

fejlesztő hatású adekvát 
eljárás alkalmazható.  

A hagyományos és 

digitális ismerethordozók 
sokaságából kiválasztva 

az adott életkorban 

célszerű módszereket és 
eszközöket; egyéni és 

csoportos aktivitásra 

serkentő munkaformákkal 
a tanulók fejlesztése.  

A kompetencia központú 

matematikatanítás alapja a 
matematika specifikus 

készségek, képességek, 

motívumok és attitűdök 
fejlesztése. 

A mindennapi pedagógiai 

munkánk fejlesztő jellegű 
legyen! A matematika a 

természettudományok 

eszköze. 

Az egyéni fejlesztési szint 

felmérése, személyre 
szabott tanulási 

módszerek keresése, 

természettudományos és 
műszaki pályák felé 

orientálódás. 

Egyénre szabott 

fejlesztési módok 
kidolgozása, 

differenciálás. 

Mérőlapok, feladatlapok, 

differenciált feladatok a 
gyorsan, az átlagosan, a 

lassan haladó tanulók 

számára. 

A mennyiségi oktatás 

helyett a minőségi oktatás 
előtérbe helyezése a 

természettudományok 
tanítása során. 

Biztosítsuk az 

alkalmazható tudást 
minden tanuló számára! 

Szakmai és módszertani 

megújulás a már jól bevált 
hagyományos módszerek 

mellett, tanórán kívüli 
lehetőségek kihasználása, 

kutatási eredmények 

beépítése 

A hatékony tanulási 

technikák megismertetése 
a nevelőkkel. 

Differenciálás  

Kooperatív technikák 
Projektek 

 

A releváns tudás 
kialakítása a matematikai-

logikai, a 

természettudományok, az 
idegen nyelvi 

kompetencia területen. 

Juttassuk el a tanulókat a  
realisztikus, azaz a 

mindennapi életben 

előforduló szituációkban 
való alkalmazás 

képességéhez! Az 

ismeretszerzés 
kísérletekre, 

megfigyelésre, 

tapasztalatokra épüljön. 

Szelektálni kell a 
tantárgyi tartalmak között 

azon témakörök 

hangsúlyosabb 
megjelenítésével, amelyek 

jobban elősegítik a 

megszerzett tudás 
alkalmazását és 

továbbfejlesztését, a 

készség és 
képességfejlesztést. 

A kompetencia alapú 
idegen nyelvi  és 

matematika oktatás 

bevezetése. 
Projektnapok szervezése. 

A gyakorlati életből vett 
problémák, feladatok 

megoldása. 

Az idegen nyelv 
funkcionális elsajátítása. 
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ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK 
A nyelvtudás nem a 

műveltség része csupán, 
hanem a mindennapi élet 

szerves része: 

- munkahelyhez segít,  
- az információ áramlást 

biztosítja, 

- bekapcsolódást enged a 
nemzetközi gazdasági, 

kulturális életbe. 

 
 

Használható nyelvtudás 

megszerzése, amely 
biztosítja, hogy a nyelv 

segítségével a tanuló a 

való életben cselekedni, 
tevékenykedni tudjon. 

Fejlett kommunikációs 

készséggel rendelkezzen. 

A tanulók idegen nyelv –

használati képességének 
fejlesztése: 

- beszéd 

- írásbeli szövegalkotás 
- szövegértés fejlesztése. 

 

Az információcsere 

érdekében a tanuló 
interakcióban, interjúban 

vesz részt. 

Egyszerű közlések 
lényegét megérti, 

szövegek lényegi 

tartalmát kiszűri. 
Nyomtatványokat ki tud 

tölteni, üzeneteket képes 

küldeni írott formában. 

Nyomtatott és hallott 

szövegek feldolgozása: 
- magazinok 

- interjúk 

- tévéműsorok 
- filmrészletek 

- történetek, mesék 

- levelek 
- szerepjátékok. 

 

Kiemelten fontos a 

produktív nyelvi 

tevékenységek fejlesztése, 
ezeken belül a szóbeliség 

prioritást élvez. 

 
 

A beszédfejlesztés fő 

céljai: 

- interakció 
- összefüggő beszéd. 

A tanuló az alapvető 

szükségleteinek 

kielégítése céljából 
egyszerű  közléseket , 

felszólításokat, kéréseket, 

utasításokat  tud adni. 
Személyekről, tárgyakról, 

helyekről egyszerű 

közléseket tud tenni. 

Betanult szerepeket el tud 

játszani. 

Csoportos, páros 
felkészülés után 

interakcióban vesz részt. 

Felkészülés után ismerős, 
személyes témában 

informál. 

A párban és csoportban 

dolgozzák fel az adott 

témákat, szituációkat. 

Az írásbeli szövegalkotás 

fejlesztése is alapvetően 

fontos a mai modern 
világunkban. 

Növekedjen a tanuló 

kreatív íráskészsége, ezzel 

képes lesz meglévő 
ismereteit ötletesen, 

újszerűen, szokatlan 

funkcióban használni. 

Tudjon írni: 

- üzeneteket, 

 - feljegyzéseket, 
- életrajzot, 

- magánlevelet, 

- egyszerű történéseket, 
- hivatalos levelet. 

 

Ajánlott nyelvi 

tevékenységek: 

- vázlatkészítés, 
- életrajz írása, 

- élménybeszámoló, 

- üzenet, 
- feljegyzés írása, 

- történet tömörítése. 

Minták, vázlatok, 

produktumok elemzése, 

alkotása. 
Gyakorlás 

A szövegértés a 
beszédértés és az olvasás 

kompetenciáját foglalja 

magában. 

A cél, hogy a tanuló fő 
vonalaiban képes legyen 

megérteni a köznyelvi 

beszédet, a legfontosabb 
információkat ki tudja 

szűrni, tudjon követni 

részletesebb instrukciókat. 
Továbbá, hogy megértse a 

közlésekben kifejezett 

érzelmeket. 

A legfontosabb feladat, 
hogy a hétköznapi 

témákról szóló szövegeket 

megértse a tanuló. 
Hosszabb szövegeket 

hallva, olvasva a kívánt 

információt megtalálja, 
megértse. 

Mindenféle szövegtípus 
hallgatása és olvasása a 

megfelelő nyelvi szinthez 

igazodva. 
- hírműsor 

- filmrészlet 

- interjú 
- történetek, mesék,  

- versek 

Autentikus olvasott és 
hallható anyagok. 

A projektmunka minél 
szélesebb körű bevezetése 

és alkalmazása a tanulók 

nyelvi készségeit 
integrálja és fejleszti az 

általános tanulási 

képességeket, is mint 
tervezés, 

információszerzés, 

kooperatív tanulás. 

A projektmunka során a 
tanulók átélhető, valós 

élményeket szereznek, 

tevékenységüket önmaguk 
irányítják, a csoportban 

való együttműködés a 

kommunikatív 
nyelvhasználatot erősíti. 

A tanulók képesek: 
- egy adott modellt 

követve saját szöveget 

alkotni, 
- saját munkájukat 

bemutatni, 

- követni tudja a 
projektkészítés lépéseit, 

- megérti a projekt 

forrásaként használt 
szöveg üzenetét és a fő 

információt. 
 

 

Szabad interakció: 
feladat 

- felmérés 

- tervezés 
- követés 

- értékelés 

- megvitatás. 
 

Különböző anyag és 
eszközhasználat, minél 

szélesebb választékban. 

A nyelvórákon lehetőség 

nyílik az általános 
kompetenciák és a 

kommunikatív nyelvi 

kompetencia integrált 
fejlesztésére. 

A cél, hogy növekedjen a 

tanuló  
- kreativitása, 

- önismerete, önbecsülése, 

- váljon autonóm 
személyiséggé, 

- legyen képes 

együttműködésre, 
- fejlődjenek 

interkulturális 

kompetenciái. 

Fontos arra felkészítenünk 

a gyermekeket, hogy 
legyenek képesek 

érdeklődően, empátiával, 

segítő szándékkal fordulni 
más népek képviselői felé. 

Az emberi élethelyzetek 

sokfélesége és az alapvető 
emberi azonosságok 

eltörölnek 

országhatárokat. 

Az interkulturális 

tudatosság kialakítása. 
Ehhez ismernie kell a 

saját és más kultúrák 

különbözőségét, a 
kisebbségi kultúrákat és 

tudjon összevetéseket 

készíteni azáltal, hogy 
önmagát egy nagyobb 

kultúra részének tekinti. 

Az adott nemzet életét 

bemutató autentikus 
anyagok, azok sokszínű 

feldolgozása. 

A nemzeti öntudat, a 

hazaszeretet erősítése, 

Európához való 
tartozásunk tudatosítása. 

A XX. századi totális 

diktatúrák etikai alapú 
megítélése. 

 

Tanulóinknak a 

társadalmi folyamatokról 

és a demokráciáról 
kialakult tudását 

felhasználva aktívan 

vegyenek részt a 
közügyekben.  

Tolerancia, 

együttműködés, 

kompromisszumra 
törekvés, kommunikációs 

készség, 

problémamegoldó készség 
fejlesztése, előítéletek 

leküzdése.  

Közéletiség gyakorlása 

iskolai színtereken, 

nemzetünk jeles 
személyiségeinek 

megismerése. 

 

A XX. század 

eseményeinek tárgyilagos 

feldolgozása, Határon túli 
magyar területek 

megismerése,  



 

 

22 

ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK 
Testi, lelki egészség 

harmonikusan együttható 
fejlesztése és megőrzése 

A tanulók élethosszig 

tartó fizikailag aktív, 
egészségtudatos 

életvezetésre való 

szocializálása 

Komplex intézményi 

mozgásprogram minőségi 
megvalósítása, 

Stressz és 

konfliktuskezelő 
technikák elsajátítása. 

Egészséges életmód 

igényének beépítése az 
oktatás különböző 

színtereibe 

Mozgástanulás a tanulók 

testképének 
megismerésében és a 

testtudat kialakításában 

Európa országaival 

ismerkedés - felvi 
programok sokszínű, 

változatos 

mozgásprogram kínálata  
Városi, megyei, országos 

rendezvényekbe 

bekapcsolódás, azok 
szervezése, 

tehetséggondozás 

Az értékelés 

kompetenciákra 
irányuljon és 

kommunikatív 

nyelvhasználat során 
történjen. 

Fontos összehasonlítási 

szempont a tanuló korábbi 
teljesítménye. 

Lényeges az önértékelés, 

mely az autonóm 
nyelvtanulók fontos 

mércéje. 

A megszerzett nyelvtudás 

fenntartása egy életen át 
tartó folyamat. A 

bizalommal teli légkör 

növeli a tanuló 
önbizalmát, önbecsülését, 

önismeretét. Cél, hogy az 

értékelés, fejlesztő, építő 
jellegű legyen. 

Az értékelésnek fontos 

része legyen  
- az önértékelés, 

- a társak értékelése. 

Legyen szubjektív, 
kvalitatív és szöveges. 

Figyelembe kell venni az 

eltérő kiindulási nyelvi 
szinteket. 

Érdemjegy, pontszám és 

százalékok nélkül, szóban 
és írásban is visszajelzést 

kap a tanuló, ami kiemeli 

erősségeit és annyi 
problémával szembesíti, 

amennyit a közeljövőben 

reálisan képes megoldani. 

A tanuló komplex 

tevékenységének közös 
értékelése. 

2.5. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos megállapítások, célok, feladatok  

A személyiség az ember és a külvilág kölcsönhatásából alakul ki. Az iskola szempontjából az 

ember nekünk a gyerek, a külvilágot pedig az iskolai környezet és mi, pedagógusok adjuk. 

A pedagógusnak fokozott felelőssége van a tanulói személyiség fejlesztésében, ennek során a 

következő tanuló célok elérésére törekszünk:  

- éljen úgy, hogy igénye legyen a saját személyiségének megismerésére és 

kibontakoztatására (önbecsülés, önbizalom); 

- vállaljon felelősséget saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, 

kreativitás); 

- éljen egészségesen, szeressen mozogni, sportolni, legyen aktív részese a komplex 

intézményi mozgásprogramnak. 

- tevékenyen vállaljon részt szűkebb és tágabb környezetének védelmében, 

- legyen nyitott az élményekre, az esztétikum befogadására, 

- váljon fogékonnyá az emberi kapcsolatokra, a barátságra (hűség, önzetlenség, 

megértés, tapintat, őszinteség, udvariasság, figyelmesség, tolerancia a mássággal); 

- sajátítsa el a kulturált magatartásformákat (udvariasság, figyelmesség, fegyelem, 

önfegyelem, közösségi érzés, áldozatvállalás); 

- törekedjen az előítélet-mentességre, a konfliktus és stressz kezelésére, 

- tisztelje és szeresse szüleit, nevelőit, társait; 

- képes legyen szeretetet adni és kapni; 

- ismerje és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott 

formáit és módszereit; 

- tudjon rövidebb és hosszabb távra tervezni, reálisan mérlegelni és dönteni; 

- jellemezze a hazaszeretet, ugyanakkor tudja, hogy a magyarság az európai nemzetek 

közösségének része 

- küzdjön az esélyegyenlőtlenség és a szegregáció ellen.  

- Beszéljen és viselkedjen tisztelettel a másik nemmel szemben. Az udvarias kulturált 

viselkedés az iskolában nyitott ablaknál, de az iskolán kívül, buszmegállóban, utcán 

stb. is alapkövetelmény. 

A fentiekből következően intézményünk tanulója: 

- Legyen humánus, empatikus, erkölcsös, nyitott, eleven, magabiztos, kedves, 

barátkozó természetű, szorgalmas, tisztelettudó, szófogadó, kitartó, ambiciózus, 
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együttműködő, hazájához hű, a nemzetiségek, a nyelvi-vallási etnikumok iránt 

megértő és befogadó, legyen tettre kész és érezzen felelősséget a nemzetéért, 

példamutató magatartású közösségi ember. Tudatosan éljen: a szabályok be nem 

tartásának  következetesen következménye van amiről előre tudja, hogy alkalmazni 

fogják vele szemben, ha nem tesz eleget a követelményeknek. 
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2.6. A közösségfejlesztés színterei és feladatai 

A közösségfejlesztés vagy közösségszervezés a közösségek kezdeményező és 

cselekvőképességének fejlesztését jelenti, amelyben kulcsszerepe van az egyes iskolai és 

kollégiumi közösségeknek, a pedagógusoknak, mint közösségfejlesztőknek, akiknek bátorító-

ösztönző-informáló munkája segítheti, kiegészítheti, megerősítheti a meglévő közösségi 

formákat, erőforrásokat. E feladat során az iskola együttműködik a szülők közösségével. 

Ennek lényege a tevékeny közösség nevelőerejének tudatos, szakszerű kiaknázása az egyéni 

fejlődés érdekében. Ez egy olyan folyamat, amely aktív dinamikus kapcsolatot teremt az 

egyén és a társadalom között. E folyamatban alakul ki az egyén és a társadalom konkrét, 

áttekinthető, értelmezhető, átélhető viszonya. 

A közösségfejlesztés színterei: 

- a tantestület 

- a szakmai munkaközösségek 

- az osztályközösségek 

- kollégiumi csoportok 

- a szakkörök. 

Egyéb színterek: 

- szülői közösségek 

- az intézményben jelen lévő egyházak, a hittanórák 

- öntevékeny művészeti csoportok 

- a diákok érdeklődési körének megfelelő egyéb színterek: 

művészeti magániskola, sport, nyelviskola stb. 

- közös szabadidős programok 

- osztálykirándulás 

2.6.1.Közösségfejlesztés 

A közösségfejlesztés ma már széles körben elfogadott, mint az emberek közügyekben való 

tevékenységét és részvételét fokozó módszer: amely megoldást keres a hátrányos területek 

felszín alatt rejtőzködő problémáira. De nem korlátozódik erre. 

Az iskolai a kollégiumi oktató-nevelő munka során több figyelmet kell fordítani – bővített 

anyagi háttérrel – a tehetséggondozásra, a személyiség kibontására. 

Ennek előfeltétele, hogy a közösség tagjai tisztában legyenek saját értékeikkel, elérendő 

céljaikkal, az odavezető út nehézségeivel, buktatóival, s eredményeivel. 

Pedagógiai programunk egyik legfontosabb feladata a közösség tagjai személyiségfejlesztő 

metodikájának követése. A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka 

intézményünkben egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén 

valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

Ennek lépéseit következetesen betartjuk – attól a pillanattól kezdve, amikor a csoport tagjai: a 

tantestület, a gyermek vagy a szülői közösség találkozik egymással.
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2.6.2. A közösségfejlesztéshez szükséges készségek 

1. hatékony kommunikáció és kifejezőképesség 

2. a versenyszellem és az együttműködés egyensúlya 

3. önismeret, önbecsülés 

4. társasági alkalmazkodó készségek 

5. személyes kapcsolatok építése 

6. az érzelmek alkotó jellegű feldolgozása - az érzelmi intelligencia fejlesztése 

7. stressz-kezelés 

8. magabiztosság 

9. kritikus gondolkodás 

10. döntéshozás 

11. problémamegoldás 

12. a másság elfogadása, a szegregáció és diszkrimináció elutasítása 

A közösségformálást speciális didaktikai játékok segíthetik. 

2.6.3. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendje 

A DÖK a Nemzeti Köznevelési. Törvény hatályos jogszabályai (48.§) értelmében működik. 

Szervezeti és Működési Szabályzata van, amely az iskolai SZMSZ melléklete. 

A DÖK minden őt (személyesen és testületileg) megillető jogát gyakorolhatja. A diákjogok a 

mindennapi életben érvényesülnek. 

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendje.  

Az iskola, a kollégium tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük 

megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében - a házirendben 

meghatározottak szerint - diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a 

nevelőtestület segíti. 

A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak - a nevelőtestület véleménye meghallgatásával 

- saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik 

megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. 

A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak 

létre. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és 

pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az 

intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

a) az intézményi SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása 

előtt, 

b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

d) a házirend elfogadása előtt. 

Az intézményi diákönkormányzat és az általános művelődési központban működő 

diákönkormányzat megalakulására, működésére, jogállására a diákönkormányzatra 

vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 
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2.6.4. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

- A különböző szintű intézményi tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 

A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodni kell az életkorral változó 

közösségi magatartáshoz: a kisgyermek – a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró 

személyiségének lassú átalakulásától– az önmagát értékelni és irányítani képes 

személyiséggé válásig.  

Feladat: Az intézményi élet egyes területeihez (tanórákhoz, kollégiumi és tanórán kívüli 

tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének 

tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. A Házirend betartatása és betarttatása.  

- A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. A tanulói közösség által történő 

közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett 

tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi 

együttéléshez szükséges magatartási és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjtenek. 

- Az önkormányzat képességének kialakítása. Nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk 

elé célt kitűzni, ezért összehangolt módon tevékenykedni, az elvégzett munkát értékelni, a 

közösségért felelősséget vállalni. 

- Harmonikus kapcsolat kialakítása a természeti és társadalmi környezettel. A hon- és 

népismeret alapozza meg a tanulók nemzettudatát, mélyítse el a hazaszeretetet és 

ösztönözzön történelmi, kulturális és vallási emlékeink, hagyományaink ápolására, 

megbecsülésére, a velünk élő nemzetiségek, vallási-nyelvi etnikumok elfogadására, 

történelem-és jellemformáló szerepének, államalkotó létüknek elismerése. 

Kapcsolódjanak be közvetlen környezetünk értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. A 

fenntartható fejlődésre épülő, környezetkímélő magatartás legyen a tanulóink életvitelét 

meghatározó erkölcsi alapelv. 

- Életkornak megfelelően ismerjék meg az Alaptörvény Nemzeti hitvallás és Alapvetés 

tartalmát, az alapvető emberi jogi fogalmakat. 

- Legyenek érdeklődők az európai kultúra, életmód, szokások iránt, becsüljék meg ezeket. 

Közvetlenül is vállaljanak részt a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. 

- Empátia és tolerancia képesség fejlesztése, segítőkész magatartás a beteg, illetve sérült 

embertársak iránt. Tanulóink legyenek nyitottak a másság iránt. 

- Legyenek képesek eligazodni az új információs környezetben, és azt kritikai módon 

használni. Alakuljon ki az önálló ismeretszerzés, véleményalkotás, érvelés képessége. 

Iskolánkban legfontosabbnak tekintjük az osztályközösséget, amely szokásokkal, 

szemléletmóddal rendelkező tanulók közössége, ahol az életszemléletet kell formálni és 

továbbfejleszteni. Ebben nagy a szerepe a közösségnek, mivel a kortársak hatnak egymásra. A 

tanuló idejének legnagyobb részét az osztályközösségben tölti, ezért nagyon meghatározó 

annak légköre, szellemisége, hatása a tanulók egymás között kialakuló kapcsolatrendszerére, 

viselkedési formáira. 

 Az osztályközösség feladata: 

 valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása, 

 az egyéni értékek felismerése, 

 egymás tiszteletben tartása, 

 egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési problémákban, 

 a másság elfogadása, a tolerancia, a szegregáció elutasítása, 
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 társaik segítése, támogatása gondjaik, problémáik megoldásában, 

 mások gondjainak, nehézségeinek felismerése, 

 szociális, életviteli és környezeti (SZÉK) kompetenciák kialakítása. 

A közösség irányításában, alakításában meghatározó a szerepe van az osztályfőnököknek. 

Különösen fontos a szerepe problémák felismerésében és azok keresésében. Fontos a szerepe 

és a tevékenysége abban, hogy a családot hogyan tudja bevonni, befolyásolni a tanuló 

támogatásába, mennyire azonos alapelvekkel irányít az iskola és a család. Az osztályfőnök 

ismerje fel a tanuló problémáit, érzékelje az esetleges deviáns eseteket, és találja meg a 

problémák megoldásához a helyes utat, vagy azokat a személyeket, akik a probléma 

megoldásában a segítségére lehetnek. Jelzőrendszer működtetése. 

2.6.5. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló 

tevékenységi rendszer és szervezeti formák 

A tanulói személyiség fejlesztésének színterei: 

- tanórai foglalkozások 

- tanítási órán kívüli egyéb tevékenységek. 

a.) A személyiség formálásának és közösség alakításának legfontosabb színtere a tanóra. 

A tanítás-tanulás folyamatában kiemelten fontosnak tartjuk: 

- a barátságos, biztató légkör megteremtését, 

- a tanulók érdeklődésnek felkeltését, 

- változatos módszerekkel, szervezeti formákkal a tanulói aktivitás biztosítását, 

- a tanulók egyéni adottságaihoz fejlődési üteméhez igazodó differenciált oktató-nevelő 

munkát, 

- az alapvető emberi értékek kialakítását, elmélyítését, 

- az önálló ismeretszerzés, véleményalkotás képességének kialakítását. 

b.) Tanítási órán kívüli tevékenységek: 

2.6.6. Hagyományőrző tevékenységek 

 Nemzeti ünnepek 

- október 23. A Köztársaság kinyilvánításának évfordulója  

- március 15. Emlékezés a 1848-49-es szabadságharcra.  

 Meghatározott rendezvények, megemlékezések 
- Tanévnyitó  

- Tanévzáró 

- Egyéb ünnepi megemlékezések (Holocaust, Kommunizmus áldozatai, Nemzeti 

összetartozás napja)  

- Verebélyiné Tóth Marianna Asztalitenisz Emléktorna 
 

 Választott programok 

a) Veréb – Pinty – és Csibeavató – Szőlőszem-Szőlőfürt avató 

Bemutatkoznak az általános iskola 1. és 5. a négy- és nyolcosztályos gimnázium első 

éves tanulói 

b) Őszi bál –felső tagozatok zenés rendezvénye  

c) Szalagavató – végzős gimnáziumi osztályok tanulóinknak szalagtűzés, bemutatkozás, 

majd közös vacsora 
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d) Mikulás – az alsó, felső tagozatban, kollégiumban 

e) Karácsonyi ünnepkör – December hava. Szőlőskert: Adventi forgatag és vásár 

f) Farsangi bál az 1-8. évfolyam számára 

g) TEHETSÉGNAP 

h) A névadókról elnevezett hetek 

Nyílt tanítási órák, koszorúzás, sport, tanulmányi, kulturális versenyek, bemutatók, 

fordított nap, diáknap 

i) Angol, magyar nyelvű dráma bemutatók  

j) Hallo- Martin lampionos felvonulás (Zelk) 

k) Diákgyűlések 

l) Családi napok 

m) Egészségnap, egészséghét  

n) Iskolarádió 

o) Szüreti Nap (Szőlőskert)-Sportnap 

p) Szavalóversenyek hete 

q) Jótékonysági bál 

r) Kulturális gála – az iskola tehetséges tanulóinak bemutatkozása 

s) Az első osztályosok bemutatkozása a leendő tanulóknak és szüleiknek, óvónőiknek 

t) Aranytallér óvodások versmondó versenye  

u) Aranyovi- Iskolára hangoló foglalkozások 

v) Ballagás a gimnáziumban  

w) Nyílt nap a gimnáziumban 

x) Nyelvi hét, angol kulturális nap (Szőlőskert) természettudományos hetek 

y) Iskolai újságok, szerkesztése, kiadása, (Aranyélet, Tücsökzene, Közelkép, 

Szemezgető) 

z)  Ki? Mit? Tud? 

aa) Csatlakozunk az országosan meghirdetett Témahetekhez 

 Sportrendezvények 

a) Röplabda torna,  

b) Megyei Kollégiumi Asztalitenisz Verseny 

c) Focibajnokság 

d) Sportnap 

e) Zelk: Kosárlabda Kupa, OVI-SULI Bajnokság, Mikulás Tollaslabda Kupa 

f) Szőlőskert: Szőlőskerti Kupa (labdarúgás, kézilabda, tűzharc, szivacskézilabda) 

 Tanulmányi kirándulás 

- A gimnázium kétnapos vagy kétszer 1-1 napos tanulmányi kiránduláson vesz részt a 

szülők döntése alapján. Az általános iskola alsó tagozatos tanulói évenként egy tanítási 

napon lévő kiránduláson vesznek részt. 

- Az általános iskola felső tagozatának tanulmányi kirándulása 1 vagy 2 napos. 

A tanulmányi kirándulásokról tervezetet és értékelő elszámolást kell készíteni, mely 

tartalmazza a kirándulás célját, pedagógiai feladatát, választott útvonalát, indulás és 

érkezés idejét, költségvetését. Az utazással, a kirándulás szervezésével  kapcsolatos 

szabályozás az SZMSZ mellékletében található. 

7.évf.-12.évf. egy tanítási évben a Határtalanul pályázat támogatásával tanulmányai 

során  minden osztály legalább 1 alkalommal kirándul egy határon túli magyarlakta 

területre. 
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Az osztályok szülői közösségével egyeztetett költségeket a szülők biztosítják. 

Hangversenybérlet, színházbérlet vásárlása szülői finanszírozással történik. 

 

- A(z) Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium részt vett az 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-3.2.14-17-00004 számú „NyEW 

WAY- Az angol nyelvoktatás megújítása a Nyíregyházi Egyetemmel” című pályázati 

projekt végrehajtásában. A projekt közös megvalósítása hozzájárult a középfokú oktatásában 

részt vevő tanulók nyelvtudásának javításához, nyelvi érettségin való eredményességük 

növeléséhez, valamint a középfokú tanulmányaik végéig a középfokú (vagy azzal 

egyenértékű) nyelvvizsgához jutó tanulók számának növeléséhez. 

Intézményünk, oktatási-nevelési programjának fejlesztése érdekében vállalja, hogy az EFOP-

3.2.14-17-00004 azonosító számú projektben kifejlesztett módszereket és segédanyagokat 

alkalmazza annak érdekében, hogy az angol nyelv elsajátítását előmozdító, a tanulók 

motivációját növelő, élményközpontú idegennyelv-tanítást valósítson meg. 

Ennek érdekében az élménypedagógiai módszertani felkészítés alapján intézményünk angol 

nyelvtanárai alkalmazzák az alábbi innovatív nyelvoktatási megoldásokat: 

-optimális tanulási környezet 
-az információs technológia eszközeire építő, kommunikációs igényt növelő oktatási 

metodika 
-kreativitást igénylő, kihívást jelentő, motiváló, differenciált feladatok 
-a világról való tudást gazdagító, önkifejezést ösztönző, kommunikáció- és interaktivitás-

központú óraszervezés 
-differenciált foglalkozás a sajátos nevelési igényű gyerekekkel, a tanulásban akadályozott 

tanulókkal a sajátosságaikhoz igazodó módszerekkel és tananyagokkal 
-a Nyíregyházi Egyetemmel közösen kifejlesztett 5 kötetes tankönyvcsalád / feladatbank 

használata, beépítése az angolnyelv-oktatás tematikájába 

 

2.6.7. A szülők, tanulók és pedagógusok együttműködésének formái, intézményi partnerei 

kapcsolattartásának rendje  

A közösség alakítása a szülőkkel együttműködve 

A szülői jogok és kötelességek összhangja a közösségek formálásában is elengedhetetlen.  

A tanuló törekedjen a közösségi együttműködés magatartási szabályait elsajátítani és betartani 

(Köznevelési törvény 72§ (7.) e.). 

A szülő köteles elősegíteni gyermekeinek a közösségbe történő beilleszkedését, a közösségi 

élet szabályainak elsajátítását, elfogadását (Köznevelési törvény 45.§ e.). 

1.A pedagógusok és a tanulók közötti együttműködés formái: 

-tanórai munka, 

-osztályfőnöki órák, 

-közösségi programok, 

-egyéni beszélgetések,  

-kollégiumi csoportfoglalkozások, 

-diákönkormányzat, 

-kérdőívek, vizsgálatok.  
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2.A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten, e-naplón, ellenőrzőn keresztül 

írásban) tájékoztatják. 

3.A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, 

illetve választott képviselőik, diák önkormányzati képviselőik útján közölhetik az 

iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel. 

4.A szülőket az intézmény egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 

feladatokról az iskola igazgatója, az osztályfőnökök és a csoportvezetők tájékoztatják: 

-tájékoztató faliújság az intézmény előterében, 

-iskolai és kollégiumi honlap, 

-dokumentumok nyilvánossága. 

5.A SZÜLŐK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE AZ ALÁBBI 

FÓRUMOK SZOLGÁLNAK: 

aa..))  CCSSAALLÁÁDDLLÁÁTTOOGGAATTÁÁSS  ((SSZZÜÜKKSSÉÉGG  EESSEETTÉÉNN))  

Feladata a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve 

tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 

b.) SZÜLŐI ÉRTEKEZLET (félévenként egy alkalommal) 

Feladata: 

a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

a szülők tájékoztatása 

-az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

-az országos és helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 

-a helyi tanterv követelményeiről,  

-az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

-saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

-a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről 

-az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, 

problémáiról, 

a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása 

az iskola igazgatósága felé, szükség esetén összevont szülői értekezlet. 

c.) FFOOGGAADDÓÓÓÓRRAA: félévenként két alkalommal intézményi szinten, heti szinten az egyéni  

fogadóóra alapján. 

Feladata a szülők és a szaktanárok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-

egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal (otthoni tanulás, 

szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, 

továbbtanulás stb.). 

dd..))  NNYYÍÍLLTT  TTAANNÍÍTTÁÁSSII  NNAAPP  

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka 

mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon 

közvetlenül gyermeke és az osztályközösség életéről, a tanórán kívüli 

tevékenységről. 

e.) ÍÍRRÁÁSSBBEELLII  TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ 

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával 

összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű 

programokról. 

A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai 

munkaterv évenként határozza meg. 

ff..))  SSZZÜÜLLŐŐII    SSZZEERRVVEEZZEETT  
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osztály szülői munkaközösség 

iskolai választmány 

 

Az osztályok SZMK tagjai az évenkénti választmányi ülésen SZMK vezetőséget 

választanak a tagozatok létszámarányának megfelelően. Az SZMK vezetősége az 

éves munkaterv alapján végzi feladatát, segíti az iskola célkitűzéseit s annak 

megvalósítását. 

A kompetencia alapú oktatással kapcsolatos nyilvánosság biztosítása, a szülők 

megnyerése, szemléletformálása az együttműködés növelése érdekében (projektek, 

témahét, három hetet meghaladó projekt, innovációk stb.) 

A szülők aktívan részt vesznek az intézmény munkájában: 

- mint a szolgáltatás megrendelői 

- mint a tanulási, nevelési folyamat segítői 

- mint az iskolai közélet szereplői. 

A szülői jogok érvényesülése az intézményben: 

- a pedagógust és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási 

kötelezettség terheli a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan információt és 

adatot illetően, amelyről munkája során szerzett tudomást. 

- A szülő kötelessége, hogy rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó 

pedagógusokkal, tartsa tiszteletben az iskola vezetői, pedagógusai emberi méltóságát és 

jogait. 

- A szülő joga, hogy figyelemmel kísérje a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai 

munka eredményességét. 

Az intézmény dolgozói, a tantestület a hatékony munkavégzés és az eredményesség 

érdekében folyamatos munkakapcsolatban van a közvetett és közvetlen partnereivel.   

A kapcsolattartás feladatorientált az éves munkatervben rögzített személyek és teamek révén. 

 Közvetlen partnereink: 

- a Nyíregyházi Tankerülethez tartozó óvodák, általános- és középiskolák 

- szülők (SZMK, szülői értekezlet, fogadóóra, családlátogatás, iskolai rendezvények…) 

- tanulók (DÖK gyűlés, iskolagyűlés, osztályfőnöki óra, tanóra, tanórán kívüli 

foglalkozások…) 

- munkatársak (alkalmazotti, nevelőtestületi) 

- nyolcosztályos gimnáziumok regionális szövetsége 

- az intézmény székhely szerinti oktatási intézmények 

- felsőfokú intézmények. 

- kollégiumok megyei munkaközössége 

 

Közvetett partnereink: 

- NEFMI (szabályozás, dokumentumok véleményezése…) 

- Kormányhivatal (szabályozás, mérés, OKTV, érettségi vizsga…) 

- MPI –Szakmai szolgáltatások igénybevétele 

- Megyei Pedagógiai Szakszolgálat –szolgáltatások igénybe vétele 

- Gyermekjóléti Szolgálat – gyermekvédelem 

- Családsegítő Szolgálat – gyermekvédelem 

- Arany Alapítvány (iskolai) – tehetséges tanulók támogatása 

- Életfény Alapítvány (iskolai) –rászoruló tanulók támogatása 

- „Gyermekeinkért 16” Alapítvány tehetséges és rászoruló tanulók támogatása 

- Történelmi egyházak –hitoktatás 
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- Nyíregyházi Sportcentrum sportiskola –sportban tehetséges tanulók versenyeztetése 

- Városi Stadion –rendezvények 

- Continental Aréna – sportszakosztályi tevékenységek 

- Nyíregyházi Sportcentrum – sportszakosztályi tevékenységek 

- Alapfokú művészetoktatási intézmények – tanulóink művészeti képzése 

- Móricz Zsigmond Színház – Színházlátogatás 

- Mandala Dalszínház – színházlátogatás 

- Váci Mihály Művelődési Kp .-Rendezvények 

- Jósavárosi Művelődési Ház – Rendezvények 

- Jósa András Múzeum –Tanulmányi kirándulás 

- Piccoli Archi –tanulóink zenekari tagok 

- Városi Diákiroda – Diákprogramok 

- ORSZÁGOS TEHETSÉGHÁLÓZAT szervezetei 

- Iskolaorvosok –egészségügyi felülvizsgálat 

- Az intézményi étkeztetést végző vállalat/cég 

- 2P Oktatási BT Budapest – drog prevenciós, tanári felkészítés 

- Rendőrség – DADA program 

- NYÍRKEF 

- Periféria Egyesület 

- Városi TV – Tanulószoba, szalagavató kupa 

- Kelet-Magyarország – Információk az intézmény tevékenységeiről 

- Német Nemzetiségi Önkormányzat 

- Kíváló Akkreditált Tehetségpont intézményeinek hálózata 

2.6.8. A pedagógusok helyi feladatai 

Alapvető felelősségek és feladatok: 
 

Munkáját felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek és személyiségének 

fejlesztése érdekében végzi.  

Nevelő – oktató munkáját a nevelőtestület által kialakított egységes elvek alapján a 

módszerek és taneszközök szabad megválasztásával tervszerűen végzi. Megismeri a 

szaktárgyában rendelkezésre álló programot és tankönyveket, s ezek közül az intézmény 

pedagógiai koncepciója alapján a tanulók adottságaihoz igazítva választja ki a 

legmegfelelőbbet. 

Év elején a követelményeket figyelembe vevő, a képességek fejlesztését célzó 
tanmenetet, tematikus tervet készít. 

Tanítási óráira és tanórán kívüli, kollégiumi foglalkozásaira rendszeresen felkészül, azokat 
szakszerűen és pontosan megtartja. 

A tanítási órára, kollégiumi foglalkozásra való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem 
állapotára, ha az osztály elhagyja a tantermet, akkor – ellenőrizve az állapotokat – 
utolsóként távozik. 

Szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja. 

Tanítási óráján, kollégiumi foglalkozásán vagy azt követően bejegyzi a digitális naplót, 
nyilvántartja az óráról hiányzó vagy késő tanulókat. A hét utolsó tanítási napjáig a heti 
adminisztrációt a digitális naplóban rögzíti. 

Az SZMSZ-ben meghatározott módon történő megbízással éves munkatervben rögzített 
időpontban óraközi ügyeletet vállal, beosztható étkeztetés felügyeletére, szükség 
szerint igazgatóhelyettesi utasításra helyettesítést végez. 
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Egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az 
osztályokban elvégzendő tananyagról, várhatóan egy hetet meghaladó hiányzása előtt 
tanmeneteit – a szakszerű helyettesítés megszervezése érdekében – az 
igazgatóhelyetteshez eljuttatja. 

Munkájának megkezdése előtt 10 perccel köteles megjelenni az intézményben, illetőleg a 
foglalkozás helyén. Akadályoztatása esetén a munka megkezdéséig értesíti a 
helyettesítésért felelős igazgató helyettest, valamint hozzájárul a helyettesítés 
szakszerűségéhez. 

A szaktanár, mint a nevelőtestület tagja köteles részt venni a testületi értekezleteken, 
megbeszéléseken, iskolai, kollégiumi szintű rendezvényen, ünnepségen. 

Kötelessége szakmai és pedagógiai tudásának állandó gyarapítása, hét éves továbbképzési 
ciklus alatt 120 óra teljesítése. 

Aktívan részt vesz a munkaközössége foglalkozásain, megosztja kollégáival szerzett 
ismereteit, egyezteti velük a szaktárgyi értékelés helyi elveit. Részt vesz a helyi 
tantervek kidolgozásában, továbbképzési célú előadás, bemutató foglalkozás, óra 
tartásában. 

Javaslatot tesz az iskolai, kollégiumi munkaterv szakterületét érintő pedagógiai, 
szervezési, stb. feladataira. 

A szaktárgyában kimagasló teljesítményt és kreativitást mutató tanulókat hozzásegíti 
tehetségük kibontakoztatásához (szakkör, tanulmányi versenyre való felkészítés). 

Aktív szerepet játszik az intézmény programjában meghatározott – szaktárgyával 
kapcsolatos – szabadidős programok versenyek szervezésében. Ezekről a programokról 
elektronikus összegzést készít. 

Óráin, foglalkozásain gondot fordít a tanulók differenciált foglalkoztatására, egyéni 
fejlesztésüket optimális szintű, személyre szabott feladatokkal szolgálja. 

Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók teljesítményeit, gondot fordít arra, hogy az 
írásbeli és gyakorlati számonkérés egyensúlyban legyen. 

A tanulóknak adott osztályzatokat szóbeli értékeléskor azonnal, írásbeli dolgozatnál a 
kijavítást követő órán ismerteti a tanulókkal. 

Összeállítja, megíratja és két héten belül kijavítja a szükséges iskolai dolgozatokat, a 
témazáró dolgozat időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt 
időpont előtt tájékoztatja. 

A félévi és az év végi zárás előtt utolsó témazáró, illetve iskolai dolgozatot legkésőbb 2 
héttel a jegyek lezárása előtt megíratja. 

A kötelező írásbeli házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja és 
értékeli. 

Rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a heti óraszám kétszeresének 
megfelelő számú osztályzatot (de legalább félévi 3 osztályzatot) ad minden 
tanítványának. 

Az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a digitális naplóba, a tanuló egy írásbeli vagy 
szóbeli feleletére csak egyetlen osztályzat adható (kivételt képez a magyar nyelv és 
irodalom dolgozatok értékelése). 

Tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk 
mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról 

Azonosul az intézmény célkitűzéseivel 

A belső és külső mérések eredményei és saját értékelése összhangjára törekszik. 
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Az igazgató beosztása szerint részt vesz az érettségi, felvételi, osztályozó és különbözeti 
vizsgákon, intézményi méréseken. 

Elkíséri az intézmény tanulóit az intézményi ünnepségekre, hangversenyre, intézményi 
szervezésű rendezvények külső helyszíneire. 

Szükség szerint kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel. 

Kötelezően részt vesz az iskola szülői értekezletein, fogadóóráin. 

Hetente egyéni fogadóórát tart. A szülőkkel való találkozási alkalmakkor tájékoztat a 
tantárgyi követelményekről, a tanulók előmeneteléről, megbeszéli velük a gyermek 
fejlődésében felmerülő problémákat. 

Bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület 
kiürítésében, menti az általa használt legfontosabb dokumentumokat. 

Pedagógiai tevékenységét folyamatosan elemzi, értékeli, szükség szerint módosít a 
gyakorlatán, alkalmazza a PDCA ciklust. 

Felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges szemléltető eszközök, digitális tábla, 
könyvek, stb. rendeltetésszerű használatának biztosításáért. 

Tudatosan formálja az intézményről alkotott képet, prezentációval, és / vagy évkönyvbe, 
honlapra összegzések készítésével, a partnerekkel való kapcsolattartás során 
megnyilatkozásaival   

A szaktanár megadott szempontok szerint írásban vagy szóban, félévenként elemzi és 
összegzi a munkáját.  

Terveit felülvizsgálja, szükség szerint módosítja, meghatározza az erősségeit és a javítandó 
területeit.  Alkalmazza a PDCA ciklust. 

A fentieken kívül, a hatályos jogszabályoknak megfelelően minden olyan feladat 
elvégzése, amivel az intézmény igazgatója vagy az igazgatóhelyettese megbízzák. 
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2.6.9.Az osztályfőnöki munka tartalma és az osztályfőnök feladat 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével.  

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

2.7. Napközi otthon, tanulószoba 

Amennyiben a szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban napközi 

otthon (4-6. évfolyam) és tanulószoba (7-8. évfolyam) működik. A tanítási szünetekben a 

munkanapokon összevont napközis otthoni csoport üzemel, ha ezt a szülők igénylik. 

Napköziben 7.óra szabadidős foglalkozás , 8-9. óra tanulmányi munka. 

Tanulószoba esetén nincs szabadidős foglalkozás, 7.-8. órán tanulmányi munka folyik. 

 

Ezekben a csoportokban lehetőség van a közösség egyéni arculatának a kialakítására, a 

közösségi feladatok szervezésére, felelősök választásával a közösségben végzett irányítási, 

ellenőrzési feladatok gyakoroltatására. 

A tanuló közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai 

keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítására, ápolására nyílik lehetőség. 

Ezen foglalkozások természetes része a környezettudatos magatartásra nevelés. 

2.7.1. A Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény Kollégiuma 

A kollégium jelentős szerepet játszik az ott lakó tanulók tanulási és szocializációs esélyeinek 

növelésében. 
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A nevelőtanárok, nevelő-oktató munkát segítők, gyermekorvosok, körzeti védőnők és a 

Gyermekjóléti Szolgálat összehangolt, a gyermekek jövőjéért érzett felelősséggel végzett 

munkája eredményesen zárt tanéveket és középiskolai továbbtanulást jelent. A diákok közül a 

HH-s, HHH-s és SNI-s tanulók aránya a tagintézmény hasonló számadatainál magasabb. A 

kollégium a saját eszköz-anyagi és személyi feltételei segítségével megpróbálja ellensúlyozni 

a családok munkanélküliségből, szegénységből és szegregációból táplálkozó 

reménytelenséget mutató hatását.  

 

Tárgyi feltételek: 

Az épület és a bútorzat felújításra érett, a felszereltség szerény. Javításra, fejlesztésre pályázati 

lehetőséget lehet igénybe venni. 

Humánerőforrás: 

A kollégium dolgozói továbbképzések és újabb képesítések megszerzése révén folyamatosan 

fejlesztik, bővítik szakmai tudásukat. Rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a városi 

kollégiumokkal.  

A kollégium részletes pedagógiai programja 4. sz. mellékletben. 

2.8. Az intézményi könyvtár 

Az iskolai könyvtár működését a Könyvtári SZMSZ szabályozza, amely az intézményi 

SZMSZ melléklete. Itt került rögzítésre: 

- feladata és gyűjtőköre 

- kezelésének és működésének rendje 

- fenntartásának, fejlesztésének, gazdálkodásának módja 

- az állományvédelem eljárásai 

2.8.1. Az intézmény könyvtár tevékenysége  

Iskolai könyvtár működik az Arany János székhelyintézményben, a Zelk Zoltán és a 

Szőlőskerti Tagintézményben. A Szabó Lőrinc és a Szőlőskerti Tagintézményben a Móricz 

Zsigmond Megyei Könyvtárral kötött megállapodás alapján letéti könyvtár üzemel. 

Az intézményi könyvtár az iskolai műhelymunka nélkülözhetetlen része, ami egyúttal azt is 

feltételezi, hogy a könyvtáros szervezi, összefogja, koordinálja a médiatári eszköztárra épülő 

pedagógiai fejlesztő, önművelő tevékenységet. Kialakítja az adott intézmény könyvtár-

pedagógiai stratégiáját. A részletes Könyvtár pedagógiai Program a Könyvtári SZMSZ 

melléklete. A könyvtári pedagógiai tevékenység kiemelt feladatai:  

-Az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák révén.  

-A tanuló életvitelét kedvezően befolyásoló tudáskonstrukciók kialakítása.  

-A könyvtárral különösen jól fejleszthető kompetenciák fejlesztése: problémamegoldás, 

kommunikáció, kritikai, globális látásmód, információszerzés- és kezelés, a kooperatív 

munkára való alkalmasság.  

Az iskolai könyvtár fejlesztésének egyik főalapelve a tehetséggondozás feltételeinek 

folyamatos javítása, lexikonok, szótárak, ismeretterjesztő könyvek, művészeti albumok 

beszerzése. Valamennyi ismeretkör tanításakor alapvető elvárás, hogy a tanuló ismerje meg és 

használja az adott tantárgy fontosabb dokumentumait és modern ismerethordozóit. Legyen 

igényes az önművelés különböző csatornáinak megválasztásában. Tegyen szert olyan 

könyvtárhasználati tudásra, melynek birtokában képessé válik az önálló információszerzésre 

és átadásra – szóban is írásban egyaránt – a tanult ismeretkörök és az egyéni érdeklődés 

szerint. Ennek érdekében el kell érni, hogy a szaktanárok beépítsék a tanítási programjukba a 

könyvtár adta önművelési csatornákat.  
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A felszereltség jó: színes tv, video, cd lejátszó rádióval és kazettás magnetofonnal, 

DVD lejátszó, számítógép internet kapcsolattal. A felsorolt audiovizuális eszközök színesítik 

a gazdag könyvállomány használatát. A könyvtár állománya elektronikusan feldolgozott, 

amely gyorsítja a kölcsönzést és tájékoztatást. 

A könyv- és könyvtárhasználati ismeretek tanításának megoszlása hozzávetőlegesen 40%-a 

könyvtáros tanári, 60%-a szaktanári feladat. Részletesen a helyi tantervben található meg a 

befogadó tantárgyak köre (elsősorban informatika és magyar). 

Az iskolai könyvtár tanulási-információs forrásközpont, eszköztár, a szellemi munka bázisa. 

 

Ugyanakkor fel kell vállalnia  

- a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő 

- a szociális hátrányok enyhítését célzó és a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását 

segítő programok, tevékenységek egy részét is.  

 

A könyvtárak kihasználtsága maximális, valamennyi tanuló és dolgozó könyvtári tag 

és nagy részük rendszeres kölcsönző. Az olvasóterem alkalmas gyűjtőmunka végzésére, 

tanulásra, filmnézésre vagy a folyóiratok böngészésére. A szaktanár és a könyvtáros-tanár 

együttműködése hatékonyabb pedagógiai munkát tesz lehetővé. 

Helyet biztosítanak az intézmény rendezvényeinek lebonyolításához: szavalóverseny, 

mesemondó verseny, kiállítások, továbbképzések.  

 

Az intézmény diákjai és pedagógusai igényeinek megfelelően minden nap nyitva tart a 

könyvtár, ahol a gazdag könyvkínálat mellett a diákok számára internetkapcsolattal 

rendelkező számítógépek is rendelkezésre állnak az oktatási feladatokhoz és a szabadidő 

hasznos eltöltéséhez. 

2.9.Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 

rendje 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek (Nkt.4.§(12): 

- sajátos nevelési igényű gyermek (SNI), tanulásban akadályozott tanuló 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló (BTMN) 

- kiemelten tehetséges tanuló 

- hátrányos vagy halmozottan hátrányos tanuló (HH, HHH) 

2.9.1.Gyermek és ifjúságvédelem alapvető céljai és feladatai, esélyegyenlőség 

Az új köznevelési törvény a társadalmi szolidaritás alapelvének és a gyermekek érdekeinek 

megfelelően minden köznevelési intézménybe kerülő gyermek számára biztosítja azt a 

nevelési-oktatási formát, amely a legmegfelelőbben szolgálja személyes fejlődését, a 

mindenkiben felismerhető tehetségkibontakoztatását, társadalmi helyének megtalálását. 

A 2011. augusztus 31-én elfogadott Köznevelési Törvény, 20/2012. EMMI rendelet 171. és 

172. §, a Közoktatási törvény 48. paragrafusának 1/d pontja tartalmazza a gyermek és 

ifjúságvédelem feladatait. A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. 

paragrafusának 1/c pontja értelmében a közoktatási intézmények alaptevékenység keretében 

látják el a gyermekvédelemhez kapcsolódó feladatokat, ezért az intézmény elsődleges célja a 

tanulók testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének elősegítése. 

Kötelező feladatok: 

-Gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről, az oktatás egészséges feltételeinek 

megteremtéséről, a tanulói balesetet kiváltó okok feltárásáról és megszüntetéséről, a 
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tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről: az évenkénti 

fogászati, szemészeti, belgyógyászati vizsgálatokról. 

-A nevelési-oktatási intézmény felderíti a gyermekek, a tanulók fejlődését veszélyeztető 

okokat, és pedagógiai eszközökkel (személyiség és közösségfejlesztés) törekszik a 

káros hatások megelőzésére, ellensúlyozására. Szükség esetén a tanuló érdekében 

intézkedést kezdeményez.  

-Az iskola a tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának 

ellensúlyozása céljából képesség-kibontakoztató vagy integrációs felkészítést szervez, 

amelynek keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, 

fejlődésnek elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése 

folyik.(EMMI rendelet 171.§/1) 
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A gyermekvédelmi munka célja: a gyerekek veszélyeztetettségének megelőzése, 

megszüntetése, csökkentése, a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztését segítő programok 

szervezése és a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenység biztosítása. 

Az intézmény általános gyermekvédelmi feladatot lát el a napközi otthon, a tanulószoba 

működtetésével, az iskolaorvosi ellátással, a gyermekek étkeztetésével, a tanórák előtt és után 

biztosított felügyelettel, a kollégiumi ellátással. 

 

Speciális feladatok: a veszélyeztetettség tényének földerítése, nyilvántartása, a hatások 

megszüntetésében segítség nyújtása, kapcsolattartás hivatalos gyermekvédelmi szervekkel és 

intézményekkel. 

(Gyámügy, Önkormányzat Szociális Irodája, Sz-Sz-B.M. Pedagógiai Szakszolgálat 

Nyíregyházi Tagintézmény 

, ifjúságvédelmi szervek: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat, rendőrség, anyaóvó és anyaotthon, Drogambulancia, Kortárs segítők, szülői 

szervezetek, alapítványok, civil szervezetek, iskolaorvos, védőnő, gyermekek és családok 

átmeneti otthona, befogadó otthon, kollégium, lakásotthonok) 

2.9.2.A gyermekvédelmi munkában résztvevő intézményi dolgozók és feladataik 

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok irányításáért az intézmény vezetője felel, de köteles 

abban közreműködni valamennyi pedagógus.  

Kiemelt szerepe van az osztályfőnöknek, a kollégiumi csoportvezetőnek: jelzi a bekövetkezett 

változásokat, javasolja a gyermek, nyilvántartásba vételét, segít a szülőknek a nevelési 

problémák megoldásában és közreműködik a veszélyeztető körülmények felszámolásában. 

Nyilvántartja az igazolatlan mulasztást, segít a pályaválasztásban és a szabadidő helyes 

eltöltésében. Kiemelt figyelemmel foglalkozik a nehezen nevelhető, magatartási 

problémákkal küzdő, különleges bánásmódot igénylő tanítványaival. 

A gyermekvédelmi felelős fogja össze az összes intézményi gyermekvédelmi munkát. 

Feladata: a veszélyeztetett tanulók felmérése az osztályfőnökök közreműködésével, 

családlátogatás, nyilvántartásba vétel, a veszélyeztetettség típusának és súlyosságának 

mérlegelése, ez alapján a további teendőkre javaslattevés. A Gyermekjóléti Szolgálattal és a 

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal egyeztetés. 

A veszélyeztetett gyermek szabadidős tevékenységének és tanulási előmenetelének 

figyelemmel kísérése és adott esetben javaslattétel a változtatásra. Pályaorientáció segítése, a 

gyermekvédelemmel kapcsolatos pályázatok figyelemmel kísérése, lehetőség szerint pályázat 

írása. 

Szünidei programok (táborok, Műv. Házak) ajánlása. Rendszeres részvétel továbbképzéseken, 

szakirodalom tanulmányozása. 

Rendszeres kapcsolattartás a gyermekvédelmi szervezetekkel. Szemléletformálás szülők és 

pedagógusok körében (szülői értekezlet, nevelőtestületi értekezlet, diákönkormányzat, 

iskolaszék). 

Mentálhigiénés programok bevezetésének szorgalmazása, felvilágosító előadások szervezése, 

mely felkészíti a tanulókat az egészséges életmódra, a családi életre, a szenvedélybetegségek 

megelőzésére. 

A veszélyeztetettség elhárítására hozható intézkedések: 

Családlátogatás, tanácsadás, Egységes Pedagógiai Szakszolgálathoz utalás, szülők 

magatartásának jelzése az illetékes gyámügyi szervnek, védő, óvó intézkedések 

kezdeményezése, orvosi vagy pszichológusi vizsgálat kezdeményezése, ideggondozóba 

utalás, áttelepítés kezdeményezése. 

Egyéni bánásmód szorongások feloldására, szociális támogatás igénylése az érintett számára. 
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2.9.3.A hátrányos és veszélyeztetett helyzet enyhítését szolgáló tevékenységek 

A hátrányos helyzetű gyermekek az átlagnál nehezebb körülmények között élő, környezeti 

ártalmaknak kitett, szervileg nem sérült, normálisan fejlett gyermekek. Őket különböző 

környezeti tényezők gátolják adottságaikhoz mért fejlődésükben. 

Hátrányos helyzetű tanulók, akik átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek, rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, családjuk jövedelmi, foglalkozási státusza, 

képzettségi szintje és a családi viszonyok rendezettsége szempontjából kedvezőtlenebb 

helyzetben vannak, mint a csoportra jellemző átlag. A hátrányos helyzet értelmezésében 

hangsúlyos szerepet kapott a lakóhely, illetve a régióra jellemző munkaerő-piaci viszonyok. 

Halmozottan hátrányos helyzetű az a hátrányos helyzetű tanuló, akinek szülei az általános 

iskolába való beiratkozáskor maximum 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, az 

intézmény szülői nyilatkozat és környezettanulmány alapján hozott jegyzői határozat szerint 

nyilvántart, és kiemelt segítségben részesít. Ennek érdekében az intézmény támogatja az 

egyenlő bánásmód biztosításának követelményét, a felzárkóztatást segítő pedagógiai 

programok, a köznevelést érintő esélyteremtő tevékenységek kidolgozását és lebonyolítását.  

A képesség-kibontakoztató felkészítésben az a tanuló vesz részt, aki a közoktatási törvény 

121.§ (1) bekezdésének 14. pontja alapján halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül. 

Felvételi kötelezettség esetén előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekeket.  

A hátrányos helyzet legsúlyosabb esete a veszélyeztetettség. 

Ebben az esetben olyan sérülések következhetnek be az egyébként teljesen ép és normális 

gyermekek személyiségében, amelyeknek fel nem számolása helyrehozhatatlan törést jelent 

fejlődésükben. A veszélyeztetettség oka az igen kedvezőtlen környezetre és körülményekre, a 

családi háttér zavaraira vezethető vissza. 

A hátrányok típusai 

Anyagi hátrányok: 

Hátrányos helyzetűnek számítanak azok a családok, amelyek nem képesek az átlagosnak 

megfelelő anyagi körülményeket biztosítani a gyerekeiknek, mert a szülők nem képesek 

rendszeres munkára (meghaltak, betegek, deviánsak). 

Anyagi hátrányok kompenzálása: 

-önkormányzati lehetőségek igényléséhez segítségnyújtás 

-kedvezményes vagy ingyenes étkeztetés 

-pályázatok, ösztöndíjak 

-napközis, tanulószobai, kollégiumi és átmeneti otthoni elhelyezés 

-kulturális rendezvények költségeihez hozzájárulás 

-a táboroztatáshoz, Erdei iskola programhoz hozzájárulás 

-alapítványi támogatások 

-szociális segélyek 

-ingyenes tankönyvellátás 

-ruha, taneszköz, tankönyv, könyvgyűjtési akciók 

Családi hátrányok: 

Hátrányos helyzetűnek számítanak az iskolában azok a gyerekek, akik mögött nem áll stabil 

gondoskodó család, mert a család felbomlott, meghalt az egyik vagy mindkét szülő, illetve 

egyedülálló szülő, vagy nevelőszülő gondoskodik a gyerekről. Előfordul, hogy a családi 

hátrányok abból származnak, hogy a szülők tartósan betegek, leszázalékoltak, 

munkaképtelenek, vagy mentálisan sérültek, pszichésen kiegyensúlyozatlanok, esetleg a 

szülőket deviáns életvezetés jellemzi. Az is lehet a családi hátrányok forrása, hogy a szülők 

túlságosan sokat dolgoznak, vagy egyéb okok miatt elhanyagolják a gyerekek nevelését. 
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Családi hátrányok (szociokulturális hátrányok) kompenzálása: 

-a tanulók személyiségének, életszemléletének formálása 

-kollégium, átmeneti otthon 

-részvétel kulturális rendezvényeken, szabadidős programokon 

-környezettanulmány 

-részvétel szakkörön 

-gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység, drog prevenció 

-részvétel a könyvtári tevékenységben 

-sportrendezvényeken való ingyenes részvétel 

-reggeli ügyelet biztosítása 

-szünidei programok 

-felvilágosító, mentálhigiénés tájékoztatók 

-egyebek 

Tanulási hátrányok: 

Hátrányos helyzetűnek számít, aki gyenge képességű, esetleg fogyatékos, tanulási és 

beilleszkedési zavarai vannak, esetleg pszichés problémái miatt nem képes rendszeres 

tanulásra. Gyakran előfordul, hogy a felkészültségben azért marad el az átlagtól a gyerek, 

mert nincs kellőképpen motiválva a tanulásra. 

Az egyes hátrányfajták nem függnek egymástól (pl. munkanélküliség, a szülő pszichés 

labilitása, amiből a gyerekek elhanyagolása következik és ebből a gyerek beilleszkedési 

problémái), éppen ezért elég gyakori, hogy a hátrányfajták halmozódnak, illetve a gyerekek 

több szempont szerint is hátrányos helyzetűvé válnak. A hátrányos helyzet folyamatként is 

felfogható, hiszen például a lecsúszó alsó középosztályi családokat eleinte csak az egyre 

súlyosbodó anyagi hátrányok jellemzik, ezért szétzilálják a családi kapcsolatokat, amelynek a 

gyerek is áldozatává válik. 

Tanulási hátrányok kompenzálása: 

-differenciált foglalkoztatás tanórán 

-felzárkóztató foglalkozás, fejlesztés 

-egyéni tanulási módszer kiválasztása 

-kiscsoportos foglalkoztatás 

-differenciált beiskoláztatás 

-részproblémákkal küszködő gyerekek integrált oktatása 

-enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált oktatása 

-tankönyv, taneszköz kiválasztás 

-megfelelő olvasástanítási módszer kialakítása 

-logopédus, pszichológus, pszichopedagógus, pedagógiai asszisztens segítségének 

igénybevétele 

2.9.4.Törvényí előírások (BTMN, SNI)  

Knt.4.§ 23.  2.. 47.§ 

32/2012. (X.8) EMMI rendelet 

20/2012.EMMI rendelet 138.-139. § 

A fejlesztési feladatok meghatározása és dokumentálása 

(1) A nevelési-oktatási intézmény a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló fejlesztéséhez 

egyéni fejlesztési tervet készít, és a végrehajtásában közreműködő pedagógus évente legalább 

egy alkalommal rögzíti a fejlesztés eredményét. 
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(2) Az többi tanulóval együtt oktatott tanuló egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációját 

központilag kiadott egyéni fejlődési lapon dokumentálja. 

A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében 

állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban 

részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges 

bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak 

szerint kell biztosítani. 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

BTM: beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a 

különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati 

problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való 

beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de 

nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 

2.9.5. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek 

A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek: 

-szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal, 

Gyermekjóléti Szolgálattal, I. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottsággal 

-kis létszámú osztály indítása, képesség-kibontakoztató program 

-folyamatos kapcsolattartás a tanuló és a tanárok között 

-körültekintő, alapos környezettanulmány 

-magatartási problémák okainak alapos feltárása, a fejlesztési stratégia meghatározása 

egyénre szabottan, fejlesztő foglalkozás szervezése 

-a felismerhetőség végett a téma napirendre tűzése nevelési értekezleten 

-az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

-felzárkóztató foglalkozások megszervezése 

-egyéni foglalkozások, esélyegyenlőség biztosítása. 

-módszertani sokszínűség 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység: 

A hátrányos szociokulturális helyzetű tanulók beilleszkedési, magatartási nehézségeit enyhítő 

tevékenységek: 

-logopédiai foglalkozás 

-nívócsoportos oktatás 

-napközi otthonos ellátás 

-tanulószobai ellátás 

-életvezetési ismeretek és készségek c. program oktatása 

-a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős prevenciós és koordináló munkája 

-családlátogatások 

-a szülő és a családok nevelési gondjainak segítése 

-DADA program 
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2.9.6.Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása 

A pedagógus alapvető feladata a tanuló szociokulturális helyzetének, fejlettségének, 

igényének a figyelembe vétele. Munkája során segítse a gyermek, tanuló képességének, 

tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő tanuló 

felzárkózását, a tanulási kudarc megelőzését. 

Tanulási kudarc jegyei: 

-A gyermek fegyelme szétszórt, nehéz lekötni. 

-Gyengék az érdemjegyei, több tantárgyból elégtelen a minősítése. 

-Rossz a magatartása, agresszív, kötekedő, a közösségi normákat elutasítja. 

Okai lehetnek: 

-Születési rendellenesség (dyslexia, dysgrafia, dyscalculia, beszédhiba, halláskárosodás, 

hiperaktivitás, figyelemzavar, rossz lakásviszonyok). 

-Depresszív szülői magatartás, elhanyagoltság. 

-Minimális családi környezetben eltöltött idő. 

A tanulási nehézséggel küzdő gyermeket a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság 

vagy az Sz-Sz-B.M. Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Tagintézmény 
javaslatára az igazgató egyes tantárgyakból vagy tantárgyrészekből mentesítheti az értékelés 

alól. 

A tanulmányi idő alatt szervezett vizsgákon számukra hosszabb felkészülési időt, szükség 

esetén az írásbeli vizsgán írógépet, számítógépet kell biztosítani, illetve szóbeli vizsga helyett 

írásbeli vagy írásbeli vizsga helyett szóbeli beszámolási lehetőséget biztosítani. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek a közösségi életbe való 

beilleszkedést elősegítő rehabilitációs célú foglalkozásra jogosult. 

A nem kötelező órakeret terhére felzárkóztató foglalkozások szervezhetők. 

Felzárkóztató foglalkozás a második vagy további alkalommal ismétlő tanköteles tanuló és az 

első-negyedik évfolyamra járó gyermekek eredményes felkészítése az egyéni foglalkozási 

órakeretből is megszervezhető. 

Az első évfolyamra felvett tanulót a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság, vagy 

az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat véleménye alapján az igazgató mentesítheti az 

értékelés és minősítés alól, vagy számára egyéni továbbhaladást engedélyez. 

Ebben az esetben előkészítő évfolyam keretében végzi az első évfolyamot, ha legkésőbb a 7. 

életévében megkezdte a tanulmányait. Az előkészítő év egyéni továbbhaladásra változtatható. 

Az egyéni továbbhaladás legkésőbb a negyedik évfolyam végéig tart. 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok: 

-egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

-egyéni foglalkozások 

-felzárkóztató foglalkozások 

-fejlesztő foglalkozások 

-lehetőségekhez igazított csoportbontások 

-iskolán kívüli tagozatváltás 

-napközi otthon 

-tanulószoba 

-egyéni bánásmód 

-integráció, szegregáció 

-a másság elfogadtatása és tudatosítása 

-a pályaválasztás irányítása, segítése 

-az iskolai könyvtár és más iskolai intézmények csoportos használata 
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-szakintézményekkel való kapcsolattartás (Sz-Sz-B.M. Pedagógiai Szakszolgálat 
Nyíregyházi Tagintézmény óvoda, vakok intézete, gyógypedagógiai intézet, 

egészségügyi szervezetek…) 

-együttműködés a szülőkkel 

-a kapcsolódó továbbképzési lehetőségek kihasználása 

 
 Személyi és tárgyi feltételek:  

 - szakember-ellátottság biztosítása (pl.: pszichológus, logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő 

pedagógus, mentor tanár stb.… a lehetőség függvényében), 

 - tárgyi feltételek biztosítása (pl.: fejlesztő szoba, fejlesztő eszközök stb.…), 

 - valamint az adódó pályázati lehetőségek kihasználása és a működő programok fenntartása a 

feltételek javítása érdekében. 

 

 Kapcsolataink: 

 - Sz-Sz-B.M. Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Tagintézmény 

Szakszolgálat Nyíregyházi Tagintézmény- Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság 

- Gyermekjóléti Szolgálat 

- Óvodák 

- Művészeti Iskolák 

- Történelmi Egyházak 

- Periféria Egyesület (szabadidős programok) 

- Egészségügyi alapellátó intézmény 

 - Területi Gyermekek Szakszolgálat 

 - Civil Szervezetek 

 - Nemzetiségi Önkormányzatok 

 

A nevelési-oktatási intézmény a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló fejlesztéséhez egyéni 

fejlesztési tervet készít, és a végrehajtásában közreműködő pedagógus évente legalább egy 

alkalommal rögzíti a fejlesztés eredményét. 

A többi tanulóval együtt oktatott tanuló egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációját 

központilag kiadott egyéni fejlődési lapon dokumentálja. 

A tanulási nehézséggel küzdő tanulót a szakértői bizottság vagy a pedagógiai szakszolgálat 

véleménye alapján az igazgató mentesítheti az értékelés és minősítés alól, vagy számára 

egyéni továbbhaladást engedélyez. 
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2.9.7.A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő iskolai tevékenységek 

Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú 

kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség. 

 

Tehetségen azt a velük született adottságukra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által 

kibontakoztatott képességeket értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos, vagy több 

területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni. 

 

A tehetséggondozás első és egyben nagyon fontos fázisa, hogy minél előbb felismerjük a 

tehetségre utaló tulajdonságokat (testi, fizikai, idegrendszeri, intellektuális, értelmi, affektív, 

emocionális stb.). 

A tehetség néhány jellemzője: 

- logikus gondolkodás, a következtetés képessége 

- a figyelem, az emlékezet, az absztrakció magas foka 

- az ismeret megőrzésének képessége, a külvilággal szembeni nyitottság 

- magas fokú kreativitás, kíváncsiság, érdeklődés 

- szorgalom, kitartás és becsvágy 

- folyamatos kommunikáció 

 

Miről ismerhető fel a tehetséges gyerekek? 

- nagyon sokat tudnak a legkülönbözőbb dolgokról, 

- szokatlan kifejezéseket használnak, szókincsük gazdag, 

- sokat olvasnak, beszédük kifejező, 

- jó megfigyelők, felismerik az ok-okozati viszonyokat, tényeket, 

- kritikusan gondolkodnak, véleményüket elmondják, 

- szokatlan kérdéseket fogalmaznak, az ismétlődő feladatok untatják őket, 

- gyakran nem tartanak a többséggel, egyéni elképzeléseik vannak. 

 „Minden gyermek tehetséges valamiben…” 

A legtöbb szülő az iskolában elért jó eredményre ösztönzi a gyermekét, mert szemében a 

tudás érték. A jó eredmény kitörési lehetőségeket jelent a tanulónak. 

Az intézmény fontosnak tartja a jó képességű és szorgalmas diákok szakmai támogatását, a 

tehetséggondozást az egyéni képességük, tehetségük és fejlődési ütemük figyelembe 

vételével. 

A tanuló joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és 

oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon. A tehetséggondozás színterei a 

kötelező órák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások és az egyéni 

foglalkozások. 

Az Akkreditált Kiváló Tehetségpont megtisztelő címet 2013-ban kaptuk meg. 

Tevékenységünket ennek szellemében tervezzük és szervezzük. 

 A tehetség – képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek: 

 Arany János Zelk Szőlőskert Szabó Lőrinc 

testnevelés és 

sport 

úszás, kézilabda, 

röplabda, 

labdarúgás, 

atlétika, mediball, 

sakk 

tollaslabda, 

kosárlabda, 

szivacs kézilabda, 

labdarúgás, sakk, 

aerobik, úszás 

labdarúgás, 

kézilabda, 

szivacs-

kézilabda, 

atlétika 

természetjárás, 

foci 
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-egyéni képességhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, emelt szintű oktatás, 

-szakkör (érdeklődési körök által szerveződnek), választható tanórák, tehetséggondozó 

foglalkozások, 

-tanulmányi versenyek, levelezős versenyek, 

-kulturális rendezvények látogatása, sportversenyek, 

-kapcsolat alapfokú művészeti intézményekkel, 

-tehetséggondozó központba irányítás, 

-iskolai és lakótelepi könyvtár, 

-egyéb szabadidős tevékenységgel: múzeum, színház, hangverseny, kiállítás látogatásával, 

- gazdagító tehetséggondozó táborok, 

-Nyelvi Hetek, Természettudományos Hetek 

 

Az Országos Tehetséghálózat szervezeteivel, tehetségpontokkal való együttműködés, 

tehetségműhelyek működtetése TEHETSÉGNAP szervezése. 

 

Saját szervezésű versenyeink rendezvényeink: 

- versmondó versenyek (Arany -3 alkalommal, Zelk, Szőlőskert, Szabó L.) 

- angol versenyek (Arany, Zelk) 

- Szőlőskert: Megyei angol nyelvi mese-és prózamondó verseny. 

- megyei természetismeret, rajz, helyesírás, fizika kísérleti, angol, német, 

matematika, közlekedésismereti verseny 

- minden telephelyen a névadóhoz kötődő napok szervezése (versenyekkel, 

tornákkal, sportjátékokkal, meghívott vendégekkel) 

- kézilabda, röplabda, foci, tollaslabda, asztalitenisz, sakk, szivacskézilabda tornák, 

bajnokságok.   

- A Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény a hátrányos helyzetű tanulók 

felzárkóztatását illetve tehetséggondozását a KIP (Komplex Indukciós Program) 

módszer alkalmazásával is, még hatékonyabban kívánja a 2016/2017-es tanévtől 

megvalósítani, amennyiben a pedagógusok ezirányú továbbképzése megvalósul. 

művészeti 

tevékenység 

énekkar, tánc, 

színjáték, kézműves- 

foglalkozások, 

képzőművészet 

néptánc, 

drámajáték, 

képzőművészet: 

grafika, fazekas 

néptánc, 

képzőművészet 

kézműves 

tánc, kézműves 

foglalkozás 

természet-, és 

társadalom 

tudományok 

matematika, fizika, 

kémia, biológia, 

földrajz, történelem, 

rajz, dráma, 

informatika, 

versmondó kör, 

újság, évkönyv 

szerkesztés 

matematika, 

fizika, 

informatika, 

magyar nyelv- és 

irodalom, 

történelem 

matematika, 

magyar nyelv ir. 

újságírás, 

informatika, 

iskolarádió, 

történelem 

fizika, kémia, 

informatika 

szakkör, 

közlekedési 

ismeret, 

természet-

védelem, 

matematika 

idegen nyelvek emelt óraszámú okt. 

csoportbontás, angol, 

német, olasz, francia, 

latin, ukrán idegen 

nyelven versmondás, 

színjátszás, 

nyelvvizsga, emelt 

szintű érettségi 

A kéttannyelvű 

osztályokban heti 

8 órában 

csoportbontásban. 

A kéttannyelvű 

osztályban heti  

8 órában, angol  

csoportbontásba

n. 

német 

angol 
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3. Egészségnevelési-, egészségfejlesztési program, elsősegély-nyújtási 

alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

Jogszabályi háttér: 

 

A 20/2012. EMMI r.128.-132. § szerint: 

1. A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött 

időben minden gyermek részesüljön a testi-lelki jólétét, egészségét, egészségi állapotát 

hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerűen működő 

egészségfejlesztő tevékenységekben. 

2. A nevelési-oktatási intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan 

folyamat, amelynek eredményeképpen a pedagógusok a nevelési-oktatási intézményben 

végzett tevékenységet, a helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermek, a 

tanuló és a szülő részvételét a nevelési-oktatási intézmény életében úgy befolyásolják, hogy 

az a gyermek, a tanuló egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő. 

3. A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani 

a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű 

egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, melyek összhangban vannak a 2012-es Nemzeti 

alaptanterv testi és lelki egészségre nevelésével. 

  

Elsődleges cél, hogy 

- a fiatalok felismerjék, hogy az egészség érték, amelyet az egyénnek és a közösségnek 

egyaránt óvnia kell, fizikailag aktív, egészségtudatos életet kell élniük 

- érezzék, hogy önmagukért és másokért felelősséggel tartoznak, 

- tudják, hogy az egészséges életmód erkölcsi kötelesség is. 

- ismerjék a rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepét 

- fogadják el az egészségtudatos léthez tartozó egyénileg kialakított mozgásprogram fittség 

megőrzése szempontjából való fontosságát 

- tudják a stressz-és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki kiegyensúlyozottság 

elérésében  

 

Feladatok: 

1. Az egészségnevelési tevékenység során az egyes egyének egészségtudatos 

magatartásának kialakítására kell törekedni, ezen belül is az egészségmegőrző 

szokások megformálására. 

2. Az intézménynek segítenie kell a helyes táplálkozás, mozgáskultúra és a testápolási 

szokások elsajátítását. 

3. Meg kell ismertetni a tanulókkal az egészségkárosító tevékenységi formákat. A 

tanulókkal tudatosítani kell az alkoholfogyasztás, a dohányzás, a kábítószer-

fogyasztás, a szexuális szabadság következményeit, a testi bántalmazás, iskolai 

erőszak, internet használat veszélyeit. 

4. Fel kell világosítani a fiatalokat, hogy a helytelen gyógyszerfogyasztás, 

vegyszerkezelés, a környezetszennyezés egészségüket veszélyezteti. 

5. A tanulókban ki kell alakítani azokat a készségeket, jártasságokat, amelyek 

gyakorlásával, s korszerű ismeretekkel képesek egészségük megőrzésére. Fejlesszék a 

beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó, segítőkész magatartást. 

Bemutatjuk, s elsajátíttatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló 

tevékenységi formákat.  

6. Iskolaorvos, iskolavédőnő, fogorvos által szervezett, a jogszabályban meghatározott 

feladatok elvégzése. 
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7. Baleset megelőzés- elsősegélynyújtás ismeretek átadása. 

8. Az aktív mozgásos tevékenységek az iskolai élet minden területét fogják át. 

9. Az egészségtudatos, fizikailag aktív – egészségmegőrzésre épülő – motoros 

tevékenységekben rejlő személyiség és közösségfejlesztésben rejlő lehetőségeket 

kiaknázó életvezetés igényének kialakítása és megvalósítása. 

10. A stressz- és feszültségoldás elméleti ismerete és gyakorlati megvalósítása. 

 

Komplex intézményi mozgásprogram 

 

1. Egészséges életmód-tréningek épüljenek be a kötelező intézményi programokba 

(sport- és egészségnap, részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más 

sportnapokon). 

2. A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak 

megfelelően épüljenek be az óratervi órákba. 

3. Az egész napos iskolai (szabadidős), napközis, tanulószobai és kollégiumi 

foglalkozásokon a foglalkozási programban (tervben) foglaltak szerint, míg a 

különféle szabadidős tevékenységekben azok időkeretének minimum 40 %-a erejéig a 

testmozgás különféle formái domináljanak a tematikai-tárgyi jelleghez igazodóan. 

4. Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – nagyobb időkeretben 

és változatosabb programok keretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások 

(tömegsport, sportszakkör, sportkör stb.). 

5. Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak 

sajátosságainak megfelelően (pl. tél – korcsolyázás) – legyen egy-egy kiemelt 

mozgásos tevékenység rendelve, mely az iskolai szabadidős, napközis és kollégiumi 

időkeretben szervezett tevékenységek kiemelt aránya legyen. 

6. Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai 

sportegyesülettel illetve a településen működő más sporttevékenységgel foglakozó 

társadalmi szervezetekkel, továbbá az iskolai működést támogatni hivatott 

alapítvánnyal alakuljon ki stratégiai együttműködés az iskola tanulóinak 

mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok támogatása céljából. 

7. A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme legyen 

a mozgás és az egészségtudatos életmódra nevelés. 

8. A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program kerüljön kidolgozásra 

a testmozgás propagálására, amely életvezetési tanácsokat is foglaljon magába. 

9. Az uniós és központi költségvetési források kimerítésével, az ezekre épülő anyagi 

alapokra támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek megszervezésre. 

10. A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a 

szabadidős és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön 

minden tanévben javaslat. 

 

A komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves 

munkaterv mellékleteként kerül kidolgozásra. 

 

 

Eszközök, eljárások: 

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának kötelező feladata. 

Területei: a tanítási óra, tanórán kívüli tevékenység, osztályfőnöki munka, valamint a szülői 

együttműködés. 

Tantárgyi lehetőségek: 
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Alsó tagozat:  

 Környezetismeret (Zelk iskola angol és német nyelven is) 

 Testnevelés, úszásoktatás 

 Etika 

 

Felső tagozat: 

 Természetismeret (Zelk iskola angol és német nyelven is) 

 Biológia 

 Életvezetési ismeretek és készségek a drog prevenciós program alapján osztályfőnöki 

óra keretében (évi 5 óra) 

 Testnevelés, gyógytestnevelés, úszás 

 Technika, életvitel óra 

 D.A.D.A. program 

 Etika 

 

 

Gimnáziumi tagozat: 

 Természetismeret 

 Biológia 

 Társadalomismeret 

 Etika 

 Életvezetési ismeretek és készségek a drog prevenciós program alapján osztályfőnöki 

óra keretében (évi 5 alkalommal) 

 Testnevelés 

 Technika, életvitel 

 

 

Tanórán kívüli lehetőségek: 

 Tanulmányi kirándulás: az általános iskola és gimnáziumban. 

 Évente egy sportnap vagy a stadionban, vagy az erdei tornapályán. 

 Az iskola és a kollégium által szervezett sportfoglalkozások a komplex éves 

mozgásprogram tartalmának megfelelően. 

 Tömegsport foglalkozások, úszásoktatás, természetjárás, sízés. 

 Osztályfőnöki szervezésben gyalog vagy kerékpártúra a környéken. 

 Az iskolai egészségügyi szolgálat – iskolaorvosok, védőnő – segítségének igénybe 

vétele: alkalmanként egy-egy osztályfőnöki óra megtartásához, a tanulók 

egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezéséhez. 

 Mentálhigiénés terület (pszichológus, logopédus munkája). 

 Szociálhigiénés terület – egészségpropaganda, kedvező társas miliő működtetése, 

stressz- és feszültségoldó gyakorlatok beépítése. 

 Egészségnap vagy egészséghét programjának megszervezése. 

 Egészséges táplálkozás: menza, büfé, automaták véleményezése, javaslattétel a X. 

fejezet 42. pontja alapján. 

A célokat, feladatokat tevékenységrendszerben valósítjuk meg. 

A speciális ellátást igénylő gyerekekre fokozott figyelmet fordítunk.  
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Feladatok Alsó tagozat Felső tagozat Gimnázium 

Egészségtudatos 

magatartás kialakítása: 

önismeret és környezet 

 Alapvető szociális készségek 

kialakítása. Szabályalkotás, 

bekapcsolódás a beszélgetésekbe. A 

szeretet kifejezése, a birtoklási vágy 

leküzdése, bocsánatkérés. 

 Önálló munkavégzés, szabályismeret. 

Fogékonyság az együttérzésre, 

segítség felajánlása. 

 Változás és fejlődés különbsége. A 

képzeletvilág fejlesztése. A humánus 

magatartás kialakítása, a vágyak 

megfogalmazása. 

 Hibák és erények ismerete, személyi 

higiénia, konfliktuskezelés, dicséret, 

elismerés kifejezése. 

 

 Reális önértékelés, közösségi 

kapcsolatrendszerek. 

 Az önnevelésre való képesség 

kialakítása, szerepvállalás, tolerancia, 

előítélet mentesség. 

 A nemi identitástudat megerősítése, a 

nemi szerepek fogalma. 

 Kulturált szexuális magatartást, a 

védekezés fontossága, nemi úton terjedő 

betegségeket 

 Konfliktuskezelési képesség kialakítása, 

reális célok megfogalmazása, stressz - és 

feszültségoldó gyakorlatok megismerése 

 Az „énkereséshez” önmagunk megismerése 

szükséges Az ember személyisége, jelleme. Az 

egyén öntudattal rendelkező önálló (autonóm) 

személyiség. A tömegember fogalma. 

 Erkölcsi tulajdonságaink. 

 Önnevelés – önmegvalósítás. 

 Az egészséget befolyásoló tényezők 

meggyőződések, képességek, társadalmi és 

környezeti összetevő 

 stressz – és feszültségoldó gyakorlatok 

megismerése 

Egészségmegőrző 

szokások társadalmi 

normák szerinti viselkedés 

és gondolkodás kialakítása, 

biztonságos életvezetés 

elsajátítása  

 Szokásrend kialakítása, egészséges 

életkörülmények igénylése. 

 A helyes testtartás kialakítása, 

gyakoroltatása. 

 A környezet és az egészség 

összefüggése. 

 Egészségügyi ismeretek, 

komfortérzés, közérzet, az 

egészséges és egészségtelen életmód 

megkülönböztetése. 

 Testmozgás örömének 

megismertetése. 

 Az egészség értéke életünkben. 

 Növekedés, változás. Az ezzel járó testi, 

lelki jelenségek felismerése, 

törvényszerűségeinek elfogadása. 

 Helyes napirend, életrend, életritmus. A 

rövid és hosszú távú döntések hatása 

egészségünkre. 

 Stresszhelyzetek és kockázati tényezők 

felismerése. A veszteségkezelés a 

feszültségoldás módjai. 

 Az egyén felelős életminőségének 

alakításában. 

 Jövőtervezés. 

 Táplálkozás, étrend. 

 

 Az emberi test felépítése és működése. Az 

egészség kincs: családunk és társadalmunk 

jövőjének záloga. 

 Az egészségnevelés országos szervezetei. 

 Mikor és miért vagyunk betegek? Miért beteg a 

magyar népesség? 

 Testkultúra: higiénia, testfejlesztés, a víz 

szerepe, alapvető testápoló szerek, öltözködés. 

 Napirend, pihenés, alvás.  

 Annak hangsúlyozása, hogy az egészségtudatos 

magatartás szocializálásának szerves része a 

lelki egészség erősítése és fejlesztése, a 

szükséges prevenciós folyamatok és 

tevékenységek kialakítása. 
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Feladatok Alsó tagozat Felső tagozat Gimnázium 

Táplálkozás és 

mozgáskultúra 
 Az egészség táplálkozás 

alapismereteinek elsajátítása. 

 A helyes étkezési szokások 

fontossága. 

 Az aktív testmozgás szerepe, értéke, 

formái. 

 Az egészséges fizikum megóvásának 

lehetőségei mozgással. 

 Az aktív pihenés: pihenteti a testet és 

a lelket. 

 Játékos szabadidős foglalkozások, 

komplex intézményi mozgásprogram 

tanévre aktualizált feladattervének 

kialakítása és megvalósítása  

 Kézmosás fontossága. 

 

 Az egészséges táplálkozás 

alapismereteinek elsajátítása. Étkezések. 

 Az aktív testmozgás szerepe, értéke, 

formái. 

 Az egészséges fizikum megóvásának 

lehetőségei mozgással. 

 Az aktív pihenés: pihenteti a testet és 

lelket. 

 Tömegsport foglalkozások, komplex 

intézményi mozgásprogram tanévre 

aktualizált feladattervének kialakítása és 

megvalósítása 

 Járványügyi- és élelmiszerbiztonság 

megvalósítása. 

 

 A magyar lakosság táplálkozási szokásai. 

 A táplálkozás célja. 

 Legfontosabb tápanyagaink. 

 Napi tápanyagszükséglet, testsúlyarányok, 

túlsúly, anorexia, bulémia 

 Tömegsport, versenysport, komplex intézményi 

mozgásprogram tanévre aktualizált 

feladattervének kialakítása és megvalósítása 

 Annak tudatosítása a tanulókban, hogy az 

élethossziglani öntevékeny testedzés, az önálló 

sportolás és a motoros önkifejezés fontos 

eszköze a személyiség fejlesztésének és a lelki 

egészség megőrzésének. 

 A saját testkép megismerése és a testtudat 

kialakítása a tanulókban  az egészségtudatos és 

az egészségmegőrzést preferáló magatartás 

fontos része. 

 

Egészségkárosító tényezők  Baleset megelőzés: tűzgyújtás, gáz-, 

áramhasználat. 

 Az egészségkárosító tényezők 

megismertetése. 

 A befolyásolás és kezelés az 

információ értékelése, reklám. 

 A visszaélés fogalma, tanuljon meg 

„nem”-et mondani.  

 

 A drog fogalma, hatása az egyén 

szervezetére, a családra, a társadalomra. 

 Legális szerek, gyógyszerek, illegális 

szerek. 

 Az alkohol, a dohány – kísértésnek 

kitéve akaratgyengeség, önsors 

rontás. 

 Az egyén és a drogok, a drogok és a 

média és a társadalom. 

 Veszélyben a bőr: testápolás és káros 

sugárzások hatásai. 

 Serdülőkori devianciák.  

 Bántalmazás 

 Internet veszélyei 

 

 A dohányzás rákkeltő anyagai. 

 Az alkoholfogyasztás veszélyei, következményei 

az egyénre, a családra, a társadalomra nézve.  

 A kábítószerezés veszélyei. A megelőzés 

lehetőségei. Drogambulancia 

 Fertőző betegségek: a fertőzés fogalma, 

terjedése. Gyakoribb betegségek. Fertőzés elleni 

védekezés. 

 A kulturált szexuális magatartás. A védekezés 

fontossága. 

 Szexuálisan terjedő fertőző betegségek.  

 Bántalmazás 

 Internet veszélyei 
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Feladatok Alsó tagozat Felső tagozat Gimnázium 

Balesetmegelőzés-

elsősegélynyújtás 

KRESZ szabályai 

 Balesetvédelmi oktatás (környezet ismeret 

órán) 

 Egészségnap 

 Közlekedési ismeretek 

 

 Balesetvédelmi oktatás 

 Elsősegélynyújtás ismeretek 

 Egészségnap 

 KRESZ szabályaival életkornak 

megfelelő ismerkedés 

 Balesetvédelmi oktatás 

 Elsősegélynyújtás ismeretek 

 Egészségtan modul 

 Véradás (egészségnap keretén belül) 
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Gyógyszer, vegyszer, 

környezetszennyezés 

~ védelem 

 Életkorának megfelelően ismerje fel a 

lakásban és annak környékén lévő veszélyes 

anyagokat. 

 Kövesse a használati utasítást! 

 Környezetszennyezés, káros hatásai. 

 Szelektív hulladékgyűjtés szokásrendjének 

kialakítása, gyakoroltatása. 

 

 Veszélyes anyagok, helyezetek és 

tényezők otthonunkban és 

környezetünkben. 

 Kémiai anyagok hatása: gyógyító, 

terápiás vagy egészség- és 

környezetkárosító, mérgező hatás. 

 Környezet- és természetvédelem 

jelentősége. 

 Az ember a természet része. 

 Környezetünk védelméről. A víz-, talaj-, 

légkör-, sugárszennyeződés negatív hatása. 

 A fák, erdők szerepe. 

 A tűz elleni védelem. 

 A csend jelentősége. 

 

Óvd és védd magad! 

(Készségfejlesztés) 
 Tisztelet, szófogadás: NEM-ek, 

segítségkérés. 

 Szabályvállalás, követés, alkalmazkodás 

helyzetekhez, személyekhez. 

 Ítélőképesség fejlesztése az emberi 

kapcsolatokban, veszélyes személyek 

felismerése. 

 Önmegfigyelés, felelősségtudat. 

 Az együttműködés fejlesztés. 

 A veszély, a kockázat fogalmának megértése. 

 Veszélyhelyzetekben segítségnyújtás.  

 A segélykérés formái, közérdekű 

telefonszámok ismerete. 

 Az óvatosság megfelelő helyzetekben. 

 A döntés, kényszer, választási lehetőség, 

határozottság, önbizalom kifejezésmódjai. 

 Egyértelmű helyzetekben határozott 

viselkedés, kommunikációban félreérthetetlen 

önkifejezés. 

 Helyes kommunikációs technikák tanulása. 

 Pozitív gondolkodás kialakítása. 

 Másság elfogadása. 

 Személyes biztonság: jogaim és 

kötelességeim, felelősségem. 

 A megelőzés fontossága – a kollektív 

felelősség. 

 Önkéntesség. 

 Előrelátás, megfontoltság. 

 A kísértésnek, csoportnyomásnak való 

ellenállás. 

 Visszautasítási technikák, ellenállási 

készség fejlesztése. 

 Énkép erősítése. 

 

 Énképünk – a harmonikus személyiség 

jellemzői. 

 Az élet értelme: szellemi s lelki értékek. 

 Különböző értékrendek: fogyasztó 

értékfelfogás, belső értékek. 

 Az ember viszonya önmagához, a 

társadalmi környezethez, a természeti 

környezethez, a munkához, életszemlélete 

és ezzel összefüggő értékrendje. 

 Értékek, érzelmek, felelősség. 

 Szabadidő. 

 Közösség, kreativitás, krízis. 

 Problémamegoldás. 

 Másság. 

 Szeretet, szerelem, házasság. 

 Választások – újrakezdések lehetősége.  
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Egészségfejlesztéssel kapcsolatos intézmény - egészségügyi feladatok: 

 

Intézményünkben heti két alkalommal rendel iskolaorvos, illetve napi rendszerességgel jelen 

van a védőnő. Feladataikat az iskola egészségügyi ellátásról szóló rendelet alapján végzik, 

mely tartalmazza többek között: 

 A tanulók életkorhoz kötött szűrővizsgálatainak elvégzését, mely magába foglalja a 

testi, érzelmi és intellektuális fejlődés követését és az érzékszervek vizsgálatát. Célja a 

krónikus betegségek és kóros elváltozások korai felismerése. 

Elsősegélynyújtás: az iskolában, kollégiumban bekövetkező balesetek, sérülések, akut 

betegségek ellátását, háziorvoshoz, vagy szakrendelésre való irányítást. 

 A tanulók személyi higiénéjének ellenőrzését. 

 Testnevelési csoportbeosztás elkészítését (gyógy-és könnyített testnevelési 

foglalkozásra, felmentésre utalások) 

A tanulók pályaválasztásának segítését. 

Felkérésre egészségnevelő előadások tartását. Lehetséges témakörök: 

Személyi higiéne, egészséges életmód, egészséges táplálkozás, elsősegélynyújtás, 

családtervezés, fogamzásgátlás, szenvedélybetegségek megelőzése. 

Részt vesznek az egészségnapok szervezésében és lebonyolításában. 

Munkájukat az intézmény vezetésével egyeztetett munkaterv szerint végzik. 
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4. Környezeti nevelési program 

A környezeti nevelésünk általános céljai: 

 Alakuljon ki tanulóinkban olyan környezettudatos magatartás és életvitel, mely 

megakadályozza, fékezi a környezeti válság elmélyülését. Ismerjék fel, hogy egyéni és 

közösségi környezetkímélő magatartásuk csak akkor lehet eredményes, ha az a környezet 

sokoldalú megismerésén alapul. 

 Értsék meg, hogy az emberi társadalom fejlődésének fenntarthatósága szoros 

összefüggésben van a környezet egészséges állapotával, ember és környezet kölcsönös 

egymásrautaltságával. 

 Váljon meghatározó erkölcsi alapelvükké a környezet értékeinek megőrzése, a környezeti 

erőforrások előrelátó és takarékos felhasználása. 

 Segítse elő tanulóinkban annak a meggyőződésnek a kialakulását, hogy életkortól 

függetlenül, minden egyes cselekedetükkel képesek pozitívan hozzájárulni környezetük 

védelméhez. 

A környezeti nevelésből adódó általános feladataink: 

 Környezetbarát attitűdök, szokások kialakítása tanulóinkban. 

 A természeti és társadalmi környezetről tényeket, ismereteket, problémamegoldó 

gondolkodást közvetítsünk. 

 A környezeti folyamatok, összefüggések megértésének segítése. 

 Minden pedagógus legyen tudatában annak, hogy a környezeti nevelés, tervszerű 

szándékos pedagógiai folyamat, mely összetett személyiség-, és közösségformálást jelent, 

amely képessé tesz felnőttet és tanulót a másokkal való együttműködésre, az együttélésre, 

egészségorientált életvitelre 

 A természettudományos gondolkodást konkrét tapasztalatokra épülő, gyakorlatias 

ismeretek átadásával, tanórán kívüli környezet nyújtotta lehetőségek kihasználásával a 

fenntartható fejlődés szempontjai alapján erősítsük. 

 Tantárgyi keretekben az Alaptörvény környezet védelméről szóló cikkeinek értelmezése 

 Alapvető fontosságú a környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása, a tanulókat 

fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés szempontjait szem előtt 

tartó életvezetésre való szocializálása, mely minden foglalkozásban helyet kap. 

Kulcsfontosságú a stressz-és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak 

elsajátíttatása a mindennapokban.
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A környezetünk jellemzői 

 

Elvégzendő feladatok 

Légszennyezés Növények gondozása, pótlása, újak ültetése az iskolák 

környezetében és az épületekben egyaránt. 

Szemét Szelektív hulladékgyűjtés. Felvilágosítás. 

Intézménybelső Esztétikus, tiszta környezet. 

Energiafelhasználás Gazdaságos felhasználás. 

Világítás Energiatakarékos izzók. 

Vízfelhasználás Fogyasztás optimalizálása. 

Iskolabüfé Egészséges étel, ital. 

Eszközellátottság Dekorációk, ismeretterjesztő folyóiratok. 

 

Céljainkat és feladatainkat a következő módszerekkel és színtereken kívánjuk megvalósítani: 

Módszerek, tanulásszervezési formák: 

- A tanítási órák klasszikus módszerei 

- Kooperatív tanulási technikák 

- Tanítási órán kívüli környezetben megvalósuló egyéni, páros és csoportos 

tevékenységformák 

Színterek: 

- Tanítási órák 

- Egyéb foglalkozások, kiemelten az egész napos iskolai foglalkozások szabadidő 

szegmense, valamint a napközis és tanulószobai, kollégiumi foglalkozások 

- Erdei iskolák, osztálykirándulások, táborok 

- Iskolai, kerületi, fővárosi, országos versenyek 

- Fenntarthatósági témahét 

- Projektnapok iskolán kívüli helyszínei 

A TANTÁRGYAK LEHETŐSÉGEI 

Magyar nyelv és irodalom 
A tanulók 

- ismerjék meg közvetlen természetes- és mesterséges környezetük értékeit bemutató 

irodalmi alkotásokat (meséket, mondákat, népdalokat és verseket); 

- tudatosan készüljenek az anyanyelv védelmére. 

A tanulókban 

- alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés, a jó problémafelvetés, 

vitakészség, véleményalkotási képesség. 

Történelem 

A tanulók 

- ismerjék meg mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a természet; 

- ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyomány tisztelete; 

- értsék meg az egész világot érintő globális problémákat, és érezzék hangsúlyozottan 

az egyén felelősségét és feladatait a problémák elhárításában, csökkentésében. 

Hon- és népismeret 

A tanulók 

- ismerjék meg a népszokások egészségvédelmi vetületét (ünnepek előtti böjtök). 

Etika 

A tanulók 
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- legyenek képesek a már kialakított, megteremtett értékek között úgy élni, hogy a lehető 

legkevesebb károsodást okozzák, s utódjaiknak is megfelelő életteret hagyjanak. 

A tanulókban 

- alakítsuk ki azt a szemléletet, hogy a természet elemei emberi hasznosságuk fokától 

függetlenül is értéket képviselnek; 

- alakuljon ki személyes elkötelezettség és tolerancia a környezeti kérdésekkel 

kapcsolatban. 

Idegen nyelv 

A tanulók 

- váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek 

feldolgozásának segítségével; 

- legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában, 

projekt-munkában választ keresni idegen nyelven. 

A tanulókban 

- alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben. 

Matematika 

A tanulók 

- váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket 

matematikai módszerekkel demonstrálják; 

- tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait; 

- váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és 

feldolgozására, táblázatok, grafikonok készítésére és elemzésére. 

Környezetismeret, természetismeret 

A tanulók 

- ismerjék meg a környezetet megfigyelésekkel, vizsgálatokkal; 

- ismerjék meg az élővilág sokszínűségét, az élőlények egyedi, megismételhetetlen 

voltát, az ember felelősségét az élővilág megőrzésében; 

- ismerjék meg saját testük alapvető felépítését és működését, az egészség 

megőrzéséhez szükséges életvitel jellemzőit 

- (Zelk iskola angol és német nyelven is) 

Fizika 

A tanulók 

- váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára; 

- ismerjék fel az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés) 

egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit; 

- ismerjék meg az alternatív energiahordozókat és forrásokat. 

Kémia 

A tanulók 

- legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények 

értelmezésére; 

- ismerjék a környezetüket legjobban szennyező anyagokat, törekedjenek ezek 

használatának csökkentésére; 

- ismerjék az emberi szervezetre káros anyagokat és ezek szervezetre gyakorolt hatásait, 

tartózkodjanak ezek kipróbálásától. 

- vízminőség – vizsgálata partneri együttműködés keretében (NYírségvíz ZRT) 

Földrajz 

A tanulók 
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- képesek legyenek megérteni környezetük alapvető természeti és gazdasági 

összefüggéseit, melyek alapjául szolgálnak a globális problémák iránti 

fogékonyságnak. 

- üzemlátogatások során gyakorlati tapasztalatok szerzése 

A tanulókban 

- alakuljon ki az igény a szülőföld cselekvő felfedezésére. 

Biológia 

A tanulók 

- ismerjék meg a fontosabb környezet-egészségügyi problémákat; 

- legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére; 

- sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat 

- (Zelk iskola angol és német nyelven is) 

Ének-zene 

A tanulók 

- fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban; 

- vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét. 

Rajz és vizuális kultúra 

A tanulók 

- ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit; 

- ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére; 

- tudjanak példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira; 

- ismerjék a természetes alapanyagok használatát. 

Tánc és dráma 

A tanulók 

- természethez való érzelmi kötődése erősödjön a drámajátékon keresztül; 

- sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezeti nevelési lehetőségeket. 

Technika és életvitel 

A tanulók 

- ismerjék meg a technika okozta környezeti károsodásokat és azok megelőzésének 

módjait; 

- ismerjék meg az egészséges táplálkozás alapelvét; 

- sajátítsák el az, kertészeti alapismertek, komposztálás, szelektív hulladékgyűjtés 

alapvető ismérveit; 

- sajátítsák el a helyes higiéniai, öltözködési szokásokat. 

Informatika (számítástechnika és könyvtárhasználat) 

A tanulók 

- legyenek képesek az interneten, illetve a szakirodalomban információkat keresni;  

- legyenek képesek a számítógép segítségével megszerezhető tudás szűrésére, váljanak 

képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és 

feldolgozására. 

Testnevelés 

A tanulók 

- fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják, 

egészséges testi fejlődésüket; 

- győződjenek meg a mozgás jótékony hatásairól a különböző szervrendszerek 

működését tekintve; 
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- igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból készüljenek 

az eszközök, és tornaszerek. 

- örömmel vegyenek részt a komplex intézményi mozgásprogram feladatainak 

végrehajtásában 

Kollégium: 

A tanulókban 

- alakuljon ki a környezettel harmonikus életvezetés; 

- fejlődjön a környezetbarát életmód iránti igény, és alakuljon ki a kulturált lakhely 

kialakításának fontossága a kollégiumban; 

- alakuljanak ki környezettudatos fogyasztási szokások, részesítsék előnyben a 

természetes, újrahasznosítható anyagokat. 

A szakmai jelleg erősítése mellett figyelmet kell fordítani az általános esztétikumra és 

változatos természetes díszítőelemek felhasználására. Gondot kell fordítani a tantermek 

melletti folyosó, lépcsőház igényes dekorációjára is. 

 

4. 1. Tanórán kívüli lehetőségek 

 

Az egyéb foglalkozásokon a nevelési-oktatási tartalomhoz igazodóan a környezettudatos 

magatartásra nevelés a tantárgyhoz illetve műveltségi területhez kapcsolódó tartalmi struktúra 

része. Minden szabadidőben töltött pedagógiai tartalmú foglalkozás döntő arányában magába 

foglalja – a foglalkozás tematikai jellegétől függően – mind a környezet és a természet 

megismerésének és védelmének témáját, mind az egészségnevelés preferált céljait. Jellegéből 

fakadóan elsősorban a szakkörök esetén teljesedhet ki a gyakorlatban is e nevelési tartalom. 

Szakkörök – Környezetvédelmi: A szakkör a kutató típusú, önállóan vizsgálódni szerető 

tanulók fejlesztésének nagyon jó színtere. A környezetvédelmi szakkörökön belül lehetnek 

tematikus szakkörök is (pl.: biokertész, gyógynövény, természetkutató stb.),  

- Elsősegélynyújtó, polgárvédelmi: orvostanhallgató, illetve polgárvédelmi szakember 

segítségével. 

Tanulói pályázatok – Adjunk ki egy-egy környezetvédelmi problémát, témakört önálló 

kutatásra, feldolgozásra. A tanulók motiválása történhet pályázatok kiírásával, a legjobb 

munkák díjazásával. A születendő munka formája sokféle lehet: szakmai dolgozat, rajz, fotó, 

film, interjú, irodalmi alkotás. NYÍRERDŐ Zrt.     -  pályázatok, erdei iskolai programok, 

versenyeken való részvétel 

Intézményi átfogó környezetvédelmi programok, projektnapok, iskolai, kollégiumi szintű 

programok– Megszervezhetjük annak kiderítését, hogy mennyire „zöld” az iskolánk. Ennek 

keretein belül a tanulók felmérést végezhetnek az iskolai víz-, fűtés-, világításrendszerről, az 

ezzel kapcsolatos költségekről, elkészíthetik a csepegő csapok térképét, kutathatják a 

hulladékkezelés módjait, az irodaszerek beszerzési módját és egészségkárosító hatásait, 

felhasznált mennyiségét, a büfé és a menza „zöldítési” tervét. Az effajta program nagyon 

hatékony lehet, hiszen egyszerre mozgósít tanárt, diákot, technikai dolgozót és vezetőséget 

egyaránt. 

Papírgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés, veszélyes hulladékgyűjtés szervezése az iskolában 

A környezet- és egészségvédelem jeles napjai - A természet-környezetvédelem és az 

egészségügy jeles napjairól a tanórákba beépítve, illetve külön programokat szervezve 

emlékezhetünk meg és tudatosíthatjuk a jelentőségüket. A nap jellegének megfelelő 

vetélkedőt, akciót, bemutatókat vagy kirándulást szervezhetünk, illetve pályázatot írhatunk ki. 

Egészségnapok, Természettudományos Hetek szervezése. 

Pályaorientációs napokon megismertetni tanulóinkat azokkal a foglalkozásokkal, 

szervezetekkel, melyek környezet- illetve természetvédelemmel foglalkoznak.  
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Március 22.Víz Világnapja 

Április 22.Föld Napja 

Május 10.Madarak és Fák Napja 

Május 31.Dohányzásmentes Világnap 

Június 5.Környezetvédelmi Világnap 

Október 4.Állatok világnapja 

Október 31.Takarékossági Világnap 

November 17.Füstmentes Nap 

December 1.AIDS elleni világnap 

 

Segítő kapcsolatok 

Szervezet, személyek Segítség témái 

KOKOSZ Pályázatok támogatása, kapcsolat más 

oktatóközpontokkal, szakmai szervezetekkel. 

E-misszió Egyesület Szakmai segítségnyújtás akciókban, 

pályázatokhoz. Versenyek, országos programok 

közvetítése. 

Városüzemeltetési KHT „Zöldsziget” – szelektív hulladékgyűjtés. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-

főkapitányság Baleset megelőzési 

Bizottsága és Közlekedésrendészeti 

Osztálya 

Biztonságos közlekedésre neveléshez 

pályázatok támogatása, akciók lebonyolítása. 

NYÍRSÉGVÍZ ZRt. Üzemlátogatás. 

 

Kiállítások – Rendezzünk iskolánkban nyitott, nagyközönség által is látogatható 

környezetvédelmi kiállításokat (pl. szemétszobrászat, természeti értékeket, helyi problémákat 

bemutató kiállítás). Jó lehetőség a környező iskolákkal való kapcsolattartásra. 

Tanulmányi kirándulás – Szervezzünk egy- vagy többnapos tanulmányutat egy-egy konkrét 

téma részletesebb megismerésére, egy-egy terület, táj megismerése céljából. Ellátogathatunk 

kisebb-nagyobb gyerekcsoportokkal tanösvényekre, nemzeti parkokba, természetvédelmi 

területekre, vadasparkokba, botanikus kertekbe, múzeumokba. 

A kirándulások, Fenntarthatósági Témahét… konkrét időpontját az éves munkaterv 

tartalmazza. 

Zöldesítés – A környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolva vagy önálló programként, a 

szülők, illetve az iskola-közeli (lakótelep) lakosság megnyerésével cserjék, fák ültetésével 

szépíthetjük környezetünket és a zajtól, portól védhetjük szervezetünket. 

Vetélkedők, tanulmányi versenyek- Az érdeklődő, ambiciózus tanulókat ösztönözzük arra, 

hogy vegyenek részt helyi, regionális és országos versenyeken. 

Városismereti program – A Diákönkormányzattal való együttműködés keretében 

szervezzünk olyan programokat, amelynek során megismerhetik a gyerekek a szűkebb és 
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tágabb környezet jellemző épületeit, tereit és egyéb objektumait. Az ismereteket vetélkedők, 

illetve kiállítások formájában lehet még jobban rögzíttetni a tanulókkal.

 

Művészeti csoportok, ünnepségek – Használjuk ki a művészetek iránti érdeklődést. Néhány problémára 

próbáljuk ráirányítani a figyelmet a művészet eszközeivel. Szervezzünk irodalmi műsort (pl. Föld napja, 

Víz Világnapja). Természetes anyagok felhasználásával készítsük el egy környezetbarát lakóház, porta 

modelljét. Éljünk a drámapedagógiai korszerű módszereivel is. 

 

Kézműves foglalkozás – A természet adta anyagok (termések, levelek, tollak, csigaháza…) illetve az 

újrahasznosítható hulladék-anyagok felhasználásával különböző  díszeket, kompozíciókat készíthetünk, 

amelyekből kiállítás vagy vásár is szervezhető (pl. Karácsonyi vásár). 

 

Sportnap – A szülőkkel összefogva egész naposra is tervezhetjük (szombat) és az egészséges ételek, 

italok, gyógyhatású készítmények vásárával, táncbemutatókkal, egészségi állapotfelméréssel is 

összeköthetjük. 

 

Napközis, tanulószobai és kollégiumi foglalkozások – séta a környéken, termések gyűjtése. 

 

DSE szervezése - délutánonként változó évfolyam – összetételben sportversenyek. 

 

Látogatások – állatkertbe, múzeumba, botanikus kertbe, arborétumba, tanyára, nemzeti parkba, 

szeméttelepre, hulladékégetőhöz, szennyvíztisztító telepre, papírgyárba. Ennek során előre megadott 

szempontsor vagy feladatlap segítségével buzdítsuk a gyerekeket az önálló felfedezésre, az ismeretek 

önálló feldolgozására. 

 

Előadások – A nagyon jól sikerült környezet-egészségvédelmi tanulói kiselőadásokból, illetve a kiírt 

pályázatok szóbeli védéséből rendezhetünk egy iskolai szintű  programot is. A tanulók, tanárok, szülők 

környezet-egészségügyi nevelésének egyik hasznos módszere amellett, hogy fejleszti a tanulók helyes 

önértékelését és pozitív megerősítését. Hívhatunk meg ebben a témában jártas szülőket vagy 

szakembereket, sőt volt tanítványokat is. 

 

Szülői értekezletek: utalás a környezet-egészségvédelem néhány fontos elemére. .
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1. Kerettantervek és óratervek 
 

 

 

A 2011. évi CXC. Kntv szerint 2013/14-es tanévtől 1, 5 és 9. évfolyam kezdő osztályaiban új 

kerettanterv és óraterv lép életbe. Tartalmi szabályozást a Kntv mellett a 20/2012. (VIII.31) EMMI 

rendelet, a 110/2012 (VI.4) Kr, az 51/2012 kerettantervekről szóló EMMI rendelet és a 4/2013 

kéttannyelvű iskolák működését szabályzó EMMI rendelet biztosítja. A 2013/14-es tanévtől 

felmenő rendszerben lépett életbe az új kerettanterv.  

Ezek az óratervek kifutó rendszerben utoljára a 2023/2024-es tanévben alkalmazhatók. 

 

A 2020-tól felmenő rendszerben alkalmazható óratervek a Pedagógiai Program 11.sz mellékletében 

találhatók. 
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1.1.Választott kerettantervek 

A kerettanterveket az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által közzétett, az Emberi Erőforrások 

Minisztere által jóváhagyott tantervek közül választottuk.  

A választott kerettantervek tartalmazzák a kötelezően és szabadon választott tanítási órák 

tantervét is. 

Az óratervi hálók tartalmazzák a választott kerettanterv által meghatározott kötelező, ezen 

óraszám feletti kötelezően és szabadon tervezhető tanítási órák megnevezését és 

óraszámát. 

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 

Székhelyintézmény 

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára  

Érvényes 2013/14. tanévtől felmenő rendszerben. 

Kötelező tantárgyak 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Idegen nyelv 

 Matematika 

 Hit-és erkölcstan, etika 

 Környezetismeret 

 Ének-zene – A változat 

 Vizuális kultúra 

 Technika, életvitel és gyakorlat 

 Testnevelés és sport 

Szabadon választható tantárgyak 

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 

Székhelyintézmény 

Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára 

Érvényes 2013/14. tanévtől felmenő rendszerben. 

Kötelező tantárgyak: 

 Magyar nyelv és irodalom 

o A változat 

 Idegen nyelv 

o Idegen nyelv 

o Függelék: angol és német nyelvi specifikáció 

 Matematika 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 Hon- és népismeret 

  Hit –és Erkölcstan 

 Természetismeret 

 Biológia-egészségtan B vátozat* 

 Fizika Bváltozat* 

 Kémia B változat* 

 Földrajz 

 Ének-zene A változat* 

 Dráma és tánc 

 Vizuális kultúra 

 Informatika 

 Technika, életvitel és gyakorlat 

 Testnevelés és sport 

 Tánc és mozgás 

http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.1_magyar_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.2_idnyelv_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.3_matemat_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.5_kornyism_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.7_vizkult_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.8_eletvitel_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.9_testnev_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.01.1_magyar_5-8_a.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.02.1_idnyelv_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.02.2_fugg_angol_nemet_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.03_matemat_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.04_tort_tars_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.05_honism_5-6.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.06_erkolcstan_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.07_termism_5-6.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.11_foldrajz_7-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.13_drama_5-6.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.14_vizkult_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.15_informat_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.16_eletvitel_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.17_testnev_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.4.3_tanc_mozgas_5-8.doc
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Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 

Székhelyintézmény 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára 

Érvényes 2013/14. tanévtől felmenő rendszerben. 
 

Kötelező tantárgyak: 

 Magyar nyelv és irodalom 

 I. idegen nyelv 

o Idegen nyelv 

o Függelék: angol és német nyelvi specifikáció 

 II. idegen nyelv 

o Idegen nyelv(olasz, német, francia) 

 Matematika 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 Etika 

 Biológia-egészségtan 

o B változat* 

 Fizika 

o B változat* 

 Kémia 

o B változat* 

 Földrajz 

 Ének-zene 

o A változat 

 Dráma és tánc  

 Vizuális kultúra 

 Művészetek 

o Ének-zene 

 A változat 

o Dráma és tánc 

o Vizuális kultúra 

 Informatika 

 Technika, életvitel és gyakorlat 

 Testnevelés és sport 

Emelt óraszámú kerettantervek  

 Emelt matematika 

o A változat(11. és 12. évf. emelt szintű érettségi vizsgára felk.) 

 Emelt biológia-egészségtan*(11. és 12. évf. emelt szintű érettségi vizsgára felk.) 

 Emelt fizika*(11. és 12. évf. emelt szintű érettségi vizsgára felk.) 

 Emelt kémia*(11. és 12. évf. emelt szintű érettségi vizsgára felk.) 

 

 

Szabadon választható tantárgyak 

 Dráma és tánc 9-12. évfolyamon 

 

http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.01_magyar_9-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.02.1_idnyelv_9-12_g.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.02.2_fugg_angol_nemet_9-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.03.1_masodik_idnyelv_9-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.04_matemat_9-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.05_tort_tars_9-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.06_etika_11-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.07.2_biologia_9-12_g_b.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.08.2_fizika_9-12_g_b.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.09.2_kemia_9-10_g_b.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.10_foldrajz_9-10_g.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.11.1_enek_9-10.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.12_drama_9-10.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.13_vizkult_9-10.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.15.1.1_muv_enek_11-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.15.2_muv_drama_11-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.15.3_muv_vizkult_11-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.16_informat_9-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.17_eletvitel_11-12_g.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.18_testnev_9-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.3.2.1_matemat_emelt_9-12_a.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.3.3_emelt_biologia_9-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.3.4_emelt_fizika_9-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.3.5_emelt_kemia_9-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.4.3_drama_9-12.doc
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Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 

Székhelyintézmény 

 
Kerettanterv a gimnáziumok 5-12. évfolyama számára 

Érvényes 2013/14. tanévtől felmenő rendszerben. 
 

Kötelező tantárgyak: 

 Magyar nyelv és irodalom 

 I. idegen nyelv 

o Idegen nyelv 

o Függelék: angol és német nyelvi specifikáció (1. rész) 

o Függelék: angol és német nyelvi specifikáció (2. rész) 

 II. idegen nyelv 

o Idegen nyelv (9-12. évfolyam) (német, olasz, francia, ukrán, orosz, latin) 

 Matematika 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 Etika/hit- és erkölcstan 

 Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek – 5-6. évfolyam 

 Természetismeret 

 Biológia-egészségtan B változat 

 Fizika B változat* 

 Kémia B változat* 

 Földrajz 

 Ének-zene A változat 

 Dráma és tánc 

o 5. évfolyam 

o 9. évfolyam 

 Vizuális kultúra  

 Művészetek  

o Ének-zene A változat 

o Dráma és tánc 

o Vizuális kultúra 

 Informatika 

 Technika, életvitel és gyakorlat 

 Testnevelés és sport 

Emelt óraszámú kerettantervek 

o Emelt idegen nyelv*(11. és 12. évf. emelt szintű érettségi vizsgára felk.) 

o Emelt matematika  A változat*(11. és 12. évf. emelt szintű érettségi vizsgára 

felk.)  

o Emelt biológia-egészségtan**(11. és 12. évf. emelt szintű érettségi vizsgára 

felk.) 

o Emelt fizika**(11. és 12. évf. emelt szintű érettségi vizsgára felk.) 

o Emelt kémia**(11. és 12. évf. emelt szintű érettségi vizsgára felk.) 

o Emelt történelem **(11. és 12. évf. emelt szintű érettségi vizsgára felk.) 

o Emelt magyar nyelv és irodalom**(11. és 12. évf. emelt szintű érettségi 

vizsgára felk.) 

o Emelt testnevelés**(11. és 12. évf. emelt szintű érettségi vizsgára felk.) 

 

Szabadon választható tantárgyak 

 Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek– 5-6. évfolyam 

 Dráma  

 

http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.2.01_magyar_5-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.2.02.1_idnyelv_5-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.2.02.2.1_fugg_angol_nemet_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.2.02.2.2_fugg_angol_nemet_9-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.2.03.1.1_masodik_idnyelv_9-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.2.04_matemat_5-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.2.05_tort_tars_5-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.2.09_tarsism_5-6.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.2.11_termism_5-6.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.2.12.2_biologia_7-12_b.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.2.13.2_fizika_7-12_b.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.2.14.2_kemia_7-10_b.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.2.15_foldrajz_7-10.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.2.16.1_enek_5-10.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.2.17.1_drama_5-6.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.2.17.2_drama_9-10.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.2.18_vizkult_5-10.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.2.20.1.1_muv_enek_11-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.2.20.2_muv_drama_11-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.2.20.3_muv_vizkult_11-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.2.21_informat_5-10.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.2.22_eletvitel_5-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.2.23_testnev_5-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.3.1_idnyelv_emelt_9-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.3.2.1_matemat_emelt_A_5-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.3.3_emelt_biologia_7-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.3.4_emelt_fizika_7-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.3.5_emelt_kemia_7-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/5_melleklet_5-12/5.4.1_tars_ism_11-12.doc
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Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 

Székhelyintézmény 

Kerettanterv a köznevelési típusú sportiskolai neveléséhez-oktatásához 

Érvényes 2013/14. tanévtől felmenő rendszerben. 

1-4. évfolyam 

 Bevezetés 

 Testnevelés és sport 

 Sportágválasztó 

 Küzdelem és játék 

5-8. évfolyam 

 Bevezetés 

 Testnevelés és sport 

 Küzdelem és játék 

 Tanulásmódszertan (5-6. évfolyam) 

 Sporterkölcstan (7-8. évfolyam) 

9-12. évfolyam 

 Bevezetés 

 Testnevelés és sport (érvényes a nyelvi előkészítős osztályok számára is) 

 Tanulásmódszertan, sporttörténet (9. évfolyam) 

 Sportági ismeretek  (10. évfolyam) 

 Testnevelés-elmélet, sportegészségtan, edzéselmélet,sport és szervezetei (11. 

évfolyam) 

 Sportetika, sportpszichológia (12. évfolyam) 

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium  

Szabó Lőrinc Tagintézmény 

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára  

Érvényes 2013/14. tanévtől felmenő rendszerben. 

Kötelező tantárgyak: 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Idegen nyelv 

 Matematika 

 Erkölcstan 

 Környezetismeret 

 Ének-zene – A változat 

 Vizuális kultúra 

 Technika, életvitel és gyakorlat 

 Testnevelés és sport 

Szabadon választható tantárgyak: 

 Informatika 

 

 
 

http://kerettanterv.ofi.hu/7_melleklet/7.4_Sportisk/7.4.1.1_bev_1-4_sportisk.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/7_melleklet/7.4_Sportisk/7.4.1.2_testnev_1-4_sportisk.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/7_melleklet/7.4_Sportisk/7.4.1.3_sportagval_1-4_sportisk.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/7_melleklet/7.4_Sportisk/7.4.1.4_kuzd_jatek_1-4_sportisk.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/7_melleklet/7.4_Sportisk/7.4.2.1_bev_5-8_sportisk.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/7_melleklet/7.4_Sportisk/7.4.2.2_testnev_5-8_sportisk.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/7_melleklet/7.4_Sportisk/7.4.2.3_kuzd_jatek_5-8_sportisk.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/7_melleklet/7.4_Sportisk/7.4.2.4_tanmodszertan_5-6_sportisk.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/7_melleklet/7.4_Sportisk/7.4.2.5_sporterkolcstan_7-8_sportisk.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/7_melleklet/7.4_Sportisk/7.4.3.1_bev_9-12_sportisk.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/7_melleklet/7.4_Sportisk/7.4.3.2_testnev_9-12_sportisk.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/7_melleklet/7.4_Sportisk/7.4.3.3_tanmodszertan_9_sportisk.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/7_melleklet/7.4_Sportisk/7.4.3.4_sportelm_9-12_sportisk.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/7_melleklet/7.4_Sportisk/7.4.3.5_sportetika_12_sportisk.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.1_magyar_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.2_idnyelv_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.3_matemat_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.4_erkolcstan_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.5_kornyism_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.7_vizkult_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.8_eletvitel_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.9_testnev_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.3.3_informat_1-4.doc
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Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 

Szőlőskerti Tagintézmény 

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 

Érvényes 2013/14. tanévtől felmenő rendszerben. 

 

Kötelező tantárgyak: 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Idegen nyelv 

 Matematika 

 Erkölcstan 

 Környezetismeret 

 Ének-zene  

o  A változat 

 Vizuális kultúra 

 Technika, életvitel és gyakorlat 

 Testnevelés és sport 

Szabadon választható tantárgyak: 

 Informatika 
 
 

Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára 

Érvényes 2013/14. tanévtől felmenő rendszerben. 

 

Kötelező tantárgyak: 

 Magyar nyelv és irodalom 

o A változat 

 Idegen nyelv 

 Matematika 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 Hon- és népismeret 

 Erkölcstan 

 Természetismeret 

 Biológia-egészségtan 

o A változat 

 Fizika 

o B változat* 

 Kémia 

o B változat* 

 Földrajz 

 Ének-zene 

o A változat 

 Dráma és tánc 

 Vizuális kultúra 

 Informatika 

 Technika, életvitel és gyakorlat 

 Testnevelés és sport 

http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.1_magyar_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.2_idnyelv_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.3_matemat_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.4_erkolcstan_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.5_kornyism_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.6.1_enek_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.7_vizkult_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.8_eletvitel_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.9_testnev_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.3.3_informat_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.01.1_magyar_5-8_a.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.03_matemat_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.04_tort_tars_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.05_honism_5-6.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.06_erkolcstan_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.07_termism_5-6.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.08.1_biologia_7-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.09.2_fizika_7-8_b.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.10.2_kemia_7-8_b.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.11_foldrajz_7-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.12.1_enek_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.13_drama_5-6.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.14_vizkult_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.15_informat_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.16_eletvitel_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.17_testnev_5-8.doc
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Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 

Szőlőskerti Tagintézmény 

Kerettanterv az angol kéttannyelvű általános iskola 1-4. évfolyamára  

Érvényes 2013/14. tanévtől felmenő rendszerben. 
 

Kötelező tantárgyakg: 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Idegen nyelv 

 Matematika 

 Erkölcstan 

 Környezetismeret 

 Ének-zene  

o  A változat 

 Vizuális kultúra 

 Technika, életvitel és gyakorlat 

 Testnevelés és sport 

  Célnyelvi civilizáció  

Szabadon választható tantárgyak: 

 Informatika 

 
Kerettanterv az angol kéttannyelvű általános iskola 5-8. évfolyamára  

Érvényes 2013/14. tanévtől felmenő rendszerben. 

2.1 Kötelező tantárgyak: 

 Magyar nyelv és irodalom 

o A változat 

 Idegen nyelv 

 Matematika 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 Hon- és népismeret 

 Erkölcstan 

 Természetismeret 

 Biológia-egészségtan 

o A változat 

 Fizika 

o B változat* 

 Kémia 

o B változat* 

 Földrajz 

 Ének-zene 

o A változat 

 Dráma és tánc 

 Vizuális kultúra 

 Informatika 

 Technika, életvitel és gyakorlat 

 Testnevelés és sport 

 Célnyelvi civilizáció  

 

http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.1_magyar_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.2_idnyelv_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.3_matemat_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.4_erkolcstan_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.5_kornyism_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.6.1_enek_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.7_vizkult_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.8_eletvitel_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.9_testnev_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/kettannyelv/celnyelv_1.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.3.3_informat_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.01.1_magyar_5-8_a.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.03_matemat_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.04_tort_tars_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.05_honism_5-6.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.06_erkolcstan_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.07_termism_5-6.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.08.1_biologia_7-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.09.2_fizika_7-8_b.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.10.2_kemia_7-8_b.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.11_foldrajz_7-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.12.1_enek_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.13_drama_5-6.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.14_vizkult_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.15_informat_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.16_eletvitel_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.17_testnev_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/kettannyelv/celnyelv_1.doc
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Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 

Zelk Zoltán Tagintézmény 

 
Kerettanterv angol-német kéttannyelvű általános iskola 1-4. évfolyamára 

Érvényes 2013/14. tanévtől felmenő rendszerben. 

 

1.1 Kötelező tantárgyak: 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Idegen nyelv 

 Matematika 

 Erkölcstan 

 Környezetismeret 

 Ének-zene  

o  A változat 

 Vizuális kultúra 

 Technika, életvitel és gyakorlat 

 Testnevelés és sport 

1.2 Szabadon választható tantárgyak: 

 Informatika 

Kerettanterv az angol és német kéttannyelvű általános iskola 5-8. évfolyamára  

2.1 Kötelező tantárgyak: 

 Magyar nyelv és irodalom 

o A változat 

 Idegen nyelv 

 Matematika 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 Hon- és népismeret 

 Erkölcstan 

 Természetismeret 

 Biológia-egészségtan 

o A változat 

 Fizika 

o B változat* 

 Kémia 

o B változat* 

 Földrajz 

 Ének-zene 

o A változat 

 Dráma és tánc 

 Vizuális kultúra 

 Informatika 

 Technika, életvitel és gyakorlat 

 Testnevelés és sport 

 Célnyelvi civilizáció  

http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.1_magyar_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.2_idnyelv_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.3_matemat_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.4_erkolcstan_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.5_kornyism_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.6.1_enek_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.7_vizkult_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.8_eletvitel_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.2.9_testnev_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/1.3.3_informat_1-4.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.01.1_magyar_5-8_a.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.03_matemat_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.04_tort_tars_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.05_honism_5-6.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.06_erkolcstan_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.07_termism_5-6.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.08.1_biologia_7-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.09.2_fizika_7-8_b.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.10.2_kemia_7-8_b.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.11_foldrajz_7-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.12.1_enek_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.13_drama_5-6.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.14_vizkult_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.15_informat_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.16_eletvitel_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/2.2.17_testnev_5-8.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/kettannyelv/celnyelv_1.doc
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1.4.Választott óratervek 
ÚSZÓ 

Időkeret 

(kötelező+szabadon.) Köt.óra=25, időkeret 52+1 hittan=53 53 

A tanulók óraszáma: 45   

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

  

ELSŐ ÉVFOLYAM MÁSODIK ÉVFOLYAM 

  
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy 
Kerttante

rv sz. 
választha

tó 
választha

tó 

csopo

rt 
bontá

s 

heti 

óraszá

m 

éves 

óraszá

m 

kötö
tt 

nem 

kötö

tt 

választha
tó 

csopo

rt 
bontá

s 

heti 

óraszá

m 

éves  

óraszá

m 

Magyar nyelv és irod. 7 1     8 288 7 1     8 288 

Idegen nyelvek     1   1 36     1   1 36 

Matematika 4       4 144 4       4 144 

Erkölcs-tan 1       1 36 1       1 36 

Környezetismeret 1       1 36 1       1 36 

Ének-zene 2       2 72 2       2 72 

Vizuális kultúra 2       2 72 2       2 72 

Életvitel  1       1 36 1       1 36 

Testnevelés és sport 5 1   6 12 432 5 1   6 12 432 

Osztályfőnöki           0           0 

Egyéb fogl.órak.                         

Tanulmányi     10   10 360     10   10 360 

Szabadidő     4   4 144     4   4 144 

Ebéd     5   5 180     5   5 180 

Korrepetálás     1   1 36     1   1 36 

Szakkör     1   1 36     1   1 36 

Összesen: 23 2 22 6 53 1908 23 2 22 6 53 1908 

ÚSZÓ 

Időkeret (kötelező+szabadon.): 52+1 hittan     55+1 hittan 

A tanulók óraszáma: 45   

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

  

HARMADIK ÉVFOLYAM NEGYEDIK ÉVFOLYAM 

  
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy kötött 
nem 

kötött 

választha

tó 

csopo

rt 

bontá
s 

heti 
óraszá

m 

éves  
óraszá

m 

kötö

tt 

nem 
kötö

tt 

választha

tó 

csopo

rt 

bontá
s 

heti 
óraszá

m 

éves  
óraszá

m 

Magyar nyelv és irod. 6 1     7 252 6 1     7 252 

Idegen nyelvek     2   2 72 2     2 4 144 

Matematika 4       4 144 4       4 144 

Erkölcstan 1       1 36 1       1 36 

Környezetismeret 1 1     2 72 1 1     2 72 

Ének-zene 2       2 72 2       2 72 

Vizuális kultúra 2       2 72 2       2 72 

Életvitel és gyakorlat 1       1 36 1       1 36 

Testnevelés és sport 5 1   6 12 432 5 1   6 12 432 

Küzdelem és játék           0           0 

Egyéb fogl.órak.                         

Tanulmányi     10   10 360     10   10 360 

Szabadidő     2   2 72     3   3 108 

ebéd     5   5 180     5   5 180 

Korrep, szakkör     1   1 36     1   1 36 

Edzés     2   2 72     2   2 72 

Összesen: 22 3 22 6 53 1908 24 3 21 8 56 2016 
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Köznevelési 

Időkeret 

(kötelező+szabadon.) Köt.óra=25, időkeret 52+1 hittan   

A tanulók óraszáma     

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

  

ELSŐ ÉVFOLYAM MÁSODIK ÉVFOLYAM 

  
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy 
Kerttante

rv sz. 
választha

tó 
választha

tó 

csopo

rt 
bontá

s 

heti 

óraszá

m 

éves 

óraszá

m 

kötö
tt 

nem 

kötö

tt 

választha
tó 

csopo

rt 
bontá

s 

heti 

óraszá

m 

éves  

óraszá

m 

Magyar nyelv és irod. 7       7 252 7       7 252 

Idegen nyelvek     1   1 36     1   1 36 

Matematika 4       4 144 4       4 144 

Erkölcstan 1       1 36 1       1 36 

Környezetismeret 1       1 36 1       1 36 

Ének-zene 2       2 72 2       2 72 

Vizuális kultúra 2       2 72 2       2 72 

Életvitel és gyakorlat 1       1 36 1       1 36 

Testnevelés és sport 5   1 6 12 432 5   1 6 12 432 

Osztályfönöki           0           0 

Egyéb fogl.órak.                         

Tanulmányi     10   10 360     10   10 360 

Szabadidő     3   3 108     3   3 108 

Ebéd     5   5 180     5   5 180 

Korrepetálás     1   1 36     1   1 36 

Szakkör     1   1 36     1   1 36 

Küzdelem és játék   1     1 36   1     1 36 

Sportválasztás   1     1 36   1     1 36 

Összesen: 23 2 22 6 53 1908 23 2 22 6 53 1908 

Köznevelési 

Időkeret  Köt.óra=25, időkeret 52+1 hittan 55+1 

A tanulók óraszáma: 45       

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

  

HARMADIK ÉVFOLYAM NEGYEDIK ÉVFOLYAM 

  

Nem kötelező 

    

Nem kötelező 

  

Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy kötött 
nem 

kötött 
választha

tó 

csopo

rt 
bontá

s 

heti 

óraszá

m 

éves  

óraszá

m 

kötö
tt 

nem 

kötö

tt 

választha
tó 

csopo

rt 
bontá

s 

heti 

óraszá

m 

éves  

óraszá

m 

Magyar nyelv és irod. 6 1     7 252 6       6 216 

Idegen nyelvek     2   2 72 2     2 4 144 

Matematika 4       4 144 4       4 144 

Erkölcstan 1       1 36 1       1 36 

Környezetismeret 1       1 36 1       1 36 

Ének-zene 2       2 72 2       2 72 

Vizuális kultúra 2       2 72 2       2 72 

Életvitel és gyakorlat 1       1 36 1       1 36 

Testnevelés és sport 5   1 6 12 432 5 1   6 12 432 

Küzdelem és játék   1     1 36   1     1 36 

Egyéb fogl.órak.                         

Tanulmányi     10   10 360     10   10 360 

Szabadidő     2   2 72     3   3 108 

Ebéd     5   5 180     5   5 180 

Szakkör, korrep.     1   1 36     1   1 36 

Edzés     1   1 36     2   2 72 

Sportágválasztás   1     1 36   1     1 36 

Összesen: 22 3 22 6 53 1908 24 3 21 8 56 2016 
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Matematika 

Időkeret 

(kötelező+szabadon.) Köt.óra=25, időkeret 52+1 hittan   

A tanulók óraszáma: 45   

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

  

ELSŐ ÉVFOLYAM MÁSODIK ÉVFOLYAM 

  

Nem kötelező 

    

Nem kötelező 

  

Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy 
Kerttante

rv sz. 
választha

tó 
választha

tó 

csopo

rt 
bontá

s 

heti 

óraszá

m 

éves 

óraszá

m 

kötö
tt 

nem 

kötö

tt 

választha
tó 

csopo

rt 
bontá

s 

heti 

óraszá

m 

éves  

óraszá

m 

Magyar nyelv és irod. 7       7 252 7       7 252 

Idegen nyelvek     1   1 36     1   1 36 

Matematika 4 2   2 8 288 4 2   2 8 288 

Erkölcstan 1       1 36 1       1 36 

Környezetismeret 1       1 36 1       1 36 

Ének-zene 2       2 72 2       2 72 

Vizuális kultúra 2       2 72 2       2 72 

Életvitel és gyakorlat 1       1 36 1       1 36 

Testnevelés és sport 5       5 180 5       5 180 

Osztályfönöki           0           0 

Egyéb fogl.órak.                         

Tanulmányi     10   10 360     10   10 360 

Szabadidő     7   7 252     7   7 252 

Ebéd     5   5 180     5   5 180 

Korrepetálás     2   2 72     2   2 72 

Szakkör     1   1 36     1   1 36 

Összesen: 23 2 26 2 53 1908 23 2 26 2 53 1908 

Matematika 

  Köt.óra=25, időkeret 52+1 hittan 55+1 

A tanulók óraszáma: 45                   

    

Nem kötelező 

    

Nem kötelező 

  

Tantárgy 

Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

kötött 
nem 

kötött 

választha

tó 

csopo

rt 

bontá
s 

heti 
óraszá

m 

éves  
óraszá

m 

kötö

tt 

nem 
kötö

tt 

választha

tó 

csopo

rt 

bontá
s 

heti 
óraszá

m 

éves  
óraszá

m 

Magyar nyelv és irod. 6 1     7 252 6 1     7 252 

Idegen nyelvek     2   2 72 2     2 4 144 

Matematika 4 1 1 2 8 288 4 1 1 2 8 288 

Erkölcstan 1       1 36 1       1 36 

Környezetismeret 1 1     2 72 1 1     2 72 

Ének-zene 2       2 72 2       2 72 

Vizuális kultúra 2       2 72 2       2 72 

Életvitel és gyakorlat 1       1 36 1       1 36 

Testnevelés és sport 5       5 180 5       5 180 

Küzdelem és játék           0           0 

Egyéb fogl.órak.                         

Tanulmányi     10   10 360     10   10 360 

Szabadidő     6   6 216     7   7 252 

Ebéd     5   5 180     5   5 180 

Korrepetálás     1   1 36     1   1 36 

Szakkör     1   1 36     1   1 36 

Összesen: 22 3 26 2 53 1908 24 3 25 4 56 2016 
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Kézműves 

Időkeret : 52+1             

  ELSŐ ÉVFOLYAM MÁSODIK ÉVFOLYAM 

A tanulók óraszáma:45 
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

 Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy 
Kerttante

rv sz. 

választha

tó 

választha

tó 

csopo

rt 

bontá
s 

heti 
óraszá

m 

éves 
óraszá

m 

kötö

tt 

nem 
kötö

tt 

választha

tó 

csopo

rt 

bontá
s 

heti 
óraszá

m 

éves  
óraszá

m   

Magyar nyelv és irod. 7       7 288 7       7 288 

Idegen nyelvek     1   1       1   1   

Matematika 4       4 144 4       4 144 

Erkölcstan 1       1 36 1       1 36 

Környezetismeret 1       1 36 1       1 36 

Ének-zene 2       2 72 2       2 72 

Vizuális kultúra 2       2 72 2       2 72 

Életvitel és gyakorlat 1 2   2 5 36 1 2   2 5 36 

Testnevelés és sport 5       5 216 5       5 216 

Egyéb fogl.órak.                         

Tanulmányi     10   10 360     10   10 360 

Szabadidő     7   7 360     7   7 360 

Ebéd     5   5 180     5   5 180 

Korrepetálás     2   2 72     2   2 72 

Szakkör     1   1 36     1   1 36 

Összesen: 23 2 26 2 53 1908 23 2 26 2 53 1908 

        Kézműves             

Időkeret : 52+1     55+1   

A tanulók óraszáma: 45         

 HARMADIK ÉVFOLYAM NEGYEDIK ÉVFOLYAM 

   
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

 Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy 

kötött 
nem 

kötött 

választha

tó 

csopo

rt 

bontá
s 

heti 
óraszá

m 

éves  
óraszá

m 

kötö

tt 

nem 
kötö

tt 

választha

tó 

csopo

rt 

bontá
s 

heti 
óraszá

m 

éves  
óraszá

m   

Magyar nyelv és irod. 6 1     7 288 6 1     7 252 

Idegen nyelvek     2   2   2     2 4 144 

Matematika 4       4 144 4       4 144 

Erkölcstan 1       1 36 1       1 36 

Környezetismeret 1 1     2 36 1 1     2 72 

Ének-zene 2       2 72 2       2 72 

Vizuális kultúra 2       2 72 2       2 72 

Életvitel és gyakorlat 1 1   2 4 36 1 1   2 4 144 

Testnevelés és sport 5       5 216 5       5 180 

Küzdelem és játék                       0 

Egyéb fogl.órak.                         

Tanulmányi     10   10 360     10   10 360 

Szabadidő     6   6 360     7   7 252 

Ebéd     5   5 180     5   5 180 

korrepetálás     1   1 72     1   1 36 

szakkör     2   2 36     2   2 72 

Összesen: 22 3 26 2 53 1908 24 3 25 4 56 2016 
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5-6. Időkeret: 51+1 
hittan               

Köznev

elési         
7-8. Időkeret: 56+1 
hittan 

  

ÖTÖDIK ÉVFOLYAM 
HATODIK 

ÉVFOLYAM 

HETEDIK 

ÉVFOLYAM 

NYOLCADIK 

ÉVFOLYAM 

  Nem 

kötele

ző 

    Nem 

kötele

ző 

    Nem 

kötele

ző 

    Nem 

kötele

ző 

  

Kötelező 
Össze

sen 

Kötel

ező 

Össze

sen 

Kötel

ező 

Össze

sen 

Kötel

ező 

Össze

sen 

Tantárgy 
Kö

tött  

válas
zthat

ó 

vál
asz

t 

cs
o

p 

h
et

i  

éve

s   kö
töt

t 

ne

m 
kö

töt

t 

vál
asz

t 

cs
o

p 

h
et

i  

éve

s   kö
töt

t 

ne

m 
kö

töt

t 

vál
asz

t 

cs
o

p 

h
et

i  

éve

s   kö
töt

t 

ne

m 
kö

töt

t 

vál
asz

t 

cs
o

p 

h
et

i  

éve

s   

hat

ó 

b

o
nt 

    
hat

ó 

b

o
nt 

    
hat

ó 

b

o
nt 

    
hat

ó 

b

o
nt 

    

Magyar 

nyelv és 

irod. 
4       4 

14

4 
4       4 

14

4 
3 1     4 

14

4 
4       4 

14

4 

Hon- és 

népismeret 
          0           0 0       0 0           0 

Történelem 2       2 72 2       2 72 2       2 72 2       2 72 

Erkölcstan 

(hit-és 
erk.t.) 

1       1 36 1       1 36 1       1 36 1       1 36 

1. idegen 

nyelv angol 
3     3 6 

21

6 
3     3 6 

21

6 
3     3 6 

21

6 
3     3 6 

21

6 

Matematika 4       4 
14

4 
3 1     4 

14

4 
3       3 

10

8 
3 1     4 

14

4 

Informatika           0 1     1 2 72 1     1 2 72 1     1 2 72 

Természetis

meret 
2       2 72 2       2 72           0           0 

Fizika           0           0 2       2 72 1       1 36 

Biológia és 
egészségtan 

          0           0 2       1 36 2       1 36 

Kémia           0           0 1       2 72 1       2 72 

Földrajz           0           0 1       1 36 2       2 72 

Ének-zene 1       1 36 1       1 36 1       1 36 1       1 36 

Rajz, vizuá-
lis kultúra 

1       1 36 1       1 36 1       1 36 1       1 36 

Testnevelés 5 1   6 
1

2 

43

2 
5 1   6 

1

2 

43

2 
5 1   6 

1

2 

43

2 
5 1   6 

1

2 

43

2 

Tanulásmód

szertan 
  1     1 36 

0,

5 
      

0

,

5 

18 0         0           0 

Életvitel és 
technika 

1     1 2 72 1     1 2 72 1     1 2 72 1     1 2 72 

Osztályfőnö

ki 
1       1 36 1       1 36 1       1 36 1       1 36 

Küzdelem 
és játék 

  1     1 36 
0,

5 
      

0

,

5 

18   
0,

5 
    

0

,

5 

18   
0,

5 
    

0

,

5 

18 

Sporterkölcs

tan 
          0           0   

0,

5 
    

0

,

5 

18   
0,

5 
    

0

,

5 

18 

Korrepetá-
lás, szakkör 

    2   2 72     2   2 72     2   2 72     2   2 72 

Napközi     12   
1

2 

43

2 
    11   

1

1 

39

6 
          0           0 

Tanszoba           0           0 0   13   
1

3 

46

8 
    12   

1

2 

43

2 

Összese

n: 

2

5 
3 

1

4 

1

0 

5

2 

18

72 

2

6 
2 

1

3 

1

1 

5

2 

18

72 

2

8 
3 

1

5 

1

1 

5

7 

20

52 

2

9 
3 

1

4 

1

1 

5

7 

20

52 

Tanulói 
2
8      

2
8      

3
1      

3
2      
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5-6. Időkeret: 51+1 hittan     Számítástechnika     7-8. Időkeret: 56+1 hittan 

  

ÖTÖDIK ÉVFOLYAM HATODIK ÉVFOLYAM HETEDIK ÉVFOLYAM NYOLCADIK ÉVFOLYAM 

  Nem 

kötelező 

    Nem 

kötelező 

    Nem 

kötelező 

    Nem 

kötelező 

  

Kötelező Összesen Kötelező Összesen Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy 
Kerettan

-terv  

választhat

ó 

válasz

t 

cso

p 

het

i  
éves   

kötöt

t 

nem 
kötöt

t 

válasz

t 

cso

p 

het

i  
éves   

kötöt

t 

nem 
kötöt

t 

válasz

t 

cso

p 

het

i  
éves   

kötöt

t 

nem 
kötöt

t 

válasz

t 

cso

p 

het

i  
éves   

ható 
bon

t 
    ható 

bon

t 
    ható 

bon

t 
    ható 

bon

t 
    

Magyar nyelv és irod. 4       4 144 4 1     5 180 3 1     4 144 4 1     5 180 

Hon- és népismeret, tánc és 
dráma 

1       1 36           0           0           0 

Történelem 2       2 72 2       2 72 2       2 72 2       2 72 

Erkölcstan (hit-és erk.t.) 1       1 36 1       1 36 1       1 36 1       1 36 

1. idegen nyelv angol 3     3 6 216 3     3 6 216 3     3 6 216 3     3 6 216 

Matematika 4       4 144 3 1     4 144 3 1     4 144 3 1     4 144 

Informatika   2   2 4 144 1 1   2 4 144 1 1 1 3 6 216 1 1 1 3 6 216 
Természetismeret 2       2 72 2       2 72           0         0 0 
Fizika           0           0 2       2 72 1       1 36 
Biológia és egészségtan           0           0 1       1 36 2       2 72 

Kémia           0           0 2       2 72 1       1 36 

Földrajz           0           0 1       1 36 2       2 72 

Ének-zene 1       1 36 1       1 36 1       1 36 1       1 36 

Rajz 1       1 36 1       1 36 1       1 36 1       1 36 

Művészetek           0           0           0           0 

Testnevelés 5       5 180 5       5 180 5       5 180 5       5 180 

Tanulásmódszertan           0           0           0           0 
Életvitel és technika 1     1 2 72 1     1 2 72 1     1 2 72           0 
Osztályfőnöki 1       1 36 1       1 36 1       1 36 1       1 36 
Küzdelem és játék           0           0           0           0 
Korrepetálás     1   1 36     1   1 36     2   2 72     2   2 72 
Szakkör     1   1 36     1   1 36     1   1 36     2   2 72 
Napközi     15   15 540     15   15 540     15   15 540     15   15 540 

Tanszoba           0           0           0           0 

Szabadidő/sport     1   1 36     1   1 36           0           0 

Összesen: 26 2 18 6 
5

2 

187

2 
25 3 18 6 

5

2 

187

2 
28 3 19 7 

5

7 

205

2 
28 3 20 6 

5

7 

205

2 

Tanulói 29      29      31      32      
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5-6. Időkeret: 51+1 hittan           

Norm
ál             7-8. Időkeret: 56+1 hittan 

  

ÖTÖDIK ÉVFOLYAM HATODIK ÉVFOLYAM HETEDIK ÉVFOLYAM NYOLCADIK ÉVFOLYAM 

  
Nem 

kötelező 

    
Nem 

kötelező 

    
Nem 

kötelező 

    
Nem 

kötelező 

  

Kötelező Összesen Kötelező Összesen Kötelező 
Összese

n 
Kötelező 

Összese

n 

Tantárgy 
Kerettanter

v sz. 

választhat

ó 

válasz

t 

cso

p 

het

i  
éves   

kötöt

t 

nem 

kötöt
t 

válasz

t 
csop heti  éves   

kötöt

t 

nem 

kötöt
t 

válasz

t 

cso

p 

het

i  
éves   

kötöt

t 

nem 

kötöt
t 

válasz

t 

cso

p 

het

i  
éves   

ható 
bon

t 
    ható bont     ható 

bon

t 
    ható 

bon

t 
    

Magyar nyelv és irod. 4 1     5 180 4 1     5 180 3 1     4 144 4 1     5 180 
Hon- és népismeret, tánc és 
dráma 

1   1   2 72           0           0           0 

Történelem 2       2 72 2 1     3 108 2 1     3 108 2 1     3 108 

Erkölcstan (hit-és erk.t.) 1       1 36 1       1 36 1       1 36 1       1 36 

1. idegen nyelv angol 3     3 6 216 3     3 6 216 3     3 6 216 3     3 6 216 

Matematika 4 1     5 180 3 1     4 144 3 1     4 144 3 1     4 144 

Informatika           0 1     1 2 72 1     1 2 72 1     1 2 72 

Természetismeret 2       2 72 2       2 72           0           0 

Fizika           0           0 2       2 72 1       1 36 

Biológia és egészségtan           0           0 1       1 36 2       2 72 

Kémia           0           0 2       2 72 1       1 36 

Földrajz           0           0 1       1 36 2       2 72 

Ének-zene 1       1 36 1       1 36 1       1 36 1       1 36 

Rajz 1       1 36 1       1 36 1       1 36 1       1 36 

Testnevelés 5       5 180 5       5 180 5       5 180 5       5 180 

Tanulásmódszertan           0           0           0           0 

Életvitel és technika 1     1 2 72 1     1 2 72 1       1 36           0 

Osztályfőnöki 1       1 36 1       1 36 1       1 36 1       1 36 

Küzdelem és játék           0           0           0           0 

Korrepetálás     2   2 72     2   2 72     2   2 72           0 

Szakkör     1   1 36     1   1 36     2   2 72     2   2 72 

Napközi     15   15 540     15   15 540           0     2   2 72 

Szabadidő, sport     1   1 36     1   1 36     2   2 72     2   2 72 

Tanszoba           0           0     15   15 540     15   15 540 

Tánc és mozgás           0           0     1   1 36     1   1 36 

Összesen: 26 2 20 4 52 
187

2 
25 3 19 5 52 

187

2 
28 3 22 4 57 

205

2 
28 3 22 4 57 

205

2 

Tanulói 30      29      32      32      
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Úszásoktatás: 

-Alsó tagozat: köznevelési és úszó osztályokban heti 4 óra 

okézműves osztályokban: heti 1 vagy 2 óra, az uszoda leterheltségétől függően. 

-Felső tagozat: heti 1 vagy 2 óra, az uszoda leterheltségétől függően. 

Köznevelési típusú osztályok új tantárgyai: 

Küzdelem és játék, sportágválasztás, felmenő rendszerben 1-4. évfolyam. (heti 1 óra). 

Küzdelem és játék 

-5. évfolyam heti 1 óra 

-6-8. évfolyam heti 0,5 óra 

Tanulásmódszertan:  

-5. évfolyam heti 1 óra 

-6. évfolyam heti 0,5 óra 

Sporterkölcstan: 

 

7-8. évfolyam heti 0,5 óra 

9. évf. tanulásmódszertan, sporttörténet (1 óra) 

10. évf. sportági ismeretek (0,5 óra) 

11. évf. testnevelés elmélet; sport és szervezetei, sportegészségtan, edzéselmélet (1 óra) 

12. évf. sportpszichológia, sportetika (1 óra) 

A tantárgyak értékelése: 

Szöveges: 1 osztályban: felzárkóztatásra szorul, gyengén teljesített, megfelelően teljesített, jól teljesített, kiválóan teljesített 

Érdemjeggyel való értékelés 2. osztály év végétől. 

Érdemjeggyel: 2-12. évfolyamon 
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2017/2018. tanévtől felmenő rendszerben - Gimnázium 

 

5-6. Időkeret: 51+1 hittan               Nyolcosztályos         7-8. Időkeret: 56+1 hittan 

  

ÖTÖDIK ÉVFOLYAM HATODIK ÉVFOLYAM HETEDIK ÉVFOLYAM NYOLCADIK ÉVFOLYAM 

  
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

Kötelező Összesen Kötelező Összesen Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy Kötött  választható 
választ csop heti  éves   

kötött 
nem 

kötött 

választ csop heti  éves   
kötött 

nem 

kötött 

választ csop heti  éves   
kötött 

nem 

kötött 

választ csop heti  éves   

ható bont     ható bont     ható bont     ható bont     

Magyar nyelv és 

irod. 
4     4 4 144 4     2 4 144 3 1   2 4 144 4     2 4 144 

Dráma, tánc 1     1 1 36                                     

Történelem                         2       2 72 2       2 72 

Társadalmi ism. 2       2 72 2       2 72                         

Etika 1       1 36 1       1 36 1       1 36 1       1 36 
1. idegen nyelv 

angol 
3 1 1 5 5 180 3 2   5 5 180 3 1   4 4 144 3 2   5 5 180 

2.idegen nyelv                                                 

Matematika 4 1   3 5 180 3 1 1 5 5 144 3 1   2 4 144 3 1   4 4 144 

Informatika     1,5 1,5 1,5 54 1   1 2 1 36 1   0,5 1,5 1,5 54 1   0,5 1,5 1,5 54 

Természetismeret 2       2 72 2       2 72                         

Fizika                         2       2 72 1   1   1 36 

Biológia és eg                         2       2 72 1   1   1 36 

Kémia                         1   1   2 72 2       2 72 

Földrajz                         1   1   2 72 2       2 72 

Ének-zene 1       1 36 1       1 36 1       1 36 1       1 36 
Rajz,vizuális 

kultúra 
1       1 36 1       1 36 1       1 36 1       1 36 

Testnevelés 5       5 180 5       5 180 5       5 180 5       5 180 

Művészetek                                                 
Életvitel és 
technika 

1       1 36 1       1 36 1       1 36             

Osztályfőnöki 1       1 36 1       1 36 1       1 36 1       1 36 

Napközi     12           12   12 432         12 432             

Összesen: 26 2 14,5 14,5 30,5 1098 25 3 14 14 41 1476 28 3 2,5 9,5 45,5 1638 28 3 2,5 11 31,5 1134 
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2017/18. tanévtől felmenő rendszerben 

Időkeret: 51+1 hittan               Nyolcosztályos         7-8. Időkeret: 56+1 hittan 

  

9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM 11. ÉVFOLYAM 12 ÉVFOLYAM 

  Nem 

kötelező 

    Nem 

kötelező 

    Nem 

kötelező 

    Nem 

kötelező 

  

Kötelező Összesen Kötelező Összesen Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy Kötött  választható 
választ csop heti  éves   

kötött 
nem 

kötött 

választ csop heti  éves   
kötött 

nem 

kötött 

választ csop heti  éves   
kötött 

nem 

kötött 

választ csop heti  éves   

ható bont     ható bont     ható bont     ható bont     

Magyar nyelv és 
irod. 

4     2 4 144 4     2 4 144 4     1 4 144 4     1 4 144 

Dráma, tánc 1     1 1 36                                     

Történelem 2 1     3 108 2 1     3 108 3       3 108 3 2   5 5 180 

Társadalmi ism.                                                 

Etika                         1       1 36             
1. idegen nyelv 

angol 
3 2   5 5 180 3 2   5 5 180 3 2   5 5 180 3 1     4 144 

2. idegen nyelv 3     3 3 108 3     3 3 108 3     3 3 108 3     3 3 108 
Matematika 3 1 1 3 5 180 3 1   4 4 144 3 1   4 4 144 3 1   4 4 144 
Informatika 1     1 1 36 1     1 1 36                         
Természetismeret                                                 
Fizika 2       2 72 2       2 72 2       2 72             
Biológia és eg             2       2 72 2       2 72 2       2 72 
Kémia 2       2 72 2       2 72                         
Földrajz 2       2 72 2       2 72                         
Ének-zene 1       1 36 1       1 36                         
Rajz,vizuális 

kultúra 
1       1 36 1       1 36                         

Testnevelés 5       5 180 5       5 180 5       5 180 5       5 180 

Művészetek                         2       2 72 2       2 72 
Életvitel és 

technika 
                                    1       1 36 

Osztályfőnöki 1       1 36 1       1 36 1       1 36 1       1 36 
Napközi                                                 
Szabadon terv.                           3   12 3 108   4   16 4 144 

Összesen: 31 4 1 15 36 1296 32 4 0 15 36 1296 29 6 0 25 35 1260 27 8 0 11 35 1260 
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2017/2018. tanévtől felmenő rendszerben 

 

Négyosztályos gimnázium 

  

9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM 11. ÉVFOLYAM 12 ÉVFOLYAM 

  Nem 

kötelező 

    Nem 

kötelező 

    Nem 

kötelező 

    Nem 

kötelező 

  

Kötelező Összesen Kötelező Összesen Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy Kötött  választható 
választ csop heti  éves   

kötött 
nem 

kötött 

választ csop heti  éves   
kötött 

nem 
kötött 

választ csop heti  éves   
kötött 

nem 
kötött 

választ csop heti  éves   

ható bont     ható bont     ható bont     ható bont     

Magyar nyelv és 

irod. 
4     4 4 144 4     2 4 144 4     2 4 144 4     2 4 144 

Dráma, tánc 1     1 1 36                                     
Történelem 2 1     3 108 2 0,5     2,5 90 3       3 108 3 1     4 144 
Társadalmi ism.                                                 
Etika                         1       1 36             
1. idegen nyelv 
angol 

3 2   5 5 180 3 2   5 5 180 3 2   5 5 180 3 2   5 5 180 

2. idegen nyelv 3     3 3 108 3     3 3 108 3     3 3 108 3     3 3 108 

Matematika 3 1   4 4 144 3 1   4 4 144 3 1   4 4 144 3 1   3 4 144 

Informatika 1     1 1 36 1 0,5   1,5 1,5 54                         

Természetismeret                                                 

Fizika 2       2 72 2       2 72 2       2 72             

Biológia és eg             2       2 72 2       2 72 2       2 72 

Kémia 2       2 72 2       2 72                         

Földrajz 2       2 72 2       2 72                         

Ének-zene 1       1 36 1       1 36                         
Rajz,vizuális 

kultúra 
1       1 36 1       1 36                         

Testnevelés 5     5 5 180 5     5 5 180 5     5 5 180 5     5 5 180 
Művészetek                         2       2 72 2     2 2 72 
Életvitel és technika                                     1       1 36 
Osztályfőnöki 1       1 36 1       1 36 1       1 36 1       1 36 
Napközi                                                 
Szabadon 
terv.gépírás 

    0,5 0,5 0,5 18               3   12 3 108   4   16 4 144 

Összesen: 31 4 0,5 23,5 35,5 1278 32 4 0 20,5 36 1296 29 6 0 31 35 1260 27 8 0 11 35 1260 
 

A művészetek tantárgy 11. évfolyamon 1 óra ének és 1 óra rajz és 12. évfolyamon 1 óra dráma, 0,5 óra ének és 0,5 óra rajz. 
 11. évfolyamon heti 3 óra fakultáció kötelező és 12. évfolyamon heti 5 óra fakultáció választása a kötelező. 
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2017/2018. tanévtől felmenő rendszerben 

Négyosztályos gimnázium -  Köznevelési tipusú sportiskolai 

  

9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM 11. ÉVFOLYAM 12 ÉVFOLYAM 

  
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

    Nem 

kötelező 

    
Nem kötelező 

  

Kötelező Összesen Kötelező Összesen Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy Kötött  választható 
választ csop heti  éves   

kötött 
nem 

kötött 

választ csop heti  éves   
kötött 

nem 

kötött 

választ csop heti  éves   
kötött 

nem 

kötött 

választ csop heti  éves   

ható bont     ható bont     ható bont     ható bont     

Magyar nyelv és 

irod. 
4     4 4 144 4     2 4 144 4     1 4 144 4     2 4 144 

Dráma, tánc 1     1 1 36                                     

Történelem 2 1     3 108 2 0,5     2,5 90 3     3 3 144 3 1     4 144 

Társadalmi ism.                                                 

Etika                         1       1 36             

1. idegen nyelv 

angol 
3   1 4 4 144 3 0,5 0,5 4 4 144 3 1   4 4 144 3 1   4 4 144 

2. idegen nyelv 3     3 3 108 3     3 3 108 3     3 3 108 3     3 3 108 

Matematika 3 1   4 4 144 3 1   4 4 144 3 1   4 4 144 3 1   3 4 144 

Informatika 1     1 1 36 1     1 1 36                         

Természetismeret                                                 

Fizika 2       2 72 2       2 72 2       2 72             

Biológia és eg             2       2 72 2       2 72 2       2 72 

Kémia 2       2 72 2       2 72                         

Földrajz 2       2 72 2       2 72                         

Ének-zene 1       1 36 1       1 36                         

Rajz,vizuális 

kultúra 
1       1 36 1       1 36                         

Testnevelés 5     5 5 180 5     5 5 180 5     5 5 180 5     5 5 180 

Művészetek                         1       1 36 1       1 36 

Életvitel és 

technika 
                                    1       1 36 

Osztályfőnöki 1       1 36 1       1 36 1       1 36 1       1 36 

Napközi                                                 

Szabadon 

terv.gépírás 
    0,5 0,5 0,5 18               3   12 3 108   4   16 4 144 

Tanulásmódsz. 1       1 36                                     

Sportetika                                     1       1 36 

Sportpszichológia                                     1       1 36 

Sporttört 1       1 36                                     

Sportegészségtan                         0,5       0,5 18             

Sport és 

szervezetei 
                        0,5       0,5 18             

Edzéselmélet                         0,5       0,5 18             
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Testnevelés elm.                         0,5       0,5 18             

Sportági ism.             1       1 36                         

Összesen: 33 2 1,5 22,5 36,5 1314 33 2 0,5 19 35,5 1278 30 5 0 32 35 1260 28 7 0 11 35 1260 

 

11. évfolyamon heti 3 óra fakultáció választása kötelező, 12. évfolyamon heti 4 óra fakultáció választása kötelező. 
  11. évfolyamon a művészetek tantárgycsoport keretében vizuális kultúra, a 12. évfolyamon dráma és tánc tantárgyakat tanítunk. 

 



 

 

84 

 

 

Időkeret 

(kötelező+szabadon  t.) 

 

52 52 52 52 

A tanulók óraszáma 23 + 2 + 4 (az első szám a kerettanterv szerinti 

kötelező órák száma ; a második szám a 

kötelezően választható órák száma; a harmadik a 
kéttannyelvű szabadon választható órák száma) 

23 + 2 + 4 (az első szám a kerettanterv szerinti 

kötelező órák száma ; a második szám a 

kötelezően választható órák száma; a harmadik a 
kéttannyelvű szabadon választható órák száma) 

22 + 3 + 4 (az első szám a kerettanterv szerinti 

kötelező órák száma ; a második szám a 

kötelezően választható órák száma; a harmadik a 
kéttannyelvű szabadon választható órák száma) 

24+3+4 (az első szám a kerettanterv szerinti 

kötelező órák száma ; a második szám a kötelezően 

választható órák száma; a harmadik a kéttannyelvű 
szabadon választható órák száma) 

 

ZELK ZOLTÁN TAGINTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NÉMET KÉTTANNYELVŰ OKTATÁS 

 ELSŐ ÉVFOLYAM MÁSODIK  ÉVFOLYAM HARMADIK  ÉVFOLYAM NEGYEDIK  ÉVFOLYAM 

 

Kötelező 

Nem kötelező 

heti időkeret 

terhére 

 

Összesen 

 

Kötelező 

Nem kötelező 

heti időkeret 

terhére 

 

Összesen 

 

Kötelező 

Nem kötelező 

heti időkeret 

terhére 

 

Összesen 

 

Kötelező 

Nem kötelező 

heti időkeret 

terhére 

 

Összesen 

T a n t á r g y  Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Magyar nyelv és irod. 7 0,5   7,5 270 7 0,5   7,5 270 6 0,5   6,5 234 6  1  7 252 

Erkölcstan (hit-és erk.t.) 1    1 36 1    1 36 1    1 36 1    1 36 

1.. idegen nyelv német  1 4 5 5 180  1 4 5 5 180  1 4 5 5 180 2 3  5 5 180 

Matematika 4    4 144 4    4 144 4    4 144 4   4 4 144 

Informatika  0,5  0,5 0,5 18  0,5  0,5 0,5 18  0,5  0,5 0,5 18   0,5 0,5 0,5 18 

Környezetismeret 1    1 36 1    1 36 1 1  1 2 72 1  1 1 2 72 

Fizika                         

Biológia és egészségtan                         

Kémia                         

Földrajz                         

Ének-zene 2 (1)    2 72 2 (1)    2 72 2 (1)    2 72 2 (1)    2 72 

Rajz 2 (1)    2 72 2 (1)    2 72 2 (1)    2 72 2 (1)    2 72 

Testnevelés 5 (1)    5 180 5 (1)    5 180 5    5 180 5     5 180 

Életvitel és technika 1    1 36 1    1 36 1    1 36 1    1 36 

Osztályfőnöki                         

                         

Összesen: 23 2 4 5,5 29 1044 23 2 4 5,5 29 1044 22 3 4 6,5 29 1044 24 3 2,5 10,5 29,5 1062 

Egyéb fogl.órak.     16      16      17,5      17,5  

 

Piros színnel jelöltük a célnyelven tanított órákat. 
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Időkeret 

(kötelező+szabadon  t.) 

 

51 51 56 56 

A tanulók óraszáma 26 + 2 + 4 (az első szám a kerettanterv szerinti 

kötelező órák száma ; a második szám a 

kötelezően választható órák száma; a harmadik a 
kéttannyelvű szabadon választható órák száma) 

25 + 3 + 3 (az első szám a kerettanterv szerinti 

kötelező órák száma ; a második szám a 

kötelezően választható órák száma; a harmadik a 
kéttannyelvű szabadon választható órák száma) 

28 + 3 + 4 (az első szám a kerettanterv szerinti 

kötelező órák száma ; a második szám a 

kötelezően választható órák száma; a harmadik a 
kéttannyelvű szabadon választható órák száma) 

28 + 3 + 4 (az első szám a kerettanterv szerinti 

kötelező órák száma ; a második szám a kötelezően 

választható órák száma; a harmadik a kéttannyelvű 
szabadon választható órák száma) 

 

ZELK ZOLTÁN TAGINTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NÉMET KÉTTANNYELVŰ OKTATÁS 

 ÖTÖDIK ÉVFOLYAM HATODIK ÉVFOLYAM HETEDIK  ÉVFOLYAM NYOLCADIK  ÉVFOLYAM 

 

Kötelező 

Nem kötelező 

heti időkeret 

terhére 

 

Összesen 

 

Kötelező 

Nem kötelező 

heti időkeret 

terhére 

 

Összesen 

 

Kötelező 

Nem kötelező 

heti időkeret 

terhére 

 

Összesen 

 

Kötelező 

Nem kötelező 

heti időkeret 

terhére 

 

Összesen 

T a n t á r g y  Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Magyar nyelv és irod. 4   4 4 144 4    4 144 3  1  4 144 4  0,5 4,5 4,5 162 

Hon- és népismeret 1    1 36                   

Történelem 2  1 1 3 108 2 1  1 3 108 2  1 1 3 108 2  1 1 3 108 

Erkölcstan (hit-és erk.t.) 1    1 36 1    1 36 1    1 36 1    1 36 

1. idegen nyelv német 3  2 5 5 180 3  2 5 5 180 3 2  5 5 180 3 2  5 5 180 

Célnyelvi civilizáció   1 1 1 36   1 1 1 36  1  1 1 36  1  1 1 36 

Matematika 4   4 4 144 3 1  4 4 144 3  1  4 144 3  1,5 4,5 4,5 162 

Informatika  1  1 1 36 1   1 1 36 1   1 1 36 1    1 36 

Természetismeret 2  1  1 3 108 2  1  1 3 108             

Fizika             2    2 72 1    1 36 

Biológia és egészségtan             2  1 1 3 108 1  1 1 2 72 

Kémia             1    1 36 2    2 72 

Földrajz             1    1 36 2    2 72 

Ének-zene 1    1 36 1    1 36 1    1 36 1    1 36 

Rajz 1    1 36 1    1 36 1    1 36 1    1 36 

Testnevelés 5     5 180 5    5 180 5    5 180 5    5 180 

Életvitel és technika 1    1 36 1    1 36 1    1 36       

Osztályfőnöki 1    1 36 1    1 36 1    1 36 1    1 36 

                         

Összesen: 26 2 4 17 32 1152 25  3 3 14 31 1116 28 3 4 9 35 1260 28 3 4 17 35 1260 

Egyéb fogl.órak.     17,5      15              

Piros színnel jelöltük a célnyelven tanított órákat. 
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Időkeret 
(kötelező+szabadon  t.) 

 

52 52 52 52  

A tanulók óraszáma 23 + 2 + 4 (az első szám a kerettanterv szerinti 
kötelező órák száma ; a második szám a 

kötelezően választható órák száma; a harmadik a 

kéttannyelvű szabadon választható órák száma) 

23 + 2 + 4 (az első szám a kerettanterv szerinti 
kötelező órák száma ; a második szám a 

kötelezően választható órák száma; a harmadik a 

kéttannyelvű szabadon választható órák száma) 

23 + 3 + 4 (az első szám a kerettanterv szerinti 
kötelező órák száma ; a második szám a 

kötelezően választható órák száma; a harmadik a 

kéttannyelvű szabadon választható órák száma) 

24+3+4 (az első szám a kerettanterv szerinti 
kötelező órák száma ; a második szám a kötelezően 

választható órák száma; a harmadik a kéttannyelvű 

szabadon választható órák száma) 

 

ZELK ZOLTÁN TAGINTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGOL KÉTTANNYELVŰ OKTATÁS  

 ELSŐ ÉVFOLYAM MÁSODIK  ÉVFOLYAM HARMADIK  ÉVFOLYAM NEGYEDIK  ÉVFOLYAM 

 

Kötelező 

Nem kötelező 

heti időkeret 

terhére 

 

Összesen 

 

Kötelező 

Nem kötelező 

heti időkeret 

terhére 

 

Összesen 

 

Kötelező 

Nem kötelező 

heti időkeret 

terhére 

 

Összesen 

 

Kötelező 

Nem kötelező 

heti időkeret 

terhére 

 

Összesen 

T a n t á r g y  Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Magyar nyelv és irod. 7 0,5   7,5 270 7 0,5   7,5 270 6 0,5   6,5 234 6  1  7 252 

Hon- és népismeret                         

Történelem                         

Erkölcstan (hit-és erk.t.) 1    1 36 1    1 36 1    1 36 1    1 36 

1.. idegen nyelv angol  1 4 5 5 180  1 4 5 5 180  1 4 5 5 180 2 3  5 5 180 

                         

Matematika 4    4 144 4    4 144 4    4 144 4   4 4 144 

Informatika  0,5  0,5 0,5 18  0,5  0,5 0,5 18  0,5  0,5 0,5 18   0,5 0,5 0,5 18 

Környezetismeret 1    1 36 1    1 36 1 1  1 2 72 1  1 1 2 72 

Fizika                         

Biológia és egészségtan                         

Kémia                         

Földrajz                         

Ének-zene 2 (1)    2 72 2 (1)    2 72 2 (1)    2 72 2 (1)    2 72 

Rajz 2 (1)    2 72 2 (1)    2 72 2    2 72 2    2 72 

Testnevelés 5     5 180 5     5 180 5 (1)    5 180 5 (1)    5 180 

Tánc                         

Életvitel és technika 1    1 36 1    1 36 1    1 36 1    1 36 

Osztályfőnöki                         

Kommunikáció                         

                         

Összesen: 23 2 4 5,5 29 1044 23 2 4 5,5 29 1044 22 3 4 6,5 29 1044 24 3 2,5 10,5 29,5 1062 

Egyéb fogl.órak.     16      16      17,5      17,5  

 Piros színnel jelöltük a célnyelven tanított órákat. 
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Időkeret 

(kötelező+szabadon  t.) 

 

51 51 56 56 

A tanulók óraszáma 26 + 2 + 4 (az első szám a kerettanterv szerinti 
kötelező órák száma ; a második szám a 

kötelezően választható órák száma; a harmadik a 

kéttannyelvű szabadon választható órák száma) 

25 +3 + 4 (az első szám a kerettanterv szerinti 
kötelező órák száma ; a második szám a 

kötelezően választható órák száma; a harmadik a 

kéttannyelvű szabadon választható órák száma) 

28+3+4 (az első szám a kerettanterv szerinti 
kötelező órák száma ; a második szám a 

kötelezően választható órák száma; a harmadik a 

kéttannyelvű szabadon választható órák száma) 

28+3+4 (az első szám a kerettanterv szerinti 
kötelező órák száma ; a második szám a kötelezően 

választható órák száma; a harmadik a kéttannyelvű 

szabadon választható órák száma) 

 

ZELK ZOLTÁN TAGINTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGOL KÉTTANNYELVŰ OKTATÁS 

 ÖTÖDIK ÉVFOLYAM HATODIK ÉVFOLYAM HETEDIK  ÉVFOLYAM  NYOLCADIK  ÉVFOLYAM 

 

Kötelező 

Nem kötelező 

heti időkeret 

terhére 

 

Összesen 

 

Kötelező 

Nem kötelező 

heti időkeret 

terhére 

 

Összesen 

 

Kötelező 

Nem kötelező 

heti időkeret 

terhére 

 

Összesen 

 

Kötelező 

Nem kötelező 

heti időkeret 

terhére 

 

Összesen 

T a n t á r g y  Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszám 

éves  ó- 

raszám 

Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszám 

éves  ó- 

raszám 

Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Magyar nyelv és irod. 4   4 4 144 4 0,5  4,5 4,5 162 3  1  4 144 4   4 4 144 

Hon- és népismeret 1    1 36                   

Történelem 2 1  1 3 108 2  1 1 3 108 2  1 1 3 108 2  1 1 3 108 

Erkölcstan (hit-és erk.t.) 1    1 36 1    1 36 1    1 36 1    1 36 

1. idegen nyelv angol 3  2 5 5 180 3  2 5 5 180 3 2  5 5 180 3 2  5 5 180 

Célnyelvi civilizáció   1 1 1 36   1 1 1 36  1  1 1 36  1  1 1 36 

Matematika 4   4 4 144 3 1,5  4,5 4,5 162 3  1  4 144 3  1,5 4,5 4,5 162 

Informatika  1  1 1 36 1   1 1 36 1   1 1 36 1  0,5 1,5 1,5 54 

Természetismeret 2   1 1 3 108 2 1  1 3 108             

Fizika             2    2 72 1    1 36 

Biológia és egészségtan             2  1 1 3 108 1  1 1 2 72 

Kémia             1    1 36 2    2 72 

Földrajz             1    1 36 2    2 72 

Ének-zene 1    1 36 1    1 36 1    1 36 1    1 36 

Rajz 1    1 36 1    1 36 1    1 36 1    1 36 

Testnevelés 5     5 180 5     5 180 5    5 180 5    5 180 

Életvitel és technika 1    1 36 1    1 36 1    1 36       

Osztályfőnöki 1    1 36 1    1 36 1    1 36 1    1 36 

                         

Összesen: 26 2 4 17 32 1152 25 3 4 18 32 1152 28 3 4 9 35 1260 28 3 4 18 35 1260 

Egyéb fogl.órak.     17,5      15              

 

Piros színnel jelöltük a célnyelven tanított órákat. 
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A Szabó Lőrinc Tagintézmény óraterve2013-tól felmenő rendszerben, 1. osztálytól kerül bevezetésre 

Időkeret 

(kötelező+szabadon  t.) 
 

                   52 

                

          52         

            

                           52 

                                   

                   55 

              

A tanulók óraszáma 23+2=25 23+2=25 22+3=25 24+3=27 

 

SZABÓ LŐRINC TAGINTÉZMÉNY 
 1.osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

 

Kötelező 
Nem kötelező  

Összesen 
 

Kötelező 

Nem kötelező  

Összesen 

 

Kötelező 

Nem kötelező  

Összesen 

 

Kötelező 

Nem kötelező  

Összesen 

T a n t á r g y  Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Magyar nyelv és irodalom 7 1   8 288 7 1   8 288 6 1   7 252 6 1   7 252 

Önálló óra 10    10 360 10    10 360 10     360 9    9 324 

Idegen nyelv (angol)                   2    2 72 

Matematika 4 1   5 180 4 1   5 180 4 1   5 180 4 1   5 180 

Önálló óra 9    9 324 9    9 324 9     324 8    8 288 

Erkölcstan 1    1 36 1    1 36 1    1 36 1    1 36 

Környezetismeret 1    1 36 1    1 36 1 1   2 72 1 1   1 72 

Ének-zene 2    2 72 2    2 72 2    2 72 2    2 72 

Vizuális kultúra 2    2 72 2    2 72 2    2 72 2    2 72 

Életvitel és gyakorlat 1    1 36 1    1 36 1    1 36 1    1 36 

Testnevelés és sport 5    5 180 5    5 180 5    5 180 5    5 180 

                         

                         

                         

                         

Összesen: 42 2   44 1584 42 2   44 1584 41 3   44 1584 41 3   44 1584 

                         

Egyéb fogl. órak.                         
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1 osztály:  

Egyéb foglalkozási óra, amelytől nem függ a tanuló továbbhaladása, és kerettantervi ismeretet nem közvetít: heti 8 óra 

- sportfoglalkozás 

- tehetséggondozás 

- felzárkóztatás 

- szakköri tevékenység 

- egyéni és kiscsoportos foglalkozás 

- +1 óra az időkereten felül felzárkóztatásra, tehetséggondozásra 

 

2.osztály: 

Egyéb foglalkozási óra, amelytől nem függ a tanuló továbbhaladása, és kerettantervi ismeretet nem közvetít: heti 8 óra 

- sportfoglalkozás 

- tehetséggondozás 

- felzárkóztatás 

- szakköri tevékenység 

- egyéni és kiscsoportos foglalkozás 

- +1 óra az időkereten felül felzárkóztatásra, tehetséggondozásra 

 

3.osztály:  

Egyéb foglalkozási óra, amelytől nem függ a tanuló továbbhaladása, és kerettantervi ismeretet közvetít: heti 1 óra informatika 

 

Egyéb foglalkozási óra, amelytől nem függ a tanuló továbbhaladása, és kerettantervi ismeretet nem közvetít: heti 7 óra 

- sportfoglalkozás 

- tehetséggondozás 

- felzárkóztatás 

- szakköri tevékenység 

- egyéni és kiscsoportos foglalkozás 

- elsősegélynyújtási ismeretek évente 2 alkalommal egészségnap keretében 

- +1 óra az időkereten felül felzárkóztatásra, tehetséggondozásra 

 

4. osztály: 

Egyéb foglalkozási óra, amelytől nem függ a tanuló továbbhaladása, és kerettantervi ismeretet közvetít: heti 1 óra informatika 

 

Egyéb foglalkozási óra, amelytől nem függ a tanuló továbbhaladása, és kerettantervi ismeretet nem közvetít: heti 7 óra 

- sportfoglalkozás 

- tehetséggondozás 

- felzárkóztatás 

- szakköri tevékenység 

- egyéni és kiscsoportos foglalkozás 

- elsősegélynyújtási ismeretek évente 2 alkalommal egészségnap keretében 

- +1 óra az időkereten felül felzárkóztatásra, tehetséggondozásra 
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Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény óraterve 2013-tól felmenő rendszerben, 1. osztálytól kerül bevezetésre 

Időkeret 

(kötelező+szabadon  t.) 

 

                   52 

                

          52         

            

                           52 

                                   

                   55 

              

A tanulók óraszáma 23+2=25 23+2=25 22+3=25 24+3=27 

 

SZŐLŐSKERTI TAGINTÉZMÉNY NORMÁL TANTERVŰ OKTATÁS 
                1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

 

Kötelező 
Nem kötelező  

Összesen 
 

Kötelező 

Nem kötelező  

Összesen 

 

Kötelező 

Nem kötelező  

Összesen 

 

Kötelező 

Nem kötelező  

Összesen 

T a n t á r g y  Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Magyar nyelv és irodalom 7 1   8  288 7 1   8 288 6 1   7  252 6 1   7 252 

Önálló óra    10    10     360 10    10     360 10    10     360      10    10    360 

Idegen nyelv (angol)                   2   2 2   72 

Matematika 4    4  144 4    4 144 4    4 144 4    4    144 

Szabad  óra 8    8     288 8    8     288 8    8     288    9    9    324  

Erkölcstan 1    1    36 1    1    36 1    1    36 1    1   36 

Környezetismeret 1    1    36 1    1    36 1 1   2    72 1 1   2   72 

Ének-zene 2    2    72 2    2    72 2    2    72 2    2   72 

Vizuális kultúra 2    2    72 2    2    72 2    2    72 2    2   72 

Életvitel és gyakorlat 1    1    36 1    1    36 1    1    36 1    1   36 

Testnevelés és sport 5    5     180  5    5  180 5    5 180 5    5 180 

Informatika  1  1 1    36  1  1 1    36  1  1 1   36  1  1 1   36 

                         

                         

                         

Összesen:     41 

(23+18 

2  1 43 

(25+18 

  1548      41 

(23+18 

2  1     43 

(25+18 

 

 

  1548 

 

     40 

(22+18 

  

3  1 43 

(25+18 

 1548 43 

(24+19 

3  3     46 

(27+19 

 

  1656 

 

                         

Egyéb fogl. órak.     8          8      8      6  
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1 osztály:  

Egyéb foglalkozási óra, amelytől nem függ a tanuló továbbhaladása, és kerettantervi ismeretet nem közvetít: heti 8 óra 

- sportfoglalkozás 

- tehetséggondozás 

- felzárkóztatás 

- szakköri tevékenység 

- egyéni és kiscsoportos foglalkozás 

- néptánc 

 

2. osztály: 

Egyéb foglalkozási óra, amelytől nem függ a tanuló továbbhaladása, és kerettantervi ismeretet nem közvetít: heti 8 óra 

- sportfoglalkozás 

- tehetséggondozás 

- felzárkóztatás 

- szakköri tevékenység 

- egyéni és kiscsoportos foglalkozás 

- néptánc 

 

3.osztály: 

Egyéb foglalkozási óra, amelytől nem függ a tanuló továbbhaladása, és kerettantervi ismeretet nem közvetít: heti 8 óra 

- sportfoglalkozás 

- tehetséggondozás 

- felzárkóztatás 

- szakköri tevékenység 

- egyéni és kiscsoportos foglalkozás 

- néptánc 

 

 

4. osztály 
Egyéb foglalkozási óra, amelytől nem függ a tanuló továbbhaladása, és kerettantervi ismeretet nem közvetít: heti 6 óra 

- sportfoglalkozás 

- tehetséggondozás 

- felzárkóztatás 

- szakköri tevékenység 

- egyéni és kiscsoportos foglalkozás 

- néptánc 
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Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény óraterve 2013-tól felmenő rendszerben, 5. osztálytól kerül bevezetésre 

Időkeret 

(kötelező+szabadon  t.) 
 

                   51 

                

          51        

            

                           56 

                                   

                   56 

              

A tanulók óraszáma 26+2=28 25+3=28 28+3=31 28+3=31 

 

SZŐLŐSKERTI TAGINTÉZMÉNY  NORMÁL TANTERVŰ OKTATÁS 
 5.osztály 6.osztály                          7. osztály 8. osztály 

 

Kötelező 
Nem kötelező  

Összesen 
 

Kötelező 

Nem kötelező  

Összesen 

 

Kötelező 

Nem kötelező  

Összesen 

 

Kötelező 

Nem kötelező  

Összesen 

T a n t á r g y  Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Magyar nyelv és irodalom 4 0,5        4,5 162 4    4 144 3 1       4 4 144  4     0,5  4,5    4,5 162 

Idegen nyelv (angol)       3   3 3 108 3   3 3 108 3        3 3 108       3   3 3 108 

Matematika 4         4 144 3 1   4 144 3 1       4 4 144  3 1  4 4 144 

Történelem,társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

2    2   72 2    2    72 2    2    72       2    2    72 

Erkölcstan 1    1   36 1    1   36 1    1   36  1    1   36 

Természetismeret 2    2   72 2 1   3 108             

Biológia-egészségtan             2    2   72  1 1   2      72 

Fizika             2    2   72  1    1      36 

Kémia             1   0,5       1,5   54  2    2      72 

Földrajz             1   0,5       1,5   54  2    2      72 

Ének-zene 1         1      36 1    1   36 1     1   36  1    1      36 

Vizuális kultúra (média) 1 0,5        1,5   54 1    1   36 1     1  36  1    0,5      1,5      54 

Dráma és tánc 1    1  36                   

Hon-és népismeret        1   1   36             

Informatika       1  1 1  36 1   1 1   36      1   1 1   36       

Technika, életvit.és gyak. 1          1  36 1    1  36      1    1   36 1    1 36 

Testnevelés és sport 5    5    180 5    5    180      5    5 180 5    5   180 

Osztályfőnöki 1    1  36 1    1 36      1    1   36 1    1 36 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

Összesen: 26   2        4  28   1008 25 3  4 28  1008 28 3  12 31   1116 29 3  12,5 32  1152 

                         

Egyéb fogl. órak.     19          19       13          12,5  
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 5.évfolyam 6.évfolyam 7.évfolyam 8.évfolyam 

Tanulói óraszám 28 28 31 32 

Egésznapos nevelés 13 13 9 8 

Csoportbontás hét/osztály 4 4 12 12,5 

Heti felhasznált órakeret 45 45 52 52,5 

Heti engedélyezett időkeret 51 51 56 56 

 

 

 

 

A megmaradt időkeretben: korrepetálás, tehetséggondozás, szakkör, középiskolai előkészítő foglalkozás szervezése. 

A testnevelés oktatása emelt szinten történik, a tanulónak egy sportkört kötelezően választania kell. 
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Időkeret  

 

52+2 52+2 52+2 55+2 

A tanulók óraszáma 23 + 2 + 4 (az első szám a kerettanterv szerinti 

kötelező órák száma; a második szám a kötelezően 
választható órák száma; a harmadik a kéttannyelvű 

szabadon választható órák száma) 

23 + 2 + 4 (az első szám a kerettanterv szerinti 

kötelező órák száma; a második szám a kötelezően 
választható órák száma; a harmadik a kéttannyelvű 

szabadon választható órák száma) 

22 + 3 + 4 (az első szám a kerettanterv szerinti 

kötelező órák száma; a második szám a kötelezően 
választható órák száma; a harmadik a kéttannyelvű 

szabadon választható órák száma) 

24 + 3 + 3 (az első szám a kerettanterv szerinti 

kötelező órák száma; a második szám a kötelezően 
választható órák száma; a harmadik a kéttannyelvű 

szabadon választható órák száma) 

 

 SZŐLŐSKERTI TAGINTÉZMÉNY ANGOL KÉTTANNYELVŰ OKTATÁS 
 ELSŐ ÉVFOLYAM MÁSODIK ÉVFOLYAM HARMADIK ÉVFOLYAM NEGYEDIK ÉVFOLYAM 

 
Kötelező 

Nem kötelező 

heti időkeret 

terhére 

 
Összesen 

 

Kötelező 

Nem kötelező 

heti időkeret 

terhére 

 

Összesen 

 

Kötelező 

Nem kötelező 

heti időkeret 

terhére 

 

Összesen 

 

Kötelező 

Nem kötelező 

heti időkeret 

terhére 

 

Összesen 

T a n t á r g y  Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Magyar nyelv és irod. 7    7 252 7    7 252 6 0,5   6,5 234 6 1   7 252 

Tánc és dráma                         

Hon- és népismeret                         

Történelem                         

Társadalmi és államp.ism                          

Erkölcstan (hit-és erk.t.) 1    1   36  1    1  36 1    1   36 1    1   36 

Bevez. a filozófiába                         

1.. idegen nyelv angol  1 4 5 5 180  1 4 5 5 180  1 4 5 5 180 2  3 5 5 180 

                         

                         

Matematika 4    4 144 4    4 144 4    4 144 4    4 144 

Informatika  0,5  0,5  0,5      18  0,5  0,5 0,5   18  0,5  0,5 0,5   18  1  1 1   36 

Környezetismeret 1    1   36 1    1   36 1  1      2  2   72 1 1  2 2   72 

Fizika                         

Biológia és egészségtan                         

                         

Kémia                         

Földrajz                         

Ének-zene 2    2   72 2    2  72 2    2   72 2    2   72 

Rajz 2 (1)    2   72 2 (1)    2  72 2 (1)    2   72 2(1)    2   72 

Mozgókép  és média i.                         

Művészetek                         

Testnevelés 5 (1)    5 180 5 (1)    5 180 5 (1)    5 180 5(1)     5 180 

Tánc                         

Életvitel és technika 1(1) 0,5   1,5   54 1(1) 0,5   1,5  54 1    1   36 1    1   36 

Osztályfőnöki                         

Fakultáció 1.                         

Fakultáció 2.                         

Gépírás                         

                         

                         

                         

Összesen: 23 2 4 5,5 29   1044 23 2 4 5,5 29  1044 22 3 4  7,5 29 1044 24  3 3 8 30  1080 

Egyéb fogl.órak.     19,5      19,5      17,5      19  

 Piros színnel jelöltük a célnyelven tanított órákat. 
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Időkeret 

 

51 51 56 56 

A tanulók óraszáma 26 + 2 + 4 (az első szám a kerettanterv szerinti 

kötelező órák száma; a második szám a kötelezően 
választható órák száma; a harmadik a kéttannyelvű 

szabadon választható órák száma) 

25 + 3 + 4 (az első szám a kerettanterv szerinti 

kötelező órák száma; a második szám a kötelezően 
választható órák száma; a harmadik a kéttannyelvű 

szabadon választható órák száma) 

28 + 3 + 3 (az első szám a kerettanterv szerinti 

kötelező órák száma; a második szám a kötelezően 
választható órák száma; a harmadik a kéttannyelvű 

szabadon választható órák száma) 

28 + 3 + 2 (az első szám a kerettanterv szerinti 

kötelező órák száma; a második szám a kötelezően 
választható órák száma; a harmadik a kéttannyelvű 

szabadon választható órák száma) 

SZŐLŐSKERTI TAGINTÉZMÉNY ANGOL KÉTTANNYELVŰ OKTATÁS 

                                                 Ötödik évfolyam                                     Hatodik évfolyam                                      Hetedik évfolyam                                     Nyolcadik évfolyam  

  

Kötelező 
Nem kötelező 

heti időkeret 

terhére 

 

Összesen 
 

Kötelező 

Nem kötelező 

heti időkeret 

terhére 

 

Összesen 

 

Kötelező 

Nem kötelező 

heti időkeret 

terhére 

 

Összesen 

 

Kötelező 

Nem kötelező 

heti időkeret 

terhére 

 

Összesen 

T a n t á r g y  Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Kerttant

erv sz. 

választh

ató 

választ 

ható 

csop 

bont 

heti ó- 

raszá 

éves  ó- 

raszám 

Magyar nyelv és irod. 4    4 144 4    4 144 3 1   4 144 4 0,5   4,5 162 

Tánc és dráma      1    1 36                   

Hon- és népismeret        1   1 36             

Történelem      2     1  1 3 108 2 1  1 3 108 2(1)         1 2 72 2(1)     0.5  1 2,5 90 

Társadalmi és állampism                          

Erkölcstan (hit-és erk.t.) 1    1 36 1    1 36 1    1 36 1    1 36 

Bevez. a filozófiába                         

1. idegen nyelv angol 3  2 5 5 180 3  2 5 5 180 3  2 5 5 180 3  2 5 5 180 

Célnyelvi civilizáció   1 1 1 36   1 1 1 36   1 1 1 36  1  1 1 36 

                         

Matematika 4    4 144 3 1   4 144 3       1    4 144 3      1   4 144 

Informatika  1  1 1 36 1   1 1 36 1   1 1 36 1   1 1 36 

Természetismeret 2  1  3 108 2  1       3 108             

Fizika             2    2 72 1    1 36 

Biológia és egészségtan             2    2 72 1    1 36 

                         

Kémia             1    1 36 2    2 72 

Földrajz              1 1  1 2 72 2(1)    1 2 72 

Ének-zene 1    1 36 1    1 36 1    1 36 1    1 36 

Rajz 1    1 36 1    1 36 1    1 36 1    1 36 

Mozgókép és média i.                         

Művészetek                         

Testnevelés 5    5 180 5         5 180 5    5 180 5    5 180 

Tánc                         

Életvitel és technika 1    1 36 1    1 36 1    1 36       

Osztályfőnöki 1    1 36 1    1 36 1    1 36 1    1 36 

Fakultáció 1.                         

Fakultáció 2.                         

                         

                         

                         

                         

Összesen: 26 2 4 8 32 1152 25 3 4 8 32 1152 28 3 3 9 34 1224 29 3      2 9 34 1224 

Egyéb fogl.órak.          11          11           13      13  

 

Piros színnel jelöltük a célnyelven tanított órákat. 
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 1.évfolyam 2.évfolyam 3.évfolyam 4.évfolyam 

Tanulói óraszám 29 29 29 30 

Egésznapos nevelés 15 15 15 15 

Csoportbontás hét/osztály 5,5 5,5 5,5 6 

Heti felhasznált órakeret 49,5 49,5 49,5 51 

Heti engedélyezett időkeret 52 52 52 55 

 

 

 

A megmaradt időkeretben: korrepetálás, tehetséggondozás, szakkör, sportköri foglalkozás, néptánc szervezése. 

 

 

 

 5.évfolyam 6.évfolyam 7.évfolyam 8.évfolyam 

Tanulói óraszám 32 32 34 33 

Egésznapos nevelés 10 10 10 10 

Csoportbontás hét/osztály 8 8 9 9 

Heti felhasznált órakeret 50 50 53 52 

Heti engedélyezett időkeret 51 51 56 56 

 

 

A megmaradt időkeretben: korrepetálás, tehetséggondozás, szakkörök, sportköri foglalkozások, középiskolai előkészítő foglalkozások, csoportbontások szervezése. 
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1.3.Tanórán kívüli foglalkozások 

1. A tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola Pedagógiai Programjában rögzített óraterv 

szabályozza. 

20/2012 (VIII.31) EMMI Rendelet A nevelési és a nevelés-tanítási idő felosztásának általános 

szabályai között szerepel: 

„(3) H az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények 

teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető, akkor az 

iskolába történő beiratkozás – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a szabadon 

választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti.”  

Ezt az elvet követve, minden beiratkozott tanuló az óratervben szereplő, kötelező és nem 

kötelező foglalkozáson részt vesz. Ennek az elfogadását a beiratkozáskor a szülő (gondviselő) 

aláírásával igazolja. 

Felzárkóztató foglalkozásokra a szaktanárok a tanulmányi eredmények alapján kijelölhetik a 

tanulókat. Ez a kijelölt tanuló számára kötelező, felmentést szintén csak a szülő írásbeli 

kérésére kaphatnak. 

 

Zelk Z. Kéttannyelvű Tagintézmény szabadon tervezhető időkeretének felhasználása: 

 

- szakkörök (német és angol tánc, dráma, kézműves, rajz, matematika, aerobik, szivacs 

kézilabda) 

- tehetséggondozás 

- felzárkóztatás 

- csoportbontások megszervezése létszámoknak, osztályösszetételnek megfelelően 

(idegen nyelv, matematika, magyar, informatika) 

- 5. évfolyamon napközi biztosítása 

- 6-8. évfolyamon tanulószoba biztosítása 

- ebédeltetés 

- ügyelet 

- sportfoglalkozások (tollaslabda, kosárlabda, labdarúgás, aerobik, szivacs kézilabda). 

 

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium egyéb 

órakeretének felhasználása: 

 

Differenciált képességfejlesztés (tehetséggondozás, felzárkóztatás), szakkörök, 

tehetséggondozó műhelyek (matematika, művészetek, sport), csoportbontások létszám illetve 

törtvényi előírásoknak megfelelően, középiskolai előkészítő szakkörök 7-8. osztály 

(matematika, magyar, történelem, idegen nyelv), képzőművészeti - rajz, tánc, dráma 

szakkörök, foglalkozások, 5-6. évfolyamon napközi, 7-8. évfolyamon tanulószoba, 

sportkörök, pedagógiai felügyelet, ügyelet, ebédeltetés. 
 

Egyéb órakeret felhasználása gimnáziumi tagozaton: 

- Szabadon választható, óratervben nem szereplő tantárgy (latin nyelv vagy angol-

német-francia-olasz-orosz-ukrán nyelvek valamelyike, elsősegélynyújtási 

gyakorlatok,) 

- Elnyújtó jellegű ismétlés, gyakorlás vagy előkészítés (érettségire felkészítő 

foglalkozások) 

- Fakultációs foglalkozások 11. és 12. évfolyamon 
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- Csoportbontás (magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelvek, informatika, 

dráma, gépírás. részben testnevelés) 

nyolcosztályos gimnáziumban 5-8. évfolyamon 52 óra, 9-12. évfolyamon 57 óra 

négyosztályos gimnáziumban 9-12. évfolyamon 73 óra 

- Nyolcosztályos gimnázium 5. és 6. évfolyamán napközis foglalkozások 

- Gyógytestnevelés foglalkozások 

- Fejlesztő (SNI, BTMN) foglalkozások 

- Felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások 

- Művészeti és önképző foglalkozások. 

A pontos óraszámok az óratervben és az adott tanév tantárgyfelosztásában kerülnek 

megállapításra. 

 

Napközi és tanulószobai foglalkozásokra a tanulók írásban jelentkeznek. A jelentkezés a szülő 

(törvényes gondviselő) és a tanuló aláírásával érvényes, elbírálásáról az igazgató az 

érdekeltek bevonásával dönt. 

 

1.4. A szabadon választandó és kötelező gimnáziumi fakultációs foglalkozásokon való 

részvétel rendje: 

- Az iskola igazgatója a fenntartó egyetértésével április 15-éig elkészíti és közzéteszi a 

választható tantárgyak körét. (22/2012.(VIII.31.) EMMI 12.§-15.§) 

- A tanuló- kiskorú tanuló esetén a szülő is- május 20-áig írásban jelzi a részvételi 

szándékát. A tanuló szeptember 15-éig egy alkalommal írásban kérve, az igazgató 

engedélyével módosíthatja a választását. A jelentkezés a tanév végéig érvényes. 

- A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés, mulasztás és a magasabb 

évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát 

(22/2012.(VIII.31.) EMMI r. 14.§ (2)). 

1.4.1. Fakultációs foglalkozások speciális szabályai 

11. évfolyamtól az érettségi tantárgyaknak megfelelően emelt szintű fakultációs 

képzésben és középszintű érettségire való felkészítésen vehetnek részt tanulóink. A 

választott képzések célja a tantárgy mélyebb ismerete, felkészülés az emelt- és 

középszintű érettségire. 11. évfolyamon heti min 3 óra, 12. évfolyamon heti min 4 

óra fakultációs képzést kötelező választani. A foglalkozások számának növelését a 

tanulók maximális és minimális heti óraszáma korlátozza. A választható 

foglalkozásokat a jelentkező tanulók, és az adott évben rendelkezésre álló órakeret 

függvényében indítjuk. Az iskola lehetőségeit és a jelentkezőket tekintve, a 

foglalkozásokat más iskolával közösen is szervezhetjük (vendégtanulói jogviszony). A 

fakultációs vagy érettségire felkészítő foglalkozások 1-2-3 órások, amelyek a 11. 

évfolyamtól nem tanult tantárgyak esetében önálló óraszámok, a 11. évfolyamtól még 

tanult tantárgyaknál a kötelező óraszámon felül értendők. Az emelt szintű fakultáció 

indításához min. 5 fő szükséges. 

Az induló fakultációkról a tanulók június 10-ig tájékoztatást kapnak. Ha a tanuló 

által megjelölt foglalkozás egyike sem szervezhető meg, akkor az induló 

foglalkozásokból kell újat választania. 

A fakultációs foglalkozásokról történő mulasztás igazolása a kötelező órákról való 

hiányzás igazolásának megfelelő. (20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 14.§ (2)). 

Az előírt követelmények teljesítési szintjének megfelelően év közben érdemjegyet, 

félévkor és év végén osztályzatot kap a diák. 
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Félévenként minimum 3-3 érdemjegynek kell lennie.  

Ha van kötelező óra is a fakultációs órán felül, akkor a félévi és év végi osztályzatok 

megállapításánál a két óraszám arányában kell beszámítani az érdemjegyeket. 

Önálló középszintű érettségire felkészítő foglalkozáson a tanulók teljesítményének 

értékelése szóban, tájékoztató jelleggel történik. A hivatalos minősítés: részt vett. 

Az értékelések a középszintű érettségi tananyagának elsajátításához, átismétléséhez 

igazodnak. 

Iskolánkban a 11. és 12. évfolyamon választható foglalkozások összhangban vannak 

az iskola által a közép- és emelt szintű érettségire felkészítő tantárgyakkal. 

Rendészeti alapismeretek tantárgyból vendégtanulói jogviszony keretében lehet 

középszintű érettségire felkészülni. 

Emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásokon (5) jeles, (4) jó, (3) közepes, (2) 

elégséges és (1) elégtelen minősítésű lehet a tanuló teljesítménye a tantervi 

követelmények teljesítésének függvényében. 

2. Tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei 

1.Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott 

taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép, stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, 

amelyeket az oktatási miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. Kivételt képeznek a 

kéttanynelvű oktatás kereteiben tanított tantárgyak tankönyvei, munkafüzetei, mivel ezen a 

területen még hiányosságok vannak, illetve a megemelt óraszámhoz és célnyelven tanított 

tantárgyakhoz más, az idegennyelvi munkaközösség által meghatározott könyvekre, 

kiegészítő kiadványokra is szükség van. Ezek beszerzéséről és a szülők tájékoztatásáról az 

adott munkaközösség gondoskodik. Ezek az új kiadványok esetenként nem ingyenesek, 

melynek biztosítása a szülő feladata, de használt példányok az intézmény könyvtárából is 

kölcsönözhetőek, melyeket tanév végén eredeti állapotukban kell visszaszolgáltatni.  Ezen 

kiadványok térítésével kapcsolatos támogatás igényelhető rászorultsági alapon írásbeli 

kérelemmel a Zelk Zoltán Általános Iskola munkáját támogató Idegennyelvi Oktatásért 

alapítványnál. A kérelmek elbírálásának feladata teljes joggal az alapítványé. A nyomtatott 

taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van (pl. tornafelszerelés, 

rajzfelszerelés stb.). 

 

2.Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az 

egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

 

3.A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév februári 

szülői értekezleteken, kezdő évfolyamok esetén a beiratkozáskor) tájékoztatjuk. A 2017/2018. 

tanévtől 1-9. évfolyamig ingyenes a tankönyvcsomag.  Egyéb évfolyamokon a tankönyvek és 

más taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a szülők kötelessége. 

 

4.A taneszközök kiválasztásnál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat 

veszik figyelembe: 

- A taneszközök feleljenek meg az iskola helyi tantervének. 

- Tegyük általánossá a tartós tankönyvek használatát. 

- A taneszközök használatában takarékosságra törekszünk: új taneszköz használatát csak 

nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 

- A tankönyvcsomag ára lehetőleg feleljen meg a tankönyvrendelési törvényben 

meghatározott normatív támogatás összegének. 
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5. Minden tanév végén tájékoztatjuk a szülőket a kölcsönözhető segédeszközök köréről. 

 

6. Azokon az általános és középiskolai évfolyamokon, ahol nem térítésmentes a 

tankönyvcsomag, 8. évfolyamig kifutó rendszerben az állam továbbra is biztosítja 

rászorultsági alapon az ingyenes tankönyvellátást tankönyvek kölcsönzésével, használt 

tankönyvek biztosításával és pénzbeli támogatással vagy ezek együttes alkalmazásával. 

 

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak körét és annak eljárási rendjét a házirend és a 

könyvtári SZMSZ szabályozza.  

A közoktatási típusú sportiskolai osztályba járó tanulók felszerelésének biztosítása pályázat, 

DÖK, DSE, egyéb támogató szervezetek segítségével történik.  

3. A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 

Az 1-12. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása. 

fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív interaktív tanulási 

technikákat és tanulás-szervezési módokat 

diákjainkat felkészítjük az őket ért információk közötti eligazodásra, a szabad választás 

és a kritikus válogatás összeegyeztetésének képességére, szilárd erkölcsi elvek 

használatára (infokommunikációs eszközök biztos használata, anyanyelvi 

kommunikáció fejlesztése, erkölcstan, emberismeret és etika, társadalomismeret, 

művészeti tantárgyak által közvetített alapvető anyagi és szellemi értékeink tiszteletére 

nevelés), 

törekszünk az empátia a személyes véleményalkotás, az önismeret és az együttműködés 

fejlesztésére, 

ünnepségeink, megemlékezéseink révén a történelem jeles eseményeinek és szereplőinek 

sokrétűbb ismeretével, magyarságtudatunk mélyítésével a haza felelős polgáraivá 

nevelést szolgáljuk, 

a korosztályi befogadóképességhez igazodva a környezettudatosság, a fenntartható 

fejlődés minden tantárgyban hangsúlyos szerepet kap, 

a kreativitást fejlesztjük, törekszünk az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára, a 

tanulók egészséges terhelésére, érési folyamatuk követésére, 

a tanulói teljesítmények értékelése személyre szóló, fejlesztő és motiváló, 

a tanulási stratégiák megválasztásában figyelembe vesszük az életkori jellemzőket és 

törekszünk gyakorlatias tapasztalatokon alapuló ismeretek közvetítésére, 

az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megoldani. 

 

Az 1-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása: 

olvasmányok feldolgozásával lerakjuk a történelmi látásmód alapjait, 

felkeltjük az információforrások, könyvtár, olvasás iránti érdeklődést, 

az idegen nyelvek tanításával felébresztjük a nyelvek megismerésének vágyát, 

matematikai tartalmakat cselekvésbe ágyazottan közvetítünk, játékos formában 

bevezetjük a modern matematikai látásmódot, 

környezetünk növény- és állatvilágának megismerésével, gondozásával lerakjuk a 

környezettudatos magatartás alapjait, 
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játékos formában bemutatjuk a mozgás örömét, úszó- és sportiskolai osztályok 

működtetésével lehetőséget biztosítunk az intenzív, irányított sportolásra, minden alsó 

tagozatos diákot megtanítunk úszni, sportági alapozással biztosítjuk a 

sportágválasztást, 

fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe. 

 

Az 5-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása: 

a szövegértést és a lényegkiemelést minden tantárgyi környezetben előtérbe helyezzük, 

tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítunk az önálló tanulás és ismeretszerzés formáiról 

(csoportmunka, projektmunka, kísérletek, bemutató), 

tanulóinkat elindítjuk az idegen nyelv önálló tanulásának és használatának útján, 8. 

évfolyam végére eljuttatjuk őket az A2 szintre, 

a művészeti kifejezőeszközöket tudatosan használtatjuk, egyre több művészeti alkotással 

ismertetjük meg őket, 

informatikából többletidő biztosításával elégítjük ki az információáramlás iránti növekvő 

érdeklődésüket, elméleti alapozással biztosítjuk a továbblépés lehetőségét, 

a mozgás igényét elmélyítjük, sportág specifikus mozgásukat, sporttal kapcsolatos 

elméleti tudásukat bővítjük, a sportiskolai tanulókat a versenysport felé irányítjuk 

(úszás, kézilabda, röplabda, mediball, atlétika). 

 

A 9-12. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása: 

minden műveltségterületen értékálló tudást közvetítünk, felkeltjük a tudás, és az 

élethosszig tartó tanulás iránti vágyat, 

a „nehezebben tanulható” természettudományokban a hétköznapok tudományát, a 

különböző tantárgyak közötti összefüggések megvilágítását helyezzük előtérbe 

(kísérletek, gyakorlatias problémák megoldása, előadók meghívása, 

természettudományos hetek megszervezése, versenyek szervezése, versenyeken való 

részvétel), 

természettudományok népszerűsítésével és a gazdaság érdekeit szem előtt tartva 

irányítjuk tanulóinkat a természettudományok felé, 

minden műveltségi területen mélyítjük és bővítjük ismereteiket, felkészítjük a közép- és 

emeltszintű érettségire és a szakirányú továbbtanulásra, 

forráselemző, probléma-központú, elemző tananyag feldolgozással segítjük diákjainkat a 

történelmi helyzetek megítélésében, 

megismertetjük tanulóinkkal a globalizálódó világgazdaság ellentmondásait, mélyítjük a 

környezetükért, a fenntartható fejlődésért érzett felelősségtudatukat, 

értékhordozó művek megismerésével, művészeti tevékenységek gyakorlásával (énekkar, 

drámakör, versmondó kör, képzőművészeti foglalkozások, iskolai dekorációk 

készítése, rendezvények, kiállítások szervezése), művészeti intézmények látogatásával 

a kulturális minták és a hétköznapok esztétikuma közötti eligazodásban segítjük 

tanulóinkat, 

lehetőséget teremtünk, feladatot adunk az informatikai kompetenciák más műveltségi 

területen való hasznosítására (prezentációk készítése, iskolaújság, iskolarádió 

szerkesztése, kiállítási anyag összeállítása, az iskola életével kapcsolatos filmek 

készítése, külföldi kapcsolatok elektronikus fenntartása), 

bővítjük a sportolás és az aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket, 

kialakítjuk az élethosszig tartó mozgásos tevékenység iránti igényt, 
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rendezvényeink, szabadidős tevékenységeink, külföldi kapcsolataink gyakorlatban is 

igazolják az önálló nyelvhasználat fontosságát, sokszínű nyelvválasztási lehetőséggel 

nyelvvizsgára, emeltszintű érettségire felkészítéssel, lektor tanár alkalmazásával 

biztosítjuk az idegen nyelvi kommunikáció elmélyítését. 

A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának 

megismerését szolgáló tananyag 

 

Magyar irodalom3–8. osztály: kisebbségi mesék, táncok, népszokások. 

Ének-zene2–8. osztály: kisebbségi népdalok; népdalfeldolgozások zeneművekben. 

Történelem 6. osztály: népszokások, hagyományok, foglalkozások, tárgyi emlékek. 

Történelem 8. osztály. A kisebbségek eredete, kultúrájuk hasonló és eltérő vonásai. 

Osztályfőnöki óra: 7. évfolyam- környezetünkben élő kissebbségek eltérő szokásrendje 

4. Az intézménybe jelentkező tanulók felvételének elvei 

Felvétel az általános iskola 1. osztályába, és átvétel a felsőbb évfolyamokra: 

 

A 2011. évi CXC. törvény 45.§ (2). bekezdése szerint a gyermek abban az évben, melynek 

augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé 

válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési 

évig az óvodában részesül ellátásban és ezt követően válik tankötelessé. 

Az intézmény beiskolázási körzethatárait a Kormányhivatal határozza meg. 

A szülő március 01- és április 30-a között a meghirdetett időpontban köteles gyermekét a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a választott iskola első 

évfolyamára beíratni. 

A beíratás időpontja előtt 30 nappal, a beiratkozással kapcsolatos felhívást kell közzétenni az 

intézménynek a honlapján és plakát formában is.  

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt. A fenntartó hivatott elutasítás esetén a felül 

bírálati kérelmet elbírálni. 

1.Az intézmény a beiskolázási körzetéből minden jelentkező tanköteles korú tanulót fel 

kell, hogy vegyen. 

2.Az első osztályba történő jelentkezés feltétele, hogy a gyermek az adott naptári év 

augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betöltse. 

3.Az első évfolyamra történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek 

személyazonosítására alkalmas. 

- a gyermek nevére kiállított személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, 

- a szülő személyi adatait és lakcímét igazoló hatósági igazolványt, 

- szükség esetén szakértői bizottsági véleményt. 

(5) Sport és művészeti emelt szintű oktatás esetén az iskola pedagógiai programja szerint 

alkalmassági vizsga szervezhető általános iskolában is. 

Alkalmassági vizsga az Arany köznevelési típusú sportiskolai osztályában: 

1.A köznevelési típusú sportiskolai osztályokra vonatkozó szabályokat figyelembe véve 

az iskola legalább 1 héttel a vizsga szervezése előtt értesíti írásban az adott osztályba 

jelentkező gyerekek szüleit. 

2.Az adott napon iskolaorvos vizsgálatát is megszervezzük, az egészségügyi alkalmasság 

megállapítására. 
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3.A vizsga után aznap, de legkésőbb a beiratkozás előtti utolsó tanítási napon a felvétel 

eredményéről írásban értesítjük a szülőt. 

4.Ezen értesítést a szülő köteles a beiratkozáskor bemutatni! 

1. A második-nyolcadik évfolyamba történő átvételnél be kell mutatni: 

- a tanuló anyakönyvi kivonatát, 

- a szülő személyi igazolványát, 

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, 

- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

2. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak - az iskola helyi tantervében 

meghatározott követelmények alapján összeállított – különbözeti vizsgát kell tennie 

idegen nyelvből és azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány 

bejegyzése alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból a különbözeti 

vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két 

hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, 

az évfolyamot köteles megismételni. 

3. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló 

előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, 

valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola 

igazgatója dönt. 

4. A szociálisan rászoruló gyerekeket a Családsegítő, Gyermekjóléti Szolgálat és a szülő 

kérése alapján a kollégiumi elhelyezés miatt Nyíregyházáról és vonzáskörzetéből is 

beiskolázza. 

A székhelyintézmény 5. évfolyamán szervezendő testnevelési osztályba való belépés feltétele 

 

Jelentkezhetnek az általános iskola 4. osztályába járó tanulók. Az osztályba való belépésre az 

úszó osztályban tanító nevelő javaslatot tesz. A testnevelési osztályba beiskolázandó tanulók 

fizikai képességvizsgálaton vesznek részt. A képességvizsgálat eredményei alapján a 

testnevelési munkaközösség javaslata alapján úszó, kézilabda, röplabda, leány röplabda, 

atlétika sportágban arányosan iskolázzuk be a tanulókat. Az osztályba került tanulóknak 

vállalniuk kell a kötelező testnevelési foglalkozáson való részvételen túl a minimális heti 2 

alkalommal edzésen való részvételt. A város más általános iskolájából képességvizsgálat 

alapján beiskolázható a tanuló. 

 

Felvétel a székhelyintézmény 5. évfolyamos számítástechnika osztályába 

 

Az általános iskola 5. évfolyamán informatikai osztályba jelentkezhetnek mindazok a tanulók, 

akik a negyedik évfolyamot eredményesen befejezték és a szülő kéri felvételét az osztályba. A 

felvételnél előnyt élveznek azok a tanulók, akik matematikából legalább 4,0 osztályzatot értek 

el. 

 

Átvétel magasabb évfolyamba Szőlőskertnél: 

2.-8. évfolyamba jelentkező tanulóknak szintfelmérő vizsgát kell tenni matematika, magyar 

nyelv és irodalom, idegen nyelv tantárgyakból, valamint a kéttannyelvű osztályba jelentkező a 

célnyelvhez kapcsolódó tantárgyak szókincs, kommunikációs és ismeret anyagából is. 

 

A Zelk Zoltán Angol és Német Két tannyelvű Tagintézmény átvételi rendje 2-8. 

évfolyamba: 

-a jelentkező tanulóknak szintfelmérő vizsgát kell tennie matematika, magyar nyelv és 

irodalom, valamint idegen nyelv tantárgyakból, 
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-a kéttannyelvű osztályokba a tanuló átvétele abban az esetben lehetséges, ha a tanuló a 

vizsgatantárgyakból az előírt követelményeket minimum 50%-os szinten teljesítette, 

-ebben az esetben az iskola vezetője dönt a tanuló átvételéről, a további iskolai 

szempontokat is mérlegelve. 

 

FELVÉTEL A GIMNÁZIUMBA 

A felvételi vizsga joghatályi hátterét a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI r. 22. §-45.§ határozzák 

meg. A nyolc- és négyosztályos gimnáziumi felvétel rendjét és a határidőket mindig a tanév 

rendje szabályozza. 

Az intézmény minden tanévben elkészíti a beiskolázási tervet, és ennek részeként a 

pályaválasztási tájékoztatót, amelyet nyilvánosságra hoz. A nyílt tanítási nap, a szülői 

tájékoztató, a pályaválasztási kiállításon való részvétel, a központi írásbeli felvételi vizsga 

bonyolítása, a szóbeli felvételi vizsga szervezése, a rangsorok készítése és a felvett tanulók 

értesítése egyaránt a beiskolázási terv részeit képezik. 

 

A négyosztályos gimnáziumba elsősorban a városból és 30 km-es vonzáskörzetéből várjuk a 

8. osztályos diákok jelentkezését. A távolabbról jelentkező diákoknak kollégiumi férőhelyet 

biztosítunk. 
 

Gimnáziumi osztályok 2022.szeptembertől 

 

Belső 

kód 
Osztály 

megnevezése 
Képzési 

idő 
Választható 

nyelv 
Egyéb információ (pl. emelt 

szintű oktatás, AJTP…) 
Felvehető 

létszám 
0001 Nyolcosztályos 8 év I. idegen 

nyelv: angol,  
II. idegen 

nyelv: német, 

olasz 
III. idegen 

nyelv: latin, 

francia 

 
11-12. évfolyamon egyéni 

választás alapján 

természettudományos 

(matematika, fizika, biológia, 

kémia) idegen nyelvi vagy 

társadalomtudományos 

orientáció. 

32 

0002 Négyosztályos 9. 

évfolyamon angol 

haladó 
 

4 év I. idegen 

nyelv angol 

haladó 
II. idegen 

nyelv , német 

Az angol nyelvet heti 5. órában 

haladó szinten, a második idegen 

nyelvet 9. évfolyamtól heti 3 

órában 

16 

0003 Négyosztályos 9. 

évfolyamon angol 

kezdő 
 

4 év I. idegen 

nyelv angol 
II. idegen 

nyelv , olasz 

Az angol nyelvet heti 5. órában 

kezdő szinten, a második idegen 

nyelvet 9 évfolyamtól heti 3 

órában 

16 

0004 Négyosztályos 9. 

évfolyamon 

testnevelésképzés 

4 év I. idegen 

nyelv angol 
II. idegen 

nyelv francia 

Az EMMI által (1-12. 

évfolyamokon) támogatott 

sportiskolai képzés, kiemelt 

sportág az úszás, fiú kézilabda, 

lány röplabda. 

16 

0005 Négyosztályos 9. 

évfolyam  
Általános 

4 év I.  idegen 

nyelv angol  

II.  idegen 

nyelv német 

 

Az informatika tantárgy + heti 1 

óra + gépírás heti 1 óra  
16 

Kollégiumi elhelyezés: Korlátozott számban biztosított 
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Felvételi vizsga időpontja (szóbeli, 

gimnázium) 
Tárgyév.. . február ... 1100 

Központi felvételi (írásbeli, gimnázium) Tárgyév január …. 1000 

Pótló felvételi (szóbeli, gimnázium) Tárgyév február …. 1300 

Felvételi vizsga módja:  írásbeli és szóbeli 

Központi írásbelire jelentkezési 

határidő: 
Tárgyév december ... 

Az írásbeli dolgozatok eredményeiről 

értesítés 
Tárgyév február ... 

A jelentkezési lapok beadása: Tárgyév február ... 

Ideiglenes felvételi jegyzék: Tárgyév március ... 

Végleges felvételi jegyzék: Tárgyév április ... 

A végleges felvételi eredményről szóló 

értesítés 
Tárgyév április ... 
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Felvételi követelmény*: 

Felvétel a nyolcosztályos gimnázium 5. osztályába: 

Felvételi vizsga nincs. A jelentkező 4. osztályos tanulókat a 3. osztály év végi és a 4. osztályos 

félévi minősítésük alapján rangsorba állítjuk. A rangsort elsősorban magyar irodalom és magyar 

nyelvtan, matematika, természetismeret és idegen nyelv minősítése, másodsorban a többi 

tantárgy minősítése határozza meg. 

 

Felvétel a négyosztályos gimnázium 9. évfolyamára: 

 

Felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli meghallgatás, testnevelés alkalmassági vizsga 

és az általános tantervű magyar nyelvi és az általános tantervű matematika központi írásbeli 

feladatlapok alapján történik.    

 

Szóbeli vizsga: angol emelt óraszámú képzésre jelentkező tanulóknak angol nyelvből van.  

Követelményszint: angol nyelven bemutatkozás és az alább megadott témakörök alapján 5-6 

perces beszélgetés 

Témák Weather, Seasons, Our town, School, Free Time, House/ Flat, Meals, Daily routine, 

Holiday,  Family 

 

Szóbeli vizsga: testnevelés emelt óraszámú képzésre jelentkező tanulóknak magyar irodalomból 

van. 

Követelményszint: Az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia elsajátításának mértéke. 

Formái: bemutatkozás és egy helyben kapott szöveg elolvasása, értelmezése (szóbeli 

kifejezőkészség, értő olvasás, szövegből a megadott szempontok szerinti információk 

összegyűjtése, feldolgozása és összefüggések felismerése). 

 

Alkalmassági vizsga: testnevelés emelt óraszámú képzésre jelentkező tanulóknak 

testnevelésből van 

Időpont:201…. február …… 

 

Követelmény: 

1.helyből távolugrás 

2.tömött labdadobás hátra 

3.ingafutás 

4.torna (kézállás, fejállás) 

5.labdajátékok (két választható labdajáték) – átadások, átvételek, alapérintések, nyitások 

 

A sportiskolai képzésre jelentkező diákoknak érvényes egészségügyi alkalmassági igazolást is 

kell hozniuk a gyakorlati alkalmassági vizsga időpontjára. 

Az egészségügyi alkalmassági igazolást az iskolaorvos is kiállíthatja 

 

Törvényi szabályozás alapján a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és 

Kollégiumból jelentkező nyolcadik osztályos tanulóknak nem szervezhetünk felvételi vizsgát. 

Így az ő pontszámuk a hozott pontszám alapján kerül megállapításra.  

Ha a felvételi pontszámkeret pontazonosság miatt nem tölthető be egyértelműen, akkor a 

rangsor kerethatáron lévő azonos pontszámú tanulói közül előnyt élveznek a hátrányos 

helyzetűek, a nyíregyháziak és/vagy akiknek a testvére ide jár. Végső eljárásként sorsolással 

dönthető el a sorrend. 
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Nyílt tanítási nap ideje és a felvételi vizsgához kötődő egyéb dátumok a tanév rendjében 

szerepelnek.  

 

 

SNI-s tanulókkal kapcsolatos információk: Az intézmény előzetes megbeszélés alapján fogad  

BTMN-es és kisfokú beszéd-, hallás- és látássérült tanulókat. 

Az Nkt. 51 § (5) bekezdésében meghatározott tanulók esetében alkalmazott speciális értékelési 

szabályok: A tanuló határozatának megfelelően 

- ha tantárgyi minősítés hiányzik, akkor a nélküle kapott 100 %-hoz viszonyítjuk a hozott 

pontok meghatározását, 

- ha az írásbeli felvételi vizsga alól kap mentességet, akkor a szóbeli 100 %-os 

teljesítéséből számítjuk az írásbeli pontszámot is, 

- ha a szóbeli vizsga alól kap mentességet, akkor a magyar nyelv írásbeli felvételi vizsga 

%-os teljesítményéből számítjuk a szóbeli pontszámát, 

- ha a teljes felvételi vizsga alól kapna mentességet, akkor a hozott pontszámát 

megduplázzuk.  

 

További információk: 

 

Köznevelési típusú sportiskolai képzés sajátossága: 

 

Az iskola hagyományosan kiemelkedő sportélete, versenyeredményei, szakellátottsága és a 

szakszövetségekkel való szoros kapcsolata révén utánpótlást biztosít a Sportcentrum szinte 

valamennyi sportágához. A MOB felmenő rendszerben, elsőtől tizenkettedik évfolyamig 

támogatja a mindennapos testedzés belső igényének kialakítását és a minőségi sportélet 

kiteljesítését.  

Intenzív sportági, edzési és versenyeztetési lehetőségek biztosításán túl az Arany DSE 

támogatásával egyéb sport- és szabadidős tevékenységek széles kínálatát nyújtjuk, például sí 

tábor, Arany Sportnap, Focigála, 24 órás úszás… 

A város szakszövetségeiben szinte mindenhol megjelennek gyermekeink, például 

kerékpársport, sakk, küzdősportok, lövészet, mediball ... 

A 4 éves sporttevékenység biztos tudást nyújt a közép és emelt szintű érettségi vizsga és a 

katonai, rendészeti és sport terület felsőfokú intézményekhez kapcsolódó elvárásaihoz. 

 

Nyelvoktatás : 

Cél a gördülékeny kommunikáció, sikeres érettségi vizsgára, középfokú nyelvvizsgára 

felkészítés. Külföldi kapcsolataink lehetővé teszik az anyanyelvi környezetben történő 

nyelvgyakorlást. 

 

A dráma tantárgy oktatásának célja a tantárgy eszközrendszerére, „játékos”, élvezetes 

feldolgozási formáira építve elsősorban az önismeret, önbizalom, empátia, tolerancia, 

határozottság személyiségjegyek és az együttműködési, kommunikációs készség fejlesztése. 

A színjátszás iránt érdeklődőknek elismert dráma szakkör biztosítja az önmegvalósítás színterét. 

5. és 9. évfolyamon az úszni még nem tudó diákoknak úszásoktatásra a saját uszodánkban, ill. 

gépírás tanításra, szaktanári útmutatással van lehetőség. 

A 11. és 12. évfolyamon heti 3 -5 órában a diákok továbbtanulási szándékuknak megfelelően 

választanak tantárgyat.  
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Felvételiző általános iskolai tanulók felvételi pontjainak számítása:  

Az összpontszám az alábbi arányoknak felel meg: 

hozott pontszám: 

  (7. év végi és 8. félévi)  
25 % 

(a beszámítható tantárgyak, magyar nyelv, magyar 

irodalom, matematika, történelem, biológia, kémia, 

fizika, földrajz, idegen nyelv) 

írásbeli vizsga: 

40 % 

10 % 

magyar nyelv  

matematika 

szóbeli vizsga, 

alkalmassági vizsga: 
25 % 

angol nyelv  ( angol tagozat) 

magyar irodalom  ( testnevelés tagozat) 

alk.vizsga ( testnevelés tagozat) 

Testnevelésképzésre jelentkezés esetén gyakorlati sport alkalmassági vizsga van, a felvétel 

szükséges feltétele az alkalmassági vizsga követelményeinek teljesítése (általános erőnléti és 

labdatechnikai ismeretek mérése, orvosi alkalmassági igazolás). 

A felvételi pontszámot az alkalmassági vizsga nem befolyásolja. 

Bővebb információ az iskola honlapján vagy a pályaválasztási felelősnél kapható. 

 

Átvétel a gimnáziumba 

 
1. Tanév közben az átvételre jelentkező diáknak be kell mutatnia: 

-személyét azonosító hivatalos iratát, 

-az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványát. 

2. A 4,5 alatti tanulmányi eredmény esetén az átjelentkező diáknak szintmérő 

dolgozatot kell írnia. 

3. Az átvételről az igazgató dönt az igazgatóhelyettesek és az osztályfőnökök 

véleményének a meghallgatásával. 

 

5. Magasabb évfolyamra lépés feltételei 

5. 1. Továbbhaladás az iskolában  

1. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, 

legkésőbb az azt követő évben tankötelezetté válik. A tankötelezettség annak a 

tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a 16. életévét betölti. A tankötelezettség 

teljesítése a tanév első napján indul. NKT 45§ (1) 

2. A tanuló felvétele és átvétele jelentkezés alapján történik, amelyről az iskola 

igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. 

3. Az első évfolyam félévkor és év végén, valamint  2. évfolyamon félévkor szöveges 

értékelést alkalmazunk. Második osztály év végétől osztályzatokkal történik az 

értékelés.  
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4. A tanév végi osztályzatokról, szöveges minősítésekről, a tanuló továbbhaladásáról 

bizonyítványt kell kiállítani. (Nkt 57.§ (4)) 

5. A második-tizenharmadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára 

akkor léphet, ha minden tantárgyból teljesítette a kerettantervi kötelezettségeket. 

6. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája 

illetve érdemjegyei alapján bírálják el. A második-tizenharmadik évfolyamon minden 

tantárgyból az „elégséges” év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulóknak a 

továbbhaladáshoz.   

7. A tankötelezettség a szülő írásos kérésére magántanulóként is teljesíthető. A 

magántanulót az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni, 

ezért az igazgató által meghatározott időben az adott évfolyam kerettantervi 

követelményeinek időarányos teljesítésével ad számot a tudásáról. A vizsga formája a 

mindenkori érettségi szabályzatnak megfelelő.(Nkt 45.§ (5) 55.§) 

8. A tanuló, a szülő (kiskorú tanuló esetén) írásbeli kérelmére az intézmény vezetője 

engedélyezheti, hogy a tanuló a helyi tantervünkben nem szereplő ismeretek 

megszerzése céljából másik iskolában vendégtanulói jogviszonyt létesítsen. Az adott 

tantárgyból a tanuló teljesítményét a fogadó iskola végzi. 

9. A tanulóknak félévi és tanév végi osztályzata megállapításához osztályozóvizsgát kell 

tennie, ha: (20/2012.(VII.31.) EMMI r. 51.§ (7) Nkt 57.§ (3)) 

- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól (magántanuló) 

- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

- egy tanévben 250 órától többet mulasztott (és emiatt a teljesítménye nem volt 

értékelhető), 

- ha a mulasztás az első félév végére meghaladta a 250 órát, az 1. félévi osztályzatait is 

osztályozóvizsgán kell megszereznie (ha a teljesítménye nem volt értékelhető). 

-  
- ha az adott tantárgyból a mulasztása az órák 30%-át meghaladta (félévkor és év 

végén egyaránt) és emiatt a teljesítménye nem volt értékelhető. 

- A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét csak akkor tagadhatja meg, ha az 

igazolatlan mulasztások száma meghaladja a 20 tanórai foglalkozást, és az iskola 

eleget tett értesítési kötelezettségének. 

- Tanulmányok alatti vizsgát (osztályozó, különbözeti, pótló, javító) független 

vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési, oktatási intézményben lehet tenni, 

amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok 

alatti vizsga nem ismételhető (20/2012. (VIII.31.) EMMI). 

10. Az osztályozó vizsga iránti kérelmet írásban az igazgatónak kell benyújtani, aki 

meghatározza annak időpontját. A tantárgyi órán való részvétel alól sikeres 

osztályozóvizsga esetén kaphat a tanuló felmentést.    A felmentési kérelmet írásban 

az intézmény igazgatójához kell benyújtani.   

11. Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig azért nem tett eleget tanulmányi 

kötelezettségének, mert az előző vizsga letételére halasztást kapott, az engedélyezett 

határidő lejártáig tanulmányait a felsőbb évfolyamon folytathatja (20/2011. 77.§ (2)) 

12. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha: 

- a tanév végén legfeljebb 3 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 
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- az osztályozó-különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, 

vagy engedély nélkül távozik (20/2012.(VIII.31.)  EMMI 64.§ (7)). Javító vizsga 

időpontja aug.15-27-ig terjedő időpontban lehet. 

13. Sikertelen javítóvizsga esetén a tanuló az évfolyamot ismételni köteles.  

14. Ha a tanköteles tanuló másodszor vagy további alkalommal ismétli ugyanazt a tanévet, 

számára lehetővé kell tenni, hogy legalább heti 2 óra egyéni foglalkozáson vehessen 

részt. Ha az első-negyedik évfolyamra járó tanuló eredményes felkészülése azt 

szükségessé teszi, lehetővé kell tenni, hogy legalább heti 2 alkalommal egyéni 

foglalkozáson vegyen részt.( Nkt 27.§ (6)). 

15. Első évfolyamra járó tanuló részére legfeljebb egy alkalommal engedélyezhető az 

adott évfolyam megismétlése, abban az esetben is, ha egyébként felsőbb évfolyamba 

léphetne. Az engedély megadásáról a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kérésére az 

intézmény igazgatója dönt. A megismétlésre kerülő évfolyamról nem kap 

bizonyítványt a tanuló.(Nkt 57.§ (1)). 

16. Ha a tanuló az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol 

maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve az előírt időpontig nem tette le, javító vizsgát 

tehet; ha igazoltan maradt távol, akkor pótló vizsgát.(20/2012. EMMI 64.§ (7)). 

17. 2. évfolyamtól kezdődően, ha az iskolába áthelyezését kérő tanuló továbbhaladását 

hátráltatja a két intézmény helyi tantervének eltérése, akkor az igazgató különbözeti 

vizsga letételét írhatja elő. 

18. Különbözeti vizsgát abban az iskolában kell tenni, ahol a gyermek a tanulmányait 

folytatni kívánja. A vizsgák időpontját és tartalmát az igazgató határozza meg. A 

tanulmányok alatti vizsgák jellege és értékelése (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) a 

mindenkori érettségi vizsgaszabályzatnak megfelelő. 

19. Előrehozott érettségi vizsgát –idegen nyelvből vagy informatikából-akkor tehet a 

tanuló, ha a 9-12. évfolyam pedagógiai programban rögzített követelményeit 

teljesítette és azt osztályzattal igazolni tudja. A félévi és év végi osztályzatot a helyi 

tantervnek megfelelő tantárgyi struktúra szerint az adott évfolyam tanítási óráin vagy 

osztályozó vizsgával (követelménye az adott tanév tantervi követelménye) lehet 

megszerezni. Az osztályozó vizsgák időpontjai: október és április első hét munkanapja 

közül a tanév rendjében meghatározott időpontban. 

20. A tanuló felvételével, átvételével, továbbhaladásával, a vendégtanulói jogviszonnyal, a 

tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos döntésekről az intézmény vezetője írásban 

értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt is. 

21. Sajátos nevelési igényű és tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló csak a 

szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján 

kérhet különleges bánásmódnak megfelelő ellátást. 

22. A tanulási zavar minél hatékonyabb kezelése érdekében az 1. évfolyamos tanulók 

közül az adott területen végzettséggel rendelkező pedagógusaink felmérése alapján a 

kezelésre szoruló kisdiákokat a nevelési tanácsadóba, szakemberekhez irányítjuk. 

23. Szünetel a tanulói jogviszonya annak, akinek engedélyezték, hogy tanulmányait 

megszakítsa, vagy akit fegyelmi határozattal a tanév folytatásától eltiltottak. ( Nkt 56.§ 

(2)). 

24. Az általános iskolai évfolyamok mindegyikén az etika vagy a hit és erkölcstan óra a 

kötelező foglalkozások része. (Nkt 35.§) Az etika tantárgy állami kormányrendeletre 
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épül, a hit és az erkölcstan tartalmát és értékelését az Országgyűlés által elismert 

történelmi egyházak határozzák meg. Az intézmény igazgatója március 1-14. között 

kijelöl egy napot, ahol a leendő elsős diákok szüleit az egyházi jogi személy 

tájékoztatja a hit és erkölcstanoktatás megszervezésének módjáról. A leendő 5. 

évfolyamos tanulók szülei, egy április végi szülői értekezleten kapják meg a szükséges 

információkat. Az egyházak képviselői papír alapú dokumentumokat is 

bemutathatnak. A szülők május 20-ig hozzák meg döntésüket, hogy az iskola által 

biztosított etika, vagy az egyházak által szervezett hit és erkölcstan oktatást választják. 

Önkéntes írásbeli nyilatkozatuk a következő tanév egészére szól. Minden tanévben 

május 20-ig lehetőség van változtatásra. Ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, akkor a 

tanuló az etikaképzésre kerül besorolásra. A hit és erkölcstan és az etika tantárgy 

értékelése és minősítése megegyezik, osztályzatokkal történik. A hit és erkölcstan órák 

megszervezése igazodik az iskola munkarendjéhez. 

25. Ha a nyolcosztályos gimnáziumi tanuló tanulmányi eredménye az osztály 

teljesítményétől jelentősen eltér, akkor a nevelőtestület döntése alapján a tanuló 

áttehető az adott évfolyam párhuzamos osztályába. 

26. Továbbhaladás a sportiskolai típusú osztályokban: a tanév végi képességfelmérések 

eredménye alapján a sportiskolai kerettantervben foglaltak szerint. 

27. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a tanulóknak 50 óra közösségi szolgálatot kell 

teljesítenie a CXC 97. § 2. bekezdése alapján. A közösségi szolgálatot a 20/2012. 

EMMI rendelet 133. §-a alapján kell megszervezni. A szabályozás részleteit a 

házirend tartalmazza. 

5. 2. Vizsgarend 

A székhely iskolára vonatkozik. 

A tantárgyi anyag elsajátításának, az évfolyamokra megállapított követelmények 

teljesítésének egyik objektív mérőmódszere a különböző évfolyamokon megtartott vizsgák. 

Vizsgát tartunk az alábbi évfolyamokon: 

 

11. évfolyam végén érettségi előkészítő vizsga 

12. évfolyam végén érettségi vizsga 

 

A Szőlőskerti Tagiskolában a kéttannyelvű osztályoknál a vizsga 2. év végén szóbeli, 4. év 

végén szóbeli és írásbeli formában kerül megszervezésre angol nyelvből.  

A Zelk Zoltán Tagintézményben pedig 4. évfolyam végén, a tanult idegen nyelvből, írásban 

és szóban egyaránt.  

Célja: a tanult idegen nyelvi ismeretekről tájékozódás, a fejlődés szintjének megállapítása, 

szükség esetén nívócsoportok kialakítása az átjárhatóság lehetőségének biztosításával az 

idegennyelvi munkaközösség szakmai mérlegelésével.  

Az aktuális csoportbontásról, a szülőket a munkaközösség tájékoztatja szülőértekezlet 

formájában.  

A Szőlőskerti tagintézmény nem kéttannyelvű osztályaiban: 

5. év végén társadalomtudományi mérés, 

7. év végén természettudományi írásbeli mérés, a tanulók tantárgyi tudásszintjéről. 

 

Érettségi előkészítő vizsga 

Ideje: 11. évfolyam végén. 
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Célja: Az érettségi vizsgához hasonló feltételek biztosítása, a vizsga légkörének 

megtapasztalása, vizsgajártasság fejlesztése. 

 

Vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom szóbeli 

történelem szóbeli 

matematika írásbeli (javító szóbeli) 

idegen nyelv: szóbeli 

 

A tanuló előrehozott érettségi vizsgatárgyaival és nyelvvizsga bizonyítványával csökkentheti 

a 11. évfolyamos vizsgatárgyak számát.  

Választható tantárgyak köre megegyezik az érettségi vizsga választható tantárgyaival. 

A 11. év végén szerzett vizsgajegyek féléves nagydolgozatnak számítanak, kétes osztályzat 

esetén meghatározóak. 

 Ha a tanuló sikertelen vizsgát tesz, az augusztusi javítóvizsgán köteles javítani. Ha itt is 

eredménytelen vagy nem jelenik meg, az új tanév első osztályzata elégtelen az adott 

tantárgyból. Ha a tanuló igazoltan van távol, akkor a szaktanár által kijelölt időpontban 

pótolja az elmaradt vizsgát. 

A gimnáziumi tanulók %-os vizsgaeredményének megállapítása a mindenkori érettségi 

vizsgaszabályzat követelményei alapján történik. 

5.3. Érettségi vizsga 

Megszervezése az érettségi vizsgaszabályzat szerint történik. 

 

Kötelező érettségi tantárgyak: közép vagy emelt szinten 

magyar nyelv és irodalom írásbeli és szóbeli 

történelem írásbeli és szóbeli 

matematika írásbeli 

idegen nyelv írásbeli és szóbeli 

Választható tantárgyak:  

Bármely vizsgaszabályzatban rögzített és az intézmény pedagógiai programjában szereplő 

tantárgy, amelynek a pedagógiai programban rögzített követelményeit a tanuló osztályzattal 

igazolható módon teljesítette. 

A Pedagógiai programban nem szereplő tantárgyakból vendégtanulóként más intézményben 

lehet érettségi vizsgát tenni. 

Középszintű érettségire készít az iskola: 

- magyar nyelv és irodalom 

- történelem 

- matematika 

- angol, német, francia, olasz, latin, ukrán nyelv 

- informatika 

- dráma 

- biológia, kémia, földrajz, fizika, testnevelés, emberismeret és etika, rajz tantárgyakból. 

Emelt szintű érettségire készít az iskola: 

- magyar nyelv és irodalom 

- történelem 

- matematika 
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- angol 

- biológia, kémia, fizika, testnevelés tantárgyakból. 

5. 4. A tanulói jogviszony megszűnése 

Az intézménybe felvett, oda beiratkozott tanuló tanulói jogviszonyt létesít. A tanulói 

jogviszony fennáll a tanulmányai befejezéséig, illetve más oktatási intézménybe való 

távozásig. 

Megszűnik a tanulói jogviszony 

- az általános iskola 8. évfolyamának végén a bizonyítvány kiállításának napján, 

- ha a tanuló tanulmányait más intézményben kívánja folytatni, az átvétel napján, 

- ha a nem tanköteles tanuló esetén a tanuló és a szülő kéri a tanulói jogviszony 

megszüntetését a bejelentés tudomásulvételének napján, 

- a 12. évfolyam végén, az első érettségi vizsgaidőszak utolsó napján, 

- ha fegyelmi úton a tanköteles tanulót a nevelőtestület – megbeszélve a fogadó intézmény 

igazgatójával – áthelyezi másik oktató-nevelő intézménybe, 

- ha a nem tanköteles tanuló 30 óránál többet mulaszt igazolatlanul, és a fegyelmi bizottság 

eltanácsolja, 

- ha a magántanuló vizsgakötelezettségét nem teljesíti és nem tanköteles. 

6. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának 

ellenőrzése és értékelése 

6.1. Az értékelés elvei 

Az értékelés lényege a viszonyítás a cél és a hatás között. Az ellenőrzés és mérés során leírtak 

képezik az alapját az oktató-nevelő munka reális és árnyalt, helyzetet feltáró, a működés 

hatásfokát javító értékelésének. 

Feladata munkánk helyességének megerősítése, vagy a hibák, hiányosságok feltárása, 

ösztönzés ezek kijavítására, oktató-nevelő munkánk fejlesztésére. 

Az értékelés típusai közül a következőket alkalmazzuk: 

Funkció szerint: 

 Diagnosztikus 

Formatív 

Szummatív 

A vizsgálati cél és vizsgálati eszköz szerint: Kritériumorientált 

Normaorientált 

 

Az intézményi beszámoltatás formái, követelményei: 

A tanulók értékelése 

20/2012.EMMI rendelet 64.§ és a NKT CXC/2011 törvény 54.§ alapján 

Célja: az eredményesség és hatékonyság biztosítása, a partneri igényeknek való megfelelés. 

Folyamatosan történik az iskolai munkatervek alapján. 

Végzik: az iskola pedagógusai 

 

Területei: 

 

a) A helyi tantervben előírt követelmények teljesítésének szintje. 

b) Az osztályközösségben végzett tevékenysége. 

c) Viselkedése, magatartása, fegyelmezettsége. 
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Az értékelés és minősítés: 

 

Az értékelés 

 

Tanulóközösségek 

Tanulóközösségek A tanulóközösségek tevékenységét, fejlődését az osztályfőnökök minden 

tanév végén írásban értékelik a vezetőség által kért szempontok szerint.  

 

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése – kiegészül: 

 

 

Az értékelés alapelvei: - tantárgytól függetlenül kiemelten fontos a szép magyar beszéd, a 

kifejezőkészség, az előadói készség fejlesztése 

 

Az értékelés gyakorisága és szabályai: 

 

A tanulóknak rendszeresen számot kell adniuk a tanév során elsajátított ismeretek, készségek 

szintjéről. A nevelők a tanulók beszámoltatását többféle módon végezhetik: 

 

Történhet: szóban,írásban, gyakorlatban,  egyéb (kiselőadás, prezentáció…) módon. A 

számonkérések időbeni tervezését a pedagógusok végzik, de félévenként legalább: 

 - heti 1 órás tantárgy esetén havi egy   (minimum 1 szóbeli, 2 írásbeli vagy gyakorlati ) 

- heti 2 órás tantárgy esetén  félévente hat   (minimum 1 szóbeli, 3 írásbeli vagy gyakorlati) 

beszámoltatást kell tartani.  A további szóbeli,  írásbeli vagy gyakorlati beszámoltatások 

arányáról a pedagógus dönt.  

Idegen nyelvből 1. évfolyamon  csak szóbeli beszámoltatás van, a 2. évfolyamon is a szóbeli 

értékelés dominál. 

 

 

Az értékelés funkciói: 

diagnosztizáló – előzetes tudást felmérő, 

formatív – segítő, 

szummatív – lezáró, összegző – érdemjegyszerzéssel. 

 

A beszámoltatás eredményéről a tanulót és a szülőt értesíteni kell. Ennek szabályait az iskola 

Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Házirendje tartalmazza. Szintén ezek a 

dokumentumok rendelkeznek: 

- az egy tanítási napra eső írásbeli dolgozatok számáról, 

- kiosztásának határidejéről, 

- az írásbeli és szóbeli számonkérések és vizsgák előtt mennyi idővel kell a tanulót erről 

értesíteni. 
 

Az érdemjegyek és osztályzatok a következők:  

a)  

a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2),  

elégtelen (1),  

b)  

a tanuló magatartásának értékelésénél és 

minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2),  

c)  
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a tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), hanyag 

(2).  

 

Kivétel:- Szöveges értékelésaz 1. évfolyamon és 2. évfolyam félévekor 

- Osztályfőnöki foglalkozások minősítése: részt vett  

6.2.Szöveges értékelés 

Alsó tagozatos tanulók tanulás és összegző értékelése 

 

1. évfolyamon és 2. évfolyam első félévében csak szöveges minősítést alkalmazunk.  A 

második félévtől kezdve érdemjeggyel és osztályzattal minősítünk. 

- Kitűnő: az összteljesítmény 100% 

-Kiválóan teljesített: az összteljesítmény 90 %, vagy a fölött van. ( Egy fő tantárgyból vagy 

két készségtantárgyból lehet jól teljesített) 

-Jól teljesített: az összteljesítmény 75 % és 90 % között van. (Két fő tantárgyból és két 

készségtantárgyból lehet jól teljesített) 

 -Megfelelően teljesített: az összteljesítmény 50 % és 74 % között van.   (Egy tantárgyból 

felzárkóztatásra szorul, a többi tantárgyból legalább megfelelően teljesített)  

-Felzárkóztatásra szorul: az összteljesítmény 50 % alatt van. (Két vagy több tantárgyból 

felzárkóztatásra szorul) 

 

Ezeknek a szöveges minősítéseknek részletes kifejtése az egyes tantárgyakra nézve külön-

külön kerül meghatározásra a követelményrendszer alapján. 

 

A szöveges értékelés alapelvei: 

 

A szöveges értékelésben megfogalmazzuk: 

- milyen mértékű a tanuló fejlődése önmagához mérten, 

- milyen ismereteket sajátított el, melyek a hiányosságai, 

- milyen a képességeinek, készségeinek fejlődése, 

- milyen a tanuló tantárgyhoz fűződő viszonya, 

- milyen irányt mutatnak a fejlődésre, 

- milyen a feladatvégzése. 

- milyen a fizikai teljesítőképessége (úszásnemek, időre úszás, 

versenytechnikája). 

 

A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók osztályozó vizsga tantárgyai a 

következők: 

- 1. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv (Zelk) 

- 2-4. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, 

idegen nyelv (Zelk). 

A továbbhaladásról döntő személy az egyes évfolyamokon egy tantárgyakból: 

- a tanító, 

- a nevelőtestület. 
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A szöveges értékelés osztályzatra történő átváltása: 

Kiválóan teljesített minősítés:(5) osztályzat 

Jól teljesített minősítés:(4) osztályzat 

Megfelelően teljesített:(3) osztályzat 

Gyengén teljesített:(2) osztályzat. 

6.3.Az iskolai írásbeli beszámoltatások 

A tanulók tudásának érdekében betöltött szerepe: 

-A korszerű fejlesztési célokat, követelményeket követő értékelési rendszer szükségessé 

teszi a hagyományos, ismereteket számon kérő dolgozatok, szóbeli feleletek 

modernebb felfogását, továbbá más típusú tevékenységek értékelését. 

-A hagyományos dolgozatok adjanak lehetőséget differenciálásra, tudatosan törekedjenek 

az indoklások szöveges megfogalmazására, a problémamegoldás esetleges 

szétválasztására. 

-A szóbeli feleletekben fontos cél a vitakészség a szóbeli érvelés értékelése. 

-A csoportmunka értékelése történhet projekt alapján, vagy egy, a csoportból választott 

tanuló szóbeli felelete alapján. Ekkor a csoport minden tagja érdekelt abban, hogy 

mindenki egyformán tájékozott legyen a közös munkáról. Így működik a csoportban a 

kooperáció, az egymás tanítása. 

-Fontos a tanulók manipulatív tevékenységeinek értékelése, ami különböző modellek 

elkészítésében, gyakorlati mérésekben, kísérletek, elvégzésében nyilvánul meg. 

-Törekedni kell az írásbeli és szóbeli 2 : 1 arányára. 

-Az írásbeli beszámoltatások legfontosabb elemei minden korosztálynál a szövegértés és a 

problémamegoldó gondolkodás. Kiemelten fontos az alapozó és fejlesztő 

szakaszokban. 

-A kétszintű érettségi feladatainak sikeres megoldásához szükséges jártasságokat és 

készségeket, az általános műveltséget megszilárdító és azt elmélyítő, pályaválasztást 

segítő szakaszban szerzik meg a tanulók. 

Az írásbeli formái: 

- Írásbeli gyakorlás: egyes tantárgyak nem nélkülözhetik a rendszeres írásbeli 

gyakorlást, ezért szükséges, hogy a tanulók megfelelő gyakorisággal kapjanak 

írásbeli feladatokat. Ezek mennyisége, nehézségi foka feleljen meg az életkori 

sajátosságoknak, s jeggyel értékelhetők legyenek. 

- Írásbeli feleltetés: 2-3 kérdés az adott házi feladat anyagából, vagy 2-3 feladat 

megoldása. Lehet egyéni, néhány tanulót érintő, vagy az egész osztályt. 

Biztosítja a rendszeres, folyamatos tanulást. Heti 1-1,5 órás tantárgyaknál nincs 

elegendő idő a szóbeli számonkérésre, így az ellenőrzés gyakori formája.  

- Témazáró dolgozat: egyes anyagrészek befejezése után a tanulók számot adnak a 

megszerzett ismeretekről, tényanyagról, logikai összefüggésekről, a hozzá 

fűződő jártasságokról, készségekről. 

- Félévi, év végi összegző dolgozatok egy tanulmányi időszak lezárását jelenti. 

- Felmérő dolgozatok: adott tantárgyak adott szempontú vizsgálata. Lehet iskolai, 

belső (pl. 5.-9. évfolyamon) vagy országos jellegű (pl. szövegértés).. 

- Irodalmi dolgozatok: szövegszerkesztés értékelése. 

- Vizsgadolgozat 11. évfolyamon. 

- Érettségi dolgozat: törvényi előírás szerint. 

 

Az írásbeli dolgozatok súlya döntően befolyásolja a tanuló végső osztályzatát. 
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Korcsoportonként: 

A.) Alsó tagozat 

- Első évfolyamon két felmérő lapot írnak a tanulók, félévkor és év végén. Ezek 

eredménye fontos az összegző értékeléskor. Az írásbeli munkák írása, értékelése 

folyamatos. 

- A 2-4. évfolyamokon témakörönként témazáró dolgozatokat írnak a tanulók, 

ezek központi feladatlapok. Ez év elején, félévkor és a tanév végén fordul elő. 

Havonta legalább egy alkalommal a tanító által elkészített feladatlapot töltenek 

ki. Írásbeli beszámoltatásnál a diagnosztizáló felmérés a leggyakoribb, javító 

szándékú, nem kap rá a tanuló osztályzatot. 

- A formatív segítő ellenőrzésnél a pozitívum kiemelése a fontos, – piros pont a 

jutalom. 

- A szummatív ellenőrzés a követelményekről nyújt visszajelzést. 

Az értékelés pontszámok alapján %- ban történik és szöveges minősítéssel. 

B.) 5-12. évfolyamig:  

 

- Szóbeli felelet. 

- A témakörök összefoglalása után témazáró dolgozat. 

- Aktív tanórai részvétel, kiselőadások, házi dolgozatok készítése. 

- Csoportos tevékenység, labormunka és egyéb manipulatív tevékenység. 

- Versenyen való eredményes szereplés. 

 

A hagyományos dolgozatok adjanak lehetőséget differenciálásra, tudatosan 

törekedjenek az indoklások szöveges megfogalmazására, a problémamegoldás egyes 

lépéseinek szükség szerinti szétválasztására. A szóbeli feleletekben a tananyag 

ismeretén túl fontos cél a vitakészség az érvelés értékelése. 

A csoportmunka értékelése történhet elkészült projekt alapján, vagy egy csoportból 

választott tanuló szóbeli feleletére építve. Így a csoport minden tagja érdekelt abban, 

hogy egyformán tájékozottak legyenek, ezért érvényesül a korreláció és egymás 

tanítása. Fontosnak tartjuk a tanulók manuális tevékenységeinek értékelését, ami 

különböző modellek elkészítésében, gyakorlati mérésekben, kísérletek elvégzésében 

nyilvánul meg. 

 

Alsó tagozat 

- A formatív segítő ellenőrzésnél a pozitívum kiemelése a fontos, – piros pontot,vagy egyéb 

– a tanító által preferált jutalmat kap a tanuló. – A  szummatív  ellenőrzés a követelményekről 

nyújt visszajelzést. Az értékelés pontszámok alapján %- ban történik érdemjeggyel és 

szöveges minősítéssel. 

 

Az írásbeli beszámoltatások korlátai: 

- Az alsó tagozatban 1.-2. évfolyamon egy nap egy írásbeli ellenőrzést lehet 

íratni. 3.- 4. évfolyamon egy napon két tantárgyból lehet dolgozatot íratni. 

- Felső tagozatban és középiskolában egy napon két tantárgyból lehet dolgozatot 

íratni. 

Egyéb meghatározások: 

- Az írásbeli dolgozatokat két héten belül ki kell javítani és a tanulókkal 

javíttatni, mert csak így éri el a célját. 
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- A házi dolgozatra és a kiselőadásra kapott érdemjegy a félévi és év végi 

osztályzat megállapításakor kerekítésre szolgál. 

6. 4. Érdemjegyek 

Félévenként szerzett érdemjegyek száma haladja meg a heti óraszám kétszeresét (legalább 4). 

- Valamennyi kötelező és választott tantárgyat értékelni kell. Az év közben szerzett 

érdemjegyeket az e-naplóban, az év végi értékelést, osztályzatot a törzskönyvben és a 

bizonyítványban is rögzíteni kell. 

A székhelyintézményben az idegen nyelv tanulásának előkészítése alatt – 

 

Első évfolyamon és második évfolyam félévkor szövegesen értékeljük, második évfolyam 

évvégétől osztályozzuk a tanulót az egyéb tantárgyakra vonatkozó szabályok szerint. 

Felső tagozat és gimnázium: Az érdemjegyek száma minimum 3 az egyórás tantárgyaknál. Az 

óraszám növekedésével az érdemjegyek száma is emelkedik, eggyel. 

. 

1 – Elégtelen: ennek a minősítésnek az esetén a tanuló az adott iskolai szakasz 

követelményeit nem teljesítette.  

2-3-4-5: érdemjegyeket a nevelők az adott tantárgy követelményeinek teljesítésétől függően 

alkalmazzák. A követelményszint tekintetében az egyes tantárgyak helyi tantervében 

megfogalmazottak az irányadóak. 

A tanuló teljesítményét az egyes tantárgyakból a helyi tantervi követelmények alapján a 

tanítási órákon végzett szóbeli és írásbeli és gyakorlati munka figyelembe vételével tanév 

közben érdemjegyekkel, félévkor és év végén osztályzattal értékelik. Félévenként szerzett 

érdemjegyek száma haladja meg a heti óraszám kétszeresét (legalább 3). 

- Valamennyi kötelező és választott tantárgyat értékelni kell. Az év közben szerzett 

érdemjegyeket a haladási naplóban, a félévi értékelést, osztályzatot a tanuló 

ellenőrzőjében, az év végi értékelést, osztályzatot a törzskönyvben és a 

bizonyítványban rögzíteni kell. 

- Ha a tantárgy oktatása félévkor fejeződik be, az osztályzatot az év végi 

bizonyítványban kell feltüntetni. 

- A székhelyintézményben az idegen nyelv tanulásának előkészítése alatt – első, 

második és harmadik félévkor és év végén – „megfelelt” bejegyzést kap a tanuló. 

Negyedik félévkor és év végén szövegesen értékeljük illetve osztályozzuk a tanulót az 

egyéb tantárgyakra vonatkozó szabályok szerint. 

A félévi és év végi osztályzatok megállapításakor a dolgozatjegy kétszeres súllyal vegyen 

részt, továbbá a diák önmagához mért fejlődését is vegyük figyelembe. 

6. 5. A magatartás – szorgalom értékelése és minősítésének formája: 

Alapelveink: 

- segítse a tanuló önismeretének fejlődését, adjon lehetőséget az önnevelésre, 

- mindig legyen személyre szabott, 

- segítse az iskola, oktatási, nevelési céljainak elérését. 

Magatartás: 

Az értékelés szempontjai: 



 

 

119 

- a Házirend, az iskolai követelmények ismerete, azok betartása és betartatása, 

- beilleszkedés a közösségbe, mások beilleszkedésének segítése, 

- aktív szerepvállalás a közösség előtt álló feladatok megvalósításában, 

- segítőkészség, 

- udvarias, figyelmes viselkedés, kulturált hangnem. 

Szorgalom: 

Az értékelés szempontjai: 

- a tudás megszerzésének igénye, 

- az egyéni képességeknek megfelelő teljesítmény, 

- jó idő –és munkaszervezés, 

- kötelességtudó, pontos, megbízható, önálló munkavégzés, 

- aktív tanórai részvétel, 

- többletek (tanulmányi versenyek, szorgalmi feladatok), 

- versenyeken való eredményes szereplés a szorgalmat pozitívan befolyásolja. 

A magatartás minősítésének fokozatai 

 

A szorgalom és a magatartás minősítésére félévkor, év végén szöveges minősítéssel kerül sor. 

 

Példás (5): Az a tanuló, aki a közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó 

kezdeményezéseivel, véleményével, példás viselkedésével elősegíti, társait ösztönzi. 

- Az iskolai feladatokból önként részt vállal, azokat teljesíti. 

- A Házirendet betartja, ezzel jó példát mutat. 

- A felnőttekkel, társaival szemben udvarias, segítőkész, tisztelettudó, megértő, 

jóindulatú. 

- Munkavégzése, megbízható, pontos, lelkiismeretes. 

- Őszinte. 

 

Jó (4): Az a tanuló, akinek emberi kapcsolataiban apróbb hiányosságok tapasztalhatók, de 

azok kijavítására törekszik. 

- Részt vesz a közösségi feladatokban, azokat jó szinten elvégzi. 

- A Házirendet igyekszik betartani. 

- Fegyelmezési problémák ritkán adódnak vele kapcsolatban, ezek nem jelentősek. 

 

Változó (3): Az a tanuló, aki a közösségi munkában csak ritkán vesz részt, viselkedése 

kifogásolható. 

- Vét a Házirend szabályai ellen. 

- Társaival időnként durva, nem segítőkész. 

- Felelősségérzete, rendszeretete hullámzó. 

- Fegyelmező intézkedés vele szemben: osztályfőnöki intés, igazgatói figyelmeztetés. 

 

Rossz (2): Az a tanuló, aki fegyelmezetlen magatartásával a közösség munkáját zavarja, 

szándékosan árt a közösségnek. 

- A nevelők segítő szándékát elutasítja, gyakran tiszteletlenül viselkedik, társaival 

durva, verekedik. 

- Fegyelmező intézkedés vele szemben igazgatói intés vagy ettől súlyosabb. 

 

A szorgalom minősítésének fokozatai: 

 

Példás (5): Annak a tanulónak a szorgalma, aki a tanulmányi munkában kitartó, a tőle telhető 

legjobb eredményre törekszik. 
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- Munkája pontos, precíz, megbízható, önálló munkavégzésre képes. 

- Érdeklődő, sokoldalú, s ez a tananyagon túli ismeretekre is kiterjed. 

 

Jó (4): A tanuló szorgalma, ha órákra képességeihez mérten készül, megfelelően dolgozik, de 

többre nem törekszik. 

- Általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem mutat. 

- Érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül. 

 

Változó (3): Annak a tanulónak a szorgalma, akinek munkája ingadozó, önállótlan, nem 

ellenőrzi önmagát. 

- Gyakran dolgozik a képességei alatt. 

- Szétszórt, figyelmetlen. 

 

Hanyag (2): A tanuló szorgalma, ha fegyelmezetlenül dolgozik, megbízhatatlan, munkáját 

nem végzi el. 

- Képességeihez képest csak keveset tesz, gyakran elmulasztja kötelességeit, 

munkafegyelme rossz. 

- Érdektelenség, közömbösség jellemzi. 

 

A tanuló tantárgyi értékeléséről, érdemjegyeiről, félévi és év végi osztályzatairól a 

tantárgyat tanító pedagógusok, magatartása, szorgalma minősítéséről az osztályban 

tanító pedagógusok véleménye alapján az osztályfőnök javaslatot tesz, a nevelőtestület, 

dönt. 

A tanuló, év végi osztályzatait a tízegyedik év végén letett vizsga eredménye pozitív és 

negatív irányban befolyásolhatja. 

Az év közben javuló érdemjegyeket figyelembe kell venni az év végi osztályzatoknál. 

A tanuló év végi osztályzatát a nevelőtestület az osztályozó értekezleten áttekinti. A 

pedagógus illetve az osztályfőnök által megállapított érdemjegyek alapján dönt a tanuló 

osztályzatáról. 

7. Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és 

szóbeli feladatok meghatározásának elemei és korlátai 

Szabályok: 

 

- A házi feladat legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott anyaghoz kapcsolódó 

gyakorlás, valamint a tananyaghoz kapcsolód ismeretek megszilárdítása. 

- A tantárgyi követelményeknek figyelembe vételével a nevelők egyénileg határozzák 

meg év közben az írásbeli és szóbeli feladatokat. Az írásbeli és szóbeli feladatok 

mennyiségéről az életkori sajátosságoknak megfelelően kell dönteni. 

- Alsó tagozaton az egész napos oktatás tanulmányi munkára adható idejében kell 

elvégezni, otthonra az egyéni képességek figyelembe vételével nem kötelező 

gyakorló feladatok adhatók. Házi feladat csak hétvégére adható ezek elvégzésére 

szánható idő, max. 1,5 óra. 

- Felsőbb évfolyamokon úgy kell meghatározni ezek mennyiségét, hogy az ezek 

elvégzésére szánható idő beleférjen az otthoni tanulásra szánt időbe, napközi, 

tanulószoba időkeretébe (átlagosan max. 3 óra). 

- Ennek alkalmazhatósága az órarend függvénye is, ezért az órarend készítésénél 

figyelembe kell venni a tanulók terhelésének korlátait, a szóbeli és írásbeli tanulást 

igénylő tantárgyak napi megfelelő arányát. 
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- Egy-egy osztállyal legfeljebb 2 témazáró, dolgozat íratható egy tanítási napon. 

8. A tanulók fizikai állapotának mérése 

 A tanulók képességeinek mérését az osztályban tanító testnevelő végzi el ősszel 

(október-november) illetve tavasszal (április-május). 

 Minden tanévben januártól indul a központilag irányított NETFIT felmérés – felső 

tagozaton 

 A felmérés eredménye alapján a tanulók érdemjegyet kapnak. 

 A felmérő tesztek alapján a tanulók kondicionális (fizikai) állapotáról kapunk 

eredményt, amely az ott tanító testnevelőnek jó útmutató az elvégzett munkáról. 

Következtetni lehet az eredményekről, hogy milyen képességekben erősek, illetve 

gyengébbek tanulóink. 

Felmérendő tesztek 

1. osztályban 

 Helyből távolugrás 

 60 m futás 

 

2-3-4. osztályban 

 12’-es futás 

 60 m futás 

 Helyből távolugrás 

 Kétkezes dobás fej fölött hátra 2 kg-os medicinlabdával  

 

 

Felső tagozat 

 12’-es futás 

 60 m futás 

 Helyből távolugrás 

 Kétkezes dobás fej fölött 2 kg-os medicinlabdával 

 7-8. évfolyamon 3 kg-os medicinlabdával 

 

Gimnáziumi tagozat 

 12’-es futás 

 60 m futás 

 Helyből távolugrás 

 Kétkezes dobás fej fölött 3 kg-os medicinlabdával 

 

 

Úszó osztályok 

1. évfolyam 

Félév: 

 25 m gyorsláb 

 25 m hátlábm-re 

 25 m gyorsúszás 

 25 m hátúszás 

 



 

 

122 

Év végére: 

 50 m gyorsláb 

 50 m hátlábidőre 

 50 m gyorsúszás 

 50 m hátúszás 

 

2. évfolyam 

Félév: 

 50 m gyorsúszás 

 50 m hátúszás 

 50 m mellúszás 

 

Év végére 

 100 m gyorsúszás 

 100 m hátúszás 

 50 m mellúszás 

 

3. évfolyam 

Félév: 

 100 m gyorsúszás 

 100 m hátúszás 

 100 m mellúszás 

 

Év vége 

 100 m gyorsúszás 

 100 m hátúszás 

 100 m mellúszás 

 

4. évfolyam 

Félév: 

 200 m gyorsúszás 

 200 m hátúszás 

 100 m mellúszás 

 

Év vége 

 200 m gyorsúszás 

 200 m hátúszás 

 200 m mellúszás 

9. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

A testnevelés stratégiai célja a tanulók élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív 

életvezetésre szocializálása és a motoros műveltség eszközeivel történő személyiségfejlesztés, 

valamint a tehetséggondozás, a sportban tehetségesek felkarolása. Ehhez kapcsolódóan 

megjelenik a differenciálás és a motiváció, mint tanulóközpontú fejlesztés kiemelt területei. A 

kiemelt operatív jelentőségű cél a lelki egészség erősítése és fejlesztése, a szükséges 

prevenciós folyamatok és tevékenységek kialakítása. 

A cél megvalósítása a komplex mozgásprogram minőségi végrehajtásával teljesül, amelyet 

minden tanévben, az éves munkatervben határozunk meg. 



 

 

123 

 

A mindennapos testnevelést minden osztályunkban alkalmazzuk. 

A kerettantervi rendelkezések szerint a mindennapos testnevelés megvalósulhat heti 5 

testnevelés órával, amelyből legfeljebb heti két óra kiváltható: 

iskolai sportkörben való sportolással, 

versenyszerű sporttevékenységgel a sportszervezet által kiállított igazolás birtokában, 

kerettantervi rendelkezések alapján műveltségterületi oktatással (tánc, túrázás…). 



 

 

124 

Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola és Kollégium 

 

5-13.évfolyam 

Azon tanulók, akik nem élnek a bevezetésben felsorolt kiváltási lehetőségek egyikével sem, 

heti két alkalommal a tanítási nap végén hatodik-hetedik-nyolcadik órában saját választásuk 

alapján vesznek részt a felkínált foglalkozásokon. A foglalkozásokra szeptember és január 

hónapok első hetében kell írásban jelentkezni, amely egy-egy félévre szól. A választható 

foglalkozások az alternatív szabadidő, a labdajátékok és a szabadon tervezhető 10%-os 

tantervi időkeret tantervi anyagára és követelmény rendszerére épülnek. 

Választható foglalkozások: 

 Erdei kirándulás, gyaloglás, futás, túrázás, úszás. 

 Kerékpár túrák (20-60 km). 

 Labdajátékok (kosárlabda, kézilabda, football, röplabda, floor ball). 

 Ügyességi játékok (atlétikai sportág számaiban, tűzharc, sorversenyek). 

 Sakk foglalkozás. 

 Asztalitenisz, mediball, korcsolya, görkorcsolya. 

 Néptánc, modern tánc. 

 Lovas sporthoz kapcsolódó tevékenység 

1-8.évfolyamszervezett foglalkozások 

 közoktatás típusú úszó sportiskolai osztályban: 4 úszás óra és 2 testnevelés óra (szakos 

testnevelővel), 

 úszó osztály: 4 úszás, 2 testnevelés óra (szakos nevelővel), 

 kézműves osztály,általános tantervű és emelt informatika óraszámú osztályokban  3 

testnevelés óra és 2 óra a tanítási nap végén, a labdajátékok, lovas sporthoz 

kapcsolódó tevékenység az alternatív szabadidő és szabadon tervezhető 10%-os 

időkeret tantervi anyagára építve kerül megszervezésre    (alsó tagozaton 2 óra 

tanítóval). 

 MINDEN ALSÓTAGOZATOS DIÁK MEGTANUL ÚSZNI. 

Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény 

1-4. évfolyam: 

 4 testnevelés óra, 1 óra néptánc foglalkozás (német kéttannyelvű osztályok 1-2. 

évfolyam) 

 5 testnevelés óra - melyből 1 óra angol nyelvű testnevelés (angol kéttannyelvű 

osztályok) 

5-8.évfolyam: 

 5 testnevelés óra 

Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény 

1-4. évfolyam emelt szintű testnevelés osztály: 

heti 2 testnevelés óra testnevelés tanítóval és 3 testnevelés óra szaktanárral. 

1-4. évfolyam angol kéttannyelvű osztály: 

heti 5 testnevelés óra tanítóval, (úszásoktatás, vívás, vagy néptánc szülői igény felmérése 

alapján lehet ebből, heti egy órában). 

5-8. évfolyam: 

 5 testnevelés óra, melyet szakemberek tanóra formájában vezetnek. 

Szabó Lőrinc Tagintézmény 

1-4. évfolyam: 

 3 testnevelés óra és délután 2 óra néptánc foglalkozás. 
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A könnyített és a gyógytestnevelés megszervezésének elvei 

Gyógytestnevelés célja: 

Sajátos eszközeivel elősegítse a mozgásszervi és belgyógyászati panaszokkal 

gyógytestnevelésre utalt tanulók egészségszintjének emelését a testi deformitások javításával, 

a szív és keringési szervek munkaképességének növelésével, alkalmassá téve a tanulókat a 

mihamarabbi normál testnevelés órára való visszatérésre és az életbe adódó feladatok 

teljesítésére. 

Testnevelési csoportbesorolás 

A közoktatási intézmények tanulóit – ha egészségi állapotuk indokolja – az iskola-

egészségügyi ellátást végző orvos vizsgálata alapján könnyített testnevelésre vagy 

gyógytestnevelésre kell javasolni, illetve fel kell menteni az iskola ez irányú foglalkozása 

alól. Az iskolai testnevelési foglalkozás helyett gyógytestnevelésen kell részt venni annak 

érdekében, hogy az életkornak és az egészségi állapotváltozásának megfelelő testmozgásban, 

gyógyúszásban részesüljenek. A normál, a könnyített és a gyógytestnevelés foglalkozások 

együtt 5 órát kell, hogy jelentsenek. 

I. Könnyített testnevelés: 

Az I. kategóriába azok a tanulók kapnak besorolást, akik részére testnevelési órán 

könnyített testnevelés szükséges, hosszabb betegség utáni gyenge fizikai állapot, 

mozgásszervi, belgyógyászati, stb. elváltozások, betegség miatt. 

II. Gyógytestnevelés 

A II. kategóriába azok a tanulók kapnak besorolást, akiknek nagyobb mértékű egészségi 

állapotváltozásuk van, vagy a testnevelés mellett speciális gyógytestnevelést igényelnek. 

II./A Testnevelés gyógytestnevelés mellett: 

Ide sorolhatók azok, akik az orvos útmutatása szerint testnevelés órán is részt 

vehetnek. Mindennapos testnevelés biztosított. 

II./B Csak gyógytestnevelésen vehet részt: 

Ide sorolhatók azok, akik elváltozásaik miatt csak gyógytestnevelésben vehetnek részt. 

A gyógytestnevelési órák heti három, de legfeljebb heti öt tanóra keretében 

biztosítottak. Ha a tanuló szakorvosi javaslat alapján a testnevelés órán is részt vehet 

akkor, a két foglalkozás együtt adja a heti óraszámot.  

II./C Ez az alkategória azok számára szükséges, akiknek állapota, optimális 

terhelhetősége indokolja a gondosabb odafigyelést, a kiscsoportos gyógytestnevelést. 

III. Iskolai testnevelés alól való felmentés 

Ebbe a kategóriába azok a tanulók tartoznak, akik egészségi állapotváltozások miatt az 

egészségügyi intézményrendszerben történő ellátásra (gyógytorna) szorulnak, így az 

iskolai testnevelés alól átmenetileg vagy végleg felmentendők. 

A besoroláshoz az iskola-egészségügyi orvos szakvéleményt vesz igénybe a pontos 

diagnózis és terhelhetőség megállapítása céljából. A gyógytestnevelési kategóriába 

sorolást kivéve, ha a vizsgálat oka később következik be – minden tanévben május 15-ig 

kell elvégezni. Az orvos által vizsgált tanulóról az iskola nyilvántartást vezet, amelyben 

feltünteti a felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok eredményét. A csoportok 

foglalkozásai délutáni órakeretben történnek. 

Gyógytestnevelési csoportok működése: 

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 

 1-13. évfolyamig biztosítottak a foglalkozások. 

Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény 

 1-8. évfolyamokban biztosítottak a foglalkozások. 

Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény 

 1-8. évfolyamokban biztosítottak a foglalkozások. 
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10. A középszintű érettségi témakörei 

Magyar nyelv 

1. Kommunikáció 

- A nyelv mint kommunikáció 

- Pragmatika 

- Nyelvi és vizuális kommunikáció 

- A kommunikáció működése 

- Személyközi kommunikáció 

- A tömegkommunikáció 

2. A magyar nyelv története 

- A nyelv mint történeti 

képződmény 

- A magyar nyelv rokonsága 

- Nyelvtörténeti korszakok 

- A magyar nyelv szókészletének 

alakulása 

- Nyelvművelés 

3. Ember és nyelvhasználat 

- Ember és nyelv 

- A jel és jelrendszer 

- Általános nyelvészet 

- Nyelvváltozatok 

- Nemzetiségi nyelvhasználat és 

határon túli magyar nyelvűség 

- Nyelv és társadalom 

- Nyelv és politika 

4. A nyelvi szintek 

- Hangtan 

- A helyesírás 

- Alaktan és szótan 

- Mondattan 

- A mondat szintagmatikus 

szerkezete 

5. A szöveg 

- A szöveg és a kommunikáció 

- A szöveg szerkezete és jelentése 

- Szövegértelmezés 

- A szöveg a szóban és írásban 

- Az intertextualitás 

- A szövegtípusok 

- Szöveg a médiában 

- Az elektronikus írásbeliség és a 

világháló hatása a szövegre, 

szövegek a médiában 

6. A retorika alapjai 

- A nyilvános beszéd 

- Érvelés, megvitatás, vita 

- A szövegszerkesztés eljárásai 

7. Stílus és jelentés 

- Szóhasználat és stílus 

- A szójelentés 

- Állandósult nyelvi formák 

- Nyelvi-stilisztikai változatok 

- Stíluseszközök, stílusréteg, 

stílusváltozat 

 

Magyar irodalom 

1. Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők(6) 

Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József 

Attila 

2. Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők(4) 

Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Zrínyi Miklós, Berzsenyi Dániel, Kölcsey 

Ferenc, Vörösmarty Mihály, Mikszáth Kálmán, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, 

Karinthy Frigyes, Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós, Kertész Imre, Weöres Sándor, Nagy 

László, Ottlik Géza, Márai Sándor, Pilinszky János, Illyés Gyula, Kassák Lajos, 

Szilágyi Domokos, – a fenti lista bővíthető 

3. Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők(3) 

a mindenkori vizsga előtti utolsó harminc évben keletkezett (írt, bemutatott, 

megjelent) irodalmi alkotás 

4. Világirodalom  

Választható korok és művek a világirodalomból 

Az európai irodalom alapvető hagyományai; az antikvitás és a Biblia. A romantika, a 

századfordulós modernség (a szimbolizmustól az avantgárdig) jellemzőinek és egy-két 

kiemelkedő képviselőjének bemutatása. 
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5. Színház és dráma (2) 

Szophoklész, Shakespeare, Moliere, Katona József, Madách Imre, 19. századi dráma: 

Ibsen, Csehov, Örkény István, 20. századi dráma 

6. Az irodalom határterületei (1) 

Egy jelenség vagy szerző vagy műfaj vagy műalkotás elemzése vagy bemutatása a 

lehetséges témák egyikéből 

7. Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom 

Egy szerző vagy műalkotás vagy jelenség vagy intézmény bemutatása vagy elemzése 

a lehetséges témák egyikéből 

-Témák, motívumok 

-Műfajok, poétika 

Történelem 

Tájékozódás térben és időben 

Eseményeket alakító tényezők feltárása, kritikai és problémaközpontú gondolkodás 

1.Kompetenciák 

Ismeretszerzés, források használata 

Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása 

2.Témakörök: 

Az ókor és kultúrája 

A középkor 

A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban (1492-1789) 

Magyarország a kora újkorban (1490-1790) 

A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914) 

A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790-1914) 

A világháborúk kora (1914-1945) 

A jelenkor (1945-től napjainkig) 

Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek 

Idegen nyelv: angol, német, francia, olasz 
 

1. Kommunikatív készségek 

- beszédértés (hallott szöveg) 

- beszédkészség 

- szövegértés (olvasott szöveg) 

- íráskészség 

- egyéb készségek, stratégiák 

2. Nyelvi kompetencia 

- Az írott és beszélt nyelv 

funkcionális használata 

- A kommunikációs szándékok 

megvalósításához szükséges nyelvi 

eszközök alkalmazása szóban és 

írásban 

- A szövegfajtákhoz előforduló 

alapvető lexikai elemek és nyelvi 

szerkezete felismerése és 

használata. 

3. Témakörök 

- Személyes vonatkozások, család 

- Ember és társadalom 

- Környezetünk 

- Az iskola 

- A munka világa 

- Életmód 

- Szabadidő, művelődés, szórakozás 

- Utazás, turizmus 

- Tudomány és technika 

- Gazdaság 
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Matematika 
1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 

logika, kombinatorika, gráfok 

- Halmazelmélet 

- Logika 

- Logikai műveletek 

- Fogalmak, tételek 

- Bizonyítások a matematikában 

- Kombinatorika 

- Gráfok 

2. Számelmélet, algebra 

- Számfogalom 

- Számelmélet 

- Algebrai kifejezések, műveletek 

- Hatvány, gyök, logaritmus 

- Egyenletek, egyenlőtlenségek 

3. Függvények, az analízis elemei 

- Függvények, függvények 

grafikonjai, függvény-

transzformációk 

- Függvények jellemzése 

- Sorozatok 

4. Geometria, koordinátageometria, 

trigonometria 

- Alapfogalmak, ponthalmazok 

- Geometriai transzformációk 

- Síkgeometriai alakzatok 

- Háromszögek 

- Négyszögek 

- Sokszögek 

- Kör 

- Térbeli alakzatok 

- Kerület-, terület-, felszín- és 

térfogatszámítás 

- Vektorok 

- Trigonometria 

- Koordináta-geometria 

5. Valószínűség-számítás, statisztika 

- Leíró statisztika 

- Valószínűség-számítás 

 

Fizika 
1. Mechanika 

- A dinamika törvényei 

- Mozgások 

- Munka és energia 

2. Hőtan, termodinamika 

- Állapotjelzők, termodinamikai 

egyensúly 

- Hőtágulás 

- Összefüggés a gázok állapotjelzői 

között 

- A kinetikus gázmodell 

- Termikus és mechanikai 

kölcsönhatások 

- Halmazállapot-változások 

- A termodinamika II. főtétele 

3. Elektromágnesség 

- Elektrosztatika 

- Az egyenáram 

- Magnetosztatika: Egyenáram 

mágneses mezője. 

- Az elektromágneses indukció 

- A váltakozó áram 

- Elektromágneses hullámok 

- A fény 

4. Atomfizika, magfizika 

- Az anyag szerkezete 

- Az atom szerkezete 

- A kvantumfizika elemei 

- Az atommagban lejátszódó 

jelenségek 

- Sugárvédelem 

5. Gravitáció, csillagászat 

- Gravitáció 

- A csillagászat elemeiből 

6. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 

- Személyiségek 

- Elméletek, felfedezések, 

találmányok 
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Informatika 

1. Informatikai alapfogalmak 

HARDVER 

2. A számítógép felépítése, belső 

egységek 

3. Perifériák 

SZOFTVER 

4. Szövegszerkesztés 

-Alapfogalmak. 

-Fájlkezelő műveletek. 

-Karakterformázások. 

-Bekezdésformázások. 

-Kép beszúrás, formázás. 

-Táblázatkészítés. 

-Felsorolás, számozás. 

5. Táblázatkezelés 

-Alapfogalmak. 

-Fájlkezelő műveletek. 

-Formázások (karakter, cella) 

-Adattípusok, adatbevitel. 

-Hivatkozások. 

-Képletek szerkesztése. 

-Függvények használata. 

-Diagramkészítés, módosítás. 

6. Adatbázis-kezelés 

-Alapfogalmak. 

-Fájlműveletek. 

-Adattípusok, tulajdonságok. 

-Tábla létrehozása. 

-Egyszerű lekérdezés. 

-Űrlapkészítés. 

-Jelentés készítése. 

7. Prezentációkészítés 

-Alapfogalmak. 

-Fájlműveletek 

-Háttér beállítása. 

-Kép, objektum, szövegdoboz. 

-Effektusok, animációk. 

8. Hálózatok 

-Alapfogalmak 

-Topológiák 

-Internet 

-Elektronikus levelezés 

 

Biológia 

1. Bevezetés a biológiába 

- A biológia tudománya 

- Fizikai, kémiai alapismeretek 

2. Egyed alatti szervezési szint 

- Szervetlen és szerves 

alkotóelemek:  

Elemek, ionok 

Szervetlen molekulák 

Lipidek 

Szénhidrátok 

Fehérjék 

- Az anyagcsere folyamatai: 

Felépítés és lebontás kapcsolata 

Felépítő folyamatok 

Lebontó folyamatok 

Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) 

3. Az egyed szerveződési szintje 

- Nem sejtes rendszerek 

Vírusok 

- Önálló sejtek 

Baktériumok 

Egysejtű eukarióták 

- Többsejtűség 

Gombák, növények, állatok 

elkülönülése 

Sejtfonalak 

Teleptest és álszövet 

- Szövetek, szervek, 

szervrendszerek, testtájak 

- Viselkedés 

4. Az emberi szervezet 

- Homeosztézis 

- Kültakaró 

- A mozgás 

- A táplálkozás 

- A légzés 

- Az anyagszállítás 

- A kiválasztás 

- A szabályozás 

- Az idegrendszer általános 

jellemzése 

- Az emberi magatartás biológiai-

pszichológiai alapjai 

- Hormonrendszer, hormonális 

működések 

- Immunrendszer, immunitás 

- Szaporodás és egyedfejlődés 

5. Egyed feletti szerveződési szintek 

- Populáció 

- Életközösségek (élőhelytípusok) 
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- Bioszféra, globális folyamatok 

- Ökoszisztéma 

- Környezet- és természetvédelem 

6. Öröklődés, változékonyság, evolúció 

- Molekuláris genetika 

- Mendeli genetika 

- Populációgenetika és evolúciós 

folyamatok 

- A bioszféra evolúciója 

 

Földrajz 

1. Térképi ismeretek 

2. Kozmikus környezetünk 

3. A geoszférák földrajza 

- A kőzetburok 

- A levegőburok 

- A vízburok 

- A talaj  

4. A földrajzi övezetesség 

5. Népesség- és településföldrajz 

6. A világ változó társadalmi-gazdasági 

képe 

- A világgazdaság 

- A gazdasági ágazgatok 

7. A világgazdaságban különböző 

szerepet betöltő régiók, 

országcsoportok és országok 

8. Magyarország földrajza 

9. Európa regionális földrajza 

10. Az Európán kívüli földrészek földrajza 

11. A globális válságproblémák földrajzi 

vonatkozásai 

 

Kémia 

Általános kémia  
1. Atomszerkezet  

2. A periódusos rendszer  

3. Kémiai kötések  

4. Molekulák, összetett ionok  

5. Anyagi halmazok  

6. Egykomponensű anyagi rendszerek  

7. Többkomponensű rendszerek  

8. Kémiai átalakulások  

9. Termokémia  

10. Reakciókinetika  

11. Egyensúly  

12. A kémiai reakciók típusai  

13. Elektrokémia  

Szervetlen kémia  
1. Hidrogén  

2. Nemesgázok  

3. Halogénelemek és vegyületeik  

4. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik  

5. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik  

6. A széncsoport elemei és vegyületeik  

7. Fémek és vegyületeik  

Szerves kémia  
1. A szerves vegyületek általános jellemzői  

2. Szénhidrogének  

3. Halogéntartalmú szerves vegyületek  

4. Oxigéntartalmú szerves vegyületek  

5. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek  

6. Szénhidrátok  

7. Fehérjék  

8. Nukleinsavak  

9. Műanyagok  

10. Energiagazdálkodás  

 

Ének-zene 

1. Éneklés és zenetörténet 

-Népzene 

-Műzene 

Középkor 

Reneszánsz 

Barokk 

Bécsi klasszika 

Romantika 

Századforduló 

XX. századi és kortárs zene 

2. Zenefelismerés 

-Népzene 

-Reneszánsz 

-Barokk 

-Bécsi klasszika 

-Romantika 

-Századforduló 

-XX. századi és kortárs zene 

3. Dallamátírás 
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Rajz és vizuális kultúra 

1. Alkotás  

- Vizuális nyelv 

- Technikák 

- Ábrázolás. látványértelmezés 

Formaértelmezés 

Térértelmezés 

Színértelmezés 

- Megjelenítés, közlés, kifejezés, 

alkotás 

Kompozíció 

Érzelmek 

Folyamat, mozgás, idő 

Kép- és szöveg 

Vizuális információ 

Tárgyak s környezet 

2. Befogadás 

- A megjelenítés sajátosságai 

Vizuális nyelv 

Térábrázolási módok 

Vizuális minőségek 

Látványértelmezés 

Kontraszt, harmónia 

Kontextus 

- Technikák 

Vizuális információk 

 

Testnevelés 

A.) Elméleti ismeretek 

1. A magyar sportsikerek, 

olimpiák 

2. A harmonikus testi fejlődés 

3. Az egészséges életmód 

4. Testi képességek 

5. Gimnasztika 

6. Atlétika 

7. Torna 

8. Ritmikus gimnasztika 

9. Küzdősportok, önvédelem 

10. Úszás 

11. Testnevelési és sportjátékok 

12. Természetben űzhető sportok 

B.) Gyakorlati ismeretek 

1. Gimnasztika 

2. Atlétika 

Futások 

Ugrások 

Dobások 

3. Torna 

Talajtorna 

Szekrényugrás 

Felemáskorlát 

Gerenda 

Ritmikus gimnasztika 

Gyűrű 

Nyújtó 

Korlát 

4. Küzdősportok, önvédelem 

5. Úszás 

6. Testnevelési és sportjátékok 

Kézilabda 

Kosárlabda 

Labdarúgás 

Röplabda 

 

 

Etika 

1. Az etika megalapozása 

2. Az erények és a jellem 

3. Társas kapcsolatok 

4. Erkölcs és társadalom 

5. Vallás és erkölcs 

6. Korunk erkölcsi kihívása 
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X. A Pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos 

egyéb intézkedések  

X. 1. A pedagógiai program érvényességi ideje 

1. Az intézmény 2013. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e 

pedagógiai program alapján. 

X. 2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

1. A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

 A nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott a szaktanárok) 

minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott 

általános célok és követelmények megvalósulását. 

X. 3. A pedagógiai program módosítása 

1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

 az intézmény igazgatója, 

 a nevelőtestület bármely tagja, 

 a nevelők szakmai munkaközösségei, 

 a szülői szervezet (SZMK-választmány), 

 az intézmény fenntartója. 

2. A tanulók a pedagógiai program módosítását közvetlenül a képviselőik (diákönkormányzat) 

útján javasolhatják. 

3. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az intézmény vezetője 

hagyja jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybe lépéséhez, amelyekből a 

fenntartóra többletköltség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.(Nkt 26.§(2)). 

4. A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától 

kell bevezetni. 

 

X. 4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

1. Az intézmény pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

2. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél 

tekinthető meg: 

 az intézmény fenntartójánál, 

 az intézmény irattárában, 

 az intézmény könyvtárában, 

 az iskola, kollégium nevelői szobájában, 

 az intézmény igazgatójánál, 

 az intézmény igazgatóhelyetteseinél, 

 a nevelők munkaközösségeinek vezetőinél. 

 

Nyíregyháza, 2020. szeptember 1.                                                       

 

Kantár Attila 

igazgató 

 

Módosítás:2021.09.01.                            Kantár Attila 

                                                                     igazgató 
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Mellékletek 

1.számú melléklet 

Általános iskola 

Vizsgakövetelmények (osztályozó, felmérő felvételi, javító) 

Alsó tagozat 

Angol 4. osztály 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

-        ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra 

cselekvéssel válaszol; 

-        ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést vagy állítást 

pontosan megért. 

  

   

A tanuló 

-        hiányos vagy egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdésre, szavakat és egyszerűbb szerkezetű, rövid szövegeket 

(mondókát, verset, dalt) tanult minta alapján reprodukál. 

-        ismert témákról, tanult tárgyakról, élőlényekről képes rövid mondatokkal, 

nonverbális elemekkel támogatva beszélni. 

  

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 
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-        észreveszi a magyarul illetve angolul történő olvasás közötti különbségeket. 

-        felismeri ismert szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 

néhány szóból álló mondatot elolvas; 

-        ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál. 

  

   

A tanuló 

-        észreveszi a magyarul illetve angolul történő írás közötti különbségeket. 

-        felismeri ismert szavak írott alakját, leír ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 

néhány szóból álló mondatokat. 

  

Ének- Zene 1-6. 

  

1. évfolyam 

  

A továbbhaladás feltételei: 

Az elsõ évfolyam végén a tanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz feltételt, az elsõ és 

második évfolyamot egy fejlõdési szakasznak tekinti. 

  

2.évfolyam  

  

A továbbhaladás feltételei 

Éneklés: 

20 magyar népi mondóka, népi játék népdal, mûdal csoportos éneklése emlékezetbõl, 

egységes hangszínnel, helyes levegõvétellel. A gyermekdalokhoz tartozó játékok ismerete, 

mozgásanyagának megfelelõ ritmusú és tempójú elõadása. Együttmûködés a csoportos 

éneklésben. A tanult népszokások ismerete. Kifejezõ szöveghû éneklés, a dalok ritmusának, 

hangulatának megfelelõen. Egyenletes lüktetéshez alkalmazkodó éneklés, járás. 

Dallammotívumok csoportos éneklése kézjelrõl. 
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Improvizáció: 

Saját név ritmikai és dallami megjelenítése. 

  

Zenehallgatás: 

A vonós és fúvós hangszerek hangszínének megkülönböztetése. Vokális és hangszeres 

hangszínek felismerése. 

  

Zenei ismeretek: 

A tanult ritmusértékek felismerése, hangoztatása kottaképrõl. Tanult pentaton relációk 

olvasása, írása tanári irányítással. A vonalrendszer ismerete. Ritmusírás. 

  

  

  

  

  

3.Évfolyam                 

  

A továbbhaladás feltételei 

Éneklés: 

A dalanyagból kiválasztott további 10 dal éneklése emlékezetbõl, a tanult technikai 

megoldások, tempójelzések és dinamikai jelek alkalmazásával. 

  

Improvizáció: 

Azonos dallamhoz befejezés rögtönzése. 

  

Zenehallgatás: 
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A kürt és az üstdob megnevezése hangzás alapján. A megismert kórustípusok hallás utáni 

megnevezése. 

  

Zenei olvasás-írás, zenei ismeretek: 

Ritmusképletek elrendezése, értelmezése ütemmutató szerint. Jellemzõ dallamfordulatok 

felismerése kottaképrõl. 

  

4.Évfolyam            

A továbbhaladás feltételei 

Éneklés: 

A dalanyagból kiválasztott további 10 magyar népdal, mûdal közös éneklése emlékezetbõl. 

A Himnusz szöveghû éneklése. Az iskolai ünnepekhez kapcsolódó dalok éneklése.  

Improvizáció: 

Ritmussor szabad és kötött szempontok szerinti rögtönzése maximum 8 ütem terjedelemben. 

Zenehallgatás: 

A meghallgatott zenés mesék felidézése. A zenei karakterdarabok szóbeli jellemzése. 

A tanult népdalok felismerése zenemûvekben, feldolgozásokban. 

Zenei olvasás-írás, zenei ismeretek: 

Tanult dalok szolmizálása tanítói segítséggel. Dalrészletek olvasása és kottába írása tanítói 

segítséggel. Az alsó tagozaton tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerése és 

megszólaltatása kottaképrõl, hármas ütemben is. 

Minimumkövetelmények erkölcstan tantárgyból 1-4. évfolyam 

ERKÖLCSTAN  ELSŐ ÉVFOLYAM 

A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezzen saját külső tulajdonságairól, 

tisztában legyen legfontosabb személyi adataival. 

Lássa át társas viszonyainak alapvető rendszerét. 

Beszélgetés során tartsa be az udvarias társalgás alapvető szabályait. 
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ERKÖLCSTAN MÁSODIK ÉVFOLYAM 

Legyen tudatában a szeretetkapcsolatok fontosságának. 

Törekedjen arra, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható módon nyilvánítsa ki. 

Érezze a hagyományok közösségmegtartó erejét. 

ERKÖLCSTAN HARMADIK ÉVFOLYAM 

Érzelmileg kötődjön a magyar kultúrához. 

Tudja, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona. 

Legyen képes tartós kapcsolatot kialakítani, törekedjen a kapcsolatok ápolására. 

ERKÖLCSTAN NEGYEDIK ÉVFOLYAM 

A tanulónak életkorának megfelelő szinten legyen reális képe önmagáról, érezzen késztetést 

arra, hogy fejlessze önmagát. 

Értse, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, törekedjen azok 

betartására. 

Legyen képes jelenségeket, eseményeket, helyzeteket erkölcsi szempontból értékelni 

Informatika 4-6. 

4. évfolyam  

Minimum követelmény 

A tanuló: 

 Ismerje a számítógép működését; 

 Ismerje a számítógép használatára vonatkozó szabályokat; 

 Tudja használni az alapvető informatikai eszközöket; 

 Legyen képes interaktív kapcsolatot tartani a számítógép segítségével; 

 Tudjon készíteni egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumokat; 

·         Legyen képes a rajzeszközök megfelelő használatára; 

·         Tudjon rövid dokumentumokat készíteni tanári segítséggel; 

·         Legyen képes animációk megtekintésére; 

 Legyen képes közhasznú információforrások használatára. 

 Legyen képes információt kifejezni beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel; 
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 Ismerje az algoritmus hétköznapi fogalmát; 

 Tudjon teknőcgrafikával ábrákat készíteni. 

 Legyen képes irányított módon információt keresni; 

  

 Ismerje a személyi információk és a személyes adatok fogalmát; 

 Ismerje a netikett alapjait; 

 Legyen képes eligazodni az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében; 

 Ismerje a könyvtárak alapszolgáltatásait; 

 Ismerje az elterjedt dokumentumtípusokat; 

informatika 5. évfolyam Minimum követelmény 

A tanuló: 

 Ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat 

önállóan használni; 

 Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret; 

 Ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait; 

 Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni; 

 Tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni; 

 Ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait; 

 Tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal; 

 Segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat; 

 Tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat 

használatának szabályait; 

 Ismerjen a számítógép előtt végzett munka káros hatásait csökkentő szabályokat és 

mozgásgyakorlatokat; 

 Ismerjen alapvető adatvédelmi szabályokat. 

 Tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra 

menteni; 

 Tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában 

elhelyezni; 

 Legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt; 

 Ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; 

 Képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni; 

 Legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; 

 Legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok szerint információt keresni; 

 Legyen képes a találatok értelmezésére; 

 Ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; 

 A különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott 

forrásokat megtalálni, és további releváns forrásokat keresni; 
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informatika 

6. évfolyam  

Minimum követelmény 

A tanuló: 

 Ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakter- 

és bekezdésformázásokat; 

 Használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit; 

 Ismerje egy bemutatókészítő-program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót 

készíteni; 

 Ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket; 

 Tudjon adatokat táblázatba rendezni; 

 Segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, 

 Tudjon különféle adatbázisokban keresni; 

 Ismerje legalább egy digitális térképes alkalmazás szolgáltatásait. 

 Tudjon egyszerű programot készíteni; 

 Legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára; 

 A problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival. 

 Legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére; 

 Legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára; 

 Legyen képes az interneten talált információk mentésére; 

 Ismerje a netikett szabályait. 

 Ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

 Ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket; 

 Ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

 Szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való 

feltüntetésében. 

 Konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz 

szükséges információkat; 

 El tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyvtár 

szolgáltatásait. 

Minimum követelmények környezetismeretből 1-4. osztályig 

1.osztály 
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Az első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges 

feltételt, az első és második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti. 

  

2.osztály A tanuló: 

                –             Tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések alapján a megfigyeléseiről, 

tapasztalatairól. 

                –             Tapasztalatait rögzítse tanítói segítséggel. 

                –             Ismerje fel a tanult jellegzetességeket rajzról, képről. 

                –             Ismert témakörben csoportosítson megadott szempontok szerint. 

                –             Legyen képes méréseket végezni alkalmilag választott és szabvány 

egységekkel, használja helyesen a tanult mértékegységeket. 

                –             Használja helyesen a napszakok nevét. 

                –             Sorolja fel az évszakokat és a hónapokat helyes sorrendben. 

                –             Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit. 

                –             Mutasson be a tanult élőlények közül egyet, sorolja fel a jellemző jegyeit. 

                –             Tájékozódjon jól saját testén. 

                –             Ismerje és használja pontosan a helyet, helyzetet jelentő (előtte, mögötte, 

alatta, fölötte, mellette) kifejezéseket. 

                –             Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit. 

                –             Ismertessen egyet a település hagyományai közül. 

                –             Tudja útba igazítani az idegent lakóhelyén. 

  

  

  

  

  

3. osztály 
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A tanuló: 

                –             Rögzítse írásban tapasztalatait, megfigyeléseit, méréseit az előzetesen 

megbeszélteknek megfelelő módon. 

                –             Tapasztalatai alapján döntsön mondatok, rövid szövegek 

igazságtartalmáról. 

                –             Olvassa le helyesen a hőmérőt. 

                –             Használja helyesen a tanult mértékegységeket. 

                –             Nevezze meg az anyag halmazállapotait, azok néhány jellemzőjét. 

                –             Közvetlen környezetéből nevezzen meg példákat halmazállapot-

változásra. 

                –             Használja helyesen az oldódás, olvadás szavakat. 

                –             Ismerje a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, elérhetésük módját. 

                –             Nevezzen meg a környezetéből néhány fontosabb jellemző élőlény fajt. 

                –             Sorolja fel az élőlények életfeltételeit. 

                –             Ismerje, hogyan kerülhetők el a betegségek. 

                –             Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot. 

                –             Tájékozódjon az iskola környékéről készített térképvázlaton. 

                –             Állapítsa meg helyesen iránytű segítségével a fő világtájakat. 

                –             Nevezze nevén a település jellemző felszíni formáit, felszíni vizeit, 

nevezetes épületeit. 

                –             Ismertessen egyet a település hagyományai közül. 

                –             Tudja útba igazítani az idegent a lakóhelyén. 

  

  

4. osztály 
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A tanuló: 

                –             Keressen a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a tananyaghoz 

kapcsolódó információkat. 

                –             Tanítói kérdésre néhány mondatos összefüggő felelettel válaszoljon. 

                –             Mutasson be egy-egy ismert növényt, emlőst, madarat és gerinctelen 

állatot a lakóhely környezetéből. Nevezze meg az életükhöz szükséges környezeti feltételeket. 

                –             Nevezzen meg a környezetéből környezetszennyező forrásokat, ismerje 

azok egészségkárosító hatásait. 

                –             Legyen képes méréseket végezni a tanult körben az emberi testen, nevezze 

meg a tanult élettani jellemzőket. 

                –             Tudja, hogyan őrizheti meg az egészségét, és mi veszélyezteti azt 

leginkább. 

                –             Ismerje a domborzat jelölését a térképen. 

                –             Találja meg lakóhelyét, nagytájainkat Magyarország domborzati térképén. 

                –             Ismerje lakóhelyének védett természeti értékeit. 

                –             Mutassa be a lakóhelyéhez közeli kirándulóhelyek egyikét. 

                –             Nevezze meg a különbségéket az eltérő településtípusok között. 

                –             Tudja, hogyan lehet megközelíteni a szomszédos településeket. 

                –             Nevezze meg a lakóhelyén élő népcsoportokat. 

  

Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam 

A továbbhaladáshoz szükséges feltételek 1. évfolyamon: 

  

Igyekezzen a szavakat, szószerkezeteket, mondatokat helyesen hangsúlyozni, 

megfelelő hangerővel, tempóval kiejteni 

Értse az egyszerű szóbeli közléseket, utasításokat 

Igazodjon a kommunikációs helyzetekhez 
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Ismerje a mindennapi kommunikáció alapformáit, és alkalmazza őket a következő 

helyzetekben: bemutatkozás, köszönés, megszólítás, kérdezés, kérés, 

köszönetnyilvánítás 

Tudjon értelmezni a nem nyelvi jeleket a gyakorolt kommunikációs helyzetekben 

Tudjon 2-3 összefüggő mondatot alkotni szóban képek, élmény és olvasmány alapján 

Tudjon tájékozódni az első osztályos vonalrendszerben 

Az írott kis- és nagybetűk, valamint a leggyakoribb írásjelek ismeretében tudjon 

olvashatóan (betűi és azok kapcsolása legyen felismerhető, a szabályoshoz közelítő), 

kevés hibával 6-7 szót vagy legfeljebb 6-7 szóból álló rövid mondatot lemásolni 

Legyen képes tanítói segítséggel írásmunkáját esztétikusan elhelyezni és 

önellenőrzéssel javítani 

Alkalmazza a mondatkezdő nagybetűket, a mondatvégi írásjelet, a szókezdő nagybetűt 

Készségszinten jelölje az „ly”-t 15-20 szóban 

Írásának terjedelme 4-6 sor 

Teljesítményszintje érje el a 8-11 betű/perc sebességet 

Legyen képes a kis és nagy nyomtatott betűk ismeretében előzetesen megbeszélt és 

gyakorolt rövid, egyszerű (3-4 mondatos) szöveget hangosan, kevés hibával 

felolvasni. Olvasás közben képezze helyesen a hangokat. 

Tanítói segítséggel tudja javítani olvasási hibáit.                           

Tudjon némán 3-4 mondatból álló, ismert szavakat tartalmazó rövid szöveget olvasni 

Tanuljon meg néhány verset, mondókát kívülről utánmondással 

Tudjon felszabadultan, a szereppel azonosulva szerepeket megformálni 

Tudjon az adott helyzetnek megfelelően viselkedni spontán és megrendezett 

szituációkban 

Fegyelmezetten hallgassa végig mások beszédét és jelezze, ha mondanivalója van 

Ismerje családi kapcsolatait, a családban elfoglalt helyét, kötelességeit 

Legyen képes önállóan tájékozódni a saját tankönyveiben. Látogasson el az iskolai 

vagy a helyi könyvtárba. tanítójával, majd önállóan is 

Tudjon helyesen viselkedni, ismerje meg a könyvtár használati szabályait. 

Tudja használni a gyermeklexikont 
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Aktívan vegyen részt közös játékokban, szereplésekben 

Tartsa be a szabályokat 

  

Értékelési szempontok a bevezető szakasz 1. évfolyamára:       

  

–Udvarias érintkezési formák alkalmazása 

–Utasítások megértése és végrehajtása 

–Együttmunkálkodás a kooperatív technikáknál, aktív részvétel 

–Szavak, mondatok pontos dekódolása, az olvasottak megértése 

–A némán olvasott szöveg megértésének bizonyítása, önálló munkálkodás a szöveggel 

–A tanult memoriterek elmondása 

–Olvasmányok, mesék szereplőinek felismerése 

–Szavak, rövid mondatok másolása írott mintáról betűtévesztés, betűcsere, 

betűkihagyás nélkül 

–Saját nevének önálló leírása 

–Kiejtés szerint írandó szavak írása tollbamondással 

–        A j hang jelölése a tanult esetekben 

  

  

  

A továbbhaladáshoz szükséges  feltételek 2. évfolyamon: 

–Értse meg az egyszerű szóbeli közléseket 

–Kérdésekre adjon értelmes, rövid válaszokat 

–Szokás szintjén alkalmazza a mindennapi kommunikáció alapformáit: köszönés, 

bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés 

–Folyamatos olvasásában törekedjen a pontosságra 
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–Tudja elmondani az olvasmány tartalmát kérdések segítségével 

 Használja az ábécé-t feladatmegoldáshoz 

 Jelölje helyesen a hangok hosszúságát a begyakorolt szókészlet körében  

 Írja biztosan helyesen a kiejtéssel megegyezően írt rövid szavakat 

 Jelölje biztosan a j hangot kb.30 – a tanulók által gyakran használt – szóban 

 Alkalmazza az elválasztás szabályait egyszerű szavak írásakor 

 Tudja, hogy a mondatot nagybetűvel kezdjük, alkalmazza a tanult mondatzáró írásjeleket 

 Tudjon egyszerű mondatokat, rövid szövegeket írni másolással, tartalmi és helyesírási előkészítés után 

tollbamondással és emlékezetből 

  Javítsa hibáit tanítói irányítással. 

  

  

Értékelési szempontok a bevezető szakasz 2. évfolyamára:  

 Ismert utasítások megértése és végrehajtása 

 Kérdésekre válaszok megfogalmazása 

 A mindennapi udvarias érintkezési formák betartása 

 Tanult memoriterek szöveghű elmondása 

 Ismert és gyakorolt szöveg lassú pontos folyamatos olvasása (pontosság, helyesejtés, folyamatosság, 

hanglejtés;) 

 Tartalomelmondás kérdések segítségével 

 8-10 soros ismert témájú szöveg önálló néma olvasása, megértésének bizonyítása kérdések 

megválaszolásával, feladatok elvégzésével 

 Betűk alakítása és kapcsolása: olvashatóság, folyamatosság, tetszetősség; 

 Az írásmunka elhelyezése (margó, bekezdések), tisztasága 

 Az abc ismerete, betűrendbe rendezés 

 Mondatok nagybetűvel való kezdése és szavakra tagolása 

 Szavak elválasztása a szótagolás szabályai szerint 

–        Nyelvtani ismeretekkel kapcsolatos helyesírási tudnivalók alkalmazása 

  

A           A továbbhaladáshoz szükséges  feltételek 3. évfolyamon: 

  

 Képes az életkorának megfelelő témájú és színvonalú beszédfolyamatok közvetítésére 

 Tudja a különféle mondatfajtákat helyes beszédlégzéssel felolvasni 

 Versek, mesék felolvasása során törekedik a hallgatósággal való kapcsolattartásra 

 Tud egyszerű szerkezetű meséket, elbeszéléseket reprodukálni 

 Értelmezi a mindennapi kommunikáció szövegeit 

 Képes a földolgozott művek témájával kapcsolatos kérdések és válaszok megfogalmazására 

 Fél oldal terjedelmű ismert témájú szépirodalmi és ismeretterjesztő szöveg néma olvasása után 

bizonyítja az olvasott szövegek megértését egyszerűbb feladatok önálló elvégzésével 

 Képes öt-tíz mondatos (kb. 1 oldal) elbeszélő fogalmazás írására ismert témáról 

 A tanult fogalmazási ismereteket igyekszik felhasználni a szövegalkotó feladatok megoldás során 

 Mondatai értelmesek, sorrendjük megfelel az események időrendjének 

 A fogalmazás tartalmi egységeit bekezdéssel jelzi 

 Fogalmazási hibáit tanítója útmutatásai alapján önállóan javítani tudja 

 Tud egyéni tempóban rendezett külalakkal írásbeli munkát készíteni 
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 Írása lendületes, jól olvasható, füzetvezetése rendezett, munkái tiszták. 

 Felismeri és megnevezi a mondatfajtákat 

 Készségszinten alkalmazza, hogy a mondatot nagybetűvel kezdi és a megfelelő írásjellel zárja 

 Jelentés alapján felismeri és megállapítja, megnevezi a szavak szófaját a tanult szófajok körében. 

 Helyesírási hibáit, a tanító jelzései, illetve önellenőrzés alapján felismeri, azokat javítja. 

 Begyakorolt szókészletben helyesen jelöli a j hangot. 

 Tudjon adatokat gyűjteni a könyvtárból. 

 Tudja megnevezni az olvasottak alapján nemzeti múltunk nagy eseményeit. 

 Vegyen részt az iskolai, nemzeti és egyházi ünnepeken 

 Tudja a Szózat két versszakát fejből, tiszteletadással 

 Vegyen részt a közös drámajátékokban, illetve a játékok készségfejlesztő gyakorlataiban 

 Vegyen részt a történetek feldolgozásában, azok megjelenítésében 

  

Értékelési szempontok a kezdő szakasz 3. évfolyamára:  

  

 A tanult nyelvi fordulatok használata 

 Memoriterek szöveghű, tagolt előadása 

 Témával kapcsolatos kérdések, válaszok megfogalmazása 

 Utasítások megértése és elvégzése 

 Fél oldal terjedelmű szöveg néma olvasása, megértésének bizonyítása feladatok megoldásával 

 Ismert szöveg felolvasása, a lassú beszéd tempójában a szószerkezetek egyben tartásával 

 Cselekvést jelentő igék és a főnevek felismerése, szófajának megnevezése 

 Többes számú főnevek, igék felismerése 

 Tanult tulajdonnevek helyes írása 

  6-8 értelmes, összefüggő mondat írása adott vagy választott témában 

 Az időrend megtartása, a 3-sa tagolás alkalmazása 

 Olvasható, tetszetős írásmunkák, eszközszintű használathoz szükséges tempóban 

 Önálló javítás segítséggel 

  

           

A továbbhaladás feltételei 4. évfolyamon: 

 Tudjon az életkorának megfelelő témájú és színvonalú beszédfolyamatokat közvetíteni 

 Legyen képes folyamatos, érthető beszédre a mindennapi kommunikációban 

 használja a tanult udvarias nyelvi fordulatokat a mindennapi beszédhelyzetekben 

 Tudjon alkalmazkodni a kommunikációs szerepcseréhez 

 Mutasson elemi tájékozottságot legnagyobb költőink, íróink és műveik körében (szerző – mű címe – 

témája) 

 Tudja a művek által keletkezett élményeit megfogalmazni 

 Tudjon egy-másfél oldal terjedelmű, az életkornak megfelelő szöveget néma olvasás után megérteni 

 Tuja az olvasottak megértése után a tartalmat értelmesen elmondani 

 Tudja az olvasottakkal kapcsolatos véleményét 1-2 mondatban önállóan megfogalmazni 

 Bizonyítsa a szövegértés a lényeg kiemelésével és az ezt célzó feladatok megoldásával 

 Legyen képes a tartalmilag tisztázott és megértett szöveg szöveghű felkészülés utáni olvasására 

 Ismerje fel és fogalmazza meg népdalok üzeneteit 

 Legyen képes mondanivalója értelmes megfogalmazására 

 Ismerje a leírás és a jellemzés sajátosságait 

 Vegyen részt csoportos történetalkotásban 
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 Tudjon adott témáról 6-10 értelmes, összefüggő mondatot írni olvasható formában, elfogadható 

helyesírással. 

 Ismerje fel és nevezze meg a tanult szófajokat 

 Tudja a szavakat csoportosítani jelentésük szerint. 

 Ismerje a tulajdonnevek tanult eseteinek helyesírását. 

 Legyen képes a szótő és a toldalékok felismerésére. 

 Tudjon pontosan keltezést írni. 

 Legyen képes munkájának önkorrekciójára 

 Tudjon az iskolai könyvtárban könyveket önállóan kikeresni 

 Tudja a tankönyvek tartalomjegyzékét önállóan használni. 

 Tudjon a történelmi időben tájékozódni 

 Aktívan vegyen részt a ritmus-, mozgás-, és beszédgyakorlatokban, a csoportos, kiscsoportos 

játékokban csoportos munkaformákban 

  

Értékelési szempontok a kezdő szakasz 4. évfolyamára: 

 Feladatok utasítás szerinti végrehajtása 

 Érthető, helyesen tagolt beszéd a mindennapi kommunikációban 

 A mondanivaló értelmes megfogalmazása 

 Memoriterek szöveghű előadása 

 Együttműködés a társakkal munkában dramatizálásban, népi játékokban 

 Előzetes felkészülés után szöveghű, folyamatos, kifejező felolvasás, az élőbeszédhez közelítő tempóban 

 Egy- másfél oldal terjedelmű, életkornak megfelelő szöveg néma olvasása, a szöveg megértésének 

bizonyítása feladatokkal 

 Legnagyobb költőink nevének, a tanult műveik címének ismerete 

 Tájékozódás lexikonokban, szótárakban 

 Az ábécé ismerete, használata 

 Tulajdonnevek, mondatkezdő nagybetűk, mondatvégi írásjelek készségszintű használata 

 Igekötő helyesírása 

 Szabályos keltezés 

 A j hang jelölése a gyakorolt esetekben 

 A szavak jelentés alapján való csoportosítása 

 6-8 összefüggő mondat terjedelmű fogalmazás írása adott témában 

 Az elbeszélés, leírás, levél tartalmi, szerkezeti és formai sajátosságainak ismerete, használata 

 Az életkornak és a témának megfelelő szókincs használata 

 Írásbeli feladatok a kívánt helyesírási és külalaki normák szerint 

–        Önellenőrzés, hibajavítás 
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Matematika 1-4 

(alsó tagozat) 

Az értékelés elvei és eszközei 

A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő 

célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára munkájának eredményességéről, 

rendszeres tanulásra ösztönöz. 

A tanév eleji felmérés segíti a tanítót a tanulók előzetes ismereteinek feltérképezésében, 

útmutatást ad a tanulócsoportra szabott tanítási módszerek, eljárások kiválasztásában. 

Témákat lezáró írásbeli felmérések tájékoztatják a tanítót, a tanulót és a szülőt a tanuló 

teljesítményéről a helyi tantervben rögzített követelményekhez viszonyítva. 

A tanév végi felmérés megmutatja az adott évfolyamon elsajátított ismeretek mennyiségét és 

minőségét a helyi tantervben meghatározott követelményekhez viszonyítva. 

  

Az értékelés kiemelt szempontjai: 

  –  a tanulók önmagukhoz mért fejlődése, 

  –  az alapvető készségek, képességek fejlettségi szintje, 

  –  tárgyi tevékenységben való jártasság, 

  –  tanult műveletek értelmezése, 

–a tanult számolási eljárások ismerete és alkalmazása. 

  

  

A továbbhaladás feltétele, minimum követelmények: 

1. osztály 

I. Gondolkodás 

Követelmények 
A tanuló: 

  –  tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni 
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  –  legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20-as számkörben) 

  –  használja helyesen a több, kevesebb, ugyanannyi szavakat, jeleket; 

  –  tudjon igaz-hamis állításokat alkotni; egyszerű állítások helyességét eldönteni; 

–legyen képes egyszerű növekvő és csökkenő számsorozatokat felismerni; 

– egyszerűbb esetekben tudjon szabályjátékok és sorozatokat folytatni. 

II. Számtan, algebra 

Követelmények 
A tanuló: 

  –  tudja a halmazokat összehasonlítani számosságuk szerint; 

  –  biztosan írja, olvassa, rendezze sorba nagyság szerint a számokat húszas számkörben; 

  –  használja, értelmezze a relációs jeleket; 

  –  képezzen egyszerű szabály alapján növekvő és csökkenő számsorozatokat; 

  –  ismerje a számok kéttagú összeg-és különbségalakjait húszas számkörben; 

  –  ismerje fel a páros és páratlan számokat; 

  –  tudja a számok szomszédjait; 

  –  tudjon hozzátevést, elvételt tevékenységgel elvégezni, a műveletet szóban 

megfogalmazni; 

  –  legyen kellő gyakorlata az összeadás, kivonás, bontás, pótlás alkalmazásában; 

  –  tudjon egyszerű szövegösszefüggést lejegyezni rajzzal, számokkal, művelettel. 

 

III. Geometria, mérés 

Követelmények 
A tanuló: 

  –  legyen képes helymeghatározásra a tanult kifejezések alkalmazásával; (alatta, felette, 

mellette…) 

  –  ismerje fel, tudja kiválasztani az alakzatok közül a háromszöget, négyszöget és a kört; 

  –  tudjon hosszúságot, űrtartalmat, tömeget mérni választott egységekkel; 

  –  használja egyszerű szám és szöveges feladatokban a m, kg, l egységeket; 
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  –  tudja helyesen alkalmazni a hét, nap, óra időtartamot. 

IV. Valószínűségi játékok, statisztika 

  –  fedezze fel segítséggel egyszerűbb esetekben az összetartozó adatok közötti 

kapcsolatokat. 

  

  

2. osztály 

I. Gondolkodási módszerek 

Követelmények 
A tanuló: 

  –  tudja halmazok számosságát megállapítani és összehasonlítani; (100-as számkörben) 

  –  tudjon halmazokat képezni egyszerű tulajdonságok alapján; 

  –  ismerje fel kiválogatott elemek közös tulajdonságát; 

  –  legyen képes egyszerű összefüggések megfigyelésére; 

  –  tudja állítások igazságát eldönteni; 

  –  legyen képes tárgyakat, számokat sorba rendezni adott szempont szerint; 

  –  segítséggel készítsen nyitott mondatot ábráról, szövegről; 

  –  ismerje a szöveges feladat megoldásának menetét; 

  –  ismerjen fel és folytasson számsorozatokat egyszerű szabály alapján; 

  –  összetartozó elempárok keresése. 

II. Számtan, algebra 

Követelmények 

A tanuló: 

  –  tudjon tárgyakat meg- és leszámolni egyesével, kettesével, ötösével, tízesével; 

  –  ismerje a számok nevét és jelét 100-as számkörben; 

  –  tudjon számokat összehasonlítani nagyság szerint, sorba rendezni 100-as számkörben; 

  –  találja meg a számok helyét a számegyenesen; 
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  –  ismerje fel a számok összegalakját, különbségalakját, kéttényezős szorzatalakját, és 

hányados alakját; 

  –  tudja értelmezni az összeadást, kivonást, szorzást, osztást 100-as számkörben; 

  –  végezze el az összeadást, kivonást, pótlást eszközhasználattal 100-as számkörben; 

  –  ismerje biztonságosan a kisegyszeregyet; 

  –  ismerje a maradékos osztást; 

  –  ismerje fel a műveletek közötti kapcsolatokat; 

  –  tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatokat. 

III. Geometria, mérés 

Követelmények 
A tanuló: 

  –  ismerje fel a téglalapot, négyzetet; 

  –  tudjon segítséggel alakzatokat csoportosítani, válogatni megadott szempont szerint; 

  –  ismerje és segítséggel használja a tanult szabványegységeket; (m, dm, cm, l, dl, cl, kg, 

dkg, hónap, nap, óra, perc,) 

  –  kis segítséggel végezzen gyakorlati méréseket a tanult szabvány mértékegységekkel; 

    

 

IV. Valószínűségi játékok, statisztika 

Segítséggel legyen képes adatok lejegyzésére, leolvasása. 

  

  

3. osztály 

I. Gondolkodás 

Követelmény 
A tanuló: 

  –  tudjon elhelyezni elemeket egyszerű tulajdonságú halmazokba; 

  –  ismerje az alaphalmaz, részhalmaz fogalmát; 
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  –  állapítsa meg egyszerű sorozatok szabályát, kis segítséggel tudja folytatni az elkezdett 

sorozatot, 

  –  tudjon megfogalmazni igaz, hamis állításokat, állítások igazságát eldönteni; 

  –  tudjon egyszerű nyitott mondatok igazsághalmazát megkeresni véges alaphalmazon; 

  –  értelmezzen egyszerű szöveges feladatokat, segítséggel tudja az adatokat lejegyezni, 

megoldási tervet készíteni. 

II. Számtan, algebra 

Követelmények 
A tanuló: 

  –  Tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 1000-es számkörön belül. 

  –  Helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint. 

  –  Tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni. 

  –  Ismerje a számok egyes, tízes, százas szomszédjait, tízesekre, százasokra kerekített 

értékét. 

  –  Tudja értelmezni, eszközzel elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást. 

  –  Tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal. 

  –  Legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 1000-es számkörben (összeadás, kivonás, 

szorzás egyjegyű szorzóval).. 

  –  Ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén. 

  –  Tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával. 

III. Geometria, mérés 

Követelmények 
A tanuló: 

  –  Ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, nevezze meg néhány tulajdonságukat. 

  –  Tudjon előállítani síkidomokat tevékenységgel. 

  –  Ismerje és használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során. 

  –  Tudjon megoldani egyszerű szám és szöveges feladatokat a tanult mértékegységekkel 

(km, m, dm, cm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc). 
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IV. Valószínűségi játékok, statisztika 

Követelmények 

Legyen képes: 

- Kísérletek, játékok alapján a lehetséges esetek keresésére. 

- Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos események eldöntésére egyszerűbb esetekben. 

- Események bekövetkezésének megfigyelésére, lejegyzésére kis segítséggel. 

- Igaz, hamis állítások felismerésére, szétválogatására. 

  

4. osztály 

I. Gondolkodás 

Követelmények 
A tanuló: 

  –  tudja halmazok számosságát megállapítani, összehasonlítani; 

  –  tudja kiválogatott elemek közös tulajdonságát megnevezni; 

–legyen képes összefüggések felismerésére; 

–tudja eldönteni állítások igazságtartamát, egyszerű igaz, hamis állításokat fogalmazni; 

  –  tudja megkeresni egyszerű nyitott mondatok igazsághalmazát; 

  –  ismerje és segítséggel alkalmazza a szöveges feladatok megoldási algoritmusát; 

  –  tudjon folytatni egyszerű számsorozatokat a felismert szabály alapján; 

II. Számtan, algebra 

Követelmények 
A tanuló: 

  –  tudjon tájékozódni a tízes számrendszerben 10 000-es számkörön belül; 

  –  helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint; 

  –  tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni; 

  –  ismerje a számok egyes, tízes, százas, ezres szomszédjait, tízesekre, százasokra, ezresekre 

kerekített értékét; 
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  –  tudja értelmezni, megoldani a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást; 

  –  tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal, 1000-rel; 

  –  ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén; 

  –  legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 10 000-es számkörben (összeadás, 

kivonás, szorzás kétjegyű szorzóval, osztás egyjegyű osztóval); 

  –  tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával. 

III. Geometria, mérés 

Követelmények 
A tanuló: 

  –  ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat; 

  –  ismerje fel az alakzatok geometriai tulajdonságait, válassza ki a megadott tulajdonságú 

alakzatokat; 

  –  ismerje a kocka és a téglatest tulajdonságait (lapok, csúcsok, élek száma); 

  –  ismerje és segítséggel használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati 

mérések során; 

  –  Kis segítséggel tudjon megoldani a tanult mértékegységekkel (km, m, dm, cm, mm, t, kg, 

dkg, g, hl, l, dl, cl, ml, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc) szám és szöveges 

feladatokat; 

  –  tudja kiszámítani a téglalap és a négyzet kerületét. 

IV. Valószínűségi játékok, statisztika 

Követelmények 
A tanuló: 

  –  tudja használni a biztos, lehetséges és lehetetlen fogalmakat; 

  –  tudja egyszerű valószínűségi kísérletek lehetséges eseteit megkeresni; 

  –  tudjon grafikonról, táblázatból néhány adatot leolvasni; 

Kimeneti követelmények 
A tanuló: 

  –  legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, összehasonlítására; 

  –  tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni megnevezett 

vagy választott tulajdonság alapján; 
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  –  használja, értelmezze pontosan a relációs jeleket (<, >, =); 

  –  legyen biztos számfogalma a tízes számrendszerben 10 000-es számkörön belül; 

  –  helyesen írja, olvassa a számokat készségszinten; 

  –  tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást a 10 000-es 

számkörben. 

  –  tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal szóban; 

  –  legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 10 000-es számkörben (összeadás, 

kivonás, szorzás egyjegyű és kétjegyű szorzóval, osztás egyjegyű osztóval); 

  –  tudja ellenőrizni a számítások helyességét; 

  –  tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával; 

  –  ismerje fel, és nevezze meg az egyszerű geometriai alakzatokat: négyszöget, háromszöget, 

négyzetet, téglalapot és a kört; 

  –  ismerje és használja a szabvány mértékegységeket gyakorlati mérések során, tudja 

elvégezni az egyszerű átváltásokat (km, m, dm, cm, mm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, ml, év, 

hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc); 

  –  tudja megmérni, kiszámítani a téglalap és a négyzet kerületét konkrét esetekben. 

  

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM A NYELVOKTATÓ KISEBBSÉGI OKTATÁSI 

FORMA SZÁMÁRA 

1-4. ÉVFOLYAM 

  

  

1. évfolyam 

Továbbhaladási feltételek 

  

Legyen képes a tanuló: 

- a német nyelven vezetett tanórát követni, a tanár utasításaira helyesen cselekedni, 

- a tárgyalt témákkal kapcsolatban egyszerű mondatokat alkotni, 
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- rövid párbeszédet folytatni, helyesen kérdezni és felelni, 

- 3-4 mondatot egy képpel kapcsolatban alkotni, 

- kérdéseket egy hallott szöveghez alkotni, és megfelelő választ adni, 

- határozott és határozatlan névelővel egyszerű mondatokat alkotni, 

- igéket kijelentő mód jelen időben használni (én, te ő, mi, ők - alakban), 

- határozókat használni (hely: itt-ott, elől-hátul, fent lent, balra-jobbra, idő: ma, holnap, 

reggel, este, éjjel), 

- jelzőket mondatban alkalmazni (fiatal-öreg, nagy-kicsi, könnyű-nehéz, hideg-meleg, szép-

csúnya, jó-rossz, fekete-fehér, kék, piros, sárga, zöld, barna), 

- 12-ig számolni, 

- 3-4 verset elmondani; és három dalt elénekelni. 

  

2. évfolyam 

Továbbhaladási feltételek 

  

Legyen képes a tanuló: 

- szabadon 3-4 mondatot alkotni, 

- a feldolgozott témákhoz egyszerű kérdéseket tenni, válaszokat és véleményeket formálni, 

- segítő eszközökkel (báb, kép, tárgyak) egy ismert témához egy rövid párbeszédet alkotni, 

- német betűket felismerni és a rövid mondatokat helyes hangsúllyal hangosan és halkan 

olvasni, 

- pontot és kérdőjelet a mondat végén alkalmazni, 

- igéket kijelentő mód, jelen idő minden számában és személyében használni, 

- helyes mondatot alkotni a "haben "és "sein "igékkel, 

- egyszerű igékkel felszólítani, 

- a mondatokat határozókkal bővíteni (idő, hely), 

- a mondatokat melléknevekkel bővíteni, 
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- tagadni, 

- a megtanult elválasztási szabályokat alkalmazni, 

- 50-ig tőszámneveket és 20-ig sorszámneveket felsorolni, 

- 3-4 verset elmondani, és három dalt elénekelni. 

  

3. évfolyam 

Továbbhaladási feltételek 

  

Legyen képes a tanuló: 

- a feldolgozott témakörökben tájékozódni, információt szerezni és továbbadni, 

- az elutasítást és a tagadást kifejezni, 

- feldolgozott és gyakorolt 8-10 mondatos szövegeket helyes kiejtéssel olvasni, 

- a megtanult szavakat helyesen leírni, 

- a nyomtatott és írt szövegeket hibátlanul leírni, 

- az elválasztási szabályokat helyesen alkalmazni, 

- diktálást, mely egyszerű szavakból és mondatokból áll hibátlanul leírni, 

- a "haben" és a "sein" igéket és más tanult igéket egyes és többes számban biztosan 

alkalmazni, 

- 4 új dalt vagy verset (kettőt nyelvjárásban) megtanulni és egy rövid történetet elmesélni, 

- 4 új gyermekjátékot eljátszani és szólásokat, kifejezéseket felismerni. 

  

4. évfolyam 

Továbbhaladási feltételek 

  

Legyen képes a tanuló: 
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- egyszerű nyelvi kapcsolatot teremteni és a beszédhelyzetnek megfelelő 4-5 mondatos 

párbeszédet folytatni, 

- ismert témákkal kapcsolatban kérdéseket feltenni, a feltett kérdésekre értelem szerinti 

egyszerű válaszokat megfogalmazni, 

- ismert témában, olvasott szöveggel, képpel, eseménnyel vagy élménnyel kapcsolatban tanári 

segítséggel néhány összefüggő mondatot elmondani, 

- beszélgetni tanári és tanulói kérdések alapján egy olvasott szövegről, 

- adott kérdések alapján szövegrészeket kikeresni, 

- egyszerű szavakból és rövid mondatokból álló tollbamondást írni, 

- a tárgyalt témákkal kapcsolatban valóságos vagy szimulált beszédhelyzetben gondolatokat 

kifejezni néhány mondatban és 6-8 mondatból álló rövid fogalmazást írni, 

- a tanult szókincs szavait helyesen leírni, 

- a főnevek nemét és számát felismerni, 

- egyszerű igéket kijelentő mód jelen időben biztosan alkalmazni, 

- egyszerű igéket felszólító módú alakban használni, 

- a tagadás formáit ismerni, 

- 12 mondókát, közmondást és 3 verset elmondani, 

- 10 éneket ismerni, 

- rövid történeteket, egy 6-8 mondatos anekdotát bemutatni. 

Rajz és vizuális kultúra 1-4. 

 

1. évfolyam 

Magasabb évfolyamra lépés feltételei, 

követelmények: 

  –  Ismerje az évfolyam számára előírt eszközöket, és tudja azokat rendeltetésszerűen 

használni. 

  –  Tudjon viszonyítani (kisebb-nagyobb). 

  –  Ismerje fel a főszíneket, a fehéret és a feketét. 
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  –  Tudjon vonal, folt és színképzéssel alkotást létrehozni. 

  –  Legyen képes egyszerű tárgyak létrehozására. 

  –  Tudjon közös beszélgetésekbe bekapcsolódni, egy-egy látványra rácsodálkozni. 

  –  Tudja mi a sík, tömeg, térforma (tapasztalás, érzékelés). 

  –  Tudja, mi a pont, egyenes, görbe, kör. 

  

2. évfolyam 

Magasabb évfolyamra lépés feltételei, követelmények 

  –  Tudja, mi az ismétlés, ritmus. 

  –  Tudja személyes élményeit megjeleníteni képi formában. 

  –  Tudjon mintázni, gyurmával plasztikát létrehozni. 

  –  Legyen képes egyszerű lenyomat készítésére. 

  –  Ismerje fel a műalkotások témáit. 

  –  Tudjon egyszerűbb tárgyakat rajzolni modellezés után. 

  –  Legyen képes egyszerűbb tárgyak ábrázolására közvetlen szemlélet és emlékezet után. 

  

3. évfolyam 

Magasabb évfolyamra lépés feltételei, követelmények 

  –  Tudja, mi az azonosság, hasonlóság. 

  –  Ismerje a fő- és mellékszíneket. 

  –  Tudja a tempera és vízfesték jellemző fogásait alkalmazni. 

 –  Tudjon valamely eseményt, élményt megfogalmazni. 

  –  Tudjon valamely eseményt, élményt vizuálisan megjeleníteni. 

  –  Ismerjen néhány népművészeti technikát. 

  –  Legyen képes alkalmazni néhány technikát. (pl. szövés, fonás) 
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  –  Gyermekkori sajátosságainak megfelelően tudjon jeleket felismerni, új jeleket alkalmazni 

a közlekedés vagy tanulmányaihoz kapcsolódóan más területen. 

  –  Legyen képes élmény befogadására saját és társai munkájának elemzése során. 

  –  Legyen képes alkalmazni néhány kézműves-technikát. 

  

4. évfolyam 

Magasabb évfolyamra lépés feltételei, követelmények 

  –  Ismerjék a vizuális nyelv alapelemeit, tudják a kifejezési szándéknak megfelelően 

használni a kompozíciós eljárásokat. 

  –  Legyenek képesek személyes élményeik életkoruknak megfelelő szinten történő 

megjelenítésére képen és plasztikában. 

  –  Legyenek képesek tárgyak folyamatos megfigyelésére, megjelenítésére megfigyelés 

alapján. 

  –  Legyenek képesek tárgyak különböző nézeti rajzának elkészítésére. 

  –  Tudják a látványnak megfelelően meghatározni a rajzlap helyzetét. 

  –  Ismerjenek legalább három műalkotást és azok alkotóját. 

  –  Tárgyalkotás során ismerjék és alkalmazzák a balesetvédelmi szabályokat. 

Követelmények technika tantárgyból 1-4. évfolyam 

TECHNIKA  ELSŐ ÉVFOLYAM 

A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyérzet. 

Alapvető háztartási feladatok, eszközök gépek és az ezekkel kapcsolatos veszélyforrások 

ismerete. 

Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és célszerű öltözködés terén. 

TECHNIKA MÁSODIK ÉVFOLYAM 

Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. 

Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata. 

A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása. 
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A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. 

  

TECNIKA  HARMADIK  ÉVFOLYAM 

Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek –háztartási praktikák –elsajátítása és 

begyakorlása. 

Használati utasítások értő olvasása, betartása. 

A hétköznapokon használatos anyagok felismerése. 

TECHNIKA NEGYEDIK ÉVFOLYAM 

Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel. 

Munkaeszközök célszerű megválasztása,szakszerű balesetmentes használata. 

A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása. 

Minimumkövetelmények magyar nyelv és irodalomból 5-8. 

5. évfolyam 

A kapcsolatfelvétel, megszólítás, köszönés, kérdés illemszabályainak ismerete és helyes 

alkalmazása. 

A hang, a szó, a szóelem megkülönböztetése. A szó szóelemeinek pontos felismerése: képző, 

jel, rag. Alapismeretek a hangok képzéséről és tulajdonságairól. Rokon és ellentétes jelentésű 

szavak, hangutánzó szavak felismerése és csoportosítása. Mássalhangzó törvények nevének 

ismerete és helyes leírása. Szólások és közmondások jelentésének értelmezése. Olvasott 

irodalmi művekben előforduló szavak jelentésének értelmezése. 

Tudjon megnevezni három mesetípust példákkal. Tudjon különbséget tenni népmese és 

műmese között, mese és monda között. Tudjon felsorolni néhány művet Petőfi Sándortól. 

Tudjon elkülöníteni szövegekben nagyobb szerkezeti egységeket. Tudja összefoglalni a János 

vitéz és A Pál utcai fiúk cselekményét, ismerje a főbb szereplőket, tudja jellemezni őket. 

Értelmesen és pontosan, tagoltan, megfelelő ritmusban olvasson fel ismerős szövegeket. 

6. évfolyam 

A beszédhelyzethez és a nyelvi illem alapvető szabályaihoz alkalmazkodó beszédmód  iskolai 

helyzetekben. A nyelvi és nem nyelvi jelek helyes használata az élőbeszédben. 

Tudja szövegben a szavak szófaját felismerni, megnevezni, ismerje a szófajok jellemzőit, 

helyesírásukat. Ismerje az alapszófajokat: ige, főnév, melléknév, számnév, igenevek, 

névmások, határozószók. Tudja a hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási szabályokat és 

alkalmazásukat. 
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Tudjon verscímeket sorolni Arany Jánostól.  Tudja összefoglalni a Toldi tartalmát, elkészíteni 

a szerkezeti vázlatát, főbb szereplőket felsorolni és jellemezni. Megismerni az egyszerűbb 

költői alakzatokat: megszemélyesítést és hasonlatot. Ismert és könnyen érthető történetben 

párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, bonyodalom, tetőpont fogalmával. 

Képes az Egri csillagok szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni. Megvilágítani a 

regény történelmi hátterét. Ismeri a líra, epika, epizód, regény, ballada, elbeszélő költemény 

fogalmát, saját szavaival képes ezek meghatározására. 

7. osztály 

Mindennapi élet problémáiról, olvasmányokról  saját vélemény megfogalmazására képes, az 

érvelés és meggyőzés eszközeivel. Megértést biztosító hangos és néma olvasás, szöveghű 

folyamatos felolvasás, szövegmondás. 

Ismeri az egyszerű mondat részeit és szintagmáit. A mondatokat biztosan felismeri szerkezet, 

logikai minőség és beszédhelyzet szerint. A megfelelő mondatvégi írásjeleket alkalmazza. A 

tanult nyelvhelyességi és helyesírási szabályokat alkalmazni tudja. Tudja a legalapvetőbb 

szószerkezeteket felismerni, fajtájukat megnevezni. / predikatív, tárgyas, határozós, 

jelzős/.Képes mondatok elemzésére, egyszerűbb szerkezeti rajz elkészítésére. 

Képes A kőszívű ember fiai című regény szerkezeti elemeinek elkülönítésére, a fő- és 

mellékszereplők jellemzésére. Jellemek és érzelmek, gondolatok összefüggéseinek 

bemutatására. A történet alapján vázlat készítésére, hosszabb szóbeli előadásra a történelmi 

kor és a regény cselekményének összefüggéséről. 

Képes meghatározni a következő fogalmakat: reformkor, romantika, rapszódia, hexameter, 

elégia. Képes Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi és Arany 1-2 versének értő elemzésére, ismeri 

ezen költők életének főbb eseményeit, ezeket vázlatba foglalni. Képes beszámolót, kiselőadást 

tartani elektronikus forrásból, kézikönyvekből. 

8. osztály 

A tanulmányokhoz szükséges eszközszintű íráskészség, jól olvasható, esztétikus írás. A 

szöveg értő befogadását biztosító olvasás, különböző műfajú szövegek kifejező olvasása, 

elmondása  

Tudja az összetett szó alfajtáit, helyesírásukat, nyelvhelyességi tudnivalóit. Példákat keresni 

szakszövegből és irodalmi szövegből. Szóképzés ismerete a leggyakoribb képzők 

segítségével. 

Ismerje az összetett mondat fajtáit, képes legyen azok elemzésére alá- és mellérendelő 

összetett mondatokban. Egyszerűbb szerkezeti rajzok készítésére. Idézés, párbeszéd, 

központozás helyes alkalmazására. Mondattani  és nyelvhelyességi ismeretek alkalmazására 

szóban és írásban. 

A köznyelv, szaknyelv, társalgás és szleng szókészletében lévő eltérések felismerése, helyes 

használatukra. 
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Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei alapján. 

Ismeri a Nyugat első és második nemzedékének alkotóit, életüket vázlat segítségével 

bemutatni, versekről hosszabb elemzés készíteni.  Összefüggést találni a hasonló korszakban 

élt szerzők műveinek témájában, történelmi háttér ismerete az 1930-as, 40-es évek íróinál. 

Több mű értő szavalata, költői alakzatok biztos felismerése. A feldolgozott művekről 

összefoglalás készítése. Tudjon önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az olvasott 

szöveg tartalmával kapcsolatos saját vélemény megfogalmazására, állításait indokolni. 

MATEMATIKA Minimumkövetelmények 5-8. 

5. évfolyam 

Számtan, algebra 

o A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám 

összehasonlítása. 

o A tízes számrendszer biztos ismerete. 

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

Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek, (legfeljebb ezredeket tartalmazó) tizedes törtek 

összeadása és kivonása két tag esetén, az eredmény helyességének ellenőrzése. 

o Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén. 

o Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel. 

  

Összefüggések, függvények, sorozatok 

o Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása. 

Geometria, mérés 

o Szakasz másolása, adott távolságok felmérése. 

o Felezőmerőleges szemléletes fogalma. 

o Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és térfogatának 

kiszámítása konkrét esetekben. 

Hosszúság és terület szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét 

gyakorlati feladatokban. A térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei. 

Valószínűség, statisztika 

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

o Két szám számtani közepének (átlagának) meghatározása. 

6. évfolyam 

Gondolkodási módszerek 

o Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása 

szóban és írásban. 



 

 

164 

Számtan, algebra 

o Tört, tizedes tört, negatív szám fogalma. 

Pozitív törtek szorzása és osztása pozitív egésszel. 

o 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság. 

o A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok megoldása 

következtetéssel. 

o Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása szabadon választható 

módszerrel. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

o Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. 

Geometria, mérés 

o A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata. 

o Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése. 

o Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, szakaszfelező 

merőleges szerkesztése. 

o Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása. 

o Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben. 

A térfogat és űrtartalom mértékegységeinek átváltása. 

Valószínűség, statisztika 

o Konkrét feladatok kapcsán a biztos és lehetetlen események felismerése. 

o Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása. 

7. évfolyam 

Gondolkodási módszerek 

o Gondolatok (állítások, feltételezések, választások stb.) világos, érthető szóbeli és 

írásbeli közlése. 

o Egyszerű állítások igazságának eldöntése. 

o Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4 elem esetén. 

Számtan, algebra 

o Alapműveletek helyes elvégzése kis abszolútértékű egészek, törtek, tizedes törtek 

körében egyszerű esetekben. 

o 10 pozitív egész kitevőjű hatványai.   10-nél nagyobb számok normálalakja. 

o Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű konkrét 

feladatokban.    Egyszerű százalékszámítási feladatok. 

o Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többesének megkeresése. 

o Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása. 

o Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 
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o Lineáris függvények ábrázolása értéktáblázattal egyszerű estekben. 

o Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány taggal megadott sorozat 

esetén szabály(ok) keresése. 

Geometria 

o Szög(fok), hosszúság, terület, tömeg, űrtartalom, idő mérése, a szabványos 

mértékegységeinek ismerete. 

o Háromszögek területének kiszámítása. 

o Adott pont középpontos tükörképének megszerkesztése.   Szögfelező szerkesztése. 

o Háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések. 

o Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege. 

o Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, valamint a forgáshenger felismerése, 

jellemzése. 

Valószínűség, statisztika 

o A gyakoriság fogalma. 

o Egyszerű grafikonok olvasása, készítése. 

8. évfolyam 

Gondolkodási módszerek 

o Szabatos, pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás. 

o Szövegértelmezés egyszerű esetekben. 

o A tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét halmaz esetén. 

o Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4-5 elem esetén, az összes eset felsorolása. 

Számtan, algebra 

o Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben a racionális 

számkörben. 

o Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értékének kiszámítása. 

o Elsőfokú egyenletek megoldása. 

o Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

o Az ax+b függvény és ábrázolása konkrét racionális együtthatók esetén. 

Geometria 

o Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok felszíne és térfogata. 

o Adott pont eltolása adott vektorral. 

o Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi szituációkban. 

o Pitagorasz-tétel ismerete (bizonyítás nélkül). 
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Valószínűség, statisztika 

o Relatív gyakoriság. 

o Leggyakoribb és középső adat meghatározása kisszámú konkrét adathalmazban. 

Grafikonok készítése, olvasása egyszerű esetekben. 

Vizuális kultúra 5-8. 

5. évfolyam 

Minimum követelmény 

 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. 

Vizuális kultúra  

6. évfolyam 

Minimum követelmény 

 Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az alkotótevékenység 

során. 

 Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel. 

 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. 

Vizuális kultúra  

7. évfolyam 

Minimum követelmény 

 Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. 

 A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az 

alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében. 
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 Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok érdekében. 

 Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő 

szándéknak megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazása. 

 Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések egyszerű 

értelmezése. 

 Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb 

következtetések megfogalmazása. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

Vizuális kultúra 

8. évfolyam 

Minimum követelmény 

 Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbeli-

térbeli) tudatos használata az alkotótevékenység során. 

 A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök és 

formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán. 

 A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online   kommunikáció szövegszervező 

alapeszközeinek felismerése. 

 Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való viszony, 

alkotói szándék és nézői elvárás karaktere szerint. 

 Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése. 

 A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok megkülönböztetése 

és a meghatározó alkotók műveinek felismerése. 

 Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, összehasonlítása. 

 A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

Minimumkövetelmények technika tantárgyból 5-6. évfolyam 

TECHNIKA ÖTÖDIK ÉVFOLYAM 

Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkatevékenységekről. 

Elemi rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és kivitelezés során. 

Tapasztalatok megfogalmazása a környezet elemeiről. 

TECHNIKA HATODIK ÉVFOLYAM 

A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, környezettudatossá takarékossá 

célszerűvé válása. 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szabályainak biztonságos alkalmazása. 

A vasúti közlekedésben való biztonságos részvétel. 
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Természetismeret tantárgy kimeneti követelményei 5-6. 

  

Az 5. évfolyam végén a tanuló: 

  –  legyen képes a természeti formák, élőlények, egyszerű jelenségek, folyamatok 

megfigyelésére, tapasztalatainak összegzésére és ismertetésére, 

  –  tudjon tanári irányítással egyénileg és csoportban dolgozni, 

  –  legyen képes az élő és élettelen világ ok-okozati összefüggéseinek felismerésére, 

példákkal történő illusztrálására, 

  –  használja megfelelő biztonsággal a szaknyelvet és az önálló ismeretszerzés megismert 

technikáit 

  –  ismerje a térkép ábrázolásmódja és a valóság közötti kapcsolatot, 

  –  a térkép jelkulcsának használatával igazodjon el – elemi szinten – Magyarország 

domborzati-vízrajzi, közigazgatási és egyszerű tematikus térképein, 

  –  ismerje az időjárási elemek területi, időbeli változásai közötti összefüggéseket, 

  –  fogalmazza meg, milyen az aktuális időjárás, 

  –  tudjon különbséget tenni az időjárás és az éghajlat között, 

  –  ismerje hazánk éghajlatának jellemzőit, 

  –  ismerje fel a legfontosabb felszínformákat a valóságban és a térképen, 

  –  ismerje fel leírásból, jellemző álló- vagy mozgóképről hazánk nagytájait. Értse a felszínük 

kialakulásában résztvevő folyamatok egymásutániságát, összhatását, 

  –  tudjon példákat mondani a haza nagytájak természeti-társadalmi-környezeti értékeire, 

  –  legyen képes felismerni, megnevezni és jellemezni az őszi és a tavaszi kertben megismert 

élőlényeket, 

  –  ismerje és hasznosítsa a gyümölcs- és zöldségfélék táplálkozásban betöltött szerepét, 

fogyasztásuk egészségügyi szabályait, 

  –  tudja, hogy a kert élőlényei környezetükkel és egymással szoros kapcsolatban, 

kölcsönhatásban élnek, 

  –  ismerje az ember természetformáló munkáját a kultúrnövények kialakulásának és az 

állatok háziasításának folyamatában, 

  –  ismerje fel és tudja jellemezni a megismert állatok küllemét, testfelépítését, életmódját és 

az emberhez való kapcsolatát, 
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  –  ismerje a háziállatok tenyésztésének célját és az egészséges állattartás ismérveit, 

  –  rendelkezzen a növényi és állati termékek fogyasztásának elemi egészségügyi ismereteivel 

és gyakorlatával, 

  –  sajátítsa el és használja a mindennapi életében a helyes fogyasztói magatartás ismereteit, 

  –  törekedjen a kulturált és emberséges állattartás, valamint az állatvédelmi szabályok 

betartására, 

  –  ismerje fel a környezetében tapasztalható környezetkárosító tevékenységeket, 

folyamatokat, 

  –  értse és tudja, hogy élő és élettelen környezetének állapotáért ő is sokat tehet. 

A 6. évfolyam végén a tanuló: 

  –  legyen képes mérések, vizsgálódások önálló végzésére, a megszerzett tapasztalatok 

elemzésére, összegzésére és a mért adatok értékelésére, 

  –  tudjon vizsgálatokat, egyszerű kísérleteket – leírás alapján – fegyelmezetten az 

érintésvédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi szabályok betartásával végezni, 

  –  használja megfelelő biztonsággal a szaknyelvet, 

  –  legyen képes a konkrét tényektől, jelenségektől, összefüggésektől elvonatkoztatni, 

általánosítani, 

  –  ismerje fel, értse, és tudja példákkal bizonyítani az élő és élettelen világ oksági 

összefüggéseit, 

  –  tudjon tájékozódni a Földön: a kontinensek, óceánok egymáshoz viszonyított helyzetének 

meghatározásával, valamint a földrajzi fokhálózat segítségével, 

  –  helyezze el Magyarországot Európában és a mérsékelt éghajlati övezetben, 

  –  ismerje a Föld gömb alakja és az éghajlati övezetek kialakulása közötti oksági 

összefüggést, 

  –  tudja megmagyarázni a Föld tengelykörüli forgásával a nappalok és éjszakák váltakozását, 

  –  ismerje fel a Nap-Föld viszonyának modellezése segítségével a Föld Nap körüli keringése 

(tengelyferdesége) és az évszakok kialakulása közötti összefüggést, 

  –  tudjon példákat mondani a földfelszín kialakulásában, a talaj keletkezésében résztvevő 

folyamatokra, ismerje fel egymásutániságukat vagy egyidejűségüket, 

  –  ismerje a felszín, az éghajlat és a folyók jellemzői közötti összefüggéseket, 
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  –  ismertesse a víz körforgásának, a külső vizek munkájának folyamatait, 

  –  válasszon ki jellemzői alapján néhány könnyen felismerhető kőzetet, 

  –  ismerje a hazai életközösségek területi elhelyezkedését, az élőhelyek környezeti tényezőit, 

életfeltételeit, 

  –  ismerje fel, nevezze meg, és a megismerési algoritmusok segítségével tudja jellemezni 

hazánk életközösségeinek élőlényeit, 

  –  ismerje az élőlények egymás közötti kapcsolatait, az életközösségben betöltött szerepét, 

  –  értse és tudja példákkal bizonyítani az élőlények igénye és előfordulása; környezete, 

szervezete és életmódja, a szervek felépítése és működése közötti ok-okozati összefüggéseket, 

  –  legyen képes az életközösségek élőlényeit a megismert rendszertani kategóriákba 

besorolni, 

  –  tudjon egyszerű táplálékláncokat összeállítani, 

  –  tudatosuljon benne a megismert élőhelyek és élőlények veszélyeztetettsége, 

  –  ismerje a nemzeti parkok értékmegőrző szerepét és legjellemzőbb természeti kincseit, 

  –  lássa a természet védelmének fontosságát, 

  –  rendelkezzen környezettudatos szemlélettel és magatartással, 

  –  ismerje és becsülje hazánk tudósainak életét, munkásságát. 

Történelem minimum követelmények 5-8. évfolyam  

A továbbhaladás feltételei  az  5. évfolyam végén 

 A tanuló tudjon különbséget tenni a történelem forrásai (tárgyi, írásos, szóbeli) között. 

 Tudja, hogy a tanult történetek közül melyik történt korábban és később, illetve mennyivel. 

 Tudja, hogy az egyes történetek eseményeihez milyen nevek, helyszínek kapcsolhatók. 

 Tudjon tanult történetet elmondani kérdések alapján a kerettantervben megjelölt fogalmak 

felhasználásával. 

 Tudja a tanult történetek eseményeinek helyszíneit különböző léptékű térképeken megmutatni. 

 Tudjon kérdéseket feltenni a tanult történetekhez. 

 Tudjon különbséget tenni a történetek mesei és valóságos eseményei között. 

 Tudjon elvégezni egyszerű kronológiai számításokat. 

  

A továbbhaladás feltételei  a 6. évfolyam végén 

 A tanuló tudjon a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni. 

 Tudjon információt gyűjteni adott történelmi témában - tanári segítséggel. 

 Tudjon tanult történetet önállóan elmesélni a kerettantervben megjelölt fogalmak felhasználásával. 

 Tudja a tanult történet lényegét kiemelni. 
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 Tudjon egyszerűbb forrásokat értelmezni tanári segítséggel. 

 Tudjon távolságot becsülni és számításokat végezni történelmi térképen. 

  

A továbbhaladás feltételei  a  7. évfolyam végén 

 A tanuló tudjon önállóan vázlatot készíteni az adott témáról. 

 Tudjon beszámolót, kiselőadást tartani adott történelmi témáról, megadott ismeretterjesztő irodalom 

alapján. 

 Tudjon egyszerű történelmi tárgyú táblázatokat, grafikonokat, diagramokat értelmezni néhány 

mondatban. 

 Ismerje az egyes történelmi korok, korszakok nevét és sorrendjét, ismerje egy-egy korszak fontosabb 

jellemzőit. 

 Tudja, hogy a kerettantervben szereplő személyeknek mi volt a jelentőségük az adott időszakban. 

 Tudja térben és időben elhelyezni az egyes korszakok fontosabb eseményeit. 

 Tudja egy-egy ország területváltozásait térképről leolvasni. 

 Tudja megállapítani, hogy a magyar és egyetemes történelem megjelölt személyei közül kik voltak 

kortársak. 

 Életkorának megfelelő szinten legyen képes különböző forrásokból ismeretek összegyűjtésére, 

osztályozására, elemzésére, a köztük lévő összefüggések keresésére és azokból következtetések 

levonására. 

  

A továbbhaladás feltételei  a  8. évfolyam végén 

 A tanuló tudjon önálló könyvtári munka alapján kiselőadást tartani. 

 Tudja, mi történt Európa más régióiban a magyar történelem egy-egy kiemelkedő eseménye idején. 

 Tudjon összefüggéseket találni a történelmi események és a technikai-gazdasági fejlődés legfontosabb 

állomásai között. 

 Tudja a XX. századi magyar és egyetemes történelem fontos fordulópontjait, idejét. 

 Tudja ismertetni a demokráciák és diktatúrák legjellemzőbb vonásait. 

 Legyen képes néhány jelentős eseményhez kapcsolódó forrást összehasonlítani. 

 Ismerje a mai Magyarország közjogi és politikai rendszerének alapelemeit. 

 Helytörténeti ismeretek birtokában környezetének, lakóhelyének fontos történelmi eseményeit el tudja 

helyezni a megismert történeti folyamatokban. 

 

 

Biológia tantárgy kimeneti követelményei 7-8.  

A 7. osztály végén a tanulók 

–  ismerjék a trópusi esőerdők, a trópusi lombhullató erdők, a szavannák és a sivatagok 

földrajzi helyét, éghajlatát, talaját; 

–  legyenek képesek a hazai és a forróövi erdők és füves területek hasonlóságainak és 

különbségeinek a megállapítására; 

–  tudják a forró övezet életközösségeihez tartozó jellemző fajok nevét, küllemét, életmódját 

és egyedfejlődését; 
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–  állítsanak össze a megismert fajokból minél több táplálkozási láncot; 

–  ismerjék a megismert élőlénycsoportok közös jellemzőit, és legyenek képesek a közös 

tulajdonságok alapján a fajokat rendszerezni; 

–  értsék az élőlények alkalmazkodását a környezethez, lássák a környezet – szervezet – 

életmód összefüggéseit; 

–  lássák az életközösségek szerepét, fennmaradásuk fontosságát; 

–  értsék az elsivatagosodás veszélyeit; 

–  tudják az esőerdők és füves területek pusztulásának okait és következményeit; 

–  lássák be az életközösségek további pusztulásának megakadályozására tett intézkedések 

fontosságát; 

–  legyenek képesek ismeretterjesztő könyvek segítségével élményszerű kiselőadást készíteni. 

–  ismerjék a keménylombú erdők, a bükkösök, a tölgyesek, a tajga és a préri földrajzi helyét, 

éghajlatát, talajviszonyait; 

–  ismerjék az erdők szintjeit, és a különböző erdők hasonlóságainak, különbségeinek okait; 

–  használják megfelelő biztonsággal a fajok megismerési algoritmusait; 

–  legyenek képesek a megismert élőlényeket közös tulajdonságaik alapján rendszerezni; 

–  értsék az élőlények alkalmazkodásának szükségességét, a környezet – szervezet – életmód 

összefüggéseit; 

–  alkalmazzák korábbi ismereteiket az oksági összefüggések felismerésénél; 

–  állítsanak össze minél több táplálkozási láncot a megismert élőlényekből; 

–  ítéljék meg reálisan a mérsékelt éghajlati övezet életközösségeinek a bioszférában betöltött 

szerepét, területi csökkenésük, pusztulásuk okait, következményeit; 

–  alakuljon ki tudatos természetvédő szemlélet és magatartás; 

–  ismerjék fel az ésszerű erdőgazdálkodás fontosságát. 

–  ismerjék a tundra, az állandóan fagyos terület és a magas hegyvidékek földrajzi helyét, 

éghajlatát, talaját, 

–  ismerjék a tengerek és tengerpartok környezeti tényezőit; 

–  tudják a hideg övezet, a magas hegységek és a tengerek legtipikusabb, egymással 

táplálkozási kapcsolatban lévő fajainak nevét, küllemét, életmódját és az életközösségben 

betöltött szerepét; 
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–  értsék az élőlények környezethez való alkalmazkodását, tudjanak rá példákat mondani; 

–  legyenek képesek a megismert fajokból táplálkozási láncokat összeállítani; 

–  ismerjék a tengerek és a vízpart környezeti tényezőit; 

–  tudják a partközeli és nyílttengeri vizek legtipikusabb, egymással táplálkozási kapcsolatban 

lévő fajainak nevét, küllemét, életmódját és az életközösségben betöltött szerepét; 

–  ismerjék a vízi életmódhoz való alkalmazkodás jellegzetességeit, s tudjanak rá példákat 

mondani; 

–  tudják a megismert növény- és állatcsoportok közös jellemzőit, s legyenek képesek 

segítségükkel a fajok rendszerezésére; 

–  lássák be a vizek jelentőségét és egyre növekvő veszélyeztetettségét, váljanak a 

környezetvédelem tevékeny résztvevőivé; 

–  legyenek képesek segítséggel rövid, élményszerű beszámolókat készíteni; 

–  szerezzenek megfelelő jártasságot az önálló tanulási módszerek elsajátításában. 

–  ismerjék meg a környezeti tényezőket, azok hatásait az élőlényekre; 

–  lássák az élőlény tűrőképessége és előfordulása közötti összefüggéseket; 

–  ismerjék fel az egyes életközösségek faji összetételének, térbeli elrendeződésének 

hasonlóságait és különbségeit; 

–  tudják, melyek az élőlények közötti kölcsönhatás leggyakoribb formái, és mi azok 

jelentősége az életközösségekben, ismerjék fel az életközösségek változásának típusait, okait; 

–  sajátítsák el az egyes táplálkozási szintek jellemzőit, lássák azok szerepét az anyag- és 

energiaforgalomban; 

–  ismerjék meg az élővilágot, az emberiséget fenyegető veszélyeket, azok következményeit, 

megelőzésük lehetőségeit; 

–  legyenek érzékenyek a környezet változásai iránt, tudatosuljon bennük, hogy felelősek saját 

életük és környezetük állapota iránt; 

–  vegyenek aktívan részt a környezet védelmét szolgáló cselekvési programokban; 

–  szerezzenek megfelelő jártasságot a vizsgálódásokban, kísérletekben és a szakirodalom 

használatában; 

–  ismerjék meg és gyakorolják az önálló tanulási módszereket. 

–  ismerjék a rendszerezés történetét, a mesterséges és természetes rendszer alapelveit és jeles 

képviselőit; 
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–  tudják a főbb rendszertani kategóriákat és azok egymáshoz való viszonyát; 

–  sajátítsák el a megismert osztályok, törzsek, országok nevét és közös jellemzőit; 

–  ismerjék fel a rendszerben az élővilág fejlődéstörténetét; 

–  legyenek képesek a megismert fajokat jellemzőik segítségével besorolni a megfelelő 

rendszertani kategóriába; 

–  szerezzenek alapvető jártasságot a növények, állatok felismerésében. 

A 8. osztály végén a tanulók 

–  ismerjék a szerveződési szintek nevét, fogalmát, egymáshoz való viszonyát a, szervezetben 

betöltött szerepét, 

–  legyenek képesek a szövetek felismerésére és csoportosítására, 

–  tudják a szerkezet – működés – testbeni hely összefüggéseit példákkal bizonyítani, 

–  értsék, hogy az emberi szervezet egységes egész, melynek részei összehangoltan 

működnek, 

–  szerezzenek megfelelő jártasságot a szövetek vizsgálatában, a mikroszkóp kezelésében, 

–  legyenek képesek – elemi szinten – ábrázolni a mikroszkópban látottakat, 

–  ismerjék a sejtkutatással foglalkozó tudósok (R. Hook, Leeuwenhoek) munkásságának 

lényegét. 

–  tudják, hogy a bőr szervezetük első védelmi vonala, s e feladatot milyen szerkezettel végzi, 

–  ismerjék meg a bőr leggyakoribb kamaszkori elváltozásait és a tennivalókat, 

–  sajátítsák el a bőrápolás és az egészséges öltözködés ismereteit, 

–  ismerjék meg a mozgás szervrendszerének szerveit és a szervek szervrendszerben betöltött 

szerepét, 

–  értsék a mozgás során az izomzatban bekövetkező energiaváltozást, 

–  lássák a sport, a rendszeres mozgás és a megfelelő idejű és formájú pihenés jelentőségét 

a szervrendszer és az egész szervezet egészségének megőrzésében, 

–  tudják, milyen az egészséges testtartás, s ez váljék személyiségük jellemzőjévé, 

–  ismerjék meg a leggyakoribb mozgásrendszeri elváltozások okait, és igyekezzenek ezeket 

életvitelük során kiküszöbölni, 

–  sajátítsák el e két szervrendszerrel kapcsolatos elsősegély-nyújtási alapismereteket. 
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–  ismerjék a legfontosabb tápanyagokat, azok tulajdonságait és a szervezetben betöltött 

szerepüket, 

–  legyenek tisztában különböző népek (magyar, mediterrán) étkezési kultúrájával, 

étrendjével, 

–  értsék az étrendben tervezett változtatások fontosságát, 

–  sajátítsák el az egészséges táplálkozás szokásait, 

–  ismerjék az anyag- és energiaforgalom lebonyolításában részt vevő szervrendszerek 

felépítését és működését, 

–  lássák a szervrendszerek összehangolt – a szervezet mindenkori igényének megfelelő – 

működésének fontosságát, 

–  értsék az építő és lebontó folyamatok elválaszthatatlanságát, s arányaik meghatározó 

szerepét a szervezet állapotában, 

–  tudják példákkal bizonyítani a szerkezet-működés oksági összefüggéseit, 

–  ismerjék a rendszeres mozgás (sport) és a szervrendszerek „edzésének” fontosságát a 

betegségek megelőzésében, 

–  legyenek képesek ellenállni az alkohol és a cigaretta csábításának, 

–  tudják a vizsgálataik, kísérleteik során nyert tapasztalatokat értelmezni és ábrázolni 

(grafikon, 

–  ismerjék az idegrendszer szerveződését, fő részeit: központi, környéki szerveit; helyüket és 

felépítésüket, 

–  értsék az ingerület keletkezésének, vezetésének és átadásának menetét, 

–  legyenek képesek – az idegélettani folyamatoknál – a fizikai, kémiai ismereteiket 

alkalmazni, 

–  tudják a reflexív részeit, a feltétlen és a feltételes reflexek hasonlóságait és különbségeit, 

–  ismerjék a szabályozás alapelveit, 

–  tudják, hogy az akaratlagos működések szabályozását az agykéreg végzi, 

–  ismerjék a hormonális szabályozást végző mirigyek működését, 

–  lássák a hormonális és az idegi szabályozás különbségeit, 

–  értsék a szabályozás szerepét az alkalmazkodásban és a belső környezet viszonylagos 

állandóságának fenntartásában, 
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–  ismerjék az érzékszervek felépítését és a bennük lejátszódó érzékelési folyamatokat, 

–  legyenek képesek az érzékszervi csalódások felismerésére, 

–  ismerjék az élvezeti és kábítószerek káros élettani hatását, s tudjanak ezek csábításainak 

ellenállni, 

–  törekedjenek pszichés egészségük megőrzésére, 

–  ismerjék Pavlov munkásságának lényegét. 

–  ismerjék a férfi és a női szaporító szervrendszer részeit, felépítését, 

–  értsék a szabályozó és a szaporító szervrendszer működésének kapcsolatát, 

–  tudják, miben hasonlít és miben különbözik a két nem szaporító szervrendszerének 

működése, 

–  ismerjék fel a másodlagos nemi bélyegeket a női és a férfi szervezetben, 

–  lássák a nemi élet jelentőségét az ember életében, s alakuljon ki bennük megfelelő 

felelősségtudat, 

–  lássák a túl korai nemi élet veszélyeit, 

–  tudják, miként lehet elkerülni a leggyakoribb nemi úton terjedő betegségeket, 

–  sajátítsák el a személyi szexuális higiéné ismereteit, szokásait, 

–  ismerjék az emberi élet méhen belüli és kívüli szakaszait, jellemzőit, 

–  ismerjék az egyes egyedfejlődési szakaszokat, kiemelten a magzati élet fejlődését károsan 

befolyásoló környezeti és életmódbeli hatásokat, 

–  alakuljon ki bennük megfelelő empátia a segítségre szoruló korosztályok (gyerekek, 

öregek) iránt, 

–  értsék a mennyiségi (növekedés) és a minőségi (fejlődés) változások különbségét, 

–  ismerjék Semmelweis Ignác munkásságának lényegét, 

–  lássák a földi élet fenyegetettségét, a környezetvédelem szükségességét, 

–  legyenek aktív részesei környezetvédelmi programoknak, 

–  tudják a környezet, az életvitel és a szervezet közötti összefüggéseket, 

–  ismerjék a férfi és a női szerepeket, azok kialakulásának folyamatát, valamint helyesen 

értékeljék a két nem közötti különbségeket, 
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–  értsék a személyiség és az önazonosság fogalmait, valamint a reális énkép jelentőségét és 

kialakításának lehetőségeit, 

–  megtapasztalják az önismeret jelentőségét, és kialakításának néhány lehetséges útját, 

–  fejlődjön empátiás készségük saját korosztályuk és szüleik irányában is, 

–  ismerjék fel saját igényeiket, és azokat igyekezzenek építő és hatékony módon kifejezni, 

–  lássák, hogy felnövekedve tetteikért felelősséget kell, hogy vállaljanak, és számoljanak 

tetteik következményeivel, 

–  lássák az elfogadás iránti igény, az irigység és bűntudatkeltés veszélyeit, 

–  tudják, hogyan alkalmazkodjanak a hatékony kommunikáció eszközeit kapcsolataik 

alakításában, 

–  sajátítsák el az önérvényesítő viselkedés és a konfliktusmegoldás hatékony módját, 

–  ismerjék fel, hogy személyiségükön és kapcsolataik tudatosan alakíthatnak, 

–  ismerjék fel a serdülőkor depresszió jeleit. 
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Ének-zene/muzsikáló nagyvilág 5-6. 

5. osztály   A továbbhaladás feltételei 

I. A magyar népzene 

Követelmények 

A tanuló: 

– tudjon 13 dalt emlékezetbõl csoportosan, tisztán, érthetõ szövegkiejtéssel, pontos ritmusban 

elénekelni, – legyen képes a népzenei és honismereti tudás egységesítésére, összevonására, – 

ismerje fel a népi hangszereket a hangzásukról, – végezzen gyûjtõmunkát lakóhelyének népi 

kultúrájáról, – legyen jártas a magyar népi hagyományok és szokások világában 

(megnevezése és célja), – a felsorolás szintjén, területhez kötve nevezze meg a 

népdalgyûjtõket, – különböztesse meg az új és régi stílusú népdalok jellemzõit, – tudjon 

beszélni Kodály Zoltán életérõl, munkájáról, – legyen képes egyszerû ritmus, dallam és 

szöveg rögtönzésére (2-3 ütem), ismerje fel a többször meghallgatott zenemûveket, 

feldolgozásokat (szerzõ – cím – mûfaj). 

Dalok 

1. Szent István millenniumi éneke 

2. Egressy–Vörösmarty: Szózat 

3. Csillagok, csillagok 

4. Erdõ, erdõ, de magas a teteje 

5. Megyen már a hajnalcsillag 

6. Megrakják a tüzet 

7. Gyõri kanász a dombon 

8. A csitári hegyek alatt 

9. Nem vagyok én... 

10. A pünkösdi rózsa 

11. Bárdos: Rétrehívó 

12. Bárdos: Régi táncdal 

13. Szõnyi: Postaváró       A kívülrõl megtanulandó dalok! 
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Zenemûvek (teljes vagy részletek) 

1. Kodály: Ének Szent István királyhoz 

2. Egressy–Vörösmarty: Szózat 

3. Kodály: Gergely-járás 

4. Bartók: Gyermekeknek II/33. 

5. Bartók: Mikrokozmosz I. – 12, 14, 31; II. 65. 

6. Kodály: Székelyfonó 

7. Kodály: Kállai kettõs 

8. Kodály: Pünkösdölõ 

9. Bárdos: Régi táncdal 

10. Bárdos: Magos a rutafa 

11. Szõnyi: Mit mos? 

12. Eredeti népzenei felvételek (vokális és instrumentális) 

II. Elméleti ismeretek 

Követelmények 

A tanuló: 

– a tizenhatod értéket ismerje fel, reprodukálja s helyes elosztásban kottázza, írja le a 

különbözõ variációiban, – legyen képes abszolút és relatív módon szolmizálni és kottázni 1b 

elõjegyzéssel, – ismerje fel a dúr és moll hangsorokat, tudjon adott dallamot kvintváltással 

folytatni. 

III. Zenetörténeti korok, ismeretek 

Követelmény 

A tanuló: 

– tudjon a három korszakból egy-egy éneket szépen, finoman, halkan megszólaltatni, – 

ismerje a tanult korok jellemzõit (összevetve más mûvészeti területekkel) mûfajait, 

hangszereit és zeneszerzõit, – nevezze meg az emberi hang hangszíneit, – ismerje fel a 

hangszereket a hallott hangszín és a megszólaltatás technikája, módja alapján, – tudatosítsa 

magában: minden zenének van célja és mondanivalója, – a meghallgatott zenemûvek 

fõtémáját tudja szolmizálni vagy dúdolni, – jusson el a felismerés szintjére: „Ki nyer ma?” 

játék során a zeneszerzõ, a mûfaj és a zenei apparátus megnevezésével. 
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Dalok 

Kizárólag a memoriter dalok felsorolása: 

1. Salve Regina – gregorián 

2. Palestrina: Száll, zeng a dal 

3.Bach: Már nyugosznak a völgyek 

Zenemûvek (teljes vagy részletes) 

1. Lassus: Visszhang 

2. Purcell: Trombita – fanfár 

3. Vivaldi: F-moll hegedûverseny: A tél 

4. Bach: G-dúr menüett 

5. Bach: Már nyugosznak a völgyek 

6. Bach: H-moll szvit 

7. Händel: Gyõzelmi kórus 

8.Händel: Tûzijáték 

6. osztály 

Követelmények 

I. A magyar népzene 

A tanuló: 

– tudjon 9 magyar népdalt emlékezetbõl – csoportosan, karakteresen énekelni, a dallam és a 

szöveg egységének megteremtésével, – ismerje meg Békefi Antal és Olsvai Imre 

gyûjtõmunkáját, – tudjon idézni a tanult szokásokból és hagyományokból, – ismerje 

lakóterületének népzenei együtteseit (asszonykórus, Páva-kör, hangszeres együttesek, 

tánccsoportok). 

Dalok 

1. Õsszel érik babám 

2. Luca Panna 

3. Édesanyám, de sokszor kért a jóra 
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4. Zöld buborkát megcsípte a hideg dér 

5. Mit hoztunk kendteknek 

6. Ez a kislány belenéz a tükörbe 

7. Örvendetes napunk támadt 

8. A Vidrócki híres nyája 

9.Madárka, madárka 

Zenemûvek:   1. Eredeti felvételek,    2.Kodály Zoltán: Mátrai képek 

III.Magyar történeti énekek 

Követelmények 

A tanuló: 

– tudjon különbözõ korokból 7 magyar történeti éneket hangulatosan, érthetõ 

szövegmondással elénekelni, – határozza meg a dalokban elõforduló korabeli szavak, 

kifejezések jelentését, – ismerje fel a tanult hangszereket hangzás és alak alapján, – tudjon 

összefüggõen beszélni, Tinódi Lantos Sebestyén életérõl és mûveirõl, – értelmezze a históriás 

énekek, kuruc dalok és ‘48-as dallamok üzenetét. 

Dalok 

1. Ah, hol vagy magyarok... 

2. Ti magyarok, már Istent imádjátok 

3. Egri históriának summája 

4. Csínom Palkó 

5. Vörösbársony süvegem 

6. A jó lovas katonának 

7.Él a magyar, áll Buda még 

Zenemûvek 

1. Kodály: Ének Szent István királyhoz 

2. Lázár Attila: Ti magyarok 

3. Szõnyi Erzsébet: Egri históriának summája 4.L. Kecskés András: Csínom Palkó 
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III.Elméleti ismeretek 

Követelmények 

A tanuló: 

– ismerje fel hallás után és kottaképrõl a triolát, – legyen képes a 3/8-os és 6/8-os lüktetés 

megtartására, – tudja alkalmazni a módosító jeleket, – nevezze meg a kereszttel, majd b-vel 

módosított ABC-s hangokat, – tudjon kottázni egy kereszt (#) elõjegyzéssel ismerje fel és 

nevezze meg a szekund és a terc hangközöket 

IV. Zenetörténeti ismeretek 

Követelmények 

A tanuló: 

– tudjon 7 klasszikus dalt szépen, a megfelelõ tempóban is dinamikával énekelni, – ismerje a 

bécsi klasszicizmus korának jelentõségét, – tudja megnevezni a mûfajokat és a kor 

zeneszerzõit, – ismerje fel a meghallgatott zenemûveket. 

Dalok 

1. Haydn: Szerenád 

2. Haydn: Szüreti kórus 

3. Mozart: Vágyódás a tavasz után 

4. Mozart: Az erdõt járva sípolok 

5. Mozart: Bûvös csengettyû 

6. Beethoven: A mormotás fiú dala 

7.Beethoven: Lángolj fel a lelkünkben 

Zenemûvek 

1. Haydn: D-moll vonósnégyes 

2.Haydn: G-dúr szimfónia 

3.Mozart: Egy kis éji zene 

4. Mozart: Varázsfuvola 

5. Beethoven: Zongoraszonáta Op.13. 
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6. Beethoven: D-dúr hegedûverseny 

7. Beethoven: IX. szimfónia 

Ének-zene minimum követelmények 7-8. 

  

 7. évfolyam 

A tanuló: 

 tudjon 5 magyar népdalt énekelni, az érzelmi tartalmak, hangulatok és karakterek megjelenítésével, 

 legyen képes megkülönböztetni az új és a régi stílusú népdalokat, 

 tudjon 5 romantikus dalt, kellemes hangvétellel, kifejező előadásmóddal énekelni, 

 tudja megnevezni a magyar és egyetemes zenekultúra egyéniségeit, kiknek életútját, műveit ismerteti, 

 tudja levezetni a népdal, népies dal, népies műdal és a műdal jelentésének tartalmát. 

8. évfolyam 

A tanuló: 

–tudjon 5 újonnan tanult népdalt énekelni, egyéni előadásban, 

–ismerje és mutassa be röviden Bartók Béla életét és művészetét, 

–tudjon tájékozódni és viszonyítani a zenei vonalrendszerben, 

–tudjon 2 műdalt emlékezetből zeneileg igényesen, kifejezően megszólaltatni, 

–tudjon beszélni a XX. századi zene irányzatairól, zeneszerzőiről. 
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Minimumkövetelmények erkölcstan tantárgyból 5-8. évfolyam 

ERKÖLCSTAN ÖTÖDIK ÉVFOLYAM 

A tanuló legyen tisztában az egészség megőrzésének jelentőségével,tudja, hogy ezért maga is 

felelős, 

Képes legyen különféle szintű kapcsolatok kialakítására,ápolására, rendelkezzen a 

konfliktusok kezelésének ,az elkövetett hibák kijavításának néhány ,a gyakorlatban jól 

használható technikájával. 

ERKÖLCSTAN HATODIK ÉVFOLYAM 

Legyen tisztában azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet állapotára, 

törekedjen arra, hogy tevékenységével minél kevésbé károsítsa a környezetét. 

Ismerje a modern technika legfontosabb előnyeit, hátrányait,felismerje magán a függőség 

kialakulásának esetleges előjeleit. 

ERKÖLCSTAN HETEDIK ÉVFOLYAM 

Értse, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit veleszületett képességei 

alkalmassá teszik a tanulásra, mások megértésére, önmaga vizsgálatára. 

Képes legyen ellenállni a csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti autonóm döntéseket 

hozni. 

ERKÖLCSTAN NYOLCADIK ÉVFOLYAM 

Legyen nyitott más kultúrák befogadására. 

Van elképzelése saját jövőjéről, tisztában van azzal, hogy céljai eléréséhez erőfeszítéseket kell 

tennie. 

Tisztában van a függőséget okozó szokások súlyos következményeivel. 
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Fizika 7-8. 

7. évfolyam  

Minimum követelmény 

·        A tanuló legyen képes egyszerű jelenségek, kísérletek irányított megfigyelésére, 

a látottak elmondására, egyszerű tapasztalatok életkorának megfelelő értelmezésére. 

·        Tudja értelmezni és használni a tanult fizikai mennyiségeknek (út, sebesség, 

tömeg, erő, hőmérséklet, energia, teljesítmény) a mindennapi életben is használt 

mértékegységeit. 

·        Ismerje fel a tanult halmazállapot-változásokat a mindennapi környezetben (pl. 

hó olvadása, vizes ruha száradása, stb.) 

·        Legyen tisztában az energia-megmaradás törvényének alapvető jelenőségével. 

Értse, hogy egyszerű gépekkel csak erőt takaríthatunk meg, munkát nem. 

·        Legyen képes kisebb csoportban, társaival együttműködve egyszerű kísérletek, 

mérések elvégzésére, azok értelmezésére. 

  

fizika 

8. évfolyam  

Minimum követelmény 

·        A diák ismerje fel a tanult elektromos és fénytani jelenségeket, a tanórán és az 

iskolán kívüli életben egyaránt. 

·        Ismerje az elektromos áram hatásait és ezek gyakorlati alkalmazását. 

·        Ismerje és tartsa be az érintésvédelmi és baleset-megelőzési szabályokat. Legyen 

képes tanári irányítással egyszerű elektromos kapcsolások összeállítására, feszültség- 

és árammérésre. Tudja értelmezni az elektromos berendezéseken feltüntetett adatokat. 

·        Ismerje a háztartási elektromos energiatakarékosság jelentőségét és 

megvalósításának lehetőségeit. 

·        Tudja az anyagokat csoportosítani elektromos és optikai tulajdonságaik szerint. 

·        Legyen tisztában a szem működésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókkal, 

ismerje a szemüveg szerepét. Ismerje a mindennapi optikai eszközöket. 

·        Legyen képes alapvető tájékozódásra az iskolai könyvtár lexikonjai, 

kézikönyvei, természettudományos ismeretterjesztő könyvei, folyóiratai között. 
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Földrajz 7-8. 

7. évfolyam  

Minimum követelmény 

 A tanulók átfogó és reális képzettel rendelkezzenek a Föld egészéről és annak kisebb-nagyobb 

egységeiről (a földrészekről és a világtengerről, a kontinensek karakteres nagytájairól és tipikus tájairól, 

valamint a világgazdaságban kiemelkedő jelentőségű ország csoportjairól, országairól). 

 Ismerjék fel a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüggéseket és 

törtvényszerűségeket. 

 Legyenek képesek alapvető összefüggések, tendenciák felismerésére és megfogalmazására az egyes 

földrészekre vagy ország csoportokra, tájakra jellemző természeti jelenségekkel, társadalmi-gazdasági 

folyamatokkal kapcsolatban, ismerjék fel az egyes országok, ország csoportok helyét a világ társadalmi-

gazdasági folyamataiban. 

 Érzékeljék az egyes térségek, országok társadalmi-gazdasági adottságai jelentőségének időbeli 

változásait. 

 Ismerjék fel a globalizáció érvényesülését regionális példákban. 

 Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környezetkárosító hatását, a lokális 

problémák globális következmények elvének érvényesülését. 

 Legyenek tisztában a Földet fenyegető veszélyekkel, értsék a fenntarthatóság lényegét példák alapján, 

ismerjék fel, hogy a Föld sorsa a saját magatartásukon is múlik. 

 Rendelkezzenek a tanulók valós képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen kifejezhető 

adatok és az időbeli változások nagyságrendjéről. 

 Tudjanak nagy vonalakban tájékozódni a földtörténeti időben. 

 Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és gazdaságföldrajzi megfigyelések végzésére, a 

különböző nyomtatott és elektronikus információhordozókból földrajzi tartalmú információk gyűjtésére, 

összegzésére, a lényeges elemek kiemelésére. Ezek során alkalmazzák digitális ismereteiket. 

 Legyenek képesek megadott szempontok alapján bemutatni földrajzi öveket, földrészeket, országokat és 

tipikus tájakat. 

 Legyenek képesek a tanulók a térképet információforrásként használni, szerezzék meg a logikai 

térképolvasás képességét.  

8. évfolyam 

Minimum követelmény 

 Legyen átfogó ismeretük földrészünk, azon belül a meghatározó és a hazánkkal szomszédos országok 

természet- és társadalom-földrajzi sajátosságairól, lássak azok térbeli és történelmi összefüggéseit, 

érzékeljék a földrajzi tényezők életmódot meghatározó szerepét. 

 Birtokoljanak reális ismereteket a Kárpát-medencében fekvő hazánk földrajzi jellemzőiről, 

erőforrásairól és az ország gazdasági lehetőségeiről az Európai Unió keretében. 

 Legyenek tisztában az Európai Unió meghatározó szerepével, jelentőségével. 

 Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit összefüggésben a természeti 

erőforrásokkal. 

 Értsék, hogy a hazai gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok világméretű vagy regionális 

folyamatokkal függenek össze. 

 Topográfiai tudásuk alapján a tanulók biztonsággal tájékozódjanak a köznapi életben, a földrajzi térben, 

illetve a térképeken, és alkalmazzák topográfiai tudásukat más tantárgyak tanulása során is. 

 A topográfiai ismereteikhez tudjanak földrajzi-környezeti tartalmakat kapcsolni. 

 Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre. 

 Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy későbbi életük folyamán önállóan tovább gyarapítsák földrajzi 

ismereteiket. 
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Informatika 4-6. 

informatika 

4. évfolyam  

Minimum követelmény 

A tanuló: 

 Ismerje a számítógép működését; 

 Ismerje a számítógép használatára vonatkozó szabályokat; 

 Tudja használni az alapvető informatikai eszközöket; 

 Legyen képes interaktív kapcsolatot tartani a számítógép segítségével; 

 Tudjon készíteni egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumokat; 

·         Legyen képes a rajzeszközök megfelelő használatára; 

·         Tudjon rövid dokumentumokat készíteni tanári segítséggel; 

·         Legyen képes animációk megtekintésére; 

 Legyen képes közhasznú információforrások használatára. 

 Legyen képes információt kifejezni beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel; 

 Ismerje az algoritmus hétköznapi fogalmát; 

 Tudjon teknőcgrafikával ábrákat készíteni. 

 Legyen képes irányított módon információt keresni; 

 Ismerje a személyi információk és a személyes adatok fogalmát; 

 Ismerje a netikett alapjait; 

 Legyen képes eligazodni az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében; 

 Ismerje a könyvtárak alapszolgáltatásait; 

 Ismerje az elterjedt dokumentumtípusokat; 
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informatika 

5. évfolyam  

Minimum követelmény 

A tanuló: 

 Ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni; 

 Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret; 

 Ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait; 

 Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni; 

 Tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni; 

 Ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait; 

 Tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal; 

 Segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat; 

 Tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának 

szabályait; 

 Ismerjen a számítógép előtt végzett munka káros hatásait csökkentő szabályokat és 

mozgásgyakorlatokat; 

 Ismerjen alapvető adatvédelmi szabályokat. 

 Tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni; 

 Tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni; 

 Legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt; 

 Ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; 

 Képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni; 

 Legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; 

 Legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok szerint információt keresni; 

 Legyen képes a találatok értelmezésére; 

 Ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; 

 A különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat 

megtalálni, és további releváns forrásokat keresni; 

informatika 

6. évfolyam  

Minimum követelmény 

A tanuló: 

 Ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakter- és 

bekezdésformázásokat; 

 Használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit; 

 Ismerje egy bemutatókészítő-program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót készíteni; 

 Ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket; 

 Tudjon adatokat táblázatba rendezni; 
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 Segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, 

 Tudjon különféle adatbázisokban keresni; 

 Ismerje legalább egy digitális térképes alkalmazás szolgáltatásait. 

 Tudjon egyszerű programot készíteni; 

 Legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára; 

 A problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival. 

 Legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére; 

 Legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára; 

 Legyen képes az interneten talált információk mentésére; 

 Ismerje a netikett szabályait. 

 Ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

 Ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket; 

 Ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

 Szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való feltüntetésében. 

 Konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz szükséges 

információkat; 

 El tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyvtár szolgáltatásait. 

Kémia tantárgy kimeneti követelményei 7-8.  

A 7. évfolyam végén a tanuló 

  –  tudjon különbséget tenni a vizsgált testek anyagai között, azok jellemző tulajdonsága 

alapján, 

  –  tudjon megnevezni a természetben előforduló kémiai anyagokat, 

  –  a mindennapi életünkben használt anyagok esetében ismerje fel, hogy melyek az ipari 

termékek, 

  –  értse meg a kémiai ipar civilizált életünkben betöltött szerepét, 

  –  értse meg a kémiatanulás módszereit, legyen képes alkalmazni azokat. 

  –  tudjon példákat mondani a halmazállapot-változásokat kísérő energiaváltozások szerepére 

mindennapi életünkben, 

  –  legyen képes a különféle anyagok tulajdonságainak megállapítására, a megismert 

anyagcsoportokba történő besorolásra, 

  –  a különféle típusú kölcsönhatások bemutatása alapján legyen képes a kölcsönhatások 

csoportosítására, 

  –  tudja, hogy melyek az égés feltételei, mi a tűzoltás kémiai lényege, 

  –  ismerje az élelmiszerek tápanyagtartalma és értéke közötti összefüggéseket, az egészséges 

táplálkozás feltételeit, 
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  –  törekedjék mikrokörnyezetében a szennyező anyagok káros mértékű felhalmozódásának 

megelőzésére, 

  –  tudja a háztartási anyagokon szereplő pH adatokról a kémhatást megállapítani, 

  –  legyen képes a mindennapi életben előforduló oldatok készítési és felhasználási 

utasításában feltüntetett adatok értelmezésére, oldatok készítésére, 

  –  tudja a levegő összetevőinek nevét, ismerje a levegő és a víz szennyezésének fő forrásait 

és anyagait, 

  –  váljék tudatossá a víz életünkben betöltött szerepének fontossága, 

  –  tudjon példákat mondani a gyors és lassú égésre, ismerje az égésfajták hasonló és eltérő 

sajátosságait, 

  –  tudja felsorolni a különféle energiaforrásokat, azok környezeti hatásait, érezze az 

energiatakarékosság szükségességét, 

  –  tudja azt, hogy melyek a kőolaj-lepárlás termékei, milyen környezeti hatásaik vannak, 

tűzveszélyességüket, élettani hatásaikat, 

  –  tudják a gázzal működő berendezések használatának szabályait, tűz- és 

robbanásveszélyességét, az égéstermékek élettani hatásait, 

  –  ismerje az élelmiszerek tápanyagtartalma és értéke közötti összefüggést, 

  –  tudja felsorolni az atomot felépítő elemi részecskéket, 

  –  tudja megnevezni a megismert atomokat, ionokat, molekulákat és tudja felírni kémiai 

jelüket, 

  –  tudja használni a molekulamodelleket, 

  –  tudjon egyszerű számítási feladatot megoldani, 

  –  tudja használni a megismert laboratóriumi eszközöket, 

  –  legyen képes megadott utasítások alapján egyszerű kísérletek elvégzésére, 

  –  tudja kémiai ismereteit szabatosan néhány mondatban szóban vagy írásban 

megfogalmazni, 

  –  tudja hasznosítani az iskolai könyvtár ismeretterjesztő könyveit és folyóiratait 

ismereteinek kiegészítésére, 

  –  tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, 

ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat. 
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A 8. évfolyam végén a tanuló 

  –  ismerje az egyes elemcsoportok elhelyezkedését a periódusos rendszerben, 

  –  atomszerkezeti ismeretei segítségével legyen képes a periódusos rendszerben feltüntetett 

adatok alapján a halmazszerkezet és a tulajdonságok értelmezésére, 

  –  legyen képes értelmezni az elemek és vegyületek jellemző kémiai tulajdonságait, 

  –  legyen képes tendenciák megállapítására, 

  –  tudja megnevezni és kémiai jelekkel felírni a tanult elemeket és vegyületeket, ismerje 

azok fontosabb reakcióit, környezeti, élettani hatásait, 

  –  tudja használni a molekulamodelleket a tanult molekulák bemutatására, 

  –  tudja magyarázni a kémiai reakciók lényegét az elvégzett kísérletek alapján, 

  –  legyen képes csoportosítani a megismert anyagokat és változásokat, 

  –  leírás alapján tudjon tanulókísérleteket végezni, 

  –  tulajdonságaik alapján tudja azonosítani a köznapi életben is fontos szervetlen anyagokat, 

  –  tudja felsorolni a levegő és a természetes vizek szennyezéseit, 

  –  ismerje az egyes nemfémes elemek és vegyületek élettani, környezeti hatásait, 

  –  legyen áttekintése a nemfémes elemek oxidjainak, a savaknak és sóiknak szerepéről a 

természeti folyamatokban, a mesterséges anyagok körében, a háztartásban és az iparban, 

  –  ismerje fel az anyagok tulajdonságai és élettani, illetve környezeti hatásai közötti 

összefüggéseket, 

  –  tudja a mindennapi életben előforduló anyagokhoz mellékelt használati utasításokat 

értelmezni kémiai szempontból, 

  –  ismerje a mérgező anyagok jeleit, 

  –  tudja balesetmentesen használni a háztartási vegyszereket, 

  –  kísérje figyelemmel, és értelmezze a tömegkommunikáció útján közzétett 

környezetszennyezettségre vonatkozó adatokat, 

  –  érezzen személyes felelősséget, keressen cselekvési lehetőségeket közvetlen környezete 

megóvására, 

  –  tudja a fontosabb fémek fizikai és kémiai tulajdonságait, előfordulásukat, előállításukat és 

gyakorlati jelentőségüket, 
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  –  értse a fémes tulajdonságok hasonlóságának és változatosságának okait, 

  –  legyen képes általános ismereteit alkalmazni az egyes fémek tárgyalásakor, 

  –  tudja azt, hogy melyek azok az alkálifém- és alkáliföldfém vegyületek, amelyek 

mindennapi életünkben szerepet játszanak, azok élettani és gyakorlati jelentőségét, a vizek 

lágyításának módjait, 

  –  legyen átfogó ismerete a p-mező fémeiről, kiemelten az alumíniumról, az ónról, az 

ólomról, 

  –  értse az s- és a d-mező fémeinek tulajdonságbeli különbözőségeit, 

  –  ismerje a legfontosabb ipari fémek előállításának eljárásait, a technológiák környezeti 

hatásait, 

  –  értse az alumínium-, a vas- és acélgyártás gazdaságossági kérdéseit, 

  –  ismerje a réz- és a cink-csoport elemeit, 

  –  ismerje a fenti fémek fontosabb vegyületeinek felhasználási területeit, az alkalmazással 

kapcsolatos környezetvédelmi problémákat, 

  –  ismerje az ötvözés, a korrózió lényegét, a korrózióvédelem hátterét, 

  –  képes legyen értelmezni a mindennapok egyes kémiai folyamatait (pl.: fémtárgyak 

átalakulásai, mészoltás, a gipsz megkötése, fényképezés), 

  –  ismerje az egyes anyagokhoz kapcsolódó kémiatörténeti vonatkozásokat, 

  –  tudjon számítási feladatokat megoldani, 

  –  értse az elemek és vegyületek körforgását a természetben, az élettelen és az élővilág 

fontosabb kapcsolatait, 

  –  lássa a környezetvédelmi kérdések összefüggéseit, 

  –  legyen képes a különféle információhordozók (videó- és tv-filmek, folyamatábrák, 

Internet) felhasználására az ismeretszerzésben, 

  –  ismerje a hazai vegyipar történetének jelentős állomásait, fontosabb termékeit. 
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2.számú melléklet 

Minimumkövetelmények 

Gimnázium 
Nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam 

magyar nyelvből 

Minimumkövetelmények (5. osztály) 

Írása legyen rendezett, olvasható. 

Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén. 

Kevés hibával másoljon 8-10 soros szöveget vagy 10-15 nehéz szót. 

Tudja, mit jelent a kommunikáció szó, mik a tényezői. 

Tudja felsorolni a beszélőszerveket. 

Ismerje a következőket: hangok felosztása, a magán- és a mássalhangzók felosztása 

Ismerje a mély és magas magánhangzókat. 

Tudja, mi a hangrend törvénye, és azt ismerje fel a szavakban, ill. maga is tudjon 

példákat gyűjteni. 

Tudja felsorolni a helyesírási alapelveket: a kiejtés, a hagyomány és a szóelemzés elvét. 

Ismerje az abc-t, a betűrendbe sorolás szabályait, ezt a gyakorlatban is tudja alkalmazni. 

Tudjon egyjelentésű és rokon értelmű szavakat gyűjteni, ismerje fel az ellentétes jelentést 

a szavak között. 

 

Minimumkövetelmények magyar nyelvből 6. osztály 

A kiejtés fő szabályaihoz és a beszédhelyzethez alkalmazkodó beszéd. 

A kapcsolattartás elemi udvariassági formáinak ismerete. Szépirodalmi szövegek 

értelmes, folyamatos felolvasása. 

Rendezett olvasható íráskép, megfelelő tempójú írásmód. 

Ismerje fel az alapszófajokat a különböző szövegekben.  

Ismerje az igével kapcsolatos szám, személy, idő, mód fogalmát. 

Ismerje a földrajzi nevek helyesírását. 

Egyszerűbb helyesírási szabályok önálló alkalmazása a szófajok témakörből/ 

Tollbamondás. 

Ismereteinek rövid szóbeli és írásbeli összefoglalása, vázlatkészítés. 

  

Minimumkövetelmények magyar nyelvből 7. osztály 



 

 

194 

Rendelkezzen a tanuló a 6. osztályban tanult nyelvtani ismeretekkel: ismerje fel a 

következő szófajokat: főnév, melléknév, számnév, névmás, igék, névelő. Ismerje a 

névszók fogalmát. 

Tudja felsorolni az alárendelő szószerkezetek fajtáit ( tárgyas, jelzős, határozós), ismerje 

a mondatrészek jelölését (az aláhúzás módját, jelölését az ágrajzban). 

Tudja elmondani az állítmány fajtáit, az alany és az állítmány kérdéseit. 

Ismerje fel az alanyt, az igei és a névszói állítmányt. 

Tudja elmondani a tárgyas szószerkezet kérdését, ismerje jelölési módját. 

Tudja felsorolni a határozók fajtáit, azok kérdéseit. 

Ismerje fel a határozós szószerkezetek gyakoribb fajtáit: hely, idő, ok, cél, eszköz, 

társ,mód, állapot, szám, részes, ismerje jelölésük módját. 

Tudja felsorolni a jelzők fajtáit, azok kérdéseit. 

Ismerje fel a következő jelzőket: minőség, mennyiség, birtokos. 

Írása legyen olvasható és rendezett. Diktálás után írt szövegben legyen képes a hibáit 

javítani. Az alapvető és gyakran használt tulajdonneveket (saját adatai) írja hibátlanul. 

  

 

Minimumkövetelmények magyar nyelvből 8. osztály 

Rendelkezzen a tanuló az előző években szerzett nyelvtani ismeretekkel minimális 

szinten. Ismerje fel a mondatokat a beszélő szándéka szerint, az írásjeleket helyesen 

alkalmazza a mondatok végén. 

Tudja megkülönböztetni az egyszerű és az összetett mondatokat. 

Tudja elmondani az alárendelő összetett mondatok ismérveit, fajtáit, egyszerűbb 

összetett mondatot tudjon ábrázolni. 

Ismerje a mellérendelő összetett mondatok fajtáit, jeleit, néhány kötőszót, és tudjon 

elemezni egyszerűbb mellérendelő összetett mondatot. 

Írásképe legyen olvasható, áttekinthető 

Tudjon szöveget leírni hallás után, 10-15 mondatot kb.10 perc alatt. Írástempója legyen 

megfelelő. Az alapvető tulajdonneveket írja helyesen (saját adatai) 

Ismerje a mondatvégi és mondatközi írásjeleket, tudja kis hibával alkalmazni. 

Tudjon önéletrajzot írni tanári segítséggel. 

Ismerje az iskolai könyvtárat, tudjon benne eligazodni. 
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Rendelkezzen minimális nyelvtörténeti ismerettel: tudja felsorolni nyelvrokonainkat, 

tudja jellemezni a magyar nyelv természetét. 

Legyen fogalma a nyelvjárásokról, a nyelvváltozatokról. 

 

 

Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály 

A tanuló legyen képes életkorának megfelelő tempóban olvasni a tankönyv prózai és 

verses szövegeit. Az ismert szövegeket tudja értelmezni. 

Tudjon felsorolni néhányat az év során tanult művek közül címmel és szerzővel együtt. 

Adott műcímhez tudjon szerzőt (írót, költőt) rendelni, a tanult írók, költők nevéhez egy-

egy mű címét társítani: (Petőfi: János vitéz, Alföld, Egy estém otthon, Arany: Családi 

kör, Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, stb). 

Ismerje és tudja vázlatosan elmondani Petőfi életét, tudjon néhány adatot Molnár Ferenc 

életéről, tudja elhelyezni a korban. 

Ismerje és tudja elmondani a János vitéz, a Tündérszép Ilona, a Fehérlófia, A Pál utcai 

fiúk tartalmát. 

Ismerje az alábbi fogalmakat, tudja azok legfőbb sajátosságait: elbeszélő költemény, 

népdal, regény, mese, monda, mítosz 

Tudja felsorolni a szóképeket: metafora, hasonlat, megszemélyesítés, ismert szövegben 

tanári segítséggel ismerje fel őket. 

A tankönyvben lévő mítoszok közül egy szabadon választottnak tudja elmondani a 

tartalmát. 

Tudja elmondani a kötelező memoritereket 

 

Minimumkövetelmények magyar irodalomból 6. osztály 

A nép és műköltészet megkülönböztetése. 

A monda fogalma, fajtái. Egy monda tartalmának ismertetése. 

Balladák. A megismert írók , költők életrajzának legfontosabb elemei, műveik. /Arany 

János, Fazekas Mihály, Csokonai Vitéz Mihály, Janus Pannonius, Gárdonyi Géza 

Alapvető műnemek és műfajok ismerete /líra, epika, dráma; népdal, ballada, elbeszélő 

költemény, regény, epigramma stb. 

Költői képek, nyelvi alakzatok felismerése. 
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A művek szerkezetét, cselekményét, jelentését feltáró, egyszerűbb szövegelemzés: 

Arany: Toldi, Fazekas: Lúdas Matyi, Gárdonyi : Egri csillagok, egy ballada, néhány 

vers 

A memoriterek szöveghű felidézése. 

Az epikai művek néhány fontos adatának megnevezése, a kiinduló helyzet, a helyszín, a 

szereplők, a főhős útjának állomásai, a cselekmény menete. 

Az írásos szöveg rendezett elhelyezése. 

 

Minimumkövetelmények irodalomból 7. osztály 

A tanuló legyen képes a szöveg értő olvasását biztosító olvasásra, továbbá az olvasott 

művek tartalmáról szabatosan beszámolni. 

Ismerje a reformkor legfőbb jellemzőit, tudja elhelyezni a korban, ismerje kulturális 

intézményeit, tudja íróit, költőit felsorolni. Tudja megfogalmazni, hogy mit tanultunk 

irodalomból a 7. osztályban, vagyis a tanult írókat, költőket irodalmi alkotásokat tudja 

felsorolni. 

Tudja felsorolni az irodalmi műnemeket és műfajokat. 

Ismerje a következő költők életét vázlatosan a tk. szövegei alapján: Kölcsey Ferenc, 

Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán. 

Tudja megfogalmazni a következő fogalmak legfontosabb jegyeit: dal, epigramma, óda, 

himnusz, elégia, regény, ballada, novella. 

Tudja a következő memoritereket: Himnusz, Szózat, Reszket a bokor, mert… + még két 

a tankönyvből szabadon választott Petőfi-verset. 

Legyen tisztában a kijelölt kötelező olvasmány, Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

cselekményével, tudja felsorolni a főszereplőket. 

Ismerje és tudja elmondani a Mikszáth-novellák cselekményét. 

  

 

 

Minimumkövetelmények irodalomból: 8. osztály 

A tanuló legyen képes a szöveg értő olvasását biztosító olvasásra, az olvasott szöveg 

tartalmának elmondására. 

Tudja elmondani, hogy mit tanultunk irodalomból 8. osztályban, vagyis felsorolni az írók 

költők nevét, tudjon említeni 8.-ban tanult irodalmi alkotásokat. 
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Tudja az irodalmi műfajokat műnemek szerint elrendezni, ismerje a következő 

fogalmakat: líra, epika, dráma, dal, elégia, epigramma, regény, novella, ballada, óda. 

Ismerje a következő költők életét vázlatosan, a tankönyvben lévő szöveg alapján: Ady 

Endre, Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Juhász 

Gyula, József Attila, Radnóti Miklós. 

Ismerje a következő fogalmakat: szonett, leoninus, lélektani novella. 

Tudjon három idén tanult költeményt.  

Tudja elmondani Móricz Zsigmond: Hét krajcár című novellájának tartalmát. 

Ismerje Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig c. regényének tartalmát, ismerje a 

szereplők nevét, ugyanígy Tamási Áron: Ábel c. regényét.   

Tudjon az idén tanult irodalmi alkotásokról 2-3 mondatot mondani. 

 

 

Magyar irodalom 

A gimnázium 9-12. évfolyam  

 

Belépő tevékenységformák 

 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése; kulturált nyelvi magatartás 

Az irodalmi művekben, illetve  az  órai  megbeszélésben  észlelt  kommunikációs  

zavaroknak,  

majd ezek okainak felismerése és törekvés a feloldásukra. Az irodalmi művek szereplőinek 

magatartásában érzékelhető manipulációs szándékok felismerése. A szereplők testbeszédének 

(nem nyelvi kifejezőeszközeinek) értelmezése a színpad és a film világában. 

2. Olvasás, írott szöveg megértése 

A szöveg makro-mikro szerkezetének, az egész és rész viszonyának vizsgálata szépirodalmi 

művekben. Az olvasott szépirodalmi szövegek szó szerinti és a kommunikációs helyzetből, 

illetve a szöveg sajátos szervezettségéből adódó többletjelentéseinek tudatos 

megkülönböztetése. Legalább egy mű elemző bemutatása során különböző műértelmezések 

összevetése egymással és az értelmezett művei. Gyakorlatok a köznyelvitől elütő (például 

régies) szövegek megértésére. 

3.Írás, szövegalkotás 

Szöveg átalakítás hangnem- és szempontváltással, tömörítés megadott terjedelemben, 

szövegfeldolgozás megadott kérdések, szempontok alapján.  



 

 

198 

A kommunikációs helyzetnek (ki, kinek, milyen céllal, milyen formában) megfelelő szabatos 

szövegalkotás a felépítés, tagoltság, kifejtettség, tartalmasság, koherencia, kifejezésmód és a 

műfaj figyelembevételével különféle témákban. 

A címzettnek, a témának, a beszédhelyzetnek megfelelő szóbeli megnyilatkozás a személyes 

érintettség kifejezésével. Különböző nézőpontú értékelések érveinek összevetése alapján 

önálló állásfoglalás különféle műfajokban.  

Kreatív gyakorlatok az „alkotótárs” helyzetéből, művek szereplőinek jellemzése egy  

másik szereplő nézőpontjából, jelenetek előadása hangnemváltással,  

befejezés változatok alkotása, történetátírás új nézőpontból. 

Szereplők – drámai szituációhoz kötődő –feltételezhető gondolatainak megfogalmazása. 

Vizuális elemek (kiemelések, betűtípusok, színek, illusztrációk) tudatos alkalmazása az írott  

nyelvben.  

4. A tanulási képesség fejlesztése 

Gyakorlottság a jegyzet - és vázlatkészítésben írott szövegről, előadásról. 

Irodalmi és köznapi témákban ismeretterjesztő, értekező szövegek feldolgozása, az adatok 

rendszerezése önállóan vagy csoportmunkával.  

Az iskolában tanult anyag kibővítése önálló könyvtári kutatással, különböző típusú 

dokumentumok (könyv, folyóirat, video, multimédia, CD) kiválasztása, értékelése és 

felhasználása meg-adott vagy választott témában. 

5. Az irodalom és az olvasó kapcsolata; ismeretek az irodalomról 

Az irodalom, mint valóságmodell és teremtett világ. Néhány példa ismerete a jelentés és a 

hatás történeti feltételezettségéről és változásairól, a befogadás és a jelentésadás 

történetiségéből. 

Tapasztalatszerzés az európai és a magyar irodalom két nagy forrása, a görög-római antikvitás 

és a Biblia utóéletéről, hatásáról, a közös hagyományban utalási rendszerként való 

továbbéléséről. Bizonyos toposzok, archetípusok, vándormotívumok fölismerése, a tanult 

művek elhelyezése motivikus kontextusban (például évszakok, sziget, hegy, kert, tűz, utazás). 

Epikai művekben az idő-és eseményszerkezet fölismerése; a cselekményszálak szétválasztása  

több szálon futó cselekmény esetében; eseményszerkezet és szövegszerkezet (fabula és 

szüzsé) viszonyának vizsgálata. 

A szerző, az elbeszélő és a szereplők megkülönböztetése, a nézőpontok érzékelése, az 

elbeszélő nézőpont, a beszédhelyzet (látókör) azonosítása és funkciójának értelmezése az 

olvasott művekben. 

Az előreutalások és késleltetések fölismerése, szerepük megfogalmazása. 
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A leírások funkciójának értelmezése, a jellemzés eszközeinek azonosítása. 

Lírai művekben a költő életrajzi alakja és a versben megszólaló ,,én” megkülönböztetése. 

A vers beszédhelyzetének, a megszólító és megszólított viszonyának bemutatása. 

A lírai kompozíció néhány meghatározó elemének (például beszédhelyzet, időszerkezet, 

logikai refrén) azonosítása. 

A lírai költemény hangnemének, műfajának, verstípusának megnevezése. 

A versritmus és a rímelés jellegének és hangulati hatásának, valamint néhány alapvető 

versfor-mának az ismerete; a tanult művekben a szöveghangzás szerepének fölismerése. 

A dráma műnemének, sajátosságainak meghatározása; a cselekmény elemeinek és 

szerkezetének bemutatása; szövegtípusok azonosítása a drámában. 

Idő-, tér-és cselekménykezelés fölismerése a tanult drámákban; párhuzamos jelenetek, az 

epikai és drámai cselekményszervezés és az időkezelés összevetése. 

A tragédia, a tragikus hős meghatározása, jellemzése. 

A drámai konfliktus, az akció és dikció, az írott mű és az előadás viszonyának bemutatása. 

A dráma és a színház kapcsolatának, kölcsönhatásának jellemzése az európai színház- 

és színjátszástörténet néhány nagy korszakában. 

Irodalmi és művelődéstörténeti ismeretek alapján tájékozódás az irodalom kronológiájában és 

földrajzában. 

Az olvasott művek elhelyezése a korban, néhány fontos részlet fölidézése az alkotók 

életrajzából. 

Korokhoz kötődő témák, problémák meglátása a tanult irodalmi művekben és értekező prózai  

alkotásokban. 

Egy-egy irodalmi mű fogadtatásának ismerete a saját korában, jelentősége az utókor 

szemében. 

Kapcsolatok fölismerése az európai irodalom kezdetei és későbbi magyar irodalmi alkotások  

között. 

Kortársi kapcsolatok, az irodalom és más művészeti ágak közti összefüggések fölfedezése a 

tárgyalt művekben. 

6. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése 

Az irodalom önmegértést, önértelmezést elősegítő funkciójáról való tapasztalat felhasználása. 

A művekben megjelenő emberi szerepek, csoportnormák és értékek fölismerése és 

azonosítása. 

Az eltérő és egymással szembesülő igazságok, egyazon kérdésre adott különböző 

magatartásválaszok jellemzése. 
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Állásfoglalás írása a mű egy szereplőjének vagy egészének értékrendjéről. 

Értelmezések tételmondatainak kiemelése, alátámasztása vagy cáfolata saját érvekkel. 

 

9. évfolyam 

 

Bevezetés a műértelmezésbe különböző művek  elemzése alapján. Verses és prózai szövegek 

értelmezésének alapvető ismeretei, a két szövegtípus különbségei., 

Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia, Az ősi magyar hitvilág (Jankovics 

Marcell: Ének a csodaszarvasról (részlet).   

Mitológiai történetek és hősök különféle feldolgozásokban; történettípusok. A görög 

mitológia  a világ születése; istenek születése és harca; istenek nemzedékei, világkorszakok; 

az ember teremtése, az olimposzi istenek  

Homérosz: Iliász, Odüsszeia (részletek)  - Az Odüsszeia szerkezete, embereszménye, 

világnézete összehasonlítva az Iliásszal. 

Egy szemelvény a görög lírából (pl. Anakreón, Szapphó, Alkaiosz,) és prózaepikából 

(Aiszóposz fabuláiból). A szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok.  

Szemelvények a római lírából és epikából, Horatius és Vergilius egy műve, továbbá például 

Catullus, Phaedrus – művek vagy részletek. 

 

A görög dráma - kialakulása, a színház részei, a színészek jellemzői. A drámairodalom 

kezdetei. 

A mondakör ismerete, mint az Antigoné „előzménye”. A dráma szerkezete, a szereplők 

jellemzése. 

 

A Biblia mint kulturális kód Könyvek az Ó-és Újszövetségből(Teremtés könyve, Vízözön –

a két forrás összehasonlítása -, Jónás könyve, Zsoltárok könyve.) Evangéliumok, A Biblia 

felépítése, 3, minimum 1 ószövetségi könyv ismerete. 

 

Egyházi irodalom - a középkor irodalomból, példák, jellemző rövid részletek a különféle 

irodalomtípusokra, pl. himnuszköltészet, vallomás, legendák; hősi ének, trubadúr- és 

lovagi költészet, vágánsdalok. Dante: Isteni színjáték szerkezete (részlet/ek a Pokolból). 

Villon művei (pl. egy-két részlet a Nagy testamentumból, 15. sz.) 
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Középkori írásbeliség, műfajok, nyelvemlékek. Halotti beszéd és könyörgés; Ómagyar 

Mária-siralom. 

 

Szemelvények a 14–16. századi európai reneszánsz irodalomból. Az itáliai kora reneszánsz 

irodalomból: Petrarca: Daloskönyv (egy-két szonett), Boccaccio: Dekameron (egy novella). 

 

A magyar reneszánsz irodalma 

Janus Pannonius lírája, jellemző témái (pl. öntudat, békevágy, betegség). Epigrammák és 

elégiák (pl. Egy dunántúli mandulafáról, Búcsú Váradtól, Saját lelkéhez). 

 

 

 

 

 

 

10. évfolyam 

 

Balassi Bálint lírája; költői tudatosság; az életmű néhány tematikus és formai jellemzője. Egy 

katonaének (kompozíció, értékrend). Legalább további két mű értelmezése (szerelmi 

tematika, pl. Júlia-vers / Célia-vers; istenes tematika, zsoltárparafrázis vagy könyörgésvers, 

pl. Adj már csendességet) Megformáltság, szerkezet (pl. aranymetszés, hárompillérű 

kompozíció). 

 

Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában - Az angol színház a 16–17. 

században (színház, előadás és dramaturgia összekapcsolódása). Shakespeare egy drámája, - 

A tanuló  ismer, szállóigét;  képes egy mű részletes elemzése kapcsán a hősök 

jellemzésére, magatartásuk, konfliktusaik értékelésére. 

 

A barokk és  a rokokó irodalma - Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek); a barokk 

eposz (szerkezet; koncepció; embereszmény /a főhős mint Krisztus katonája; értékrend. 

  

A klasszicizmus elvárásai -Tragédia és komédia. A francia színház a 17. században (színház, 

előadás és dramaturgia összekapcsolódása). Molière: Tartuffe: A komikum megjelenési 
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formái, a tanuló képes egy mű részletes elemzése kapcsán a hősök jellemzésére, 

magatartásuk, konfliktusaik értékelésére. 

 

A felvilágosodás irodalma - A felvilágosodás irodalmának jellemző műfajai és 

stílusirányzatai: klasszicizmus, szentimentalizmus (érzékenység), rokokó. Művek, 

szemelvények az angol, francia és német irodalomból, pl. Defoe, Swift, Voltaire, Goethe 

különféle műfajú alkotásaiból.  

 

A felvilágosodás korának magyar irodalma: rokokó, klasszicizmus és szentimentalizmus 

Művelődési programok. Bessenyei György értekező prózai művének részlete (pl. 

Magyarság). Alkotói csoportok, irodalmi központok, sajátos életutak (pl. Batsányi János, 

Kármán József). Kazinczy Ferenc irodalomszervező tevékenysége és írói munkássága 

(legalább egy epigrammája).  

 

Portré: Csokonai Vitéz Mihály portréja; életművének műfaji, formai és stiláris 

sokszínűsége A Reményhez, A tihanyi Ekhóhoz és még legalább egy mű (pl. Az estve, 

Tartózkodó kérelem, A Magánossághoz) alapján. 

 

Portré: Berzsenyi Dániel portréja; jellemző műfajok, témák, életérzések költészetében. A 

közelítő tél, A magyarokhoz I. és legalább még egy mű (pl. Levéltöredék barátnémhoz, 

Osztályrészem) értelmezése.  

 

Portré: Kölcsey Ferenc alkotói portréja; közéleti szerep, egyéni és közösségi sors. Hymnus 

és még egy lírai alkotása (Elfojtódás; Vanitatum vanitas; Zrínyi dala; Zrínyi második éneke). 

Értekező prózája (pl. Nemzeti hagyományok és / vagy a Parainesis részlete).  

 

Vörösmarty Mihály portréja. Romantikus világlátás, tematika és képalkotás lírában és 

drámában a Szózat; Előszó és még egy-két lírai alkotás (pl. Késő vágy; Gondolatok a 

könyvtárban; Az emberek, A vén cigány) alapján, illetve a Csongor és Tünde értelmezésével 

(pl. alapkérdések, értékszerkezet, motívumok, műfaji sajátosságok: mesejáték/drámai 

költemény). 
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Katona József: Bánk bán – sok szempontú műértelmezés. Pl.  magánéleti és közéleti 

konfliktus, alapkérdések;  a szereplők körei, Bánk összeomlása; a címszereplő 

megítélésének változatai;  felépítés, szerkezeti megoldások. 

 

Petőfi Sándor életműve. Pályaszakaszok és jellemző alkotások. A népi szemléletmód hatása; 

romantika és népiesség. Témák (pl. szerelem, táj, ars poetica), versciklusok; lírai műfajok és 

líratípusok (pl. dalok, helyzetdalok, ódák, elégiák, rapszódiák; tájlíra, forradalmi látomásvers) 

és versformák változatossága; A puszta, télen; A XIX. század költői; Európa csendes, újra 

csendes…; Szeptember végén – egyik vers elemző bemutatása.  

 

A magyar romantika irodalma - romantikus ábrázolásmód, romantika és népiesség, 

heroizmus és humor, regényműfaji változatok, történelmi regény, anekdota, anekdotikusság. 

Jókai Mór: Az arany ember elemző értelmezése sok szempontú megközelítéssel, pl.: a 

romantika megjelenési formái; műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, elbeszéléstechnika, 

nézőpont, közlésformák; hangnemi és motivikus összetettség.  

 

Kulcsfogalmak/fogalmak: szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi 

konvenciók, kaland, utazás mint cselekményszervező elv; dal, elégia, epigramma, himnusz, 

hexameter, fabula, archetípus, toposz, dráma, tragédia, komédia, színház, előadás, párbeszéd, 

helyzet, jelenet, konfliktus. 

 Színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, dialógus, akció, dikció, 

alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, katarzis, dal, óda, strófaszerkezet, elégia, 

ekloga, episztola, ars poetica, átváltozástörténet. 

Középkori irodalom, himnusz, legenda, vallomás, trubadúr, lovagi költészet, vágánslíra, 

nyugat-európai verselés, rím, tercina, testamentum, balladaforma, refrén. 

Reneszánsz, humanizmus, humanista, novella, szonett, versciklus. 

Commedia dell’arte, farce, misztériumjáték, moralitás, passió, rögtönzés, állandó típusok, 

színpadformák. 

Elégia, epigramma, búcsúzásvers, refrén, disztichon, költői magatartás, irónia, gúny, 

újplatonizmus. 

Barokk eposz, eposzi konvenciók a barokkban, erkölcsi érték, heroizmus, körmondat. 
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Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, valóság és fikció, elbeszélői 

nézőpont, kalandregény, robinzonád, fejlődésregény, énregény, levélregény, tézisregény, 

ellenutópia, szatíra (szatirikus hangnem). 

Nyelvújítás, irodalmi élet, művelődési program, értekezés, szentencia, szimultán ritmus, 

bölcseleti óda, elégiko-óda, elégia, dal, episztola, létösszegzés, időszembesítő verstípus. 

Nemzeti himnusz, értekezés, intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, rapszódia, 

romantikus irónia, drámai költemény. 

Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatása, továbbélése többféle értelmezésben az 

európai és a magyar irodalomban, képzőművészetben, filmen. 

A tanuló képes legyen a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek főbb jellemzőinek 

bemutatásra, a művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszer, lényegre törő 

ismertetésére, értelmezésére.  

Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására a szövegfonetikai eszközök helyes 

alkalmazásával, tudatos szövegmondással. 

 

 

 

 

11. évfolyam 

Kiemelt feladat a szövegértés és a szövegalkotás tanítása. 

Ennek a képzési szakasznak a végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek. Fontos cél, hogy 

ismereteik és képességeik birtokában önállóan fel tudjanak készülni a közép- és az emelt 

szintű érettségire.  

 Képesek legyenek az összetett szövegek elsődleges jelentése mögé látni, a jelentéseket 

értelmezni, gondolataikat írásban és szóban is pontosan és elegánsan, illetve az adott 

kommunikációs helyzetnek megfelelően megfogalmazni. Képessé váljanak érvekkel vagy 

cáfolatokkal igazolni nézeteiket, véleményüket.  

A tanulmányaik során szerzett ismereteik és készségeik révén ismerjék a magyar 

irodalomtörténet korszakait, képesek legyenek azokat az európai és világirodalmi 

folyamatokkal összekapcsolni. Lássák meg a magyar irodalom nagy filozófiai, társadalmi, 

esztétikai kérdésfelvetéseit, az egyes művekben található válaszokat ezekre a kérdésekre.  

Tudják értelmezni a szerzők és irodalmi alkotások időn és téren átívelő párbeszédét, a magyar 

irodalom jellegzetes motívumait, s ezek jelentésváltozását az irodalom történetében.  
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Ez az utolsó nevelési-oktatási szakasz, melyben lehetőség nyílik az erkölcsi és érzelmi 

nevelésre. A XIX-XX. századi irodalmi művek két nagy témája a nemzeti, illetve a személyes 

identitáskeresés Ennek a képzési szakasznak a feladata – a műveltségátadás, a kompetencia és 

érzelemfejlesztés mellett –, hogy a tanulóknak segítséget nyújtson a pályaválasztásban, 

felkészítse őket a továbbtanulásra. 

A XIX-XX. századi irodalom rendkívüli gazdagságából ismerjenek meg a diákok átfogó 

életműveket, több műnemben alkotó szerzőkről portrékat, illetve egy-egy – döntően egy 

műnemben alkotó – szerzőről vagy egy kiemelkedő irodalmi alkotásról metszetet kapjanak. 

Cél, hogy ismerjék meg a XIX-XX. század kiemelkedő jelentőségű, már lezárt életművel bíró 

alkotóit, a két század stílusirányzatait, irodalmi mozgalmait. 

 

Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából 

Arany János életműve  - A tanuló  ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Arany költői 

szerepét a magyar irodalom történetében; költészetének jellegét. Műfajok (pl. elégiko-óda, 

elégia) és szerkesztésmód, verstípusok (pl. idő- és értékszembesítés, létösszegzés) a 

nagykőrösi és a kései költészetben (Letészem a lantot, Epilogus és legalább még két-három 

lírai alkotás). A ballada műfaji sajátosságai; tematikus és szerkesztésmódbeli különbségek a 

két balladakorszak alkotásaiban (Ágnes asszony, A walesi bárdok és még legalább 1–2 

ballada).  

 

Mikszáth Kálmán alkotásainak jellemzői, témák, motívumok és műfaji változatok az 

életművében; írásművészetének sajátosságai, stílusszintézise. A jó palócok novelláinak világa 

(legalább két mű elemzése) – Az a fekete folt, Bede Anna tartozása…vagy egy Mikszáth-

regény (pl. Beszterce ostroma, A Noszty fiú esete...) elemző értelmezése, pl. műfaji változat; 

szerkezet, jellemábrázolás, elbeszéléstechnika, nézőpont, közlésformák, hangnemek; 

problematika (pl. megkésettség, dzsentriábrázolás) 

Madách Imre: Az ember tragédiája -  A drámai költemény műfajának következménye a 

szerkezetre és hősökre. Felépítés (cselekmény-szerkezet: keret- és történeti színek, 

személyiségközpontúan / lírai szerkezet: tematikus). Műismereti minimuma: a Tragédia  

elemző feldolgozása és memoriter: részlet(ek) a műből, valamint szállóigévé vált sorok 

elmondása.  

Vajda János lírája-  A 19. század második felének magyar irodalmából néhány szerző és 

mű(részlet) ismerete. Vajda János alkotói helyzete, költészetének jellemzői (legalább egy 

műve, pl. Húsz év múlva, A vaáli erdőben, Az üstökös).  
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A századvég és századelő novellisztikája (műelemzési lehetőségek, pl. Gozsdu, Petelei, 

Gárdonyi, Tömörkény, Bródy Sándor műveiből) 

A klasszikus modernség irodalma 

Művek, szemelvények az angol/amerikai, francia, német és orosz irodalomból (pl. Lev 

Tolsztoj, Dosztojevszkij alkotásaiból, illetve Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Rilke, 

Whitman) műveiből. A választott szerzőkhöz, művekhez kapcsolódó fogalmi ismeretek. A 

realista és naturalista epika jellemzői (esztétikai elvek, tematika, látásmód, stílus- és 

formajegyek) a 19. században, ill. Impresszionizmus, szimbolizmus és a lírai műnem 

megújítása. 

Egy drámai mű elemzése a 19. század második feléből pl. Ibsen: A vadkacsa – az ibseni 

dramaturgia sajátosságai, pl. az analitikus szerkesztésmód felújítása, középponti szimbólumok 

alkalmazása, reformátorok és rezonőrök, hangnemkeveredés stb.; a szerző problémafelvetése, 

pl. házassági válság, életválság. 

12. évfolyam 

Világirodalom a XX. században - A modernizmus irodalma 

Kafka, Thomas Mann 

Epikus művek (szemelvények, részletek a kis- és nagyepikából) pl. Kafka (pl. Az átváltozás); 

Thomas Mann (pl. Tonio Kröger / Mario és a varázsló - A választott szerzők jellemző 

tematikája, kérdésfelvetése; formanyelvi, szóhasználati sajátosságai. Lehetőséget kap saját 

olvasmányélményeinek előadására (műbemutatás / ajánlás). A tanuló  megismeri a 20. sz. 

eleji stílusirányzatok létrejöttét, a csoportok, programok szándékait, esztétikai elveit, poétikai 

megoldásait;  a magyar avantgárd sajátos helyzetét, Kassák szerepét. 

A magyar irodalom a XX. században 

Herczeg Ferenc… 

Életmű: Ady Endre életműve, kötet- és cikluskompozíció; költői szerepvállalás. 

Meghatározó korszakok (pl. költői indulás, világháború), kötetek (pl. Új versek, A halottak 

élén), témák, motívumok (pl. magyarság, istenes, létharc, látomásszerű tájvers, ars poetica; 

élet-halál, hajó, ugar ) alapján jellemző alkotásainak értelmezése A Sion-hegy alatt; Góg és 

Magóg fia vagyok én...; Kocsi-út az éjszakában,  Párisban járt az Ősz; A magyar ugaron; Harc 

a Nagyúrral; Hunn, új legenda; Bujdosó kuruc rigmusa; Az eltévedt lovas; Emlékezés egy 

nyár-éjszakára – a műelemzések során megismeri Ady jellemző köteteit, szerkesztési 

módszereit, lírai témáit, motívumait, poétikai megoldásait; 

Babits Mihály életműve. Pályaszakaszok, kötetek, költői magatartásformák (pl. pályakezdés; 

világháborúk ideje; kései költészet); életérzések, világkép, értékrend, művészetfelfogás (homo 
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moralis); a bölcseleti, filozófiai érdeklődés hatásai. Magyarság és európaiság, Szerepe a 

Nyugat mozgalmában; irodalmi kapcsolatai; esszé- és irodalomtörténet-írói, műfordító 

tevékenysége. műismereti minimuma: Esti kérdés, Ősz és tavasz között és még egy-két 

műve (memoriter is) és a Jónás könyve; 

Életmű: Kosztolányi Dezső -  A tanuló  ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; 

Kosztolányi helyét, szerepét a magyar irodalom történetében; írásművészetének jellegét;  

tisztában van a Nyugat első nemzedéke tevékenységével, jelentőségével. Műismereti 

minimuma: Kosztolányi egy regénye,  lírai alkotásai, Hajnali részegség, Halotti beszéd és 

még egy-két műve (memoriter is). 

Portrék a XX. század magyar irodalmából 

Móricz Zsigmond novelláinak világa (legalább két mű elemzése, pl. Tragédia, Szegény 

emberek, Barbárok) vagy egy Móricz-regény (pl. Úri muri, Rokonok, Sárarany, Az Isten 

háta mögött) elemző értelmezése, pl. műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, 

elbeszéléstechnika, nézőpont, közlésformák, hangnemek, írói előadásmód; problematika (pl. 

vívódó hősök, dzsentriábrázolás). 

Metszetek a XX. század magyar irodalmából – a Nyugat alkotói 

Juhász Gyula és Tóth Árpád  

A Nyugat mint folyóirat és mozgalom; szerkesztési elvek, szerkesztők, kritikusok, 

nemzedékek; célkitűzések; filozófiai és stílusirányzatok hatása, megismertetése. Juhász 

Gyula költészetének sajátosságai (pl. impresszionizmus, nosztalgia, emlékezés, legalább egy 

műve, pl. Tiszai csönd, Milyen volt; életképszerűség, leíró jelleg, pl. Tápai lagzi).  

Tóth Árpád lírájának jellemzői; tematikája, hangnemei, formái (magányélmény, 

elégikusság, impresszionizmus stb., legalább egy-két műve, pl. Hajnali szerenád, Esti 

sugárkoszorú, Elégia egy rekettyebokorhoz, Lélektől lélekig, Jó éjszakát!). 

Karinthy Frigyes és Krúdy Gyula  A tanuló  kijelöli Karinthy és Krúdy helyét a 

korszakban (újságírás; Nyugat, illetve csoporthoz nem tartozás); ismeri alkotás- és 

látásmódjuk jellemzőit;  képes néhány alkotás értelmezésére, műelemzések kritikus 

befogadására, saját álláspont kifejtésére és adott szempontú, önálló műmegközelítésre (pl. 

novellaelemzések megfogalmazására). 

A magyar irodalom a XX. században II.  

József Attila életműve. Pályaszakaszok, életérzések, költői magatartásformák (pl. Tiszta 

szívvel; Tudod, hogy nincs bocsánat); világkép, költészetfelfogás (pl. Ars poetica; Thomas 

Mann üdvözlése). A tanuló  ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; József Attila helyét, 
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szerepét a magyar irodalom történetében; írásművészetének jellegét;  műelemzések során 

megismeri József Attila jellemző lírai témáit, motívumait, poétikai megoldásait;  képes 

önálló versértelmezések megfogalmazására;  műismereti minimuma: Külvárosi éj; Óda; 

Tudod, hogy nincs bocsánat és még 4-5 műve (memoriter is). 

Portrék a XX. század magyar irodalmából 

A tanuló tisztában van az adott 20. századi szerzők életművének jellegével; az alkotók 

helyével, szerepével a magyar irodalom történetében; 

Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói 

Szabó Lőrinc  A tanuló  tisztában van az adott 20. századi szerzők életművének jellegével; 

az alkotók helyével, szerepével a magyar irodalom történetében;  műismereti minimum: 

Szabó Lőrinc egy-két műve, pl. Az Egy álmai; a Semmiért egészen és versciklusainak (pl. a 

Tücsökzene) néhány darabja alapján 

Radnóti Miklós portréja. Életút és életmű egysége (haláltudat, munkaszolgálat, lágervers; 

idill és tragikum). A kor jellemzői (pl. Töredék), Radnóti tragédiája és költői 

magatartásformái (jóság, tiltakozás, lázadás, emlékezés, emberség, hazaszeretet, pl. Nem 

tudhatom, hitvesi költészet, pl. Tétova óda, Levél a hitveshez). Jellemző műfajok, témák, 

életérzések költészetében; műveinek formai és stiláris sajátosságai (avantgárd, szabad vers, 

klasszicizálás stb.). Eklogaciklusa (a Hetedik ecloga és legalább még egy mű alapján, pl. 

Negyedik ecloga). A Tajtékos ég és a bori notesz 

Metszetek … Dsida Jenő, Reményik Sándor,  Áprily Lajos… 

Választás alapján művek, szemelvények 20. századi:  szépprózai alkotásokból, pl. A tanuló 

 tisztában van a választott 20. századi szerzők életművének  

Gion Nándor, Mészöly Miklós, Nyirő József (pl. Úz Bence, Kopjafák), Szabó Magda (pl. 

Abigél), Sánta Ferenc (pl. Sokan voltunk), Sütő András műveiből;  lírikusok munkásságából, 

pl. Áprily Lajos, Dsida Jenő, Nemes Nagy Ágnes, Orbán Ottó, Sinka István, Szilágyi 

Domokos egy-két műve;  értekező prózai művekből, esszékből, pl. Nemes Nagy Ágnes, 

Szerb Antal és mások műveiből, például Szabó Dezső Adyról írt esszéiből.  Művelődés- és 

irodalomtörténeti tájékozódás: a nemzeti konzervatív irodalom, a népi írók mozgalma, a 

határon túli és emigráns irodalom. 

Nagy László költői világa, alkotásmódja (pl. népiesség, hosszúénekek, montázstechnika, 

képrendszer, portrévers, képvers) egy-két műve alapján (pl. Himnusz minden időben, Ki viszi 

át a szerelmet; József Attila!; Menyegző). 



 

 

209 

Pilinszky János Pilinszky János világlátásának tükröződése költészetében; alkotásmódjának, 

poétikai megoldásainak, motívumainak sajátosságai (a Harmadnapon és még egy műve 

alapján, pl. Négysoros, Francia fogoly, Harbach 1944, Apokrif) 

Illyés Gyula lírájának sajátosságai az Egy mondat a zsarnokságról és más műve alapján (pl. 

Bartók, Koszorú); az irodalmi szociográfia műfaja, l. Puszták népe (vagy részletek). 

Örkény István groteszk látásmódja néhány egyperces novella és / vagy a Tóték alapján. 

Mozgókép és médiaismeret: Örkény műveinek filmes adaptációi. 

Szemelvények a kortárs szépprózai alkotásokból, lírai művekből, esszéirodalomból. A 

kortárs dráma és színház világa (egy választott mű elemzése). Irodalmi díjak és díjazottak (a 

Nobel-díjas: Kertész Imre Sorstalanság című regénye). Kortárs irodalmi élet. A választott 

szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek. Tájékozódás az irodalmi és könyvtári 

adatbázisok, blogok, kritikai folyóiratok, internetes folyóiratok között. 

A szórakoztató irodalom típusai, hatáskeltő eszközei és sajátos műfajainak jellemzői (pl. 

fantasy-irodalom, detektívregény, sci-fi, lektűr; dalszöveg). Az irodalom filmen; filmes 

feldolgozások. Film- és könyvsikerek, divatjelenségek. Az irodalmi ismeretterjesztés főbb 

nyomtatott és elektronikus műfajai. A választott témához kapcsolódó fogalmi ismeretek. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: Elbeszélő költemény és verses regény, ballada, ütemhangsúlyos- 

és időmértékes formák, verstípusok (idő- és értékszembesítés, létösszegzés). Drámai 

költemény, lírai dráma, bölcseleti mondanivaló, falanszter, ellenutópia, pozitivizmus. 

Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság. Drámaiatlan dráma, analitikus drámai szerkezet, 

párhuzamos monológ, élethazugság Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, 

tagoló vers, kötetkompozíció, ciklikus szerkesztés. Versciklus, novellaciklus, példázat, lélektan 

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, kötetkompozíció, 

ciklikus szerkesztés. Humor, paródia, karcolat, novellaciklus, hasonmásalak, nosztalgia. 

Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma. Bergsoni időszemlélet, prófétaság, 

küldetéstudat, rájátszás. Komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, 

önmegszólítás. Neoavantgárd, posztmodern, családregény, objektív líra, vezérmotívum, 

montázstechnika, abszurd. Eklogaciklus, idill és tragikum, razglednica. Népi írók mozgalma, 

irodalmi szociográfia, hosszúének, portrévers, képvers, groteszk látásmód, egyperces novella. 

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

 

A tanuló legyen tájékozott az olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző műfajaiban, 

poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.  
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Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket, 

erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motivációkat, magatartásformákat, képes ezek 

értelmezésére, önálló értékelésére.  

Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő bemutatására, 

következtetések megfogalmazására. Részt vesz elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához 

hozzájárul saját véleményével.  

Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, 

összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére, újrafogalmazására. 

Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására írásban a magyar és a 

világirodalom kiemelkedő alkotóiról. Meggyőzően be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, 

irányzatok sajátosságait.  

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának 

tárgyszerű ismertetésére. Be tud mutatni műveket, alkotókat a magyar és világirodalom 

korszakaiból, továbbá a kortárs irodalomból.  

Képes művek közötti kapcsolatok, témák, fölismerése és értékelése, az evokáció, az 

intertextualitás példáinak bemutatására.  

Képes különböző korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai szempontú 

értelmezésére, összevetésére.  

Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására, kifejező szövegmondásra. 

 

 

 

 

 

Magyar nyelv 

A gimnázium 9-12. évfolyam  

 

9. évfolyam (a 2020-as kerettanterv szerint) 

Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális kommunikáció 

-A közlésfolyamat tényezőinek felsorolása, a kommunikáció működése  

-A nem nyelvi kommunikáció kifejezőeszközeinek ismerete   

-Tájékoztató, átmeneti és vélményformáló műfajok megkülönböztetése   

Fogalmak: 

kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat, 

kontextus, a világról való tudás);  kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, 

kifejező, metanyelvi, esztétikai finkció, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel 

(tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, emblémák);  digitális kommunikáció jellemzői  
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A nyelvi rendszer,  a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a magyar és az idegen 

nyelvek 

-Hangképző szervek, hangképzés folyamata   

-A magánhangzók kapcsolódásának szabályszerűségei (hangrend)   

-A mássalhangzók kapcsolódásának törvényszerűségei   

-Szabad, félszabad és kötött morfémák megkülönböztetése  

-A szótő fogalma, igejelek és névszójelek felismerése,igeragok és névszóragok 

felismerése   

-Szóképzés, szóösszetétel, mozaikszó alkotás felismerése, helyesírása  

-Alapszófajok felismerése  

-A mondatok csoportosítása (modalitás, szerkezet, logikai minőség szerint)   

-A mondatrészek felismerése, a mondat szerkezetének ábrázolása   

-Az alárendelő és a mellé- rendelő összetett mondat fajtáinak felismerése  

Fogalmak: 

nyelvi szintek; a szó alkotóelemei (hang, fonéma, morféma); a szavak osztályozása, 

osztályozási szempontjai; szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma; 

mondatrészek: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző; vonzatok; mondat, a mondat 

szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, összetett mondat; szórend és jelentés 

összefüggései 
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10. évfolyam (a 2012-es kerettanterv szerint) 

A szöveg fogalma, típusai; szövegértés, szövegalkotás 

-Mondattömb, bekezdés, tételmondat fogalma, felismerése   

-A szöveg tagolása (Bevezetés, tárgyalás, befejezés)   

-Írásjelek szerepe, helyes használata  

-Vázlat készítése (szövegalkotás előtt és kész szövegről)   

-Érvelő szöveg írása, előadása   

-Szónoki magatartás, illemszabályok ismerete  

-Szövegalkotás a megadott műfajokban   

Fogalmak: 

hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, elismervény, esszé, 

értekezés, tanulmány, szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet, szövegmondat, bekezdés, 

tömb, szakasz, szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, kulcsszó, 

cím), szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv) 

nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, előre- és visszautalás, 

deixis, egyeztetés), intertextualitás, szövegtípus (monologikus, dialogikus és polilogikus; 

beszélt, írott, elektronikus; spontán, tervezett) 

szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő) 

nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és hivatalos, tudományos, 

sajtó és média, szépirodalmi) 

szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó) 

 

Stilisztikai alapismeretek 

-Az egyes stílusrétegek felismerése, jellemzése (Magán és nyilvános, élőszóbeli és írott 

forma)   

-A szavak csoportosítása hangalak és jelentés viszonya alapján (Egyjelentésű, 

többjelentésű, azonos alakú, hasonló hangzású, rokon értelmű, ellentétes jelentésű, 

hangutánzó, hangulatfestő szavak felismerése és jelölése   

-Az állandósult szókapcsolatok felismerése  

Fogalmak: 

stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.), stílusérték (alkalmi és 

állandó), stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, 

irodalmi),stílushatás 

szókép (metafora, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, összetett költői kép, allegória, 

szimbólum) 

alakzat (ellipszis, hasonlat, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatritmus, oximoron) 

mondatstilisztikai eszköz (verbális stílus, nominális stílus, körmondat) 

hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura etimologica, 

expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, egyéni szóalkotás, poétizáció 

Jelentéstan 

A szavak jelentésének szerkezete, jelentéselemek.  

A hangalak és jelentés viszonya, jelentésmező.  
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Motivált és motiválatlan szavak felismerése, használata. 

A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használati köre. 

A mondat és szövegjelentés.  

A jelentés szerepe a nyelvi szerkezetek kialakításában. A jelentés és a nyelvi-grammatikai 

funkció összefüggése. 

A szórend jelentésváltozatainak megfigyelése, hatásértelmezés. Egynyelvű szótárak 

használata. 

Fogalmak: 

jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály, denotatív, konnotatív 

jelentés, metaforikus jelentés 

motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó 

egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú szópár, ellentétes 

jelentés 

 

11. évfolyam (a 2012-es kerettanterv szerint) 

Kommunikáció 

-Tájékozottság különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő stílus és magatartás 

megtalálása ismeretlen kommunikációs helyzetben is.  

-Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása. 

-A mindennapi társalgásban, a nyilvános kommunikációs színtereken, valamint az 

internetes felületeken előforduló manipulációs szándékok, hibás következtetések 

felismerése. 

-A reklámok, internetes felületek verbális és nem verbális közlési szándékának 

felismerése. 

Fogalmak: 

kommunikációs zavar, manipuláció 

 

Retorika 

-A retorika alapfogalmainak felismerése, azok alkalmazása a tanulók életével, 

mindennapjaival összefüggő nyilvános megszólalásokban 

-A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a felismerése 

-Önálló beszéd megírása, annak hatásos előadása 

-A szónok tulajdonságainak, feladatainak ismerete 

-A szónoki beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a 

megszólalásig 

-Az érv, érvelés, cáfolat megértése 

-Az érvelési hibák felfedezése 

-A hatásos előadásmód eszközeinek alkalmazása 

-Érvelési gyakorlatok: kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlás 

Fogalmak 

retorika, szónoklat, a szónok feladata, a meggyőzés eszközei: érv és cáfolat; hagyományos és 

mai beszédfajták; a szónoklat részei, szerkezete, felépítése 
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Szövegalkotás 

-Lényegre törő, világos fölépítésű, információban gazdag, kifejtett szöveg alkotása a 

tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó közlésformák valamelyikében (pl. digitális 

formában, multimédiás kiegészítésekkel). 

-Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris lehetőségeinek, a szavak 

hangulatának, stílusértékének, nyelvrétegbeli stiláris különbségének 

figyelembevételével. 

-Az érvelő esszé szerkezete. 

Fogalmak: 

szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé 

 

Nyelv és társadalom 

-A Magyarországon beszélt kisebbségi nyelvek megnevezése   

-A határokon túli magyar nyelvhasználat főbb adatainak, tendenciáinak ismerete 

Fogalmak: 

nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, nyelvi norma; nyelvváltozatok; 

vízszintes és függőleges tagolódás; nyelvjárások, regionális köznyelv, tájszó; csoportnyelv, 

szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv; szleng, argó; kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert 

nyelvűség; nemzetiségi nyelvek 

 

 

12. évfolyam (a 2012-es kerettanterv szerint) 

 

Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, nyelvtípusok 

-A nyelv mint jelrendszernek, az emberi nyelv egyediségének megértése; 

-A nyelv mint változó rendszer; a nyelv szerepe a világról formált tudásunkban 

-A kommunikáció kódok vizsgálata, a korlátozott és a kidolgozott kód; gesztusnyelvek, 

jelnyelvek 

-A nyelv és gondolkodás viszonya nyelvfilozófiai lehetőségeinek megismerése 

-A nyelv és a megismerés viszonyának tanulmányozása: az emberiség információs 

forradalmai; a nyelv és a kultúra viszonya 

Fogalmak: 

Jel, nyelvi jel, jelrendszer, nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló), nyelvcsalád, kódok, 

korlátozott és kidolgozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv 

Nyelvtörténet 

-Nagy nyelvcsaládok megnevezése, néhány példa felsorolása  

-Nyelvi szinkrónia és diakrónia fogalmának ismerete   

-Állandóság és változás okai   

-Leíró és összehasonlító nyelvészet, nyelvtörténet kutatási területei  

-Nyelvrokonság fogalma   
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-A finnugor rokonság bizonyítékainak felsorolása (Néhány példa különböző eredetű 

jövevényszavakra)   

-A nyelvemlék fogalmának, ill. különböző nyelvemléktípusoknak a meghatározása 

(szórványemlék, szövegemlék, kódex, glossza)   

-Híres nyelvemlékeink ismerete (Tihanyi apátság alapítólevele, HB, ÓMS)   

-A nyelvújítás kora, fogalma, ortológusok és neológusok harcának ismertetése  

Fogalmak: 

nyelvtípus, nyelvcsalád, uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság, ősmagyar, 

ómagyar,középmagyar kor, újmagyar kor, újabb magyar kor 

nyelvemlék (szórványemlék, vendégszöveg, kódex, ősnyomtatvány) 

ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen szó 

nyelvújítás, ortológus, neológus 

 

Történelem 
Nyolcosztályos gimnázium 7-12. évfolyam (2012-es kerettanterv szerint) 

7. évfolyam 

Főbb témák: 

Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században. Julius Caesar egyeduralmi kísérlete. A 

görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A zsidó vallás fő 

jellemzői. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. A görög-római hitvilág. Az 

antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A zsidó vallás fő jellemzői. A kereszténység 

kialakulása és főbb tanításai. 

Az őskor és az ókori Kelet 

Fogalmak: őskor, ókor, régészet, homo sapiens, őskőkor, újkőkor, mágia, zsákmányoló 

életmód, bronzkor, vaskor, nemzetség, despotizmus, városállam, öntözéses földművelés, 

piramis, múmia, fáraó, hieroglifa, ékírás, hangjelölő írás, Biblia, Ószövetség, buddhizmus, 

brahmanizmus, konfucianizmus, taoizmus. 

Személyek: Kheopsz, II. Ramszesz, Hammurapi, Salamon, I. Dareiosz, Mózes, Buddha, 

Konfuciusz. 

Topográfia: „termékeny félhold”, Mezopotámia, Tigris, Eufrátesz, Egyiptom, Nílus, 

Palesztina, Perzsia, India, Kína, Babilon, Jeruzsálem. 

Kronológia: Kr. e. 8000 körül (az újkőkor kezdete), Kr. e. 3000 körül (az első államok 

kialakulása, az Egyiptomi Birodalom egyesítése), Kr. e. XVIII. sz. (Hammurapi uralkodása), 

Kr. e. X. sz. (a zsidó állam fénykora), Kr. e. VI. század (a babiloni fogság). 

Az ókori Hellász 
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Fogalmak: polisz, mitológia, olimpia, arisztokrácia, démosz, hoplita, türannisz, népgyűlés, 

esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, cserépszavazás, Akropolisz, katonaállam, helóta, 

filozófia, hellenizmus. 

Személyek: Szolón, Peiszisztratosz, Kleiszthenész, Miltiadész, Leónidasz, Themisztoklész, 

Periklész, Pheidiasz, Hérodotosz, Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor, a legfontosabb görög 

istenek. 

Topográfia: Balkán-félsziget, Olümposz, Athén, Spárta, Olümpia, Marathón, 

Thermopülaiszoros, Szalamisz, Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria. 

Kronológia: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai játékok), Kr. e. 594 (Szolón reformjai), 

Kr. e. 508 (Kleiszthenész reformjai), Kr. e. 490 (a marathóni csata), Kr. e. 480 (a thermopülai 

csata, a szalamiszi ütközet) Kr.e. V. század közepe (Periklész kora, Athén fénykora), Kr. e. 

336–323 (Nagy Sándor uralkodása), Kr. e. 31 (a hellenizmus időszakának vége). 

Az ókori Róma 

Fogalmak: patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, légió, provincia, 

senatori rend, lovagrend, rabszolga, polgárháború, triumvirátus, principatus, limes, colonus, 

dominatus, diaszpóra, Újszövetség, apostol, egyház, püspök, zsinat, barbár, népvándorlás. 

Személyek: Hannibal, Cornelius Scipio, a Gracchus-testvérek, Marius, Sulla, Julius Caesar, 

Antonius, Augustus, Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál apostol, Diocletianus, Constantinus, 

Attila. 

Topográfia: Appennini-félsziget, Róma, Karthágó, Szicília, Római Birodalom, Zama, 

Actium, Júdea, Betlehem, Pannónia, Konstantinápoly, Aquincum, Sopianae, Savaria. 

Kronológia: Kr. e. 753 (Róma hagyomány szerinti alapítása), Kr.e. 510 (a köztársaság 

létrejötte), Kr. e. 494 (a patrícius-plebejus harcok kezdete, a néptribunusi hivatal létrejötte), 

Kr. e. 367 (a Licinius–Sextius-féle földtörvény), Kr. e. 264–146 (a pun háborúk időszaka), Kr. 

e. 202 (a zamai csata), Kr. e. 133 (Tiberius Gracchus reformjai), Kr. e. 44 (Caesar halála), Kr. 

e. 31 (az actiumi csata), Kr. u. 70 (Jeruzsálem lerombolása), 313 (a milánói ediktum) 325 (a 

niceai zsinat), 395 (a Római Birodalom felosztása), 476 (a Nyugatrómai Birodalom bukása). 

 

 

 

 

 

8. évfolyam 

Főbb témák: 



 

 

217 

A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a mezőgazdasági technika. A nyugati 

és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) – 

együttműködés és konfliktusok. A középkori város és a céhes ipar. Az iszlám vallás 

kialakulása és főbb tanításai. A román és gótikus építészet; a reneszánsz kultúra. A magyar 

nép eredete, vándorlása és a honfoglalás. Géza fejedelemsége és I. (Szent) István 

államszervező tevékenysége. A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején. A 

középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején. Hunyadi Mátyás reformjai és 

külpolitikája. 

A középkor 

Fogalmak: középkor, kancellária, grófság, római katolikus egyház, ortodox egyház, pápa, 

szerzetes, kolostor, kódex, bencés rend, feudalizmus, hűbériség, hűbérúr, hűbéres, vár, 

jobbágy, robot, majorság, uradalom, önellátás, nyomásos gazdálkodás, iszlám, Korán, kalifa, 

invesztitúra, cölibátus, inkvizíció, eretnekség, koldulórendek, keresztes hadjáratok, 

antijudaizmus, rendi monarchia, középkori város, városi önkormányzat, hospes, céh, 

járványok, levantei kereskedelem, Hanza, huszitizmus, rekonkviszta, skolasztika, egyetem, 

lovag, román stílus, gótika, reneszánsz, humanizmus, könyvnyomtatás, perszonálunió, 

szultán, szpáhi, janicsár. 

Személyek: Szent Benedek, Justinianus, Mohamed, Karolingok, Nagy Károly, VII. 

Gergely,IV. Henrik, Aquinói Szent Tamás, Leonardo da Vinci, Husz János, Gutenberg, II. 

Mohamed. 

Topográfia: Bizánci Birodalom, Mekka, Arab Birodalom, Frank Birodalom, Egyházi (Pápai) 

Állam, Verdun, Német-római Birodalom, Szentföld, Velence, Firenze, Oszmán (Török) 

Birodalom, Rigómező. 

Kronológia: 622 (Mohamed futása”, a muszlim időszámítás kezdete), 732 (frank győzelem az 

arabok felett),800 (Nagy Károly császárrá koronázása), 843 (a verduni szerződés), 962 (a 

Német-római  császárság létrejötte), 1054 (a nagy egyházszakadás), 1075 (az invesztitúraharc 

kezdete), 1096–99 (az első keresztes hadjárat), 1215 (a Magna Charta kiadása), 1122 (a 

wormsi konkordátum),1389 (az első rigómezei ütközet), 1453 (Konstantinápoly elfoglalása, a 

százéves háború vége), XV. század közepe (könyvnyomtatás kezdete). 

A magyar őstörténet és az Árpádok kora 

Fogalmak: nyelvrokonság, hunok, finnugor, őstörténet, őshaza, félnomád életmód, 

nagycsalád, törzs, törzsszövetség, fejedelem, kettős fejedelemség, táltos, honfoglalás, 

kalandozások, királyi vármegye, ispán, nádor, egyházmegye, érsekség, királyi tanács, tized, 
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várjobbágy, bán, vajda, szerviens, Aranybulla, ellenállási jog, nemesi vármegye, székelyek, 

szászok, tatárok, kunok, familiaritás, báró, nemes. 

Személyek: Árpád, Géza fejedelem, I. (Szent) István, Koppány, Szent Gellért, I. (Szent) 

László, Könyves Kálmán, III. Béla, Anonymus, II. András, IV. Béla. 

Topográfia: Ural, Magna Hungaria, Baskíria, Kazár birodalom, Levédia, Etelköz, 

Vereckeihágó, Kárpát-medence, Pozsony, Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, 

Székesfehérvár, Buda, Erdély, Horvátország, Dalmácia, Muhi. 

Kronológia: 895–900 (a honfoglalás), 907 (a pozsonyi csata), 955 (az augsburgi csata), 972–

997 (Géza 

fejedelemsége), 997/1000–1038 (I. /Szent/ István uralkodása), 1077–95 (I. /Szent/ László 

uralkodása), 

1095–1116 (Könyves Kálmán uralkodása), 1205–1235 (II. András uralkodása), 1222 (az 

Aranybulla kiadása), 1235–70 (IV. Béla uralkodása), 1241–42 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-

ház kihalása). 

Magyarország története a vegyesházi királyok korában 

Fogalmak: tartományúr, bandérium, honorbirtok, aranyforint, regálé, harmincad, kamara 

haszna, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, úriszék, köznemes, kilenced, 

ősiség, végvárrendszer, rendi országgyűlés, telekkatonaság, kormányzó, rendkívüli hadiadó, 

füstpénz, fekete sereg, Corvina. 

Személyek: I. Károly, Csák Máté, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, 

Hunyadi Mátyás, Kinizsi Pál. 

Topográfia: Körmöcbánya, Besztercebánya, Visegrád, Nikápoly, Várna, Nándorfehérvár, 

Kenyérmező, Bécs. 

Kronológia:1308–42 (I. Károly uralkodása), 1335 (a visegrádi királytalálkozó), 1342–82 (I. 

/Nagy/ Lajos uralkodása), 1351 (I. /Nagy/ Lajos törvényei), 1387–1437 (Luxemburgi 

Zsigmond uralkodása), 1396 (a  

nikápolyi csata), 1443–44 (a hosszú hadjárat), 1444 (a várnai csata, I. Ulászló halála), 1456 (a 

nándorfehérvári diadal), 1458–90 (I. /Hunyadi/ Mátyás uralkodása), 1479 (a kenyérmezei 

csata). 

 

9. évfolyam 

Főbb témák: 

A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői. A 16-17. századi gyarmatosítás és 

a világgazdaság kialakulása. A lutheri és kálvini reformáció. A katolikus megújulás. A barokk 
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stílus jellemzői. Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában. A felvilágosodás 

eszmerendszere és főbb képviselői források alapján. A mohácsi vész és az ország három 

részre szakadása. A várháborúk (1541-1568). A három országrész berendezkedése. Erdély 

sajátos etnikai és vallási helyzete. A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc A Rákóczi-

szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei. Zrínyi Miklós tevékenysége és a török 

kiűzése Magyarországról.   

A világ és Európa a kora újkorban 

Fogalmak: újkor, felfedező, gyarmat, ültetvény, tőke, tőkés, kapitalizmus, bérmunkás,  

világkereskedelem, manufaktúra, vetésforgó, abszolutizmus, merkantilizmus, reformáció, 

protestáns, evangélikus, református, anglikán, puritán, antitrinitáriusok, ellenreformáció és 

katolikus megújulás, jezsuiták, barokk, restauráció, Jognyilatkozat, alkotmányos monarchia, 

cenzusos választójog, nemesi köztársaság, cár. 

Személyek: Kolumbusz, Vasco da Gama, Magellán, V. Károly, Luther, Kálvin, Kopernikusz, 

VIII. Henrik, I. Erzsébet, Cromwell, IV. Henrik, Richelieu, XIV. Lajos, I. (Nagy) Péter, 

Newton, Spinoza. 

Topográfia: Amerika, Németalföld, London, Párizs, Versailles, Szentpétervár, portugál és 

spanyol gyarmatok. 

Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a reformáció kezdete), 

1545–63 (a tridenti zsinat), 1555 (az augsburgi vallásbéke), 1618–48 (a harmincéves háború), 

1642–49 (az angol polgárháború), 1689 (a Jognyilatkozat kiadása), 1700–1721 (az északi 

háború), 1701–1714 (a spanyol örökösödési háború). 

Magyarország a kora újkorban 

Fogalmak: örökös jobbágyság, rendi dualizmus, vilajet, hajdú, vitézlő rend, unitárius, rendi 

nemzet, kuruc, szabad királyválasztás joga, trónfosztás. 

Személyek: Dózsa György, II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, I. Szulejmán, Fráter 

György, Dobó István, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György, 

Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, Thököly Imre, Savoyai Jenő, II. 

Rákóczi Ferenc. 

Topográfia: Mohács, Kőszeg, Hódoltság, Erdélyi Fejedelemség, Gyulafehérvár, királyi 

Magyarország, Eger, Szigetvár, Nagyszombat, Szentgotthárd, Sárospatak, Debrecen, Zenta, 

Ónod, Bécs. 

Kronológia: 1526 (a mohácsi csata), 1541 (Buda török kézre kerül, az ország három részre 

szakadása), 1552 (Eger sikertelen török ostroma), 1566 (Szigetvár eleste), 1591–1606 (a 

tizenöt éves háború, végén a bécsi béke), 1664 (Zrínyi Miklós téli hadjárata, a vasvári béke), 
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1686 (Buda visszafoglalása), 1687 (a pozsonyi országgyűlés döntései), 1697 (zentai csata), 

1699 (a karlócai béke), 1703–11 (a Rákóczi-szabadságharc), 1707 (az ónodi országgyűlés), 

1711 (a szatmári béke). 

A felvilágosodás kora 

Fogalmak: felvilágosodás, Enciklopédia, racionalizmus, a hatalmi ágak megosztása, 

társadalmi szerződés, népszuverenitás/népfelség elve, választójog, szabad verseny, 

fiziokraták, felvilágosult abszolutizmus, vallási türelem, emancipáció, antiszemitizmus, 

alkotmány. 

Személyek: Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, II. (Nagy) Frigyes, II. (Nagy) 

Katalin, Washington. 

Topográfia: Poroszország, Szilézia, Lengyelország, Oroszország, gyarmatok 

ÉszakAmerikában. 

Kronológia: 1740–48 (az osztrák örökösödési háború), 1756–63 (a hétéves háború), 1775–83 

(az amerikai függetlenségi háború), 1776 (az amerikai Függetlenségi nyilatkozat kiadása, az 

Amerikai Egyesült Államok létrejötte), 1772 (Lengyelország első felosztása). 

Újjáépítés és felvilágosult abszolutizmus Magyarországon 

Fogalmak: Pragmatica Sanctio, Helytartótanács, felső és alsó tábla, betelepítés, betelepülés, 

csonka társadalom, rendelet, vámrendelet, úrbéri rendelet, Ratio Educationis, jozefinizmus, 

türelmi rendelet, jobbágyrendelet, zsellér. 

Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Kazinczy Ferenc.  

Topográfia: Habsburg Birodalom, Határőrvidék, Bánát. 

Kronológia: 1723 (Pragmatica Sanctio), 1740–80 (Mária Terézia uralkodása), 1754 (a 

vámrendelet), 1767 (Urbárium), 1777 (Ratio Educationis),1780–1790 (II. József uralkodása), 

1781 (a türelmi rendelet), 1785 (a jobbágyrendelet). 

10. évfolyam 

Főbb témák: 

Demográfiai és etnikai változások a 18. században. Mária Terézia és II. József reformjai. Az 

Emberi és polgári jogok nyilatkozatának alapkérdései. A korszak főbb eszmeáramlatainak 

(liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és szocializmus) jellemzői. Az egységes 

Németország létrejötte és nagyhatalommá válása. Gyarmati függés és harc a világ 

újrafelosztásáért A szövetségi rendszerek kialakulása. Gyarmatok és gyarmattartók a 19. 

század közepétől az első világháborúig. Az ipari forradalmak legjelentősebb területei 

(könnyűipar, nehézipar, közlekedés), néhány találmánya és a gyáripar kezdetei. A reformkor 

fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja. A nemzeti eszme a reformkorban. A 



 

 

221 

rendi országgyűlés és a megyerendszer működése. A pesti forradalom eseményei, az áprilisi 

törvények. A szabadságharc főbb katonai és politikai eseménye. A kiegyezéshez vezető út. A 

kiegyezés tartalma és értékelése. A polgári állam kiépülése Magyarországon (közigazgatás, 

közegészségügy, iskolahálózat Gazdasági változások a dualizmus korában. A magyar 

polgárosodás társadalmi, gazdasági jellegzetességei, sajátosságai. Népek, nemzetiségek (pl.: 

zsidók, németek) szerepe a modernizációban. Etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés a 

dualizmus korában. 

Újjáépítés és felvilágosult abszolutizmus Magyarországon 

Fogalmak: Pragmatica Sanctio, Helytartótanács, felső és alsó tábla, betelepítés, betelepülés, 

csonka társadalom, rendelet, vámrendelet, úrbéri rendelet, Ratio Educationis, jozefinizmus, 

türelmi rendelet, jobbágyrendelet, zsellér. 

Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Kazinczy Ferenc. 

Topográfia: Habsburg Birodalom, Határőrvidék, Bánát. 

Kronológia: 1723 (Pragmatica Sanctio), 1740–80 (Mária Terézia uralkodása), 1754 (a 

vámrendelet), 1767 (Urbárium), 1777 (Ratio Educationis),1780–1790 (II. József uralkodása), 

1781 (a türelmi rendelet), 1785 (a jobbágyrendelet). 

A forradalmak és a Szent Szövetség kora 

Fogalmak: harmadik rend, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, gironde, jakobinusok, 

terror, Szent Szövetség, polgári nemzet, nacionalizmus, liberalizmus, konzervativizmus, 

szocializmus, ipari forradalom, urbanizáció, népek tavasza. 

Személyek: XVI. Lajos, La Fayette, Talleyrand, Robespierre, Danton, Napóleon, Metternich, 

Watt, Stephenson, Marx. 

Topográfia: Austerlitz, Trafalgar, Lipcse, Waterloo, Német Szövetség. 

Kronológia: 1789 (a francia forradalom kezdete), 1793–1794 (a jakobinus diktatúra), 1804–

1814/15 (Napóleon császársága), 1805 (az austerlitzi és a trafalgari csata), 1813 (a lipcsei 

csata), 1815 (a waterloo-i csata, a bécsi kongresszus befejeződése) 1848 (forradalmak 

Európában). 

A polgárosodás kora, forradalom és szabadságharc Magyarországon 

Fogalmak: reform, reformkor, polgári átalakulás, liberális nemesség, centralisták, cenzúra, 

államnyelv, önkéntes és kötelező örökváltság, közteherviselés, érdekegyesítés, védővám, 

márciusi ifjak, klasszicizmus, romantika, sajtószabadság, nemzetőrség, áprilisi törvények, 

választójog, felelős kormány, népképviselet, jobbágyfelszabadítás, honvédség, tavaszi 

hadjárat, Függetlenségi nyilatkozat. 
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Személyek: Martinovics Ignác, Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák 

Ferenc, Kossuth Lajos, Eötvös József, Batthyány Lajos, Petőfi Sándor, Jellasics, Görgey 

Artúr, Ferenc József, Windischgrätz, Bem József. 

Topográfia: Pest-Buda, Vaskapu, Pákozd, Isaszeg, Világos. 

Kronológia: 1790 (országgyűlés, X. tc.), 1795 (a magyar jakobinus mozgalom vezetőinek 

kivégzése), 1830 (Széchenyi István: Hitel című művének megjelenése, a reformkor kezdete), 

1832–36 (rendi országgyűlés), 1844 (a magyar nyelv államnyelvvé nyilvánítása), 1848. 

március 15. (forradalom Pesten), 1848. április 11. (az áprilisi törvények), 1848. szeptember 

29. (a pákozdi csata), 1848–1916 (Ferenc József uralkodása), 1849. április 6. (az isaszegi 

csata), 1849. április 14. (a Függetlenségi nyilatkozat kiadása), 1849. augusztus 13. (a világosi 

fegyverletétel). 

Nemzetállamok kialakulása. Magyarország a szabadságharc leverésétől a kiegyezésig 

Fogalmak: kisnémet és nagynémet egység, nemzetállam, emigráció, Dunai Konföderáció, 

passzív ellenállás, provizórium, húsvéti cikk, kiegyezés, dualizmus/dualista monarchia, közös 

ügyek, gazdasági kiegyezés, Cassandra-levél, nemzetiségi törvény, horvát-magyar kiegyezés.  

Személyek: III. Napóleon, Garibaldi, Cavour, Bismarck, I. Vilmos, Lincoln, Haynau, 

Alexander Bach, Deák Ferenc, Andrássy Gyula. Rotschild, Ganz Ábrahám. 

Topográfia: Piemont, Solferino, Olaszország, Königgrätz, Német Császárság, Amerikai 

Egyesült Államok, Elzász-Lotaringia, Sedan, Arad, Osztrák–Magyar Monarchia. 

Kronológia: 1853-56 (a krími háború), 1859 (a solferinói ütközet), 1861 (az olasz egység 

létrejötte), 1861-65 (polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban), 1866 (a königgrätzi 

csata), 1870 (a sedani csata), 1871 (a Német Császárság létrejötte), 1849. október 6. (az aradi 

vértanúk kivégzése), 1850–1859 (Bach-korszak), 1865 (Deák Ferenc húsvéti cikke), 1867 (a 

kiegyezés, Ferenc József megkoronázása), 1868 (a nemzetiségi törvény, a horvát-magyar 

kiegyezés). 

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 

Fogalmak: monopólium, futószalagos termelés, tőkekivitel, polgári állam, általános 

választójog, középosztály, emancipáció, antiszemitizmus, cionizmus, szakszervezetek, 

keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, bolsevizmus, egyenlőtlen fejlődés, nagyhatalom, 

hármas szövetség, antant, központi hatalmak, keleti kérdés, szecesszió. 

Személyek: Ford, Rotschildok, II. Vilmos, Viktória királynő, XIII. Leó, Lenin. 

Topográfia: Balkán, Szerbia, Szuezi- csatorna, Japán. 
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Kronológia: 1873 (három császár szövetsége), 1878 (a San Stefano-i béke, a berlini 

kongresszus, Bosznia-Hercegovina okkupációja), 1882 (a hármas szövetség megalakulása), 

1896 (az első újkori olimpia), 1907 (a hármas antant létrejötte), 1912–13 (a Balkán-háborúk). 

 

 

11. évfolyam 

Főbb témák: 

Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege). Az első világháborút lezáró 

békerendszer. Életmód és mindennapok a 20. század első felében. A világgazdasági válság és 

a New Deal. A náci Németország legfőbb jellemzői. Az olasz fasizmus jellemzői. A 

kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban. A második világháború A 

világháború előzményei, kitörése és jellemzői. A holokauszt. A trianoni békediktátum és 

következményei. Magyarország az első világháborúban. Az őszirózsás forradalom és a 

tanácsköztársaság. Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései. A 

magyar külpolitika a két világháború között. A politikai rendszer főbb jellemzői. Társadalmi, 

gazdasági, ideológiai kérdések. A válság és hatása: a belpolitikai élet változásai az 1930-as 

években. Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években. Az antiszemitizmus 

megjelenési formái és a „zsidókérdés” Magyarországon. A klebelsbergi oktatás- és 

kultúrpolitika.  Magyarország a második világháborúban Magyarország háborúba lépése és 

részvétele a Szovjetunió elleni harcokban. Magyarország német megszállása és a nyilas 

hatalomátvétel. A holokauszt Magyarországon.  

A dualizmus kora Magyarországon 

Fogalmak: amnesztia, Szabadelvű Párt, torlódó társadalom, úri középosztály, dzsentri, 

kivándorlás, asszimiláció, zsidó emancipáció, állami anyakönyvezés, polgári házasság, 

népoktatás, millennium, antiszemitizmus. 

Személyek: Tisza Kálmán, Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza István, Jászi Oszkár, Kandó 

Kálmán, Puskás Tivadar. Ganz Ábrahám. 

Topográfia: Budapest, Bosznia-Hercegovina, Fiume. 

Kronológia: 1867–1918 (a dualizmus korszaka), 1875–90 (Tisza Kálmán 

miniszterelnöksége), 1873 (Budapest létrejötte), 1896 (a millennium), 1905 (a Szabadelvű 

Párt választási veresége, belpolitikai válság). 

Az első világháború és következményei 
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Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, frontvonal, hátország, jóvátétel, 

Népszövetség, kisebbségvédelem, revízió, szovjet, kommunizmus, őszirózsás forradalom, 

tanácsköztársaság, Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP), egypártrendszer, 

proletárdiktatúra, ellenforradalom, vörösterror, fehérterror. 

Személyek: Trockij, Wilson, Clemenceau, IV. Károly, Károlyi Mihály, Jászi Oszkár, Garami 

Ernő, Kun Béla, Apponyi Albert, Horthy Miklós. 

Topográfia: Szarajevó, Somme, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Románia, Csehszlovákia, 

balti államok, Doberdó, trianoni Magyarország. 

Kronológia: 1914–18 (az első világháború), 1914. június 28. (a szarajevói merénylet), 1914. 

július 28. (az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának, a világháború kirobbanása), 

1916 (csata a Somme-nál), 1917 (a februári forradalom és a bolsevikok hatalomátvétele 

Oroszországban), 1918. október 31. (az őszirózsás forradalom győzelme), 1918. november 3. 

(a padovai fegyverszünet), 1919 (a békekonferencia kezdete, a versailles-i béke), 1919. 

március 21.– augusztus 1. (a proletárdiktatúra időszaka), 1920. június 4.(a trianoni 

békediktátum aláírása). 

Európa és világ a két világháború között 

Fogalmak: tömegpárt, fasizmus, korporatív állam, kisantant, Dawes-terv, pártállam, 

államosítás, kollektivizálás, tervutasításos rendszer, GULAG, személyi kultusz, koncepciós 

per, tőzsde, túltermelési válság, New Deal, totális diktatúra, tömegpropaganda, 

nemzetiszocializmus, fajelmélet, zsidóüldözés, Führer, SS, Berlin–Róma tengely, 

antikomintern paktum, Anschluss, tekintélyelvű államok, magaskultúra/elitkultúra, 

tömegkultúra, erőszakmentes ellenállás. 

Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goebbels, Gandhi. 

Topográfia: Köztes-Európa, Jugoszlávia, Szovjetunió, Berlin, Weimari Köztársaság, 

Moszkva, Ausztria, Saar-vidék, Szudéta-vidék. 

Kronológia: 1922 (fasiszta hatalomátvétel Olaszországban, a Szovjetunió létrehozása), 1924 

(a Dawes-terv), 1925 (a locarnói egyezmény), 1929–1933 (a világgazdasági válság), 1933. 

(Hitler hatalomra kerülése, Roosevelt elnökségének kezdete), 1936 (a Berlin-Róma tengely), 

1938 (az Anschluss, a müncheni konferencia). 

Magyarország a két világháború között 

Fogalmak: konszolidáció, antiszemitizmus numerus clausus, földreform, népszövetségi 

kölcsön, pengő, Magyar Nemzeti Bank, revízió, irredentizmus, kultúrfölény, 

társadalombiztosítás, agrárolló, népi mozgalom, nyilas mozgalom, nyílt és titkos szavazás, 

zsidótörvények, győri program, első bécsi döntés. 
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Személyek: Teleki Pál, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Gömbös Gyula, Imrédy Béla, 

Szent-Györgyi Albert. 

Topográfia: Felvidék, Kárpátalja. 

Kronológia: 1920–1921 (Teleki Pál első miniszterelnöksége), 1920 (a numerus clausus, 

földreform), 1921–31 (Bethlen István miniszterelnöksége, a konszolidáció időszaka), 1927 (a 

pengő bevezetése), 1932–1936 (Gömbös Gyula miniszterelnöksége), 1938 (az első 

zsidótörvény), 1938. november 2. (az első bécsi döntés), 1939. március (Kárpátalja 

visszacsatolása). 

A második világháború 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs tábor, megsemmisítő 

tábor, népirtás, holokauszt, partizán, totális háború, furcsa háború, hadigazdaság, Vörös 

Hadsereg, antifasiszta koalíció, fegyveres semlegesség, második bécsi döntés, „hintapolitika”, 

gettó, deportálás, munkaszolgálat, kiugrási kísérlet, hadifogság, malenkij robot. 

Személyek: Hitler,Churchill,Sztálin, Roosevelt, Rommel, Montgomery, Zsukov, Eisenhower, 

De Gaulle, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc, Wallenberg. 

Topográfia: Leningrád, Pearl Harbor, Midway, El-Alamein, Sztálingrád, Kurszk, Normandia, 

Hirosima, Auschwitz, Jalta, Potsdam, Újvidék, Kamenyec-podolszki, Voronyezs, Donkanyar, 

Délvidék és Észak-Erdély. 

Kronológia: 1939. augusztus 23. (a Molotov–Ribbentropp-paktum aláírása), 1939. 

szeptember 1. (Németország megtámadja Lengyelországot, kitör a második világháború), 

1941. június 22. (Németország megtámadja a Szovjetuniót), 1942. (Midway-szigeteknél 

lezajlott ütközet, el-alameini csata), 1943. (véget ér Sztálingrád ostroma, kurszki csata), 1944. 

június 6. (megkezdődik a szövetségesek normandiai partraszállása), 1945. február (a jaltai 

konferencia), 1945. május 9. (az európai háború befejeződése), 1945. augusztus 6. 

(atomtámadás Hirosima ellen), 1945. szeptember 2. (Japán fegyverletételével véget ér a 

második világháború), 

1940. augusztus 30. (a második bécsi döntés), 1941. április (magyar támadás Jugoszlávia 

ellen), 1941. június 26. (Kassa bombázása), 1942–1944 tavasza (Kállay Miklós 

miniszterelnöksége), 1943. január (a doni katasztrófa), 1944. március 19. (a németek 

megszállják Magyarországot), 1944. október 15. (Horthy Miklós sikertelen kiugrási kísérlete, 

nyilas hatalomátvétel), 1944. december 21. (Debrecenben összeül az Ideiglenes 

Nemzetgyűlés), 1945. április (Magyarország felszabadítása a náci uralom alól, a szovjet 

megszállás kezdete, a háború vége Magyarországon). 

12. évfolyam 
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Főbb témák: 

A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús 

szembenállás jellemzői. Az ENSZ létrejötte, működése A kétpólusú világrend megszűnése; a 

Szovjetunió és Jugoszlávia szétesése; Németország újraegyesítése. Az Európai Unió 

alapelvei, intézményei és működése. A globális világ sajátosságai A globális világgazdaság 

ellentmondásai. Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a mindennapok 

jellegzetességei a Rákosi-korban. Magyarország szovjetizálása (1945-1949). Az 1956-os 

forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei; a megtorlás. A magyar 

forradalom nemzetközi jelentősége és összefüggései. A rendszer jellemzői a Kádár-

korszakban, életmód és mindennapok. A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és 

az ellenzéki mozgalmak. A rendszerváltozás és a piacgazdaságra való áttérés A 

rendszerváltozás főbb eseményei. A piacgazdaságra való áttérés és következményei. A 

közjogi rendszer átalakítása (1990-2011. Demográfiai folyamatok és a határon túli magyarság 

A határon túli magyarság 1945-től. A magyarországi romák története és helyzetének főbb 

jellemzői napjainkban. A szociális ellátórendszer fő elemei. Az emberi jogok ismerete és a 

jogegyenlőség elvének bemutatása, az állampolgári jogok, kötelességek. A politikai 

intézményrendszer fő elemei (országgyűlés, kormány, köztársasági elnök, alkotmánybíróság, 

ombudsman, helyi önkormányzatok, az Alaptörvény). A választási rendszer fő elemei. A 

háztartás pénzügyei (adók és járulékok, pénzkezelési technikák, banki ügyletek). A 

munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek, a munkaviszony megszűnése. 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 

Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), szuperhatalom, vasfüggöny, 

hidegháború,  fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, NATO, Varsói Szerződés, KGST, 

Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac), berlini fal, harmadik világ, el nem kötelezettek 

mozgalma, újantiszemitizmus. 

Személyek: Sztálin Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, Hruscsov, Kennedy Ben Gurion. 

Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam. 

Kronológia: 1945 (az ENSZ létrejötte), 1947 (a Truman-elv, a párizsi béke, India 

függetlensége), 1948 (Izrael létrejötte), 1949 (az NSZK, az NDK, a NATO, a KGST, a Kínai 

Népköztársaság létrejötte, a szovjet atombomba), 1950–1953 (a koreai háború), 1956 (az 

SZKP XX. kongresszusa, a szuezi válság,), 1957 (a római szerződések), 1959 (a kubai 

forradalom), 1961 (a berlini fal építése, Gagarin űrrepülése), 1962 (a kubai rakétaválság), 

1962–1965 (a második vatikáni zsinat), 
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Magyarország 1945 és 1956 között 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, földosztás, Független Kisgazdapárt, Nemzeti 

Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, Szociáldemokrata Párt, háborús bűnös, népbíróság, 

kitelepítés, lakosságcsere, Magyar Dolgozók Pártja (MDP), államosítás, népköztársaság, 

internálás, osztályharc, ÁVH, besúgó hálózat, ügynök, egypártrendszer, pártállam, reakciós, 

koncepciós perek, kulák, szövetkezet, beszolgáltatás, iparosítás, kétkeresős családmodell, 

aranycsapat, Petőfi Kör, MEFESZ, intervenció. 

Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla, Kéthly Anna, 

Esterházy János, Márton Áron, Rákosi Mátyás, Rajk László, Kádár János, Nagy Imre, Maléter 

Pál, Bibó István. 

Topográfia: Recsk, Hortobágy, Sztálinváros (Dunaújváros), az 1956-os forradalom főbb 

fővárosi helyszínei, Mosonmagyaróvár. 

Kronológia: 1945. március (földosztás), 1946 (a forint bevezetése), 1947. február 10. (a 

párizsi béke), 1947 (kékcédulás választások), 1948 (a Magyar Dolgozók Pártjának 

megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra kezdete, az iskolák államosítása), 1949 (a 

kommunista alkotmány, a Mindszenty- és a Rajk-per), 1950 (a szerzetesrendek feloszlatása, a 

tanácsrendszer létrejötte), 1953–55 (Nagy Imre első miniszterelnöksége), 1956. október 23. (a 

forradalom kirobbanása), 1956. október 28. (a forradalom győzelme), 1956. november 4. 

(szovjet támadás indul Magyarország ellen). 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 

Fogalmak: fegyverkezési verseny, enyhülési politika, szociális piacgazdaság, ökumené, 

harmadik világ, beat korszak, hippi mozgalom, olajválság, iszlám fundamentalizmus, 

terrorizmus, Cartha ’77 mozgalom, prágai tavasz, diáklázadások, szolidaritás, Európai Unió, 

PC, mobiltelefon. 

Személyek: Tito, De Gaulle, Brezsnyev, Ceaușescu, Willy Brandt, Thatcher, Reagan, 

Gorbacsov, Helmuth Kohl, Lech Wałęsa, Václav Havel, II. János Pál. 

Topográfia: Berlin, Helsinki, Prága, Gdańsk, Csernobil, Temesvár. Kronológia: 1964–1973 

(a vietnami háború), 1967 (a „hatnapos háború”),.1968 (a prágai tavasz, a Brezsnyevdoktrína, 

párizsi diáklázadások), 1969 (az első Holdra szállás), 1972 (SALT-1 szerződés), 1975 (a 

helsinki értekezlet), 1979 (SALT-2 szerződés, szovjet csapatok Afganisztánban), 1989 (a 

kelet-közép-európai rendszerváltások, a berlini fal lebontása), 1991 (a Szovjetunió szétesése, 

a délszláv válság és az Öböl-háború kirobbanása). 

A Kádár-korszak 
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Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), disszidens, amnesztia, új gazdasági 

mechanizmus, háztáji, második gazdaság, „három T”, lakótelep, televízió, Rubik kocka, 

ellenzéki mozgalmak, szamizdat,besúgó, ügynök, monori találkozó, lakiteleki találkozó, 

ellenzéki kerekasztal, spontán privatizáció, falurombolás, MDF, SZDSZ, FIDESZ, MSZMP, 

FKgP, KDNP, MSZP, többpártrendszer,gyülekezési jog, pluralizmus, jogállam, nemzeti 

kerekasztal, sarkalatos törvények, Alkotmánybíróság. 

Személyek: Kádár János, Nagy Imre, Pozsgay Imre, Tőkés László, Antall József, Göncz 

Árpád, Sólyom László, Teller Ede. 

Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Monor, Lakitelek, Bős-Nagymaros. 

Kronológia: 1958 (Nagy Imre kivégzése), 1963 (részleges amnesztia), 1968 (az új gazdasági 

mechanizmus bevezetése), 1971 (magyar-vatikáni megállapodás, Mindszenty József elhagyja 

Magyarországot), 1978 (az Egyesült Államok visszaadja a Szent Koronát), 1985 (a monori 

találkozó), 1987 (a lakiteleki találkozó), 1980 (Farkas Bertalan a világűrben), 1989. június 16. 

(Nagy Imre és társainak újratemetése), 1989. október 23. (a harmadik Magyar Köztársaság 

kikiáltása), 1989 (társasági és egyesülési törvény), 1990 (szabad országgyűlési és 

önkormányzati választások), 1991 (a szovjet csapatok kivonása Magyarországról). 

Az egységesülő Európa, a globalizáció terjedése 

Fogalmak: globalizáció, multikulturalizmus, nemzetközi terrorizmus, vallási fanatizmus, 

fogyasztói társadalom, adósságspirál, globális felmelegedés, ökológiai katasztrófa, 

fenntarthatóság,  környezetvédelem, fiatalodó és öregedő társadalom, migráció, foglalkozási 

szerkezet, diszkrimináció, integráció, euró, internet, tömegkommunikáció. 

Személyek: George Bush, Borisz Jelcin, Bill Clinton, Tony Blair, George W. Bush. 

Topográfia: az EU tagállamai. 

Kronológia: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1993 (Csehország és Szlovákia 

szétválása), 1995 (a schengeni egyezmény életbe lépése), 1999 (a NATO bombázza Szerbiát), 

2001 (terrortámadás az Egyesült Államok ellen), 2002 (az euró bevezetése), 2004 (tíz új 

tagállam csatlakozik az EU-hoz, köztük Magyarország is). 

A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 

Fogalmak: privatizáció, kárpótlás, migráció, mobilitás, foglalkozási szerkezet, 

munkanélküliség, diszkrimináció, szegregáció, integráció, népszavazás. ombudsman, 

autonómia, magyar igazolvány, kettős állampolgárság. 

Személyek: Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc, Medgyessy Péter. 

Topográfia: a határon túli magyarlakta területek. 
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Kronológia: 1996 (a magyar honfoglalás millecentenáriuma), 1999 (Magyarország a NATO 

tagjává válik), 2000 (a magyar államalapítás millenniuma), 2004 Magyarország csatlakozása 

az Európai Unióhoz). 

Társadalmi ismeretek 

Fogalmak: család, társadalom, szocializáció, kultúra, etnikum, nemzet, nemzetiség, 

szubkultúra, kortárscsoport, helyi társadalom, civil társadalom, kisebbség, többség, 

érdekképviselet, érdekegyeztetés, identitás, hátrányos helyzet, felelősségvállalás, szolidaritás, 

önkéntesség, tudatos fogyasztói magatartás. 

Állampolgári ismeretek 

Fogalmak: állam, állampolgár, politika, intézmény, állampolgári jog, állampolgári 

kötelesség, politikai intézményrendszer, választás, választási rendszer, unió, országgyűlés, 

helyhatóság, politikai részvétel, közvetett demokrácia, közvetlen demokrácia, önkormányzat, 

párt, parlamenti küszöb, állampolgári jogok biztosa, Állami Számvevőszék. 

Munkavállalás 

Fogalmak: gazdaság, piac, munka, Állás, adó, biztosítás, szerződés, munkaerőpiac, 

munkaadó, munkavállaló, foglalkoztatás, munkaviszony, önéletrajz, motivációs levél, 

munkajog, munkaszerződés, munkaidő, munkabér, adózás, adóbevallás, személyi 

jövedelemadó, egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, munkanélküliség, munkanélküli 

ellátás, álláskeresési támogatás. 

 

Történelem 

Négyosztályos gimnázium 9-12. évfolyam 

Főbb témák: 

Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században. Julius Caesar egyeduralmi kísérlete. A 

görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A zsidó vallás fő 

jellemzői. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. A görög-római hitvilág. Az 

antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A zsidó vallás fő jellemzői. A kereszténység 

kialakulása és főbb tanításai. A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a 

mezőgazdasági technika. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és 

vallások (pl. keresztény, zsidó) – együttműködés és konfliktusok. A középkori város és a 

céhes ipar. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. A román és gótikus építészet; a 

reneszánsz kultúra. A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás. Géza fejedelemsége 

és I. (Szent) István államszervező tevékenysége. A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla 
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idején. A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején. Hunyadi Mátyás reformjai 

és külpolitikája. 

Civilizáció és államszervezet az ókorban 

Fogalmak: öntözéses földművelés, fáraó, piramis, hieroglifa, ékírás, múmia, Akropolisz, 

filozófia, jósda, olümpiai játékok, városállam/polisz, arisztokrácia, démosz, demokrácia, 

népgyűlés, sztratégosz, cserépszavazás, rabszolga, patrícius, plebejus, consul, senatus, 

dictator, néptribunus, császár, amfiteátrum, gladiátor, provincia, légió, limes, polgárjog. 

Személyek: Hammurapi, Kleiszthenész, Periklész, Platón, Arisztotelész, Hérodotosz, Nagy 

Sándor, Julius Caesar, Augustus 

Kronológia: Kr. e. 3000 körül – Kr. u. 476 az ókor, Kr. e. 776 az első feljegyzett olümpiai 

játékok, Kr. e. 753 Róma alapítása a hagyomány szerint, Kr. e. 510 a köztársaság kezdete 

Rómában, Kr. e. 508 Kleiszthenész reformjai, Kr. e. 5. sz. közepe az théni demokrácia 

fénykora, Kr. e. 44. Caesar halála, Kr. u. 395 a Római Birodalom kettéosztása. Topográfia: 

Mezopotámia, Babilon, Egyiptom, Nílus, Olümpia, Athén, Alexandria, Itália, Róma, Római 

Birodalom, Pannónia, Aquincum, Savaria, Jeruzsálem. 

Vallások az ókorban 

Fogalmak: népvándorlás, hunok, ortodox, iszlám, Korán, kalifa, politeizmus, monoteizmus, 

hinduizmus, zsidó vallás, Ószövetség/Héber Biblia, Tízparancsolat, próféta, jeruzsálemi 

templom, diaszpóra, Messiás, keresztény vallás, keresztség és úrvacsora, apostol, misszió, 

Biblia, Újszövetség, evangélium, püspök, zsinat. 

Személyek: Kheopsz, Zeusz, Pallasz Athéné, Ábrahám, Mózes, Jézus, Szent Péter és Szent 

Pál apostolok, Constantinus 

 Kronológia: a keresztény időszámítás kezdete (Kr. e. és Kr. u.), az ókori Izrael – Kr. u. 70 

Jeruzsálemi templom lerombolása, 313 a milánói rendelet, 325 a niceai zsinat. Topográfia: 

Jeruzsálem, Kánaán, Júdea, Izrael, Palesztina, Betlehem 

Hódító birodalmak 

Kronológia: 476 a Nyugatrómai Birodalom bukása, 622 Mohamed Medinába költözése, 732 a 

poitiers-i csata.  

Topográfia: Hun Birodalom, Konstantinápoly, Bizánci Birodalom, Mekka, Poitiers, Frank 

Birodalom, Németrómai Császárság 

A középkor 

Fogalmak: uradalom, földesúr, majorság, jobbágy, robot, kiváltság, rend, lovag, nemes, 

feudalizmus, hűbériség, király, rendi monarchia, keresztes hadjáratok, pápa, érsek, cölibátus, 
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szerzetes, bencés rend, ferences rend, eretnek, inkvizíció, kolostor, katolikus, szent, kódex, 

polgár, céh, román stílus, 

Kronológia: 476–1492 a középkor, 1054 az egyházszakadás, 1347 a nagy pestisjárvány. 

Topográfia: Egyházi Állam, Anglia, Franciaország, levantei kereskedelmi hálózat, Velence, 

Firenze, Hanza kereskedelmi hálózat, Szentföld.  

Személyek: Szent Benedek, VII. Gergely, 

A magyar nép eredete és az Árpád-kor 

Fogalmak: finnugor, törzs, fejedelem, kabarok, vérszerződés, honfoglalás, kettős honfoglalás 

elmélete, avarok, rovásírás, kalandozások, székelyek, vármegye, egyházmegye, érsekség, 

tized, nádor, ispán, kancellária, kettős kereszt, szászok, kunok, tatárok/mongolok Személyek: 

Álmos, Árpád, az Árpád-ház, Géza, I. (Szent) István, Koppány, Szent Gellért, Szent Imre, I. 

(Szent) László, Könyves Kálmán, III. Béla, II. András, IV. Béla, Szent Margit.  

Kronológia: 895 a honfoglalás, 907 a pozsonyi csata, 997/1000–1038 I. (Szent) István 

uralkodása, 1222 az Aranybulla, 1241–1242 a tatárjárás. Topográfia: Etelköz, Vereckei-hágó, 

Kárpátmedence, Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, Buda, Muhi, Erdély, 

Horvátország 

A középkori Magyar Királyság fénykora 

Fogalmak: aranyforint, regálé, kapuadó, kilenced, bandérium, perszonálunió, sarkalatos 

nemesi jogok, fő- és köznemes, szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, kormányzó, 

szekérvár, végvár, szultán, szpáhi, janicsár, rendkívüli hadiadó, füstpénz, fekete sereg, 

zsoldos, Corvina, Szent Korona, Szent Koronatan, Képes krónika.  

Személyek: I. (Anjou) Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, I. 

(Hunyadi) Mátyás.  

Kronológia: 1301 az Árpád-ház kihalása,1308. I. Károly uralkodásának kezdete, 1335 a 

visegrádi királytalálkozó, 1351 I.(Nagy) Lajos törvényei, 1396 a nikápolyi csata, 1443–1444-

es hosszú hadjárat, 1444 a várnai csata, 1453 Konstantinápoly eleste, 1456 a nándorfehérvári 

diadal, 1458–90 Mátyás uralkodása.  

Topográfia: Visegrád, Lengyelország, Csehország, osztrák tartományok, Nikápoly, Várna, 

Nándorfehérvár, Kolozsvár, Kenyérmező, Oszmán Birodalom 

10. évfolyam (2012-es kerettanterv szerint) 

Főbb témák: 

A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői. A 16-17. századi gyarmatosítás és 

a világgazdaság kialakulása. A lutheri és kálvini reformáció. A katolikus megújulás. A barokk 

stílus jellemzői. Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában. A felvilágosodás 
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eszmerendszere és főbb képviselői források alapján. A mohácsi vész és az ország három 

részre szakadása. A várháborúk (1541-1568). A három országrész berendezkedése. Erdély 

sajátos etnikai és vallási helyzete. A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc A Rákóczi-

szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei. Zrínyi Miklós tevékenysége és a török 

kiűzése Magyarországról.  Demográfiai és etnikai változások a 18. században. Mária Terézia 

és II. József reformjai. Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának alapkérdései. A korszak 

főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és szocializmus) 

jellemzői. Az egységes Németország létrejötte és nagyhatalommá válása. Gyarmati függés és 

harc a világ újrafelosztásáért A szövetségi rendszerek kialakulása. Gyarmatok és 

gyarmattartók a 19. század közepétől az első világháborúig. Az ipari forradalmak 

legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés), néhány találmánya és a gyáripar 

kezdetei. A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja. A nemzeti eszme 

a reformkorban. A rendi országgyűlés és a megyerendszer működése. A pesti forradalom 

eseményei, az áprilisi törvények. A szabadságharc főbb katonai és politikai eseménye. 

A világ és Európa a kora újkorban 

Fogalmak: ültetvény, tőke, kapitalizmus, világkereskedelem, abszolutizmus, reformáció, 

protestáns, evangélikus, református, ellenreformáció, jezsuita, barokk, manufaktúra, 

vetésforgó, anglikán, puritán, Jognyilatkozat, alkotmányos monarchia, merkantilizmus. 

Személyek: Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, Kálvin, Kopernikusz, 

Spinoza, I. Erzsébet, Cromwell, XIV. Lajos, I. (Nagy) Péter. 

Topográfia: Németalföld, London, Versailles, Szentpétervár. 

Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a reformáció kezdete), 

1618-48 (a harmincéves háború), 1642-49 (az angol polgárháború), 1689 (a Jognyilatkozat 

kiadása). 

Magyarország a kora újkorban 

Fogalmak: örökös jobbágyság, hajdú, vitézlő rend, unitárius, kuruc, trónfosztás. 

Személyek: II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, I. Szulejmán, Dobó István, Zrínyi 

Miklós, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen Gábor, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő 

és hadvezér), I. Lipót, Savoyai Jenő, II. Rákóczi Ferenc. 

Topográfia: Mohács, Kőszeg, Buda, Hódoltság, Eger, Szigetvár, Sárospatak, Ónod, 

Nagyszombat, Bécs. 

Kronológia: 1526 (a mohácsi csata), 1541 (Buda török elfoglalása, az ország tényleges három 

részre szakadása), 1552 (Eger sikertelen török ostroma), 1566 (Szigetvár eleste), 1591-1606 

(a tizenöt éves háború), 1664 (Zrínyi Miklós téli hadjárata, a vasvári béke), 1686 (Buda 
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visszafoglalása), 1699 (a karlócai béke), 1703-11 (a Rákóczi-szabadságharc), 1707 (az ónodi 

országgyűlés), 1711 (a szatmári béke). 

Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 

Fogalmak: felvilágosodás, racionalizmus, a hatalmi ágak megosztása, természetjog, 

társadalmi szerződés, népszuverenitás, szabad verseny, felvilágosult abszolutizmus, Emberi és 

polgári jogok nyilatkozata, ökumenikus gondolkodás, alkotmány, jakobinus, terror, 

nacionalizmus, emancipáció, antiszemitizmus, liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus, 

Szent Szövetség, urbanizáció. 

Személyek: Spinoza, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, II. (Nagy) Frigyes, 

Washington, XVI. Lajos, Danton, Robespierre, Napóleon, Metternich, Watt, Stephenson, 

Marx. 

Topográfia: Párizs, Poroszország, Szilézia, Lengyelország, gyarmatok Észak-Amerikában, 

Waterloo. 

Kronológia: 1776. július 4. (az amerikai Függetlenségi nyilatkozat kiadása, az Amerikai 

Egyesült Államok létrejötte), 1789. július 14. (a Bastille ostroma, a francia forradalom 

kitörése), 1793-1794 (a jakobinus diktatúra), 1804-1814/15 (Napóleon császársága), 1848 

(forradalmak Európában). 

Az újjáépítés kora Magyarországon 

Fogalmak: betelepítés, betelepülés, Pragmatica Sanctio, Helytartótanács, felső tábla, alsó 

tábla, vámrendelet, úrbéri rendelet, Ratio Educationis, türelmi rendelet, jobbágyrendelet. 

Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Kazinczy Ferenc. 

Topográfia: Határőrvidék, Bácska, Bánát. 

Kronológia: 1723 (Pragmatica Sanctio), 1740-80 (Mária Terézia), 1780-1790 (II. József). 

Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon 

Fogalmak: reform, polgári átalakulás, liberális nemesség, centralista, cenzúra, államnyelv, 

önkéntes és kötelező örökváltság, közteherviselés, érdekegyesítés, védővám, márciusi ifjak, 

nemzetőrség, áprilisi törvények, felelős kormány, sajtószabadság, népképviselet, cenzusos 

választójog, jobbágyfelszabadítás, emancipáció, tavaszi hadjárat, Függetlenségi nyilatkozat, 

nemzetiségi törvény. 

Személyek: Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, Kossuth 

Lajos, Metternich, Batthyány Lajos, Szemere Bertalan, Petőfi Sándor, Jellasics, Görgei Artúr, 

Ferenc József, Windischgrätz, Bem József. 

Topográfia: Pest-Buda, Vaskapu, Pákozd, Isaszeg, Debrecen, Világos. 
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Kronológia: 1830 (Széchenyi István: Hitel című művének megjelenése, a reformkor kezdete), 

1832-36 (rendi országgyűlés), 1844 (a magyar nyelv államnyelvvé nyilvánítása), 1848. 

március 15. (forradalom Pesten), 1848. április 11. (az áprilisi törvények), 1848. szeptember 

29. (a pákozdi csata), 1849. április 6. (az isaszegi csata), 1849. április 14. (a függetlenség 

kimondása), 1849. május 21. (Buda felszabadítása), 1849. augusztus 13. (a világosi 

fegyverletétel). 

11. évfolyam 

Főbb témák: 

A kiegyezéshez vezető út. A kiegyezés tartalma és értékelése. A polgári állam kiépülése 

Magyarországon (közigazgatás, közegészségügy, iskolahálózat Gazdasági változások a 

dualizmus korában. A magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági jellegzetességei, 

sajátosságai. Népek, nemzetiségek (pl.: zsidók, németek) szerepe a modernizációban. Etnikai 

viszonyok és a nemzetiségi kérdés a dualizmus korában. Az első világháború (hadviselők, 

frontok, a háború jellege). Az első világháborút lezáró békerendszer. Életmód és 

mindennapok a 20. század első felében. A világgazdasági válság és a New Deal. A náci 

Németország legfőbb jellemzői. Az olasz fasizmus jellemzői. A kommunista ideológia és a 

sztálini diktatúra a Szovjetunióban. A második világháború A világháború előzményei, 

kitörése és jellemzői. A holokauszt. A trianoni békediktátum és következményei. 

Magyarország az első világháborúban. Az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság. Az 

ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései. A magyar külpolitika a két 

világháború között. A politikai rendszer főbb jellemzői. Társadalmi, gazdasági, ideológiai 

kérdések. A válság és hatása: a belpolitikai élet változásai az 1930-as években. Társadalmi 

rétegződés és életmód a húszas-harmincas években. Az antiszemitizmus megjelenési formái 

és a „zsidókérdés” Magyarországon. A klebelsbergi oktatás- és kultúrpolitika. 9.4. 

Magyarország a második világháborúban Magyarország háborúba lépése és részvétele a 

Szovjetunió elleni harcokban. Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel. A 

holokauszt Magyarországon.  

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 

Fogalmak: monopólium, futószalagos termelés, polgári állam, középosztály, városiasodás, 

emancipáció, politikai antiszemitizmus, cionizmus, szakszervezet, keresztényszocializmus, 

szociáldemokrácia, egyenlőtlen fejlődés, nagyhatalom, hármas szövetség, antant, keleti 

kérdés. 

Személyek: III. Napóleon, Garibaldi, Bismarck, II. Vilmos, Lincoln, Rotschildok, Herz 

Tivadar, Viktória királynő, XIII. Leó. 
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Topográfia: Piemont, Olaszország, Német Császárság, Szuezi-csatorna, Elzász-Lotaringia, 

Balkán. 

Kronológia: 1853–56 (a krími háború), 1859 (a solferinoi ütközet), 1861-65 (az Egyesült 

Államok polgárháborúja), 1866 (a königgrätzi csata), 1871 (a Német Császárság létrejötte), 

1882 (a hármas szövetség megalakulása), 1907 (a hármas antant létrejötte). 

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon 

Fogalmak: emigráció, passzív ellenállás, húsvéti cikk, kiegyezés, dualista monarchia, közös 

ügy, gazdasági kiegyezés, Dunai Konföderáció, nemzetiségi törvény, horvát-magyar 

kiegyezés, Szabadelvű Párt, Szociáldemokrata Párt, választójog, torlódó társadalom, úri 

középosztály, dzsentri, kivándorlás, asszimiláció, zsidó emancipáció, állami anyakönyvezés, 

polgári házasság, népoktatás, millennium. 

Személyek: Haynau, Alexander Bach, Deák Ferenc, Andrássy Gyula, Eötvös József, Löw 

Emánuel, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza István, Puskás Tivadar, Kandó 

Kálmán, Ganz Ábrahám. 

Topográfia: Arad, Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Bécs, Fiume, Bosznia-Hercegovina. 

Kronológia: 1849. október 6. (az aradi vértanúk kivégzése), 1865 (Deák Ferenc húsvéti 

cikke), 1867 (a kiegyezés, Ferenc József megkoronázása), 1868 (a nemzetiségi és népiskolai 

törvény, a horvát-magyar kiegyezés), 1875-90 (Tisza Kálmán miniszterelnöksége), 1873 

(Budapest létrejötte), 1896 (a millennium), 1905 (a Szabadelvű Párt választási veresége, 

belpolitikai válság). 

Az első világháború és következményei 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, központi hatalmak, frontvonal, hátország, 

antant, jóvátétel, Népszövetség, revízió, reváns, bolsevik, szovjet, kommunizmus, őszirózsás 

forradalom, Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP), egypártrendszer, proletárdiktatúra, 

egyházellenesség, vallásellenesség, ellenforradalom, kormányzó, vörösterror, fehérterror. 

Személyek: Lenin, Trockij, Wilson, Clemenceau, IV. Károly, Károlyi Mihály, Jászi Oszkár, 

Garami Ernő, Kun Béla, Aponyi Albert, Horthy Miklós. 

Topográfia: Szarajevó, Doberdó, Szentpétervár, Szerb Horvát Szlovén Királyság, 

Csehszlovákia, a balti államok, Lengyelország, a trianoni Magyarország. 

Kronológia: 1914–18 (az első világháború), 1914. június 28. (a szarajevói merénylet) 1914. 

július 28. (az Osztrák–Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának, a világháború kirobbanása), 

1917 (a februári forradalom és a bolsevikok hatalomátvétele Oroszországban), 1918. október 

31. (az őszirózsás forradalom győzelme), 1918. november 3. (a padovai fegyverszünet), 1919 
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(a békekonferencia kezdete, a versailles-i béke), 1919. március 21. – augusztus 1. (a 

proletárdiktatúra időszaka), 1920. június 4.(a trianoni békediktátum aláírása). 

Európa és a világ a két világháború között 

Fogalmak: általános választójog, tömegpárt, fasizmus, korporatív állam, kisantant, Dawes-

terv, pártállam, államosítás, kollektivizálás, tervutasításos rendszer, GULAG, személyi 

kultusz, koncepciós per, tőzsde, túltermelési válság, New Deal, totális diktatúra, tömeg 

propaganda, nemzetiszocializmus, fajelmélet, zsidóüldözés, Führer, SS, Berlin-Róma tengely, 

Anschluss, tekintélyelvű állam, erőszakmentes ellenállás, magaskultúra (elitkultúra), 

tömegkultúra. 

Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goebbels, Gandhi. 

Topográfia: Kelet-Közép-Európa, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Berlin, weimari 

köztársaság, Moszkva, Saar-vidék, Rajna-vidék, Szudéta-vidék. 

Kronológia: 1922 (fasiszta hatalomátvétel Olaszországban, a Szovjetunió létrehozása), 1924 

(a Dawes-terv), 1925 (a locarnói egyezmény), 1929-1933 (a világgazdasági válság), 1933 

(Hitler hatalomra kerülése), 1936 (Berlin–Róma tengely), 1938 (Anschluss, a müncheni 

konferencia). 

Magyarország a két világháború között 

Fogalmak: konszolidáció, antiszemitizmus, numerus clausus, földreform, népszövetségi 

kölcsön, pengő, Magyar Nemzeti Bank, revízió, irredentizmus, kultúrfölény, 

társadalombiztosítás, agrárolló, népi mozgalom, nyilas mozgalom, nyílt és titkos szavazás, 

zsidótörvény, győri program, első bécsi döntés. 

Személyek: Teleki Pál, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Gömbös Gyula, Imrédy Béla, 

Szent-Györgyi Albert. 

Topográfia: Felvidék, Kárpátalja. 

Kronológia: 1920 (a numerus clausus, földreform) 1921-31 (Bethlen István 

miniszterelnöksége), 1927 (a pengő bevezetése), 1932-1936 (Gömbös Gyula 

miniszterelnöksége), 1938. november 2. (az első bécsi döntés), 1939. március (Kárpátalja 

visszacsatolása). 

A második világháború 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs tábor, megsemmisítő 

tábor, népirtás, emberirtás, holokauszt, soá, porrajmos, genocídium, partizán, totális háború, 

furcsa háború, hadigazdaság, Vörös Hadsereg, antifasiszta koalíció, fegyveres semlegesség, 

második bécsi döntés, „hintapolitika”, gettó, deportálás, munkaszolgálat, hadifogság, kiugrási 

kísérlet, malenkij robot. 
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Személyek: Hitler, Churchill, Sztálin, Roosevelt, Rommel, Montgomery, Zsukov, 

Eisenhower, De Gaulle, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc, Wallenberg. 

Topográfia: Leningrád, Pearl Harbor, Midway, El-Alamein, Sztálingrád, Kurszk, Auschwitz, 

Jalta, Potsdam, Hirosima, Normandia, Újvidék, Kamenyec-podolszki, Voronyezs, Don-

kanyar, Délvidék és Észak-Erdély. 

Kronológia: 1939. augusztus 23. (a szovjet-német megnemtámadási egyezmény), 1939. 

szeptember 1. (Németország megtámadja Lengyelországot, kitör a második világháború), 

1941. június 22. (Németország megtámadja a Szovjetuniót), 1942 (a Midway-szigeteknél 

lezajlott ütközet, az el-alameini csata), 1943 (véget ér a sztálingrádi csata, a kurszki csata), 

1944. június 6. (megkezdődik a szövetségesek normandiai partraszállása), 1945. február (a 

jaltai konferencia), 1945. május 9. (az európai háború befejeződése), 1945. augusztus 6. 

(atomtámadás Hirosima ellen), 1945. szeptember 2. (Japán fegyverletételével véget ér a 

második világháború). 

1940. augusztus 30. (a második bécsi döntés), 1941. április (magyar támadás Jugoszlávia 

ellen), 1941. június 26. (Kassa bombázása), 1942-1944 tavasza (Kállay Miklós 

miniszterelnöksége), 1943. január (a doni katasztrófa), 1944. március 19. (a németek 

megszállják Magyarországot), 1944. október 15-16. (Horthy Miklós sikertelen kiugrási 

kísérlete, nyilas hatalomátvétel), 1944. december 21. (Debrecenben összeül az Ideiglenes 

Nemzetgyűlés), 1945. április (Magyarország felszabadítása a náci uralom alól, a szovjet 

megszállás kezdete, a háború vége Magyarországon). 

12. évfolyam 

Főbb témák: 

A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús 

szembenállás jellemzői. Az ENSZ létrejötte, működése A kétpólusú világrend megszűnése; a 

Szovjetunió és Jugoszlávia szétesése; Németország újraegyesítése. Az Európai Unió 

alapelvei, intézményei és működése. A globális világ sajátosságai A globális világgazdaság 

ellentmondásai. Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a mindennapok 

jellegzetességei a Rákosi-korban. Magyarország szovjetizálása (1945-1949). Az 1956-os 

forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei; a megtorlás. A magyar 

forradalom nemzetközi jelentősége és összefüggései. A rendszer jellemzői a Kádár-

korszakban, életmód és mindennapok. A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és 

az ellenzéki mozgalmak. A rendszerváltozás és a piacgazdaságra való áttérés A 

rendszerváltozás főbb eseményei. A piacgazdaságra való áttérés és következményei. A 

közjogi rendszer átalakítása (1990-2011. Demográfiai folyamatok és a határon túli magyarság 
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A határon túli magyarság 1945-től. A magyarországi romák története és helyzetének főbb 

jellemzői napjainkban. A szociális ellátórendszer fő elemei. Az emberi jogok ismerete és a 

jogegyenlőség elvének bemutatása, az állampolgári jogok, kötelességek. A politikai 

intézményrendszer fő elemei (országgyűlés, kormány, köztársasági elnök, alkotmánybíróság, 

ombudsman, helyi önkormányzatok, az Alaptörvény). A választási rendszer fő elemei. A 

háztartás pénzügyei (adók és járulékok, pénzkezelési technikák, banki ügyletek). A 

munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek, a munkaviszony megszűnése. 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 

Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), szuperhatalom, vasfüggöny, hidegháború, 

fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, NATO, Varsói Szerződés, KGST, Európai Gazdasági 

Közösség (Közös Piac), berlini fal, harmadik világ, el nem kötelezettek mozgalma, 

újantiszemitizmus. 

Személyek: Sztálin, Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, Hruscsov, Kennedy, Ben Gurion. 

Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam. 

Kronológia: 1945 (az ENSZ létrejötte), 1947 (a Truman-elv, a párizsi béke, India 

függetlensége), 1948 (Izrael létrejötte), 1949 (az NSZK, az NDK, a NATO, a KGST, a Kínai 

Népköztársaság létrejötte, a szovjet atombomba), 1950-1953 (a koreai háború), 1956 (az 

SZKP XX. kongresszusa, a szuezi válság), 1957 (a római szerződések), 1959 (a kubai 

forradalom), 1961 (a berlini fal építése, Gagarin űrrepülése), 1962 (a kubai rakétaválság), 

1962-1965 (a második vatikáni zsinat). 

Magyarország 1945–1956 között 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, földosztás, Független Kisgazdapárt, Nemzeti 

Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, Szociáldemokrata Párt, háborús bűnös, népbíróság, 

kitelepítés, lakosságcsere, Magyar Dolgozók Pártja (MDP), államosítás, népköztársaság, 

internálás, osztályharc, ÁVH, besúgó hálózat, ügynök, egypártrendszer, pártállam, reakciós, 

koncepciós perek, kulák, szövetkezet, beszolgáltatás, iparosítás, kétkeresős családmodell, 

aranycsapat, Petőfi Kör, MEFESZ, intervenció. 

Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla, Kéthly Anna, 

Esterházy János, Márton Áron, Rákosi Mátyás, Rajk László, Kádár János, Nagy Imre, Maléter 

Pál, Bibó István. 

Topográfia: Recsk, Hortobágy, Sztálinváros (Dunaújváros), az 1956-os forradalom főbb 

fővárosi helyszínei, Mosonmagyaróvár. 

Kronológia: 1945. március (földosztás), 1946 (a forint bevezetése), 1947. február 10. (a 

párizsi béke), 1947 (kékcédulás választások), 1948 (a Magyar Dolgozók Pártjának 
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megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra kezdete, az iskolák államosítása), 1949 (a 

kommunista alkotmány, a Mindszenty- és a Rajk-per), 1950 (a szerzetesrendek feloszlatása, a 

tanácsrendszer létrejötte), 1953-55 (Nagy Imre első miniszterelnöksége), 1956. október 23. (a 

forradalom kirobbanása), 1956. október 28. (a forradalom győzelme), 1956. november 4. 

(szovjet támadás indul Magyarország ellen). 

Fogalmak: fegyverkezési verseny, enyhülési politika, szociális piacgazdaság, ökumené, 

harmadik világ, beat korszak, hippi mozgalom, olajválság, iszlám fundamentalizmus, 

terrorizmus, Cartha ’77 mozgalom, prágai tavasz, diáklázadások, szolidaritás, Európai Unió, 

PC, mobiltelefon. 

Személyek: Tito, De Gaulle, Brezsnyev, Ceaușescus, Willy Brandt, Thatcher, Reagan, 

Gorbacsov, Helmuth Kohl, Lech Wałęsa, Václav Havel, II. János Pál. 

Topográfia: Berlin, Helsinki, Prága, Gdańsk, Csernobil, Temesvár. Kronológia: 1964-1973 (a 

vietnami háború), 1967 (a „hatnapos háború”),1968 (a prágai tavasz, a Brezsnyev-doktrína, 

párizsi diáklázadások), 1969 (az első Holdra szállás), 1975 (a helsinki értekezlet), 1989 (a 

kelet-közép-európai rendszerváltások, a berlini fal lebontása), 1991 (a Szovjetunió szétesése, 

a délszláv válság és az Öböl-háború kirobbanása 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 

Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), disszidens, amnesztia, új gazdasági 

mechanizmus, háztáji, második gazdaság, „három T”, lakótelep, televízió, Rubik-kocka, 

ellenzéki mozgalmak, szamizdat,besúgó, ügynök, monori találkozó, lakiteleki találkozó, 

ellenzéki kerekasztal, spontán privatizáció, falurombolás, MDF, SZDSZ, FIDESZ, MSZMP, 

FKgP, KDNP, MSZP, többpártrendszer, gyülekezési jog, pluralizmus, jogállam, nemzeti 

kerekasztal, sarkalatos törvények, Alkotmánybíróság. 

Személyek: Kádár János, Nagy Imre, Pozsgay Imre, Tőkés László, Antall József, Göncz 

Árpád, Sólyom László, Teller Ede. 

Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Monor, Lakitelek, Bős-Nagymaros. 

Kronológia: 1958 (Nagy Imre kivégzése), 1963 (részleges amnesztia), 1968 (az új gazdasági 

mechanizmus bevezetése), 1971 (magyar-vatikáni megállapodás, Mindszenty József elhagyja 

Magyarországot), 1978 (az Egyesült Államok visszaadja a Szent Koronát), 1985 (a monori 

találkozó), 1987 (a lakiteleki találkozó), 1980 (Farkas Bertalan a világűrben), 1989. június 16. 

(Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése), 1989. október 23. (a harmadik Magyar 

Köztársaság kikiáltása), 1989 (társasági és egyesülési törvény), 1990 (szabad országgyűlési és 

önkormányzati választások), 1991 (a szovjet csapatok kivonása Magyarországról). 

A Kádár-korszak 



 

 

240 

Fogalmak: globalizáció, multikulturalizmus, nemzetközi terrorizmus, vallási fanatizmus, 

xenofóbia, fogyasztói társadalom, adósságspirál, globális felmelegedés, ökológiai katasztrófa, 

fenntarthatóság, környezetvédelem, fiatalodó és öregedő társadalom, migráció, foglalkozási 

szerkezet, diszkrimináció, integráció, euró, internet, tömegkommunikáció. 

Személyek: George Bush, Borisz Jelcin, Bill Clinton, Tony Blair, George W. Bush. 

Topográfia: az EU tagállamai. 

Kronológia: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1993 (Csehország és Szlovákia 

szétválása), 1995 (a schengeni egyezmény életbe lépése), 1999 (a NATO bombázza Szerbiát), 

2001 (terrortámadás az Egyesült Államok ellen), 2002 (az euró bevezetése), 2004 (tíz új 

tagállam csatlakozik az EU-hoz, közöttük Magyarország is). 

Fogalmak: privatizáció, kárpótlás, migráció, mobilitás, foglalkozási szerkezet, 

munkanélküliség, diszkrimináció, szegregáció, kirekesztés, fajgyűlölet, anti-cionizmus, 

integráció, népszavazás, ombudsman, autonómia, magyar igazolvány, kettős állampolgárság. 

Személyek: Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc, Medgyessy Péter. 

Topográfia: a határon túli magyarlakta területek. 

Kronológia: 1996 (a magyar honfoglalás millecentenáriuma), 1999 (Magyarország a NATO 

tagjává válik), 2000 (a magyar államalapítás millenniuma), 2004 Magyarország csatlakozása 

az Európai Unióhoz). 

Társadalmi ismeretek 

Szubkultúra, kortárscsoport, helyi társadalom, civil társadalom, kisebbség, többség, 

érdekképviselet, érdekegyeztetés, identitás, hátrányos helyzet, felelősségvállalás, szolidaritás, 

önkéntesség 

 

Állampolgári ismeretek 

Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai intézményrendszer, választás, választási 

rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, politikai részvétel, közvetett demokrácia, közvetlen 

demokrácia, önkormányzat, párt, parlamenti küszöb, állampolgári jogok biztosa, Állami 

Számvevőszék. 

Pénzügyi és gazdasági kultúra  

Költségvetés, adó, járulék, vállalkozás, személyi jövedelemadó, áfa, juttatások, 

társadalombiztosítás, nyugdíjjárulék, költségvetési intézmény, költségvetési egyenleg, deficit, 

pénzpiac, monetáris politika, jegybank, bankrendszer, kereskedelemi bank, megtakarítás, 

forrás, tőzsde, értékpapír, rt, kft, kkt, bt, egyéni vállalkozás, szövetkezet, korlátlan felelősség, 



 

 

241 

korlátolt felelősség, egyetemleges felelősség, biztosító társaság, lízingtársaságok, pénzügyi 

közvetítő rendszer. 

Munkavállalás  

Gazdaság, piac, munka. 

Állás, adó, biztosítás, szerződés, munkaerőpiac, munkaadó, munkavállaló, foglalkoztatás, 

munkaviszony, önéletrajz, motivációs levél, munkajog, munkaszerződés, munkaidő, 

munkabér, adózás, adóbevallás, személyi jövedelemadó, egészségbiztosítás, 

társadalombiztosítás, munkanélküliség, munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás. 

 

Vizuális kultúra 

5. osztály 

1. Művészeti korok ábrázolási rendszere: Őskor; Ókor: egyiptomi, görög, római művészet  

2. Kép és szöveg kapcsolata: mese pl.: meseillusztráció, képregény, szó-képek alkotása  

3. Jelértelmezés, jelalkotás pl.: tájékozódás, piktogramok  

4. Idő- és térbeli változások, mozgás ábrázolása  

5. Környezetvédelem: Madarak, fák napja-plakát 

 

 6. osztály 

1. Művészeti korok ábrázolási rendszere: Román stílus, Gótika művészete (építészet, 

festészet…), Reneszánsz művészet 

 2. Kép és szöveg kapcsolata: mondák pl.: képregény tervezése, iniciálé tervezése  

3. Jelértelmezés, jelalkotás: címer tervezése  

4. Környezetvédelem: Állatok világnapja –plakát 

 

 7. osztály 

1. Kifejezés, képzőművészet: Barokk, Rokokó, Klasszicizmus  

 2. Érzelmek és hangulatok kifejezése: Portré, karikatúra pl.: képregény tervezése, iniciálé 

tervezése 

3. Síkból térbe: axonometria, vetületi ábrázolás, perspektíva 

 4. Játék a vonalakkal: minta tervezése  

5. Színtan: színkontrasztok, színek jelentése  

6. Környezetvédelem: Víz világnapja-plakát készítése 
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 8. osztály 

 1. Kifejezés, képzőművészet: Modern művészet; Impresszionizmus, Posztimpresszionizmus, 

Avantgárd művészeti irányzatok pl.: absztrakció, betűkompozíció…  

2. Vizuális kommunikáció: magyarázó képek, rajzok (piktogram) 

 3. Emberi test: mozgás ábrázolása 

 4. Tárgy és környezetkultúra: tárgytervezés, embléma, horoszkóp jel tervezése…  

5. Média és mozgókép kultúra: animáció  

6. Környezetvédelem: Föld világnapja –plakát 

 

9. osztály 

1.Legyen képes a tárgytervezésben a forma-funkció egységének megfelelni 

2.Legyen képes történet elmesélésére egymást követő képkockák segítségével (képregény) 

3.Legyen képes természeti forma színes vagy grafikus feldolgozására 

 

10. osztály 

1.Legyen képes érzelmek, hangulatok kifejezésére a színek hatásának figyelembe vételével 

2.Legyen képes önálló tervezésre- névjegykártya 

3.Tudjon parafrázist készíteni adott műalkotás megadásával. 

 

11. osztály 

1.Tárgy-vagy öltözettervezés 

2.Művészettörténeti korszakok legfontosabb jellemzői 

3. Kollázs-montázs készítése adott témában 

 

Ének-zene 

5. osztály   

 

I. A magyar népzene 

Követelmények 

A tanuló: 

 tudjon 25-30 dalt emlékezetből csoportosan, tisztán, érthető szövegkiejtéssel, pontos 

ritmusban elénekelni,  

 legyen képes a népzenei és honismereti tudás egységesítésére, összevonására,  
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 a felsorolás szintjén nevezze meg a népdalgyűjtőket,  

 különböztesse meg az új és régi stílusú népdalok jellemzőit  

 legyen képes a magyar népzenéről, népdalok jellemzőiről beszélni 

 ismerje fel a népi hangszereket a hangzásukról, képek alapján  

 végezzen gyűjtőmunkát lakóhelyének népi kultúrájáról,  

 legyen jártas a magyar népi hagyományok és szokások világában  

 tudjon beszélni Kodály Zoltán életéről, munkájáról,   

 ismerje fel a többször meghallgatott zeneműveket, népzene feldolgozásokat (szerző – 

cím) 

 

 

II. Elméleti ismeretek 

Követelmények 

A tanuló: 

 legyen képes egyszerű ritmus, dallam és szöveg rögtönzésére (2-3 ütem),  

 képes legyen a z zenei elemek vizuális megjelenítésére kézjelekkel 

 ismerje fel, alkalmazza a tanult ritmus elemeket 

 a tizenhatod értéket ismerje fel, reprodukálja s helyes elosztásban kottázza, írja le a 

különböző variációiban, – 

 legyen képes abszolút és relatív módon szolmizálni és kottázni 1b előjegyzéssel, –  

 ismerje fel a dúr és moll hangsorokat, tudjon adott dallamot kvintváltással folytatni. 

 ismerje fel a tanult hangközöket 

 

III. Zenetörténeti korok, ismeretek 

Követelmény 

A tanuló: 

– nevezze meg az emberi hang hangszíneit,  

– ismerje fel a hangszereket képek és a hallott hangszín és a megszólaltatás technikája, 

módja alapján,  

– tudjon a tanult zenetörténeti korszakból egy-egy éneket szépen, kifejezően, tisztán 

megszólaltatni, 

– ismerje a tanult korok jellemzőit, műfajait, hangszereit és zeneszerzőit,  

– jusson el a felismerés szintjére a műzenei szemelvényeknél  
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6. osztály 

Követelmények 

I. A magyar népzene 

A tanuló: 

– tudjon 10-12 magyar népdalt emlékezetből – csoportosan, karakteresen énekelni, a dallam 

és a szöveg egységének megteremtésével,  

– ismerje meg a népzenegyűjtők munkáját  

– tudjon idézni a tanult szokásokból és hagyományokból,  

– ismerje lakóterületének népzenei együtteseit (asszonykórus, Páva-kör, hangszeres 

együttesek, tánccsoportok). 

 

II. Zenetörténet  

Követelmények 

A tanuló: 

– tudjon a különböző korokból éneket hangulatosan, érthető szövegmondással elénekelni,  

– határozza meg a dalokban előforduló korabeli szavak, kifejezések jelentését, –  

– ismerje a tanult korok jellemzőit, műfajait, hangszereit és zeneszerzőit,  

– jusson el a felismerés szintjére a műzenei szemelvényeknél  

– tudjon összefüggően beszélni, Tinódi Lantos Sebestyén életéről és műveiről,  

– értelmezze a históriás énekek, kuruc dalok és ‘48-as dallamok üzenetét. 

 

III. Elméleti ismeretek 

Követelmények 

A tanuló: 

– ismerje fel hallás után és kottaképről a triolát, –  

– legyen képes a 3/8-os és 6/8-os lüktetés megtartására, –  

– tudjon tájékozódni és viszonyítani a zenei vonalrendszerben, 

– ismerje fel és nevezze meg a szekund és a terc hangközöket 

 

7-8. évfolyam 

 

I. Magyar népzene 
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A tanuló: 

 tudjon 8-10  magyar népdalt énekelni emlékezetből, az érzelmi tartalmak, hangulatok 

és karakterek megjelenítésével, 

 ismerje a népzenei szakkifejezéseket és tudja alkalmazni 

 legyen képes megkülönböztetni az új és a régi stílusú népdalokat, 

 ismerje fel a tanult népdalokat feldolgozásaik alapján 

 ismerje fel a tanult népi hangszereket 

 ismerje és mutassa be röviden Bartók Béla, Kodály Zoltán életét és művészetét, 

 

II. Zenetörténet 

– ismerje fel a zenetörténeti korszakok legfontosabb ismertetőjegyeit, történelmi és 

kulturális hátterüket 

– ismerje fel és tudjon 2-3 műdalt kifejező előadásmóddal énekelni, 

– tudja megnevezni a magyar és egyetemes zenekultúra egyéniségeit, kiknek életútját, 

műveit ismerteti, 

– tudja levezetni a népdal, népies dal, népies műdal és a műdal jelentésének tartalmát. 

– képes legyen önállóan zenetörténeti ismeretek gyűjtésére 

– képes legyen élménybeszámoló készítésére egy-egy koncert után, vagy 

előadóművészekről 

 

III. Zeneelmélet 

tudjon tájékozódni és viszonyítani a zenei vonalrendszerben, 

képes legyen felismerni és tudja használni minden, korábban tanult ritmikai ismereteit  

képes legyen felismerni a tanult hangközöket 

ismerje fel és nevezze meg a szext és szeptim hangközöket 

9-10. évfolyam 

 

I. Magyar népzene 

Követelmények: 

A tanuló  

 tudjon 5-6  magyar népdalt énekelni, az érzelmi tartalmak, hangulatok és karakterek 

megjelenítésével, 
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 ismerje a népzenei szakkifejezéseket és tudja alkalmazni 

 legyen képes megkülönböztetni az új és a régi stílusú népdalokat, 

 ismerje a népdalok jellemzőit 

 ismerje fel a tanult népdalokat feldolgozásaik alapján 

 ismerje fel a tanult népi hangszereket 

 ismerje és mutassa be röviden Bartók Béla, Kodály Zoltán életét és művészetét, 

 

II. Zenetörténet 

A tanuló 

 Ismerje fel a különböző korokhoz tartozó dalanyagot 

 képes legyen 2-3 mű éneklésére tiszta intonációval az életkori sajátosságokat 

figyelembe véve  

 képes legyen a zenei stílusoknak megfelelő előadásmódra 

 ismerje fel a hallgatott zenehallgatási műveket (korszak, szerző, címe, műfaj) 

 tudjon bemutatni önállóan egy tanult vagy általa meghallgatott zeneművet 

 tudja bemutatni néhány zeneszerző életpályáját, alkotói tevékenységét 

 

III. Elmélet 

A tanuló  

 képes legyen a tanult ritmikai, metrikai, dallami és harmóniai elemekből létrehozott és 

a tanult formai eszközökkel szerkesztett kompozíciók megszólaltatására.  

 tudjon tájékozódni és viszonyítani a zenei vonalrendszerben 

 képes legyen felismerni és értelmezni a kottakép elemeit és az alapvető zenei 

kifejezéseket. 

 
Testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon  
 

9. osztály: 

 

Kondicionális képességszintek: 

 

Lányok: 

 

 Cooper-teszt: 1550m 

 Tömöttlabda dobás (hátra fej fölött 2kg-os labdával): 4m 

 4 ütemű fekvőtámasz (1perc alatt): 16 db 
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 Helyből távolugrás: 145 cm 

 Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás: 5 db 

 Kötélmászás 4m-es kötélen féltávig mászókulcsolással 

Fiúk: 

 

 Cooper-teszt: 1950m 

 Tömöttlabda dobás (hátra fej fölött 4kg-os labdával): 3,5m 

 4 ütemű fekvőtámasz (1perc alatt): 20 db 

 Helyből távolugrás: 155 cm 

 Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás: 10 db 

 Kötélmászás 4m-es kötélen mászókulcsolással teljes magasságig 

 

 

 

 

Atlétika: 

 

Lányok: 

-60m síkfutás: 10,2 sec 

-400m: 1,50 min 

 távolugrás: 265 cm 

 magasugrás: 100 cm 

 

Fiúk: 

-100m síkfutás: 9,2 sec 

-400m: 1,35 min 

 távolugrás: 315 cm 

 magasugrás: 105 cm 

 

 

Torna: 
 

Lányok: 

 

TALAJ: 

 gurulóátfordulás előre-hátra 

 tarkóállás 

 

 mérlegállás 

 hinta-, és érintő-járás 

 

SZEKRÉNYUGRÁS: 

 guggolóátugrás széltében felállított szekrényen 

 

GERENDA: 

 érintő-, hinta-, keringő-járások, fordulat lábujjhegyen 
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Fiúk: 

 

TALAJ: 

 

 gurulóátfordulás előre-hátra 

 tarkóállás 

 mérlegállás 

 zsugorfejállás 

 

SZEKRÉNYUGRÁS: 

-guggolóátugrás széltében felállított szekrényen 

 

GYŰRŰ: 

 lefüggés 

 alaplendület 

 leugrás 

 

KORLÁT: 

 felkarfüggésben alaplendület  

 támaszban 

alaplendület

 
 

 

Testnevelési és sportjátékok: 

 

Lányok: 

 

KOSÁRLABDA: 

 
 megindulás, egy leütés után fektetett dobás, mindkét oldalra 

 alapállás, alapmozgás 

 

RÖPLABDA: 

 alapérintések (kosár-, alkarérintés) 

 

Fiúk: 

KOSÁRLABDA: 

 

 megindulás, egy leütés után fektetett dobás, mindkét oldalra 

 alapállás, alapmozgás 

 

 labdavezetések 

 labdaátadások (passzolás) 
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Gimnasztika: 

Lányok és fiúk: 

 

A tanuló tudjon 4-8 ütemű gimnasztikai gyakorlatot minden izomcsoportra önállóan 

végrehajtani. 

 

 
 

 

 

10. osztály: 

 

Kondicionális képességszintek: 

 

Lányok: 

 

 Cooper-teszt: 1550m 

 Tömöttlabda dobás (hátra fej fölött 2kg-os labdával): 4,5m 

 4 ütemű fekvőtámasz (1perc alatt): 18 db 

 Helyből távolugrás: 150 cm 

 Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás: 6 db 

 Kötélmászás 4m-es kötélen háromnegyed távig mászókulcsolással 

Fiúk: 

 

 Cooper-teszt: 1950m 

 Tömöttlabda dobás (hátra fej fölött 4kg-os labdával): 4m 

 4 ütemű fekvőtámasz (1perc alatt): 21 db 

 Helyből távolugrás: 160 cm 

 Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás: 12 db 

 Kötélmászás 4m-es kötélen mászókulcsolással teljes magasságig 

 

 

 

 

Atlétika: 

 

Lányok: 

 

-60m síkfutás: 10 sec 

-400m: 1,45 min 

 távolugrás: 275 cm 

 magasugrás: 105 cm 
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Fiúk: 

 

-60m síkfutás: 9 sec 

 400m: 1,30 min 

 távolugrás: 325 cm 

 magasugrás: 110 cm 

 

 

 

 

Torna: 
 

Lányok: 

TALAJ: 

 gurulóátfordulás előre-hátra 

 tarkóállás 

 mérlegállás 

 hinta-, és érintő-járás 

 hídba emelkedés hanyattfekvésből 

 zsugorfejállás 

 cigánykerék 

 fellendülés futólagos kézállásba 

 

SZEKRÉNYUGRÁS: 

 guggolóátugrás széltében felállított szekrényen 

 
 ugrás guggolótámaszba, terpesz támaszleugrással ( „kismacskaugrás”) 

 

GERENDA: 

 érintő-, hinta-, keringő-járások, fordulat lábujjhegyen 

 lábtartáscsere 

 homorított leugrás 

 

Fiúk: 

TALAJ: 

 gurulóátfordulás előre-hátra 

 tarkóállás 

 mérlegállás 

 fejállás 

 fellendülés futólagos kézállásba 

 

SZEKRÉNYUGRÁS: 

 

 guggolóátugrás széltében felállított szekrényen, lebegőtámasszal 

 

GYŰRŰ: 

 lefüggés 
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 alaplendület 

 homorított leugrás 

 

KORLÁT: 

 felkarfüggésben alaplendület 

 támaszban alaplendület 

 

 támlázás (a korlát egész hosszában) 

 

 

 

Testnevelési és sportjátékok: 

 

Lányok: 

 

KOSÁRLABDA: 

 megindulás, labdavezetés után fektetett dobás, mindkét oldalra 

 kétkezes mellső átadások mozgásban 

 labdavezetés irányváltoztatással 

 

RÖPLABDA: 

 alapérintések (kosár-, alkarérintés) 

 alsó egyenes nyitás 

 

Fiúk: 

KOSÁRLABDA: 

 megindulás, labdavezetés után fektetett dobás, mindkét oldalra 

 kétkezes mellső átadások mozgásban 

 labdavezetés irányváltoztatással 

 

LABDARÚGÁS: 

 labdavezetések 

 labdaátadások mozgás közben  (passzolás) 

 kapura lövés állított labdából 

 

 

Gimnasztika: 

Lányok és fiúk: 

 

A tanuló tudjon 4-8 ütemű összefüggő gimnasztikai gyakorlatot minden izomcsoportra 

önállóan, folyamatosan végrehajtani. 

 

 
 

 

11. osztály: 
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Kondicionális képességszintek: 

 

Lányok: 

 

 Cooper-teszt: 1650m 

 Tömöttlabda dobás (hátra fej fölött 2kg-os labdával): 5m 

 

 4 ütemű fekvőtámasz (1perc alatt): 19 db 

 Helyből távolugrás: 155 cm 

 Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás: 7 db 

 Kötélmászás 4m-es kötélen mászókulcsolással 

Fiúk: 

 

 Cooper-teszt: 2050m 

 Tömöttlabda dobás (hátra fej fölött 4kg-os labdával): 5m 

 4 ütemű fekvőtámasz (1perc alatt): 23 db 

 Helyből távolugrás: 170 cm 

 Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás: 16 db 

 Függeszkedés 4m-es kötélen féltávig 

 

 

 

 

Atlétika: 

 

Lányok: 

-60m síkfutás: 9,8 sec 

-400m: 1,41 min 

 távolugrás: 285 cm 

 magasugrás: 110 cm 

 

Fiúk: 

 

-60m síkfutás: 8,9 sec 

 400m: 1,25 min 

 távolugrás: 335 cm 

 magasugrás: 120 cm 

 

 

 

 

Torna: 
 

Lányok: 

 

TALAJ: 

 gurulóátfordulás előre-hátra 

 tarkóállás 
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 mérlegállás 

 hinta-, és érintő-járás 

 hídba emelkedés hanyattfekvésből 

 fejállás 

 cigánykerék 

 
 fellendülés futólagos kézállásba, gurulóátfordulás előre guggolótámaszba 

 tigrisbukfenc (repülő gurulóátfordulás) 

 

SZEKRÉNYUGRÁS: 

 guggolóátugrás széltében felállított szekrényen 

 

 ugrás guggolótámaszba, terpesz támaszleugrással ( „kismacskaugrás”) 

 

GERENDA: 

 érintő-, hinta-, keringő-járások, fordulat lábujjhegyen 

 lábtartáscsere 

 homorított leugrás 

 mérlegállás 

 

Fiúk: 

 

TALAJ: 

 gurulóátfordulás előre-hátra 

 tarkóállás 

 mérlegállás 

 emelés fejállásba 

 fellendülés futólagos kézállásba gurulóátfordulás előre 

 cigánykerék 

 tigrisbukfenc (repülő gurulóátfordulás előre) 

 

SZEKRÉNYUGRÁS: 

 terpeszátugrás hosszában állított 5 részes szekrényen (nagymacska) 

 

GYŰRŰ: 

 lefüggés 

 alaplendület 

 homorított leugrás 

 zsugorlefüggés 

 

KORLÁT: 

 felkarfüggésben alaplendület 

 támaszban alaplendület 

 támlázás (a korlát egész hosszában) 

 felkartámaszban gurulás előre 
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Testnevelési és sportjátékok: 

 

Lányok: 

KOSÁRLABDA: 

 megindulás, labdavezetés után fektetett dobás, mindkét oldalra 

 kétkezes mellső átadások mozgásban 

 

 labdavezetés irányváltoztatással 

 cselezések: egy-egy elleni játék 

 cselezések: egy-egy elleni játék egy adogatóval 

 büntetődobás 5-ből 1 sikeres kísérlet 

 

RÖPLABDA: 

 alapérintések (kosár-, alkarérintés) 

 alsó és felső egyenes nyitás 

-3m-es körben fej fölé adogatás kosárérintéssel folyamatosan 

 

Fiúk: 

KOSÁRLABDA: 

 megindulás, labdavezetés után fektetett dobás, mindkét oldalra 

 kétkezes mellső átadások mozgásban 

 labdavezetés irányváltoztatással 

 cselezések: egy-egy elleni játék 

 cselezések: egy-egy elleni játék egy adogatóval 

 büntetődobás 5-ből 1 sikeres kísérlet 

 

LABDARÚGÁS: 

 labdavezetések 

 labdaátadások mozgás közben (passzolás) 

 kapura lövés mozgó labdából 

 7m-es kapura rúgás (5 kísérletből 2 sikeres) 

 

 

Gimnasztika: 

Lányok és fiúk: 

 

A tanuló tudjon 4-8 ütemű összefüggő gimnasztikai gyakorlatot paddal, vagy bordásfalnál 

minden izomcsoportra önállóan, folyamatosan összeállítani és végrehajtani. 
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12. osztály: 

 

Kondicionális képességszintek: 

 

Lányok: 

 iskolakör futás: 4 perc 38mp 

 Cooper-teszt: 1700m 

 Tömöttlabda dobás (hátra fej fölött 2kg-os labdával): 5,5m 

 4 ütemű fekvőtámasz (1perc alatt): 20 db 

 Helyből távolugrás: 160 cm 

 Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás: 8 db 

 Kötélmászás 4m-es kötélen mászókulcsolással 

 

 

Fiúk: 

 

 

 Cooper-teszt: 2100m 

 Tömöttlabda dobás (hátra fej fölött 4kg-os labdával): 6m 

 4 ütemű fekvőtámasz (1perc alatt): 24 db 

 Helyből távolugrás: 180 cm 

 Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás: 21 db 

 Függeszkedés 4m-es kötélen 

 

 
 

 

Atlétika: 

 

Lányok: 

-60m síkfutás: 9,7sec 

 

-400m: 1,39 min 

 távolugrás: 285 cm 

 magasugrás: 115 cm 

 

Fiúk: 

 

-60m síkfutás: 8.8 sec 

-400m: 1,21 min 

 távolugrás: 345 cm 

 magasugrás: 125 cm 

 

 

 

 

Torna: 
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Lányok: 

 

TALAJ: 

-gurulóátfordulás előre-hátra 

 tarkóállás 

 mérlegállás 

 hinta-, és érintő-járás 

 hídba emelkedés hanyattfekvésből 

 fejállás 

 cigánykerék 

 
 fellendülés futólagos kézállásba, gurulóátfordulás előre guggolótámaszba 

 tigrisbukfenc (repülő gurulóátfordulás) 

 a tanult elemekből önállóan összeállított összefüggő talajgyakorlat 

 

SZEKRÉNYUGRÁS: 

 guggolóátugrás széltében felállított szekrényen 

 ugrás guggolótámaszba, terpesz támaszleugrással ( „kismacskaugrás”) 

 

GERENDA: 

 érintő-, hinta-, keringő-járások, fordulat lábujjhegyen 

 

 lábtartáscsere 

 homorított leugrás 

 mérlegállás 

 

 különböző testhelyzetek a gerendán (guggolóállás, lebegőállás, térdelőtámasz, 

hasonfekvés, fekvőtámasz stb.) 

 

Fiúk: 

TALAJ: 

 gurulóátfordulás előre-hátra 

 tarkóállás 

 mérlegállás 

 emelés fejállásba 

 fellendülés futólagos kézállásba gurulóátfordulás előre 

 cigánykerék 

 tigrisbukfenc (repülő gurulóátfordulás előre) 

 a tanult elemekből önállóan összeállított összefüggő talajgyakorlat 

 

 

 

SZEKRÉNYUGRÁS: 

 terpeszátugrás hosszában állított 6 részes szekrényen (nagymacska) 

 

GYŰRŰ: 

 lefüggés 
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 alaplendület 

 terpeszleugrás 

 zsugorlefüggés 

 

KORLÁT: 

 felkarfüggésben alaplendület 

 támaszban alaplendület 

 támlázás (a korlát egész hosszában) 

 felkartámaszban gurulás előre 

 kanyarlati 

leugrás

 
 

 

 

Testnevelési és sportjátékok: 

Lányok: 

KOSÁRLABDA: 

 megindulás, labdavezetés után fektetett dobás, mindkét oldalra 

 kétkezes mellső átadások mozgásban 

 

 labdavezetés irányváltoztatással 

 cselezések: egy-egy elleni játék 

 cselezések: egy-egy elleni játék egy adogatóval 

 büntetődobás 5-ből 1 sikeres kísérlet 

 fej fölötti átadások levegőben minimum 10 db 

 egykezes fej feletti kosárradobások 

 kapott labdával leütés nélkül fektetett dobás 

 a tanult technikai elemek szabályszerű alkalmazása játékban 

 

RÖPLABDA: 

 alapérintések (kosár-, alkarérintés) 

 alsó és felső egyenes nyitás 

-3m-es körben fej fölé adogatás kosár-, és alkarérintéssel folyamatosan 

 

Fiúk: 

KOSÁRLABDA: 

 megindulás, labdavezetés után fektetett dobás, mindkét oldalra 

 kétkezes mellső átadások mozgásban 

 labdavezetés irányváltoztatással 

 cselezések: egy-egy elleni játék 

 cselezések: egy-egy elleni játék egy adogatóval 

 büntetődobás 5-ből 1 sikeres kísérlet 

 fej fölötti átadások levegőben minimum 10 db 

 egykezes fej feletti kosárra dobások 

 kapott labdával leütés nélkül fektetett dobás 

 a tanult technikai elemek szabályszerű alkalmazása játékban 
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LABDARÚGÁS: 

 labdavezetések 

 labdaátadások mozgás közben (passzolás) 

 kapuralövés mozgó labdából 

 7m-es kapurarúgás (5 kísérletből 2 sikeres) 

 Szlalom labdavezetés után kapuralövés 5 kísérletből 2 sikeres 

 Kapott labdával kapuralövés, 3 kísérletből 1 sikeres 

 

 

Gimnasztika: 

Lányok és fiúk: 

 

A tanuló tudjon 48 ütemű összefüggő gimnasztikai szabadgyakorlatot minden 

izomcsoportra önállóan, folyamatosan összeállítani és végrehajtani. 
 

Alkalmassági vizsga követelményei testnevelés tantárgyból az emelt 

óraszámú képzésre  

9.évfolyamra jelentkező tanulók számára: 
1. helyből távolugrás 

2. tömöttlabda dobás hátra 

3. ingafutás 

4. torna (kézállás, fejállás) 

5. labdajátékok (két választható labdajáték): átadások, átvételek, alapérintések, nyitások 
Felvételi követelmények: 

Nyolcosztályos gimnázium 5. évfolyamára: Felvételi vizsga nincs, a felvétel alapja a 3.év végi és a 4 év 

félévi tanulmányi eredmények. 

Felvétel a négyosztályos gimnázium 9. évfolyamára: 

Felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli meghallgatás, testnevelés alkalmassági vizsga és az általános 

tantervű magyar nyelvi és az általános tantervű matematika központi írásbeli feladatlapok alapján történik. 

 

Szóbeli vizsga: Angol tagozatos képzésre jelentkező tanulóknak angol nyelvből van. 

Követelményszint:  

Angol nyelven bemutatkozás és az alább megadott témakörök alapján 5-6 perces beszélgetés. 

Témák: Weather, Seasons, Our town, School, Free Time, House/Flat, Meals, Daily Routine, Holiday, Family. 

 

Szóbeli vizsga: Testnevelés emelt óraszámú képzésre jelentkező tanulóknak magyar irodalomból van. 

Követelményszint:  

 

Az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia elsajátításának mértéke. 

Formái: Bemutatkozás és egy szabadon választott műalkotás keltette hangulat, élmény, álláspont, értékelés 

kifejtése (pl. költészetben, szépprózában, színházi előadásban, filmben) 

 

Alkalmassági vizsga: Testnevelés emelt óraszámú képzésekre jelentkező tanulóknak testnevelésből van. 

 

Követelmény: 

1.helyből távolugrás 

2.tömött labdadobás hátra 

3.ingafutás 

4.torna (kézállás, fejállás) 
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5.labdajátékok (két választható labdajáték) – átadások, átvételek, alapérintések, nyitások. 

A sportiskolai képzésre jelentkező diákoknak érvényes egészségügyi alkalmassági igazolást is kell hozniuk a 

gyakorlati alkalmassági vizsga időpontjára. 

Az egészségügyi alkalmassági igazolást az iskolaorvos is kiállíthatja. 

 

Törvényi szabályozás alapján a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumból jelentkező 

nyolcadik osztályos tanulóknak nem szervezhetünk felvételi vizsgát. Így az ő pontszámuk a hozott pontszám alapján 

kerül megállapításra. 

Ha a felvételi pontszámkeret pontazonosság miatt nem tölthető be egyértelműen, akkor a rangsor kerethatáron lévő 

azonos pontszámú tanulói közül előnyt élveznek a hátrányos helyzetűek, a nyíregyháziak és /vagy akiknek a testvére 

idejár. 

SNI-s tanulókkal kapcsolatos információk: 

Az intézmény előzetes megbeszélés alapján fogad BTMN-es és kisfokú beszéd-, hallás- és látássérült tanulókat. 

Az Nkt. 51§ (5) bekezdésében meghatározott tanulók esetében alkalmazott speciális értékelési szabályok: A 

tanuló határozatának megfelelően 

ha tantárgyi minősítés hiányzik, akkor a nélküle kapott 100%-hoz viszonyítjuk a hozott pontok 

meghatározását, 

ha az írásbeli felvételi vizsga alól kap mentességet, akkor a szóbeli 100%-os teljesítéséből 

számítjuk az írásbeli pontszámot is, 

ha a szóbeli vizsga alól kap mentességet, akkor az írásbeli felvételi vizsga %-os teljesítményéből 

számítjuk a szóbeli pontszámát, 

ha a teljes felvételi vizsga alól kap mentességet, akkor a hozott pontszámát megduplázzuk 

 

További információk: 

 

Köznevelési sportiskolai képzés sajátossága: 

 

Az iskola hagyományosan kiemelkedő sportélete, versenyeredményei, szakellátottsága és a szakszövetségekkel 

való szoros kapcsolata révén utánpótlást biztosít a Nyíregyházi Sportcentrum szinte valamennyi sportágához. A 

MOB felmenő rendszerben, elsőtől tizenkettedik évfolyamig támogatja a mindennapos testedzés belső igényének 

kialakítását és a minőségi sportélet kiteljesítését.  

Intenzív sportági, edzési és versenyeztetési lehetőségek biztosításán túl az Arany DSE támogatásával egyéb 

sport- és szabadidős tevékenységek széles kínálatát nyújtjuk (pl. sí tábor, Arany Sportnap, Focigála, 24 órás 

úszás…). 

A város szakszövetségeiben szinte mindenhol megjelennek gyermekeink (pl. kerékpársport, sakk, küzdősportok, 

lövészet, mediball ...). 

A 4 éves sporttevékenység biztos tudást nyújt a közép- és emelt szintű érettségi vizsga, valamint a katonai, 

rendészeti és sport terület felsőfokú intézményekhez kapcsolódó elvárásokhoz. 

A kézilabda sportág fejlesztése a Kézilabda Akadémia keretein belül történik. 

Nyelvoktatás : 

Cél a gördülékeny kommunikáció, sikeres érettségi vizsgára, középfokú nyelvvizsgára felkészítés. Külföldi 

kapcsolataink lehetővé teszik az anyanyelvi környezetben történő nyelvgyakorlást. 

A dráma tantárgy oktatásának célja a tantárgy eszközrendszerére, „játékos”, élvezetes feldolgozási formáira 

építve elsősorban az önismeret, önbizalom, empátia, tolerancia, határozottság személyiségjegyek és az 

együttműködési, kommunikációs készség fejlesztése. 

A színjátszás iránt érdeklődőknek elismert dráma szakkör biztosítja az önmegvalósítás színterét. 

5. és 9. évfolyamon az úszni még nem tudó diákoknak a saját uszodánkban  úszás oktatásra, ill. szaktanári 

útmutatással tízujjas gépírástanításra van lehetőség. 

A 11. és 12. évfolyamon heti 3 -5 órában a diákok továbbtanulási szándékuknak megfelelően választanak 

tantárgyat.  

9. évfolyamtól a fiú kézilabda sportutánpótlás biztosítása valósul meg. 

Felvételiző általános iskolai tanulók felvételi pontjainak számítása:  

Az összpontszám az alábbi arányoknak felel meg: 
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hozott pontszám: 

  (7. év végi és 8. 

félévi)  

25 % 

 nyelvi tagozaton 

25% 

testnevelés tagozaton 

(a beszámítható tantárgyak, 

magyar nyelv, magyar 

irodalom, matematika, 

történelem, biológia, kémia, 

fizika, földrajz, idegen nyelv, 

informatika) 

írásbeli vizsga: 

40 % 

10 % 

magyar nyelv  

matematika 

szóbeli vizsga: 25 % 

 angol nyelven 

a nyelvi tagozaton 

magyar nyelven a testnevelés 

tagozaton 

 

Sportiskolai képzésre jelentkezés esetén  sikeres sport alkalmassági vizsga szükséges a felvételhez, de a felvételi 

pontszámot az alkalmassági vizsga  nem befolyásolja. 
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3.sz. Melléklet 

Matematika 9-12. évfolyam 

 

9. évfolyam 

1. Halmazok 

Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása 

Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával 

Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése 

Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének képzése, ábrázolása és értelmezése 

Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai szita segítségével 

2. Matematikai logika 

Adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis; 

Alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban; 

Ismeri és alkalmazza az „és”, a (megengedő és kizáró) „vagy” logikai jelentését; 

Megfogalmazza adott állítás megfordítását; 

Helyesen használja a „minden” és „van olyan” kifejezéseket. 

3. Kombinatorika, gráfok 

Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezéssel 

Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban 

Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában 

Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, feladatok megoldására 

4. Számhalmazok, műveletek 

Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), zárójelek helyes használata 

Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont 

Irracionális számok szemléltetése 

Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen 

Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása 

Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása 

Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és nagyságrendi ellenőrzése 

Valós számok adott jegyre kerekítése 

Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése 

5. Hatvány, gyök 

Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre 

Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre 

A hatványozás azonosságainak alkalmazása 

A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív egész kitevő esetén 

Számok normálalakja, számolás normálalak segítségével 

6. Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során 

Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egytagú kifejezések 

hatványa 
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Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során 

Az (a + b)2, az (a – b)2 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre vonatkozó nevezetes azonosságok ismerete és 

alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek megoldásában, függvények ábrázolásában) 

Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel 

Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazásával 

7. Arányosság, százalékszámítás 

Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati problémák megoldása 

során 

Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése 

Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra (négyzetes, gyökös) 

Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi életből 

Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási bevételekhez, kiadásokhoz, 

pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más tantárgyakhoz köthető feladatok megoldása 

8.  Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése 

Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és 

válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete 

Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel és grafikusan 

Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös együtthatók módszerével, 

grafikusan 

Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok megoldása  

9. A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 

Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: egyértelmű, kölcsönösen 

egyértelmű 

Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete 

Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése 

Függvények ábrázolása táblázat alapján 

Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problémák megoldására 

A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, minimumának, maximumának 

és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás leolvasása 

Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított arányosságot leíró függvény 

(elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai 

Elemi függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, f(x + c), c·f(x), |f(x)| 

Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján 

Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek alkalmazása gyakorlati 

problémák megoldása során 

Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított hozzárendelés ábrázolása 

10.  Geometriai alapismeretek 

Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban 

Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása 
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Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, mellékszögek, kiegészítő 

szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 

A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak ismerete  

11. Háromszögek, négyszögek 

A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint 

Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei között 

Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, egyenlő szárú, derékszögű 

háromszög 

A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, tételek ismerete és 

alkalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt, illetve 

beírt kör 

Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel bizonyítása 

A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

A Pitagorasz-tétel bizonyítása 

Háromszög területének kiszámítása 

Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet) 

tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása 

12. Transzformációk, szerkesztések 

Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, merőleges affinitás, 

térkép, fényképezés) 

A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás ismerete, 

tulajdonságaik 

Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel 

Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti alkotásokban 

Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása 

Négyszögek egybevágósága 

Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása 

 

10. évfolyam 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban. 

Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a gráfokról tanult ismereteiket gondolatmenet 

szemléltetésére, probléma megoldására. 

 

2. Számtan, algebra 

A négyzetgyök definíciója. A négyzetgyök azonosságai. 

Másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre vezető szöveges és gyakorlati 

feladatokhoz egyenletek felírása és azok megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

Másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; ilyen egyenletrendszerre vezető 

szöveges és gyakorlati feladatokhoz az egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás önálló 

ellenőrzése. 

Egyismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. 

 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési tartomány, értékkészlet); valós függvény 

alaptulajdonságainak ismerete. 

A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 



 

 

264 

Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása. 

Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikonja alapján. 

Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség. 

A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordináta-rendszerben, és a legfontosabb 

függvénytulajdonságokat meghatározni, nemcsak a matematika, hanem a természettudományos tárgyak 

megértése miatt, és különböző gyakorlati helyzetek leírásának érdekében is. 

 

4. Geometria 

Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése. 

Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük. 

A tanult egybevágósági és hasonlósági transzformációk és ezek tulajdonságainak ismerete. 

Egybevágó alakzatok, hasonló alakzatok; két egybevágó, illetve két hasonló alakzat több szempont szerinti 

összehasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület, térfogat). 

Szimmetria ismerete, használata. 

Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, nevezetes vonalak, pontok, körök). 

Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások elvégzése Pitagorasz-tétellel és a 

hegyesszögek szögfüggvényeivel; magasságtétel és befogótétel ismerete. 

Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete. 

Vektor fogalmának ismerete; három új művelet ismerete: vektorok összeadása, kivonása, vektor szorzása 

valós számmal; vektor felbontása, vektorkoordináták meghatározása adott bázisrendszerben. 

 

5. Valószínűség, statisztika 

Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának és relatív 

gyakoriságának kiszámítása. 

Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése. 

Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése, meghatározása. 

Véletlen esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, véletlen kísérlet, esély/valószínűség 

fogalmak ismerete, használata. 

Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen „jósolt” esélyek és a relatív gyakoriságok 

összevetése. 

A valószínűség-számítási, statisztikai feladatok megoldása során a diákok rendszerező képessége 

fejlődött. A tanulók képesek adatsokaságot jellemezni, ábrákról adatsokaság jellemzőit 

leolvasni. Szisztematikus esetszámlálással meg tudják határozni egy adott esemény 

bekövetkezésének esélyét.  

 

11. évfolyam 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Matematikai és hétköznapi helyzetekhez kötődő sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása 

A binomiális együttható fogalmának ismerete, értékének kiszámítása 

Mintavétel visszatevéssel és visszatevés nélkül 

A gráf csúcsainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete és alkalmazása 

gyakorlati feladatok megoldásában 

 

2. Számtan, algebra 

Az n-edik gyök fogalmának ismerete és alkalmazása 

Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén 

Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén 

A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén 

Az exponenciális függvények ábrázolása hagyományosan és számítógéppel, a függvények tulajdonságai 

A logaritmus értelmezése 
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Áttérés más alapú logaritmusra 

Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához 

Exponenciális egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott 

szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése 

 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Trigonometrikus alapfüggvények ismerete, 

A trigonometrikus függvények transzformációi: cxf )( , )( cxf  ; )(xcf ; )(cxf . 

Exponenciális függvények, Exponenciális folyamatok vizsgálata a természetben és a társadalomban 

A logaritmusfüggvények vizsgálata. Logaritmus alapfüggvények grafikonja, jellemzésük. 

 

4. Geometria 

Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense 

Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények segítségével gyakorlati helyzetekben 

Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense 

Összefüggések ismerete egy adott szög különböző szögfüggvényei között: pitagoraszi összefüggés, 

pótszögek és mellékszögek szögfüggvényei 

Szögfüggvény értékének ismeretében a szög meghatározása számológép segítségével 

Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög ismeretében 

Szinusz- és koszinusztétel ismerete és alkalmazása 

A szinusztétel bizonyítása 

Számítások négyszögekben, sokszögekben szögfüggvények segítségével 

A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának meghatározása mért adatokból 

számítva 

Négyszögek és szabályos sokszögek területének kiszámítása 

A vektorok összeadása, kivonása, szorzása valós számmal, műveletek ismerete és alkalmazása 

Vektorok alkalmazása feladatok megoldásában 

Pont és vektor megadása koordinátákkal a derékszögű koordináta-rendszerben 

Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok ábrázolása koordináta-rendszerben 

Két pont távolságának, vektor abszolút értékének meghatározása koordináták alapján  

Vektorok összegének, különbségének, számszorosának koordinátái 

Szakaszfelezőpont koordinátáinak meghatározása a végpontok koordinátái alapján 

Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c alakban 

Egyenes meredekségének fogalma; egyenesek merőlegességének és párhuzamosságának megállapítása a 

meredekségek alapján 

Az egyenesek egyenletének ismeretében egyenesek metszéspontjának koordinátái 

A kör egyenletének megadása és alkalmazása a kör sugarának és a középpont koordinátáinak ismeretében 

 

5. Valószínűség, statisztika 

Elemi események fogalmának ismerete, alkalmazása események előállítására 

Példák ismerete független és nem független eseményekre 

A klasszikus valószínűségi modell és a Laplace-képlet ismerete, alkalmazása 

A geometriai valószínűség fogalmának ismerete és alkalmazása 

Valószínűségek meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén 

A várható érték ismerete és meghatározása konkrét feladatokban, játékokban 

Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos valószínűségi ismeretek (például biztosítás, befektetések kockázata, 

árfolyamkockázat) 

 

12. évfolyam 
Összefüggések, függvények, sorozatok 

A számsorozat fogalmának ismerete 
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Számsorozat megadása képlettel, rekurzióval 

Számtani és mértani sorozatok felírása, folytatása adott szabály szerint  

Számtani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege 

Mértani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege 

A számtani és a mértani sorozat első n tagjának összegére vonatkozó képlet bizonyítása 

Számtani és mértani sorozatokra vonatkozó ismeretek alkalmazása gazdasági, természettudományi és 

társadalomtudományi problémák megoldásában  

Megtakarítási és kamatozási formák, ezek összehasonlítása 

Egyszerű kamat, kamatos kamat, gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számítása 

Megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetőségekkel és azok kockázati tényezőivel kapcsolatos 

feladatok megoldása 

 

Geometria 

Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének ismerete, alkalmazása 

feladatmegoldásban 

A terület, térfogat, űrtartalom mértékegységeinek és ezek átváltási szabályainak ismerete 

Sűrűség mértékegységei közötti átváltás ismerete 

Sík- és térgeometriai feladatoknál a válasz megadása a problémának megfelelő mértékegységben 

A hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális testek) tulajdonságainak 

ismerete és alkalmazása a hétköznapi életben előforduló testekkel kapcsolatban 

A kocka, a téglatest, az egyenes hasáb, az egyenes körhenger, az egyenes gúla és a forgáskúp hálójának 

lerajzolása konkrét esetekben 

A mindennapi életben előforduló hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp alakú tárgyak 

felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számítással  
 

Valószínűség-számítás, statisztika 

Diagramok. Statisztikai mutatók: módusz, medián, átlag, szórás.  

Gyakoriság, relatív gyakoriság. Véletlen esemény valószínűsége.  

A valószínűség kiszámítása a klasszikus modell alapján.  
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Fizika 9-11. évfolyam 
 

9. évfolyam 

 
I.A testek mozgása 

 

A tanulók: 

–értsék és tudják alkalmazni a helymeghatározásnál, valamint a mozgások vizsgálatánál a 

viszonylagosság fogalmát, a mozgások függetlenségének elvét. 

–legyenek képesek kísérletre és megfigyelésre alapozva felismerni, jellemezni az 

egyenletes, az egyenletesen változó haladó mozgásokat kvalitatív, majd kvantitatív 

módon. 

–ismerjék fel az egyenletes és az egyenletesen változó mozgásokat, tudják ezeket 

kvalitatívan és mennyiségileg is jellemezni. 

–tudják alkalmazni az egyenletes mozgás sebességének, az átlag-, a pillanatnyi 

sebességnek, a sebességvektornak, az egyenletesen változó mozgás gyorsulásának 

fogalmát, valamint ezek meghatározási módját mind algebrai, mind grafikus úton; 

tudjanak ezekkel és a négyzetes úttörvénnyel kapcsolatos feladatokat megoldani. 

Legyen gyakorlatuk konkrét mozgások út-idő, sebesség-idő grafikonjának 

elkészítésében és elemzésében. 

–ismerjék a nehézségi gyorsulást, és tudják azzal leírni a szabadesést mint egyenletesen 

változó mozgást; ismerjék fel kapcsolatát a függőleges hajítással. 

–értsék és tudják alkalmazni a körmozgásnál a haladó mozgás kapcsán megismert 

mennyiségeket, valamint a körmozgás és a forgómozgás szögjellemzőit, tudjanak 

velük egyszerű feladatokat megoldani. Ismerjék fel és tudják jellemezni a periodikus 

mozgásokat. 

–tudjanak mozgásokat jellemző grafikonokat készíteni. 

 

FOGALMAK 

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás, út, szabadesés, nehézségi gyorsulás, körmozgás, centripetális 

erő, centripetális gyorsulás, periódusidő, frekvencia, rezgés, csillapodás. 

 

 

II.A tömeg és az erő 

 

A tanulók: 

 

–tudjanak különbséget tenni az inercia- és a gyorsuló rendszer között. 

–ismerjék fel a mechanikai kölcsönhatásokat, a bennük résztvevő két vagy több partnert, 

és nevezzék meg azokat az erőket, amelyek ezeket a hatásokat jellemzik. 

–tudják dinamikailag értelmezni és a gyakorlatban alkalmazni a tömeg, lendület, erő 

fogalmát, valamint mértékegységét. 
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–értsék a különbséget az egy kölcsönhatásban fellépő két erő és az egymás hatását 

kiegyenlítő két erő között. Tudatosan keressék az egy testet érő erőket és ezek 

eredőjét.  

–Legyenek képesek megfogalmazni és értelmezni a Newton-féle törvényeket. 

–értsék, hogy az erő miért vektormennyiség, és az egy síkban levő erővektorok eredőjét 

szerkesztéssel, speciális esetben számolással meghatározni. 

–tudjanak különbséget tenni a gravitációs erő, a nehézségi erő és a súly között. 

–tudják megfogalmazni a különféle mozgások dinamikai feltételét. 

–értsék és tudják az erők forgatónyomatékának fogalmát, kiszámítási módját, 

mértékegységét. 

–ismerjék a tömegközéppont és súlypont fogalmát, kapcsolatát, a köztük levő eltérést; 

–ismeri a hidrosztatika alapjait, a felhajtóerő fogalmát, hétköznapi példákon keresztül értelmezi a 

felemelkedés, elmerülés, úszás, lebegés jelenségét, tudja az ezt meghatározó tényezőket, ismeri a 

jelenségkörre épülő gyakorlati eszközöket. 

 

FOGALMAK 

inercia- és a gyorsuló rendszer, tömeg, lendület, erő, eredő erő, gravitációs erő, a nehézségi 

erő és a súly a lendület megmaradása, a dinamika alaptörvénye, súrlódási erő, közegellenállás, 

forgatónyomaték, hidrosztatikai nyomás, felhajtó erő. 

 

III.Energia, munka 

 

A tanulók : 

 

–ismerjék az energiát, mint mennyiséget. 

–tudják, hogy a testek energiaváltozásának két alapvető módja van: az egyik, amikor a test 

mozgásállapotában jön létre változás, a másik, amikor a test részecskéinek rendezetlen 

mozgása változik meg. 

–értsék a munkavégzés fogalmát, szerezzenek jártasságot a munka kiszámításában az 

állandó erő és az irányába történő elmozdulás, valamint az állandó erő hatásvonalának 

és a pálya egyenesének metszése esetében is, tudják, hogy mikor negatív és mikor 

pozitív a munka. Ismerje fel a munka kiszámításának lehetőségét az  

F-s diagramon. 

–értsék és tudják, hogy az energiának, az energiaváltozásoknak, és így a munkának is 

ugyanaz a mértékegysége. 

–legyenek képesek a munkatétel alkalmazására feladatokban is. 

–legyenek tisztában a teljesítmény és a hatásfok fogalmával, azok szerepével, az 

energiaváltozással járó folyamatok jellemzésében; az energiatakarékosság 

jelentőségével gazdasági és környezetvédelmi szempontból. 

 

FOGALMAK 

 munka, energia, helyzeti, mozgási, rugalmas energia, súrlódás, belső energia, teljesítmény, hatásfok. 

 

10. évfolyam 



 

 

269 

 

IV.Hőtan 

 

A tanulók: 

 

–ismerjék fel a természetben előforduló hőtágulási jelenséget, azok technikai szerepét. A 

tanult törvények alapján tudjanak egyszerű számításokat végezni a különböző 

halmazállapotú testek hőtágulásának kiszámítására; 

–ismerjék a hőmérsékletmérés fizika alapjait. Tudják, hogyan készülnek a különböző 

hőmérsékleti skálák. Konkrét példákban tudják átszámítani a különböző egységekben 

mért hőmérsékleti értékeket; 

–ismerjék a gázok három állapotjelzőjét (nyomás, térfogat, hőmérséklet), az 

állapotváltozás fogalmát, a speciális állapotváltozások feltételeit. Konkrét 

állapotváltozásról tudják megállapítani, hogy melyik változásról van szó. A 

gáztörvények alkalmazásával tudjanak egyszerű számításos feladatot megoldani; 

–hatékonyan tudják alkalmazni az állapotváltozások szemléltetésére és a feladatok 

megoldásánál a p–V diagramot; 

–ismerjék az állapotegyenletet, tudják azt alkalmazni egyszerű feladatok megoldására; 

–tudják értelmezni a részecskemodell alapján az ideális gázt és annak belső energiáját; 

–tudják megfogalmazni és alkalmazni az I. főtételt az ideális gázok állapotváltozásainak 

energetikai vizsgálatánál; 

–értsék a II. főtétel lényegét és annak molekuláris értelmezését. A törvényszerűség alapján 

értsék meg, hogy másodfajú perpetuum mobile miért nem készíthető. 

 

FOGALMAK 

hőmérséklet, fajhő, párolgáshő, olvadáshő, forráshő, időbeli egyirányúság a természetben, 

halmazállapotváltozás, melegítés, hűtés, fűtőérték, időjárás, éghajlat, relatív páratartalom, hővezetés, hőáramlás, 

hősugárzás. 

 

 

V.Mechanikai rezgések és hullámok 

 

A tanulók: 

 

–tudják értelmezni, felismerni a harmonikus rezgőmozgásokat és a rezgéseket jellemző 

mennyiségeket kapcsolatukat az egyenletes körmozgással; tudják ezeket a 

mennyiségeket alkalmazni és a rezgésidőt kiszámítani. 

–a rugalmas erő és az energiaviszonyok változásait vizsgálva ismerjék fel a rendszeren 

belüli energiaváltozásokat a zárt rendszer alkalmazásához szükséges 

elhanyagolásokat; a külső hatások következményeit a rezgő test mozgására 

(csillapodás, csatolt rezgés, rezonancia), tudják mindennapi példák alapján 

megmagyarázni ezek káros illetve hasznos voltát. 
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–tudják értelmezni az ingamozgást, ismerjék fel hasonlóságát és különbözőségét a 

rezgőmozgással; vegyék észre a lengésidő állandóságának feltételeit és kapcsolatát az 

időméréssel. 

–ismerjék a mechanikai hullámok fogalmát, fajtáit, tudjanak példát mondani ezekre a 

mindennapi életből. Vegyék észre, hogy a hullámmozgás időben és térben is 

periodikus. 

–ismerjék a hullámok két alaptípusát (transzverzális, longitudinális), tudják ezeket 

megkülönböztetni, vegyék észre a bennük és leírásukban lévő azonosságokat, illetve 

különbözőségeket. 

–tudják értelmezni a hullám jellemző mennyiségeit, tudjanak ezek alkalmazásával 

egyszerű feladatokat megoldani. 

–ismerjék a hullámok viselkedését új közeg határán, a visszaverődés, törés törvényeit, az 

interferencia jelenségét; az állóhullám fogalmát és hullámhosszát. 

–tudják, hogy a hang közegben terjedő (longitudinális hullám). 

–legyenek tájékozottak a hangszerek fajtái között és ismerjék azok közül néhány 

működésének fizikai elvét, ismerjék a hétköznapi hangtani fogalmak fizikai 

értelmezését (hangmagasság, hangerősség, hangszín). 

 

FOGALMAK 

hanghullám, a hullám hullámhossza, terjedési sebessége, frekvenciája, interferencia, hangmagasság, 

hangerősség, hangszín. 

 

 

VI.A testek elektromos állapota, az elektromos mező 

 

A tanulók: 

 

–tudják, hogy az elemi töltés „hordozója” az elektron és a proton; ezek az elemi 

részecskék határozzák meg a testek elektromos állapotát; 

–ismerjék fel és tudják értelmezni az elektrosztatika alapjelenségeit, ezek fontosabb 

természeti és technikai előfordulásait; 

–ismerjék az elektromos mező fogalmát, tudják mennyiségileg jellemezni erőhatás és 

munkavégzés szempontjából, és erővonalakkal szemléltetni; 

–tudjanak egyszerű elektrosztatikai számításos feladatokat megoldani (a Coulomb 

törvényre, a térerősségre, feszültségre, a síkkondenzátor kapacitására és energiájára 

megismert összefüggések alkalmazásával). 

–ismerjék a témakör legfontosabb fizikatörténeti vonatkozásait (Coulomb, Faraday). 

 

FOGALMAK 

elektromos állapot, elektromos töltés, elektromos mező, atom, elektron, Coulomb-törvény, elektromos 

árnyékolás, csúcshatás, földelés 

 

VII.Az elektromos áram, vezetési jelenségek 
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A tanulók: 

 

–tudják modellszerűen jellemezni a különféle vezetési típusokat; 

–ismerjék az áramkört jellemző alapvető fizikai mennyiségek (feszültség, áramerősség, 

ellenállás)értelmezését és mértékegységét; 

–tudják Ohm törvényét vezetőszakaszra és teljes áramkörre, ismerjék a vezető ellenállását 

befolyásoló tényezőket; 

–ismerjék a fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolását, azok törvényszerűségeit, 

tudjanak ezek alkalmazására egyszerű feladatokat megoldani; 

–tudjanak kapcsolási rajz alapján áramköröket összeállítani, ezekben készségszinten 

áramerősséget és feszültséget mérni; 

–tudják áramköri ismereteiket alkalmazni a mindennapi elektrotechnikai környezetük 

megértéséhez; 

–ismerjék az elektromossággal kapcsolatos veszélyeket, és tudatosan alkalmazzák a 

megfelelő biztonsági szabályokat 

–ismerjék a tanultakhoz kapcsolódó jelentősebb fizikusok nevét és szerepét (Volta, Ohm). 

 

FOGALMAK 

elektromos áram,  áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, soros és a párhuzamos kapcsolás, 

biztosíték, földvezeték 

 

 

VIII.A mágneses mező, az elektromágneses indukció 

 

A tanulók: 

 

–ismerjék és tudják alkalmazni a mágneses mező jellemzési módjait (a mágneses 

indukcióvektor és a mágneses indukcióvonalak segítségével); 

–tudják jellemezni az egyenes áramvezető és a tekercs mágneses mezőjét; 

– ismerjék a mágneses mező mozgó töltésre gyakorolt erőhatását (Lorentz-erő); 

–tudják a mozgási indukciót a Lorentz-erő következményeként értelmezni; 

–értsék az elektromos energia mozgási indukcióval történő ipari méretű „előállítását”; 

–ismerjék és értsék a váltakozó feszültség és áram legfontosabb jellemzőit valamint 

kapcsolatát; 

–értsék, hogy az elektromágneses indukció a mágneses és elektromos mező 

kölcsönhatása; 

–ismerjék a transzformátor működési elvét, legfontosabb törvényszerűségeit, gazdasági 

jelentőségét; 

–tudják miként lehet elektromágneses rezgéseket létrehozni; 

–lássák az analógiát a mechanikai rezgések és az elektromágneses rezgések között; 

–ismerjék a tanultakhoz kapcsolódó nevesebb külföldi és hazai fizikusok, mérnökök nevét 

és szerepét (Ampere, Faraday, Jedlik Ányos, Déri, Bláthy, Zipernowsky) 
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FOGALMAK 

mágneses mező, mágneses indukcióvonalak, elektromágnes, elektromágneses indukció, generátor,  elektromotor, 

transzformátor. 

 

11. évfolyam 

 

IX.Elektromágneses hullámok. Optika 

 

A tanulók: 

 

–ismerjék a változó mágneses és elektromos mező kölcsönös indukáló képességét, mint az 

elektromágneses mezők közeg nélküli tovaterjedésének legszükségesebb feltételét; 

–kvalitatív módon értsék az elektromágneses hullámok keletkezését és tovaterjedését; 

–ismerjék az elektromágneses hullámok legfontosabb tulajdonságait, tudjanak 

frekvenciából hullámhosszat (és fordítva) számítani; 

–ismerjék az elektromágnes hullámok sokféleségét, azok természetben való megjelenési 

formáit, frekvenciával vagy hullámhosszal való jellemezhetőségét; 

–tudják, hogy a fény a teljes elektromágneses spektrum egy szűk tartománya; 

–tudjanak egyszerű numerikus feladatokat megoldani a fényvisszaverődés, fénytörés 

kvantitatív törvényeinek alkalmazására; 

–ismerjék, hogy a különböző színű fények milyen fizikai mennyiséggel jellemezhetők; 

–a leképezés geometriai modellje alapján értsék a valódi és látszólagos kép 

keletkezésének lényegét, és tudják alkalmazni a leképzési törvényt egyszerű 

numerikus feladatokban; 

–ismerjék a tükrök lencsék néhány gyakorlati alkalmazását; 

–ismerjék a tanultakhoz kapcsolódó jelentősebb fizikusok nevét és tudománytörténeti 

szerepét (Maxwell, Hertz, Huygens). 

 

FOGALMAK 

 elektromágneses hullám, a hullám hullámhossza, terjedési sebessége, frekvenciája, lézer, holográfia, 

fényvisszaverődés; fénytörés; teljes visszaverődés; fókuszpont; fókusz-, tárgy-, és képtávolság; valódi és 

látszólagos kép 

 

X.Modern fizika 

 

A tanulók: 

 

ismerjék a fény hullámtermészetét igazoló legfontosabb jelenségeket – törés, 

fényelhajlás, interferencia – és a fényhullám kvantitatív jellemzőit: 

hullámhossz, frekvencia, terjedési sebesség; 

ismerjék a fényelektromos jelenséget: tudják, hogy a jelenség a fény foton-

elméletének kísérleti előzménye; 

tudják értelmezni a fényelektromos jelenség kvantitatív összefüggését; 
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tudják helyesen értelmezni a fény kettős természetét: a fényjelenségek kvalitatív 

és kvantitatív leírását mindkét modellre (hullám- és részecskemodellre külön-

külön szükség van); 

ismerjék de Broglie anyaghullám hipotézisét mint a foton kettős természetének 

általánosítását; 

ismerjék a klasszikus atommodelleket, azok használhatóságát és hiányosságait; A 

modellek tárgyalásával lássák a modell fejlődésének folyamatát; 

ismerjék a Bohr-modell alapfeltevéseit, segítségével kvalitatív módon tudják 

értelmezni a hidrogénatom színképvonalainak keletkezését; 

ismerjék az atomi kvantumszámok szemléletes jelentését, az atomi állapotok 

Pauli-elv szerinti betöltődését, a periódusos rendszer felépülését. 

 

FOGALMAK 

fényelektromos jelenség; foton; atom; elektron; atommag; atommodellek; kvantumszám; Pauli-elv; 

periódusos rendszer 

 

XI.Magfizika. Csillagászat 

 

A tanulók: 

 

–ismerjék az atommag felépítését és az atommagon belüli alapvető kölcsönhatások 

jellemzőit; 

–ismerjék a tömegdefektus jelenségét, és tudják kiszámítani az atommagok kötési 

energiáját a tömeg-energia ekvivalencia alapján. Ismerjék a magenergiák 

nagyságrendjét; 

–ismerjék a fajlagos kötési energia fogalmát és annak tömegszámtól való függését. Tudják 

értelmezni a magenergia felszabadulásának lehetőségeit; 

–ismerjék a radioaktív sugárzások legfontosabb tulajdonságait és az anyagokkal való 

kölcsönhatásaikat: töltés, energia, áthatoló és ionizáló képesség; 

–tudják, miként keletkeznek egyes radioaktív sugárzásfajták az atommagok bomlása 

során; 

–ismerjék a radioaktív bomlás törvényszerűségét: az aktivitás fogalmát és egységét, a 

felezési idő fogalmát. Tudják felírni a bomlási törvény valamelyik egyszerű alakját; 

–ismerjék az elnyelt dózis, a dózisegyenérték fogalmát. Ismerjenek néhány dózisértéket 

(küszöbdózis, halálos dózis, lakosság évi átlagos sugárterhelése); 

–tudják, hogy mindenkit mindenkor ér a háttérsugárzásból származó sugárterhelés; 

–ismerjék a természetes háttérsugárzás eredetét, és összetevőinek nagyságrendjét; 

–legyenek tisztában azzal, hogy a természetben hol és milyen formában szabadul fel 

magenergia, ismerjék a csillagok energiatermelését; 

–tudják, hogy miként valósítható meg a szabályozatlan és a szabályozott maghasadásos 

láncreakció. Ismerjék az elmúlt század idevonatkozó legfontosabb fizikatörténeti 

eseményeit: a maghasadás felfedezésének, az első atommáglya megépítésének, az első 

atombomba felrobbantásának eseményeit és történelmi körülményeit; 
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–ismerjék az eseményekben közreműködő magyar tudósok (Neumann János, Szilárd Leó, 

Teller Ede, Wigner Jenő) tevékenységét és szerepét; 

–ismerjék az atomerőmű elvi felépítését és az erőműben lejátszódó energiaátalakítási 

folyamatokat; 

–tudjanak párhuzamot vonni az atomenergia és más energiahordozók felhasználása között: 

ismerjék az egyes energiatermelési módok előnyeit és hátrányait; 

–ismerjék a nukleáris technika gyógyászati, ipari és régészeti alkalmazásait; 

–tudják szemléletesen leírni, néhány adattal jellemezni a Naprendszert és Kepler 

törvényeivel a bolygók mozgását; rendelkezzenek néhány alapvető ismerettel a 

mesterséges égitestekről. 

–tudjanak tájékozódni az univerzumban: ismerjék a Naprendszerünk kialakulásának 

történetét, legfontosabbadatait, a Tejútrendszerben elfoglalt helyünket, tudjanak más 

galaxisok létéréről, azok méretéről, távolságáról; 

–ismerjék a csillagok fejlődésének egyes fázisait, az univerzum keletkezésének és 

fejlődésének Big-bang elméletét, tudjanak az univerzum jövőjének lehetséges 

alakulásáról, a még nyitott kérdésekről (sötét anyag, antigravitáció); 

–ismerjék a világűrkutatás eddigi legfontosabb eredményeit és jelenlegi célkitűzéseit; 

–tudják objektíven kezelni és maguk számára feldolgozni a napjaink információáradatából 

származó tudományos (áltudományos) új ismereteket. 

 

FOGALMAK 

atommag, nukleon, izotóp, nukleáris kölcsönhatás, maghasadás, magfúzió, alfa-, béta-, és gamma-sugárzás; 

felezési idő, aktivitás, ózonpajzs, üvegházhatás, általános tömegvonzás, ellipszis pálya, súlytalanság, súly, 

Kepler törvényei, bolygók, üstökösök, csillag, galaxis, galaxishalmaz, ősrobbanás, táguló univerzum, fekete 

lyuk, fényév 
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Kémia 9-10. évfolyam 
 

9. évfolyam 
1. Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 

 

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

egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli útmutatás 

alapján, és értékeli azok eredményét; 

kémiai vizsgálatainak tervezése során alkalmazza az analógiás gondolkodás alapjait és 

használja az „egyszerre csak egy tényezőt változtatunk” elvet. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló igyekszik érteni és ismerni: 

az atom felépítését, az elemi részecskéket, valamint azok jellemzőit, ismeri az izotópok 

legfontosabb tulajdonságait, érti a radioaktivitás lényegét, és példát mond a radioaktív 

izotópok gyakorlati felhasználására; 

az anyagmennyiség és a mól fogalmát, érti bevezetésük szükségességét, és egyszerű 

számításokat végez m, n és M segítségével; 

az atom elektronszerkezetének kiépülését a Bohr-féle atommodell szintjén, tisztában van 

a vegyértékelektronok kémiai reakciókban betöltött szerepével; 

a periódusos rendszer fontosabb adatait (vegyjel, rendszám, relatív atomtömeg), 

alkalmazza a periódusszám és a (fő)csoportszám jelentését a héjak és a 

vegyértékelektronok szempontjából, ismeri a periódusos rendszer fontosabb 

csoportjainak a nevét és az azokat alkotó elemek vegyjelét; 

a molekulaképződés szabályait, ismeri az elektronegativitás fogalmát, és érti a 

kötéspolaritás lényegét, a kovalens kötést jellemzi száma és polaritása szerint, 

megalkotja egyszerű molekulák szerkezeti képletét, ismeri a legalapvetőbb 

molekulaalakokat (lineáris, síkháromszög, tetraéder, piramis, V-alak), valamint ezek 

meghatározó szerepét a molekulák polaritása szempontjából; 

egyszerű molekulák polaritását, és ennek alapján következtet a közöttük kialakuló 

másodrendű kémiai kötésekre, valamint oldhatósági jellemzőikre, érti, hogy a moláris 

tömeg és a molekulák között fellépő másodrendű kötések minősége hogyan 

befolyásolja az olvadás- és forráspontot, ezeket konkrét példákkal támasztja alá; 

a részecske szerkezete és az anyag fizikai és kémiai tulajdonságai közötti alapvető 

összefüggéseket; 

az egyszerű ionok atomokból való létrejöttének módját, ezt konkrét példákkal 

szemlélteti, ismeri a fontosabb összetett ionok molekulákból való képződésének 

módját, tudja a nevüket, összegképletüket, érti egy ionvegyület képletének a 

megszerkesztését az azt alkotó ionok képlete alapján, érti az ionrács felépülési elvét, 

az ionvegyület képletének jelentését, konkrét példák segítségével jellemzi az 

ionvegyületek fontosabb tulajdonságait; 

a fémek helyét a periódusos rendszerben, érti a fémes kötés kialakulásának és a fémek 

kristályszerkezetének a lényegét, érti a kapcsolatot a fémek kristályszerkezete és 

fontosabb tulajdonságai között, konkrét példák segítségével (pl. Fe, Al, Cu) jellemzi a 

fémes tulajdonságokat, összehasonlításokat végez; 
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az anyagok csoportosításának a módját a kémiai összetétel alapján, ismeri ezeknek az 

anyagcsoportoknak a legfontosabb közös tulajdonságait, példákat mond minden 

csoport képviselőire, tudja, hogy az oldatok a keverékek egy csoportja; 

a „hasonló a hasonlóban jól oldódik” elvet, ismeri az oldatok töménységével és az 

oldhatósággal kapcsolatos legfontosabb ismereteket, egyszerű számítási feladatokat 

old meg az oldatok köréből (tömegszázalék, anyagmennyiség-koncentráció, 

tömegkoncentráció); 

a három halmazállapotba (gáz, folyadék, szilárd) tartozó anyagok általános jellemzőit, 

ismeri Avogadro gáztörvényét, és egyszerű számításokat végez gázok térfogatával 

standard körülmények között, érti a halmazállapot-változások lényegét és 

energiaváltozását 

Fogalmak: 

izotópok, vegyértékelektronok, anyagmennyiség, Avogadro-szám, relatív atomtömeg, moláris 

tömeg, elektronegativitás, elsőrendű kémiai kötés, kötéspolaritás, szerkezeti képlet, 

másodrendű kémiai kötés, kristályrács, ion, anyagmennyiség-koncentráció, Avogadro-

törvény, moláris térfogat, amorf állapot 

2. Kémiai átalakulások 

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

a kémiai reakciókat szimbólumokkal írja le; 

egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli útmutatás 

alapján, és értékeli azok eredményét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló igyekszik ismerni, tudni: 

a fizikai és kémiai változások közötti különbségeket; 

a kémiai reakciók végbemenetelének feltételeit, ismeri, érti és alkalmazza a tömeg- és 

töltésmegmaradás törvényét a kémiai reakciókra; 

a kémiai reakciók csoportosítását többféle szempont szerint: a reagáló és a képződő 

anyagok száma, a reakció energiaváltozása, időbeli lefolyása, iránya, a reakcióban 

részt vevő anyagok halmazállapota szerint; 

konkrét reakciókat termokémiai egyenlettel is felír, érti a termokémiai egyenlet 

jelentését, ismeri a reakcióhő fogalmát, a reakcióhő ismeretében megadja egy reakció 

energiaváltozását, energiadiagramot rajzol, értelmez, ismeri a termokémia főtételét és 

jelentőségét a többlépéses reakciók energiaváltozásának meghatározásakor; 

a katalizátorok hatásának elvi alapjait; 

egyirányú és egyensúlyra vezető kémiai reakciókat, érti a dinamikus egyensúly fogalmát, 

ismeri és alkalmazza az egyensúly eltolásának lehetőségeit Le Châtelier elve alapján; 

a fontosabb savakat, bázisokat, azok nevét, képletét, Brønsted sav-bázis elmélete alapján 

értelmezi a sav és bázis fogalmát, ismeri a savak és bázisok erősségének és 

értékűségének jelentését, konkrét példát mond ezekre a vegyületekre, érti a víz sav-

bázis tulajdonságait, ismeri az autoprotolízis jelenségét és a víz autoprotolízisének a 

termékeit;  

a redoxireakciókat oxigénfelvétel és oxigénleadás alapján, ismeri a redoxireakciók 

tágabb értelmezését elektronátmenet alapján is, konkrét példákon bemutatja a 

redoxireakciót, eldönti egy egyszerű redoxireakció egyenlete ismeretében az 
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elektronátadás irányát, az oxidációt és redukciót, megadja az oxidálószert és a 

redukálószert; 

az elektromos áram és a kémiai reakciók közötti összefüggéseket: a galvánelemek 

áramtermelésének és az elektrolízisnek a lényegét; 

tisztában van az elektrokémiai áramforrások felépítésével és működésével, ismeri a 

Daniell-elem felépítését és az abban végbemenő folyamatokat, az elem 

áramtermelését; 

az elektrolizáló cella felépítését és az elektrolízis lényegét a hidrogén-klorid-oldat 

grafitelektródos elektrolízise kapcsán, érti, hogy az elektromos áram kémiai reakciók 

végbemenetelét segíti, példát ad ezek gyakorlati felhasználására (alumíniumgyártás, 

galvanizálás). 

Fogalmak: 

reakcióhő, Hess-tétel, dinamikus egyensúly, a legkisebb kényszer elve, Brønsted-féle sav-

bázis elmélet, amfoter vegyület, oxidáció, redukció, redoxireakció, galvánelem, elektród, 

akkumulátor, elektrolízis 

 

10. évfolyam 

 
1. A széncsoport elemei és vegyületeik  

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

ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat kémiai tárgyú, elemekkel 

és vegyületekkel kapcsolatos képek és szövegek gyűjtésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló igyekszik ismerni és tudni: 

a szén és fontosabb vegyületeik fizikai és kémiai sajátságait, különös tekintettel a 

köznapi életben előforduló anyagokra; 

összehasonlítja a gyémánt és a grafit szerkezetét és tulajdonságait, különbséget tesz a 

természetes és mesterséges szenek között, ismeri a természetes szenek felhasználását, 

ismeri a koksz és az aktív szén felhasználását, példát mond a szén reakcióira (pl. égés), 

ismeri a szén oxidjainak (CO, CO2) a tulajdonságait, élettani hatását, valamint a 

szénsavat és sóit, a karbonátokat 

 

Fogalmak: 

allotróp módosulatok, szintézis, természetes és mesterséges szenek 

 

 

2.  Fémek és vegyületeik 

 

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

ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat kémiai tárgyú, elemekkel 

és vegyületekkel kapcsolatos képek és szövegek gyűjtésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló igyekszik ismerni és tudni: 

a fémrács szerkezetét és az ebből adódó alapvető fizikai tulajdonságokat; 
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a fémek helyét a periódusos rendszerben, megkülönbözteti az alkálifémeket, az 

alkáliföldfémeket, ismeri a vas, az alumínium, a réz, valamint a nemesfémek 

legfontosabb tulajdonságait; 

kísérletek tapasztalatainak ismeretében értelmezi a fémek egymáshoz viszonyított 

reakciókészségét oxigénnel, sósavval, vízzel és más fémionok oldatával, érti a fémek 

redukáló sorának felépülését, következtet fémek reakciókészségére a sorban elfoglalt 

helyük alapján; 

a fémek redukáló sorát a fémek tulajdonságainak megjóslására, tulajdonságaik 

alátámasztására; 

a fontosabb fémek (Na, K, Mg, Ca, Al, Fe, Cu, Ag, Au, Zn) fizikai és kémiai 

tulajdonságait; 

a fémek köznapi szempontból legfontosabb vegyületeit, azok alapvető tulajdonságait 

(NaCl, Na2CO3, NaHCO3, Na3PO4, CaCO3, Ca3(PO4)2, Al2O3, Fe2O3, CuSO4); 

eljárásokat fémek ércekből történő előállítására (vas, alumínium). 

Fogalmak: 

könnyűfémek, nehézfémek, a fémek redukáló sora, korrózióvédelem 

3. A szerves vegyületek általános jellemzői 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló igyekszik érteni és ismerni: 

a szerves vegyületeket felépítő organogén elemeket, érti a szerves vegyületek 

megkülönböztetésének, külön csoportban tárgyalásának az okát, az egyszerűbb 

szerves vegyületeket szerkezeti képlettel és összegképlettel jelöli; 

az izoméria jelenségét, példákat mond konstitúciós izomerekre 

Fogalmak: 

organogén elemek, izoméria, telített vegyületek, telítetlen vegyületek, összegképlet, szerkezeti 

képlet 

4.  Szénhidrogének 

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

igyekszik ismerni: 

az anyagok jellemzésének logikus szempontrendszerét: anyagszerkezet – fizikai 

tulajdonságok – kémiai tulajdonságok – előfordulás – előállítás – felhasználás; 

a legegyszerűbb szerves kémiai reakciótípusokat; 

magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagépes applikációkat 

kémiai tárgyú információk keresésére; 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló igyekszik érteni és ismerni: 

a telített szénhidrogének homológ sorának felépülési elvét és fontosabb képviselőiket, 

ismeri a metán fontosabb tulajdonságait, jellemzi az anyagok szempontrendszere 

alapján, ismeri a homológ soron belül a forráspont változásának az okát, valamint a 

szénhidrogének oldhatóságát, ismeri és egy-egy kémiai egyenlettel leírja az égés, a 

szubsztitúció és a hőbontás folyamatát; 

az izoméria jelenségét, példákat mond konstitúciós izomerekre; 
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a telítetlen szénhidrogének fogalmát, az etén és az acetilén szerkezetét és fontosabb 

tulajdonságait, ismeri és reakcióegyenletekkel leírja a telítetlen szénhidrogének 

jellemző reakciótípusait, az égést, az addíciót és a polimerizációt; 

az aromás szerkezetet egy egyszerű vegyületben, ismeri a benzol molekulaszerkezetét és 

fontosabb tulajdonságait, tudja, hogy számos illékony aromás szénhidrogén mérgező; 

példát mond közismert halogéntartalmú szerves vegyületre (pl. kloroform, vinil-klorid, 

freonok, DDT, tetrafluoretén), és ismeri felhasználásukat 

 

Fogalmak: 

homológ sor, telített és telítetlen szénhidrogének, szerves reakciótípusok, izoméria, 

konstitúció, aromás vegyületek 

5. Oxigéntartalmú szerves vegyületek 

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

igyekszik ismerni: 

az anyagok jellemzésének logikus szempontrendszerét: anyagszerkezet – fizikai 

tulajdonságok – kémiai tulajdonságok – előfordulás – előállítás – felhasználás; 

a legegyszerűbb szerves kémiai reakciótípusokat; 

analógiás gondolkodással következtet a szerves vegyület tulajdonságára a funkciós csoportja 

ismeretében; 

magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagépes applikációkat 

kémiai tárgyú információk keresésére; 

egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli útmutatás 

alapján, és értékeli azok eredményét 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló igyekszik érteni és ismerni: 

vegyületek képletében a legegyszerűbb oxigéntartalmú funkciós csoportokat: a 

hidroxilcsoportot, az oxocsoportot, az étercsoportot; 

az alkoholok fontosabb képviselőit (metanol, etanol, glikol, glicerin), azok fontosabb 

tulajdonságait, élettani hatásukat és felhasználásukat; 

az aldehidcsoportot, ismeri a formaldehid tulajdonságait, az aldehidek kimutatásának 

módját, felismeri a ketocsoportot, ismeri az aceton tulajdonságait, felhasználását; 

vegyületek képletében a karboxilcsoportot és az észtercsoportot, ismeri az egyszerűbb és 

fontosabb karbonsavak (hangyasav, ecetsav, zsírsavak) szerkezetét és lényeges 

tulajdonságait; 

az etil-acetát példáján bemutatja a kis szénatomszámú észterek jellemző tulajdonságait, 

tudja, hogy a zsírok, az olajok, a foszfatidok, a viaszok egyaránt az észterek 

csoportjába tartoznak 

a szénhidrátok legalapvetőbb csoportjait, példát mond mindegyik csoportból egy-két 

képviselőre, ismeri a szőlőcukor képletét, összefüggéseket talál a szőlőcukor 

szerkezete és tulajdonságai között, ismeri a háztartásban található szénhidrátok 

besorolását a megfelelő csoportba, valamint köznapi tulajdonságaikat (ízük, 

oldhatóságuk) és felhasználásukat, összehasonlítja a keményítő és a cellulóz 

molekulaszerkezetét és tulajdonságait, valamint szerepüket a szervezetben és a 

táplálékaink között 
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Fogalmak: 

heteroatom, alkoholok, aldehidek, ketonok, éterek, karbonsavak, észterek, lipidek, 

trigliceridek, kondenzáció, hidrolízis, mono-, di- és poliszacharid 

 

6. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

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

igyekszik ismerni: 

az anyagok jellemzésének logikus szempontrendszerét: anyagszerkezet – fizikai 

tulajdonságok – kémiai tulajdonságok – előfordulás – előállítás – felhasználás; 

a legegyszerűbb szerves kémiai reakciótípusokat; 

analógiás gondolkodással következtet a szerves vegyület tulajdonságára a funkciós csoportja 

ismeretében 

magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagépes applikációkat 

kémiai tárgyú információk keresésére; 

egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli útmutatás 

alapján, és értékeli azok eredményét 

a biológiai szempontból fontos szerves vegyületek építőelemeit (kémiai összetételét, a 

nagyobbak alkotó molekuláit) 

hogy a fehérjék aminosavakból épülnek fel, ismeri az aminosavak általános szerkezetét és 

azok legfontosabb tulajdonságait, ismeri a fehérjék elsődleges, másodlagos, harmadlagos 

és negyedleges szerkezetét, érti e fajlagos molekulák szerkezetének kialakulását, példát 

mond a fehérjék szervezetben és élelmiszereinkben betöltött szerepére, ismeri a fehérjék 

kicsapásának módjait és ennek jelentőségét a mérgezések kapcsán 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló igyekszik érteni és ismerni: 

szerkezetük alapján felismeri az aminok és az amidok egyszerűbb képviselőit, ismeri az 

aminocsoportot és az amidcsoportot. 

a biológiai szempontból fontos szerves vegyületek építőelemeit (kémiai összetételét, a 

nagyobbak alkotó molekuláit) 

hogy a fehérjék aminosavakból épülnek fel, ismeri az aminosavak általános szerkezetét 

és azok legfontosabb tulajdonságait, ismeri a fehérjék elsődleges, másodlagos, 

harmadlagos és negyedleges szerkezetét, érti e fajlagos molekulák szerkezetének 

kialakulását, példát mond a fehérjék szervezetben és élelmiszereinkben betöltött 

szerepére, ismeri a fehérjék kicsapásának módjait és ennek jelentőségét a mérgezések 

kapcsán 

a leggyakrabban használt élvezeti szerek (dohánytermékek, kávé, drogok) hatóanyagát, 

ezen szerek használatának veszélyeit, érti az illegális drogok használatával kapcsolatos 

alapvető problémákat, példát mond illegális drogokra, ismeri a doppingszer fogalmát, 

megérti és értékeli a doppingszerekkel kapcsolatos információkat; 

 

Fogalmak: 
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aminosavak, aminok, amidok, heterociklusos vegyületek, polipeptidek, fehérjék, nukleotidok, 

nukleinsavak, pirimidin- és purinváz, peptidcsoport, DNS, RNS, Watson–Crick-modell 
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Biológia 9-12. évfolyam 

 

9. évfolyam 

A gimnáziumi tanulmányok 9. évfolyamának témakörei a rendszertan, sejtbiológia, etológia, 

az ökológia, a Kárpát-medence természeti értékei, a fenntarthatóság, a genetika és az 

evolúció. 

-A rendszerezés lehetséges módjait tudja bemutatni. A felépítést és a működést kapcsolja 

össze a növényi szövetek mikroszkópi megfigyelése során. A nagy élőlénycsoportok 

környezeti, egészségügyi és gazdasági jelentőségét felismerje. 

-Az alkalmazkodási változások és az állatfajok földrajzi elterjedése Legyen képes a 

mikrobák és egysejtű eukarióták példáján a széleskörű elterjedtség és a változatosság 

közötti kapcsolat felismerésére. Tudja baktériumok, gombák, vírusok egészségügyi és 

gazdasági jelentőségének igazolását konkrét példák alapján. 

-A rendszerezés összefüggéseinek felismerése. A felépítés és a működés kapcsolatát tudja 

elemezni a vizsgált állati szervek és szövetek megfigyelése során. 

-Az életközösségek vizsgálatán keresztül legyen képes a jellemző kölcsönhatások 

felismerése. Az életközösségek változásának, az anyagkörforgás folyamatainak 

megfigyelésén és vizsgálatán keresztül a ciklikus és lineáris változásokat felismerje.  

-Legyen képes megfigyelni az élő rendszerek felépítésében és működésében lévő közös 

sajátosságokat. A viselkedés és a környezet kapcsolatát tudja megfogalmazni, és ezen 

keresztül az állati viselkedés, mint alkalmazkodási folyamatot bemutatni. 

-Tudja a globális éghajlat-változások lehetséges okainak és következményeinek 

elemzését. Egyes környezeti problémák (fokozódó üvegházhatás, savas eső, „ózon-

lyuk”) következményeit megismerje, ezen keresztül az emberi tevékenység hatását 

vizsgálja. A lokális és globális megközelítési módokat megismerje és összekapcsolja, 

a környezettudatosságot fejlessze. 

-Legyen képes a rendszerszemlélet alkalmazására a biológiai szerveződési szintek 

megkülönböztetésekor, és egymással való összefüggéseik felismerésére. Rendszer és 

környezet összefüggését tudatosan alkalmazza a sejt felépítésének és működésének 

magyarázatában. Felépítés és működés közötti összefüggéseket megértse, a szerkezeti 

struktúra és a kémiai felépítést összekapcsolja. Anyag, energia és információ 

fogalmait tudja alkalmazni a sejtben végbemenő folyamatok értelmezése során. Tudja 

értelmezni az állandóságot, változást és önazonosságot a sejtben zajló biokémiai 

folyamatok, valamint az öregedés vonatkozásában. A normális sejtműködés és az 

emberi egészség közti kapcsolatot képe legyen megfogalmazni. 

-Értse meg az információ-kifejeződés folyamatait az élővilágban. A tudományos 

gondolkodás mindennapi életben való hasznosságát belássa, a módszereket tudatosan 

alkalmazza. A problémákat tudatosan tudja azonosítani, feltevéseket megvizsgálni.  

-Legyen képes a tudományos gondolkodás mindennapi életben való hasznosságának 

belátására, a módszerek tudatos alkalmazására. Vizsgálati módszereket, tudományos 

eredményeket és ezek érvényességi körét tudja értelmezni. Az orvoshoz fordulás 

célját, helyes időzítését megértse. Az érveken alapuló vitakultúrát fejlessze, a felelős 

állásfoglalás iránti igényt felkeltse. 
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-Értse meg a vezéreltség, szabályozottság általános mechanizmusait. A hierarchia és a 

hálózatosság következményeit tudja elemezni az élő rendszerekben.   

-Tudja elemezni a módszereket, tudományos eredményeket és ezek érvényességi körét. A 

tudománytörténeti folyamatokat értelmezze a modellek, az elképzelések, az egymást 

váltó vagy egymást kiegészítő elméletek megszületéseként és háttérbe szorulásaként. 

A véletlen szerepét és a valószínűség fogalmát tudja alkalmazni. Evolúciós, 

környezet- és természetvédelmi szempontokat legyen képes összekapcsolni. 

Természeti értékeket és károkat, környezeti károkat tudja felismerni, a cselekvési 

lehetőségeket képes legyen felmérni, a környezet iránti felelős magatartást tanúsítson. 

A fejlődéstörténeti rendszer vizsgálatát szolgáló módszereket tudja értelmezni. 

-Ismerje fel a Kárpát-medence élő és élettelen környezeti jellemzőit, értékeit. Tudja 

felsorolni a hazai fás és fátlan társulások ökológiai jellemzőit, ismertetni a fajlistáit. 

Tudja hogyan működik Magyarországon a természetvédelem, legyen képes felsorolni 

hazánk nemzeti parkjait, jellemző védett állatokat, növényeket. 

 

Fogalmak: vírusok, baktériumok, egysejtű eukarióták, gombák, sejtes és nem sejtes 

szerveződés, autotróf, heterotróf, kemo- és fototróf életmód, fejlődéstörténeti rendszer, 

Darwin, Linné, növényi szövet és szerv, alkalmazkodás, telep, spóra, diffúzió, ozmózis, 

féligáteresztő hártya, korfa, szimbiózis, predáció, élősködés, antibiózis, versengés, 

antibiotikum, rezisztencia, a környezet eltartóképessége, diverzitás, biomassza, 

táplálékpiramis, reflex, kulcsinger, motiváció, adaptáció, tanulás, kommunikáció, agresszió, 

altruizmus, kulturális öröklődés, öröklött-, tanult magatartásformák, biológiai sokféleség, 

természeti érték, természetvédelem, nemzeti park, természetvédelmi terület, tájvédelmi 

körzet, fenntartható fejlődés, biogén elem, enzim, denaturáció, kicsapódás (koaguláció), anyagcsere 

(lebontó és felépítő), autotróf, heterotróf, sejtlégzés, erjedés, fotoszintézis, sejtalkotó, Mendel, gén, allél, 

domináns, recesszív, homo- és heterozigóta, hajlam, beltenyésztés, genetikai sokféleség (diverzitás), kapcsoltság, 

kromoszóma (testi, ivari), mitózis, meiózis, mutáció, differenciálódás, őssejt, transzgén, GMO, klónozás, nyílt 

rendszer, rendezettség, önsokszorozó reakció, redukáló/oxidáló légkör, evolúció, kiválogatódás (szelekció), 

fosszília, korreláció, törzsfa, fenntarthatóság, biológiai sokféleség, ökológiai lábnyom, erózió, kibocsátás 

(emisszió), határérték, környezeti terhelés. 

 

10. évfolyam 

 A gimnáziumi tanulmányok 10. évfolyamának témakörei a rendszertan, az ökológia és az 

etológia.  

-A rendszerezés lehetséges módjait tudja bemutatni. A felépítést és a működést kapcsolja 

össze a növényi szövetek mikroszkópi megfigyelése során. A nagy élőlénycsoportok 

környezeti, egészségügyi és gazdasági jelentőségét felismerje. 

-Az alkalmazkodási változások és az állatfajok földrajzi elterjedése Legyen képes a 

mikrobák és egysejtű eukarióták példáján a széleskörű elterjedtség és a változatosság 

közötti kapcsolat felismerésére. Tudja baktériumok, gombák, vírusok egészségügyi és 

gazdasági jelentőségének igazolását konkrét példák alapján. 

-A rendszerezés összefüggéseinek felismerése. A felépítés és a működés kapcsolatát tudja 

elemezni a vizsgált állati szervek és szövetek megfigyelése során. 
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-Az életközösségek vizsgálatán keresztül legyen képes a jellemző kölcsönhatások 

felismerése. Az életközösségek változásának, az anyagkörforgás folyamatainak 

megfigyelésén és vizsgálatán keresztül a ciklikus és lineáris változásokat felismerje.  

-Legyen képes megfigyelni az élő rendszerek felépítésében és működésében lévő közös 

sajátosságokat. A viselkedés és a környezet kapcsolatát tudja megfogalmazni, és ezen 

keresztül az állati viselkedés, mint alkalmazkodási folyamatot bemutatni. 

-Tudja a globális éghajlat-változások lehetséges okainak és következményeinek 

elemzését. Egyes környezeti problémák (fokozódó üvegházhatás, savas eső, „ózon-

lyuk”) következményeit megismerje, ezen keresztül az emberi tevékenység hatását 

vizsgálja. A lokális és globális megközelítési módokat megismerje és összekapcsolja, 

a környezettudatosságot fejlessze. 

 

Fogalmak: vírusok, baktériumok, egysejtű eukarióták, gombák, sejtes és nem sejtes 

szerveződés, autotróf, heterotróf, kemo- és fototróf életmód, fejlődéstörténeti rendszer, 

Darwin, Linné, növényi szövet és szerv, alkalmazkodás, telep, spóra, diffúzió, ozmózis, 

féligáteresztő hártya, korfa, szimbiózis, predáció, élősködés, antibiózis, versengés, 

antibiotikum, rezisztencia, a környezet eltartóképessége, diverzitás, biomassza, 

táplálékpiramis, reflex, kulcsinger, motiváció, adaptáció, tanulás, kommunikáció, agresszió, 

altruizmus, kulturális öröklődés, öröklött-, tanult magatartásformák, biológiai sokféleség, 

természeti érték, természetvédelem, fenntartható fejlődés. 

 

11. évfolyam 

A gimnáziumi biológiatanulás 11. évfolyamának témakörei a sejtbiológia, az ember 

szervezettana és élettana. 

-Legyen képes a rendszerszemlélet alkalmazására a biológiai szerveződési szintek 

megkülönböztetésekor, és egymással való összefüggéseik felismerésére. Rendszer és 

környezet összefüggését tudatosan alkalmazza a sejt felépítésének és működésének 

magyarázatában. Felépítés és működés közötti összefüggéseket megértse, a szerkezeti 

struktúra és a kémiai felépítést összekapcsolja. Anyag, energia és információ 

fogalmait tudja alkalmazni a sejtben végbemenő folyamatok értelmezése során. Tudja 

értelmezni az állandóságot, változást és önazonosságot a sejtben zajló biokémiai 

folyamatok, valamint az öregedés vonatkozásában. A normális sejtműködés és az 

emberi egészség közti kapcsolatot képe legyen megfogalmazni. 

-A bőr felépítése és működése közötti összefüggéseket alkalmazza magyarázatokban. Állandóságot és 

változást képes legyen megfigyelni, értelmezni a bőr állapotával, fejlődésével és egészségével 

összefüggésben. A személyi higiéné biztosításával, a bőr ápolásával és egészségmegőrzésével 

kapcsolatos életviteli és gyakorlati készségeket fejlessze. 

-Legyen képes felismerni a felépítés és a működés kapcsolatának különböző megjelenését 

az emberi mozgás szervrendszerében. Lássa meg az állandóság és változás szemléleti 

alkalmazását az izom összehúzódás, az izommozgás és a mozgásképesség fejlődése 

esetében. A rendszeres testmozgás élettani hatásának ismeretén alapuló tudatos 

életmódra való törekvést alakítson ki. A testképen alapuló önelfogadást erősítse, a 

testmódosítás különféle módjaival összefüggő értéktudat, érvelési és döntési 

képességét fejlessze. 
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-A táplálkozás energiaviszonyaival kapcsolatos mennyiségi szemléletet felismerje. Az egészséges 

táplálkozási szokásokat, értékrendeket, gyakorlati készségeket erősítse, a kockázati tényezők 

csökkentése iránti igényt felismerje, az önmagunk iránti felelősség érzését erősítse. Fejlessze a 

fontosabb emésztőszervi és anyagcsere betegségekkel kapcsolatos ismereteit, egészségmegőrzésre 

irányuló attitűdöket, életviteli képességeket. 

-A felépítés és a működés közötti kapcsolatot értelmezze a légcsere és az öntisztulási 

képesség magyarázatában, valamint a tüdő léghólyagjainak felépítése és a külső 

gázcserefolyamat közötti összefüggést felismerje. Az egészséges környezettel, 

életvitellel kapcsolatos gyakorlati készségeket, a fontosabb légzőszervi betegségekkel 

összefüggő ismereteket, egészségmegőrzésre irányuló attitűdöket alkalmazza.  

-Rendszerszemléletet felismerje a belső környezet és a nedvkeringés biológiai 

folyamatában, a különböző anyagforgalmi folyamatok egymással való kapcsolatában. 

Állandóság és változás szempontjait alkalmazza az anyagáramlás, mint folyamat 

értelmezésében. A szív- és érrendszeri betegségek kockázatait felismerje, a megelőzést 

lehetővé tévő életmód-elemek iránti igényt erősítése, pozitív attitűdöket alakítson ki. 

Elsősegélynyújtás és újraélesztésben alapszintű gyakorlottságot érjen el. 

-Rendszerszemléletet alkalmazza az immunrendszer és a szervezet egészének viszonyára, valamint az 

immunrendszer komplexitásának belátására. Tudja milyen természetes anyagokkal, módszerekkel 

fejlesztheti az immunrendszerét. Legyen igénye segíteni másokon, ismerje fel a véradás fontosságát. 

-Képes legyen absztrakt gondolkodásra az életfolyamatok szabályozásáról és vezérléséről alkotott modell 

általánosításával, az idegi és hormonális szabályozás közötti hasonlóságokat és különbségeket, valamint 

az egységes (neuroendokrin) rendszerbe kapcsolódást felismerje. 

-Rendszerszemléletet tudja alkalmazni a szabályozott állapot biológiai értelmezésében. Rendszer és 

környezet kapcsolatán alapuló szemléletmódokat alkalmazza az érzékelés és a szabályozottság 

magyarázatában. A tudatmódosító, függőséget okozó szerekkel szembeni elutasító magatartást erősítse 

magában. 

-Értse meg az egyirányú és a körfolyamatok közti különbséget a nemi működések 

példáján. Tudja, mi az a felelős párkapcsolat, ismerje és tudja alkalmazni a különböző 

védekezési módokat, ismerje azok pozitív és negatív hatásait.  

 

Fogalmak: biogén elem, enzim, denaturáció, kicsapódás (koaguláció), anyagcsere (lebontó és felépítő), 

autotróf, heterotróf, sejtlégzés, erjedés, fotoszintézis, sejtalkotó, hám, irha, bőralja, szőrtüsző, verejtékmirigy, 

faggyúmirigy, pigment, bőrszín, érző idegvégződés, bőrallergia, izület, függesztő öv, csontsűrűség, vázizom, ín, 

szalag, bemelegítés, nyújtás, izomösszehúzódás, tápanyag, étel, élelmiszer (minőség), étrend, tápanyag-

energiatartalom, mennyiségi és minőségi éhezés, alapanyagcsere, túlsúly, elhízás, tápcsatorna, emésztőenzim, 

emésztés, felszívódás, higiénia, allergia, légcsere, gázcsere, légutak, léghólyag, légzési perctérfogat, 

vitálkapacitás,  hemoglobin, gége, hangszalag, allergia, asztma, folyadéktér, vér, nyirok, véralvadás, trombózis, 

artéria, véna, kapilláris, vérkör, kamra, pitvar, szívbillentyű, szívciklus, perctérfogat, vérnyomás, homeosztázis, 

újraélesztés, fertőzés, járvány, veleszületett immunitás, szerzett (specifikus) immunitás, antigén, antigén 

felismerés, antitest (immunglobulin), nyiroksejt (limfocita), Rh és ABO vércsoportrendszer, véradás, védőoltás, 

immunizálás, immunológiai memória, hormon, receptor, belső elválasztású mirigy, szteroid, hipotalamusz, 

agyalapi mirigy-, pajzsmirigy-, hasnyálmirigy-, mellékvese-hormonok, vezérlés, szabályozás, negatív 

visszacsatolás, idegsejt (neuron), akciós potenciál, ingerküszöb, szinapszis, reflexkör, szomatikus és vegetatív 

idegrendszer, szimpatikus és paraszimpatikus működés, érzékelés, érzékszerv, nagyagy, kisagy, agytörzs, 

agykéreg, dúc, mag, ideg, pálya, szürkeállomány, fehérállomány, ivaros szaporodás (szexualitás), tüsző, 

sárgatest, tüszőserkentő és tüszőhormon (ösztrogén), sárgatestserkentő és sárgatest-hormon (progeszteron), hím 

nemi hormon (tesztoszteron), ovuláció, menstruáció, megtermékenyülés, beágyazódás, magzat, méhlepény, 

óvszer, tabletta, méhbevalók. 
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12. évfolyam 

A gimnáziumi biológiatanulás 12. évfolyamának témakörei a molekuláris genetika, az 

evolúció, az ökológia és az emberi viselkedés. 

-Értse meg az információ-kifejeződés folyamatait az élővilágban. A tudományos 

gondolkodás mindennapi életben való hasznosságát belássa, a módszereket tudatosan 

alkalmazza. A problémákat tudatosan tudja azonosítani, feltevéseket megvizsgálni.  

-Legyen képes a tudományos gondolkodás mindennapi életben való hasznosságának 

belátására, a módszerek tudatos alkalmazására. Vizsgálati módszereket, tudományos 

eredményeket és ezek érvényességi körét tudja értelmezni. Az orvoshoz fordulás 

célját, helyes időzítését megértse. Az érveken alapuló vitakultúrát fejlessze, a felelős 

állásfoglalás iránti igényt felkeltse. 

-Értse meg a vezéreltség, szabályozottság általános mechanizmusait. A hierarchia és a 

hálózatosság következményeit tudja elemezni az élő rendszerekben.   

-Tudja elemezni a módszereket, tudományos eredményeket és ezek érvényességi körét. A 

tudománytörténeti folyamatokat értelmezze a modellek, az elképzelések, az egymást 

váltó vagy egymást kiegészítő elméletek megszületéseként és háttérbe szorulásaként. 

A véletlen szerepét és a valószínűség fogalmát tudja alkalmazni. Evolúciós, 

környezet- és természetvédelmi szempontokat legyen képes összekapcsolni. 

Természeti értékeket és károkat, környezeti károkat tudja felismerni, a cselekvési 

lehetőségeket képes legyen felmérni, a környezet iránti felelős magatartást tanúsítson. 

A fejlődéstörténeti rendszer vizsgálatát szolgáló módszereket tudja értelmezni. 

-A pályaválasztást elősegítő önismeret, az önelfogadás, a társak iránti együttérzés 

kifejlődjön nála. A személyes felelősséget, valamint a szülők, a család, a környezet 

fontosságát képes legyen felismerni a függőségek megelőzésében. Az emberfajták és 

kultúrák sajátosságait és közös értékeit felismerje. A fogyatékkal élő embereket, 

állapotukat megértse. A gondolkodási folyamatokat meghatározó tényezőket, az 

érzelmi és az értelmi fejlődés kapcsolatát megismerje. 

-Tudjon összetett technológiai, társadalmi és ökológiai rendszereket elemezni. Fejlődjön a 

lokális és globális szintű gondolkodásmódja. Tudjon evolúciós magyarázatot keresni 

biológiai és ezzel összefüggő fizikai, földrajzi, történelmi tényekre; az ember szerepét 

kritikusan vizsgálja. A környezeti kár, az ipari és természeti-időjárási katasztrófák 

okait tudja elemezni, lássa meg elkerülésük lehetőségeit. Egészség- és 

környezettudatos magatartást alakítson a hétköznapi élet minden területén, 

kapcsolódjon be környezetvédelmi tevékenységekbe. Az ismereteket legyen képes 

alkalmazni a fenntarthatóság és autonómia érdekében a háztartásokban és 

kisközösségekben. 

 

Fogalmak: Mendel, gén, allél, domináns, recesszív, homo- és heterozigóta, hajlam, 

beltenyésztés, genetikai sokféleség (diverzitás), kapcsoltság, kromoszóma (testi, ivari), 

mitózis, meiózis, mutáció, differenciálódás, őssejt, transzgén, GMO, klónozás, nyílt rendszer, 

rendezettség, önsokszorozó reakció, redukáló/oxidáló légkör, evolúció, kiválogatódás 

(szelekció), fosszília, korreláció, törzsfa, kötődés, empátia, agresszió, csoportnorma, 

verbális/nem verbális kommunikáció, stressz, megküzdés, függőség, fogyatékosság, 

fenntarthatóság, biológiai sokféleség, ökológiai lábnyom, erózió, kibocsátás (emisszió), 
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határérték, környezeti terhelés. 
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Földrajz 9-10. évfolyam 

A földrajz az a tantárgy, amelyből a tanulók megismerhetik szűkebb és tágabb természeti, 

társadalmi-gazdasági környezetünk jellemzőit, a körülöttük zajló folyamatokat – melyeknek 

önmaguk is részesei –továbbá ezek összefüggéseit, kölcsönhatásait, a környezetben való 

tájékozódást, a benne történő eligazodást segítő alapvető eszközöket és módszereket.  

A 9–10. évfolyamos földrajz tananyag a természeti és társadalmi környezet összefüggéseivel, 

kölcsönhatásaival foglalkozik, és tudatosan épít az általános iskolában elsajátított földrajzi, 

természet- és társadalomtudományi ismeretekre. A középiskolai tananyag a múltból kiindulva 

a jelen folyamataira, jelenségeire és azok lehetséges jövőbeli következményeire összpontosít, 

építve a hagyományos és digitális térképi, grafikus és szöveges adatforrásokból 

megszerezhető információkra. 

A középiskolai évfolyamok tananyaga a geoszférák természeti, társadalmi, gazdasági és 

környezeti folyamatait állítja a középpontba, kiemelt hangsúlyt helyezve a térbeli folyamatok 

közötti összefüggésekre, kölcsönhatásokra. 

 

A 9. évfolyam feladata a kozmikus környezet, valamint a geoszférák természeti 

folyamatainak, törvényszerűségeinek megismertetése és megértetése, a tananyag-feldolgozás 

fókuszába állítva a folyamatok összefüggéseinek és hatásmechanizmusainak bemutatását, a 

földrajzi eredetű veszélyek és kockázatok felismerését, illetve a természeti erőforrások és a 

társadalmi-gazdasági folyamatok közti kapcsolatok feltárását. 

 

A 10. évfolyam kiemelt feladata a 21. század jellemző társadalmi és gazdasági folyamatainak, 

a mindinkább globális léptékben szerveződő világgazdaság térbeli sajátosságainak feltárása a 

tanulók előtt. Ugyancsak a tantárgy feladata ezen az évfolyamon az egész bolygónk jövőjét 

meghatározó természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi okokra visszavezethető problémák, 

veszélyhelyzetek összefüggésekben történő bemutatása, a mind nagyobb mértékű fogyasztás 

és a fenntarthatóság között feszülő ellentétek problémaközpontú feldolgozása, illetve az 

egyéni szerepvállalás lehetőségeinek és fontosságának felismertetése. 

 

9. évfolyam 

 

Tájékozódás kozmikus térben-és időben 

–érti a Világegyetem tér- és időbeli léptékeit, elhelyezi a Földet a Világegyetemben és a 

Naprendszerben; 

–ismeri a Föld, a Hold és a bolygók jellemzőit, mozgásait, valamint ezek következményeit, 

összefüggéseit; 

–értelmezi a Nap és a Naprendszer jelenségeit, folyamatait, azok földi hatásait; 

–egyszerű csillagászati és időszámítással kapcsolatos feladatokat, számításokat végez; 
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–problémaközpontú feladatokat old meg, környezeti változásokat hasonlít össze térképek és 

légi- vagy űrfelvételek párhuzamos használatával. 

Fogalmak: Naprendszer, Világegyetem, Tejútrendszer, csillag, Föld-típusú bolygó 

(kőzetbolygó), Jupiter-típusú bolygó (gázbolygó), holdfázisok, nap- és holdfogyatkozás, 

naptevékenység, napenergia, helymeghatározás, helyi idő, zónaidő, időzóna 

 

Kőzetburok 

–összefüggéseiben mutatja be a lemeztektonika és az azt kísérő jelenségek (földrengések, 

vulkanizmus, hegységképződés) kapcsolatát, térbeliségét, illetve magyarázza a 

kőzetlemezmozgások lokális és az adott helyen túlmutató globális hatásait; 

–felismeri az alapvető ásványokat és kőzeteket, tud példákat említeni azok gazdasági és 

mindennapi életben való hasznosítására. 

Fogalmak: geoszféra, geotermikus energia, kőzetlemez, lemeztektonika, 

hegységképződés, földrengés, vulkanizmus, magma, láva, vulkáni utóműködés, földkéreg, 

földköpeny, földmag, kőzetburok, mélytengeri árok, óceánközépi hátság, gyűrődés, 

vetődés, hegységrendszer, cunami, ásvány, magmás, üledékes, átalakult kőzet, ásványi 

nyersanyag, érc, homok, lösz, mészkő, bazalt, gránit, homokkő, kvarc, kalcit, kősó, lignit, 

kőszén, kőolaj, földgáz, bauxit 

Topográfiai ismeretek: Afrikai-lemez, Antarktiszi-lemez, Ausztrál–Indiai-lemez, Csendes-

óceáni-lemez, Dél-amerikai-lemez, Észak-amerikai-lemez, Eurázsiai-lemez, Fülöp-lemez 

(Filippínó-lemez), Nasca-lemez (Nazca-lemez); Japán-árok, Mariana-árok; Eurázsiai-

hegységrendszer, Kaledóniai-hegységrendszer, Pacifikus-hegységrendszer, Variszkuszi-

hegységrendszer; 

Etna, Mount St. Helens, Popocatépetl, Vezúv 

 

Légkör 

–ismeri a légkör szerkezetét, fizikai és kémiai jellemzőit, magyarázza az ezekben bekövetkező 

változások mindennapi életre gyakorolt hatását; 

–megnevezi a légkör legfőbb szennyező forrásait és a szennyeződés következményeit, érti a 

lokálisan ható légszennyező folyamatok globális következményeit. 

–összefüggéseiben mutatja be a légköri folyamatokat és jelenségeket, illetve összekapcsolja 

ezeket az időjárás alakulásával; 

–időjárási térképeket és előrejelzéseket értelmez, egyszerű prognózisokat készít;  

–felismeri a szélsőséges időjárási helyzeteket, és tud a helyzetnek megfelelően cselekedni; 

–a légkör globális változásaival foglalkozó forrásokat elemez, érveken alapuló véleményt 

fogalmaz meg a témával összefüggésben; 

–magyarázza az éghajlatváltozás okait, valamint helyi, regionális, globális következményeit. 

Fogalmak: troposzféra, sztratoszféra, üvegházhatás, üvegházgázok, izoterma, izobár, szél, 

ózonréteg, melegfront, hidegfront, ciklon, anticiklon, felhő- és csapadékképződés, 

csapadékfajták, időjárás-előrejelzés, globális felmelegedés, passzátszél, nyugati(as) szél, 

sarki szél, tájfun, monszunszél, savas eső, tornádó, hurrikán, aszály, napenergia, 

szélenergia 
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Vízburok 

–ismeri a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusait, azok jellemzőit, a mennyiségi és 

minőségi viszonyaikat befolyásoló tényezőket, a víztípusok közötti összefüggéseket; 

–igazolja a felszíni és felszín alatti vizek egyre fontosabbá váló erőforrásszerepét és gazdasági 

vonatkozásait, bizonyítja a víz társadalmi folyamatokat befolyásoló természetét, 

védelmének szükségességét. 

–ismeri a vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek okait, és reálisan számol a várható 

következményekkel; 

–tudatában van a személyes szerepvállalások értékének a globális vízgazdálkodás és 

éghajlatváltozás rendszerében. 

Fogalmak: tenger, óceán, felszín alatti víz, talajvíz, vízfogó és víztartó réteg, artézi víz, 

hévíz, ásványvíz, belvíz, tó, fertő, mocsár, láp, hullámzás, tengerjárás, tengeráramlás, 

deltatorkolat, tölcsértorkolat, vízgyűjtő, vízválasztó, vízhozam, vízállás, vízjárás, árvíz, 

holtág, öntözővíz, ivóvíz, ipari víz, szennyvíz, vízgazdálkodás, vízenergia 

Topográfiai ismeretek: Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger 

Adriai-tenger, Balti-tenger, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, Japán-tenger, 

Karib (Antilla)-tenger, Kaszpi-tenger, La Manche, Mexikói-öböl, Perzsa (Arab)-öböl, 

Vörös-tenger 

Aral-tó, Bajkál-tó, Balaton, Boden-tó, Csád-tó, Fertő, Garda-tó, Genfi-tó, Gyilkos-tó, 

Hévízi-tó, Holt-tenger, Ladoga-tó, Nagy-tavak, Szelidi-tó, Szent Anna-tó, Tanganyika-tó, 

Tisza-tó, Velencei-tó, Viktória-tó 

Boszporusz, Duna–Majna–Rajna vízi út, Niagara-vízesés, Panama-csatorna, Szuezi-

csatorna 

Amazonas, Colorado, Duna, Elba, Jangce, Kongó, Mississippi, Ob, Pó, Rajna, Sárga-

folyó, Temze, Volga   

Észak-atlanti áramlás, Golf-áramlás, Labrador-áramlás, Humboldt-áramlás 

 

Geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései 

–összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban mutatja be a földrajzi övezetesség rendszerének egyes 

elemeit, a természeti jellemzők társadalmi-gazdasági vonatkozásait; 

–összefüggéseiben mutatja be a talajképződés folyamatát, tájékozott a talajok gazdasági 

jelentőségével kapcsolatos kérdésekben, ismeri Magyarország fontosabb talajtípusait; 

–bemutatja a felszínformálás többtényezős összefüggéseit, ismeri és felismeri a különböző 

felszínformáló folyamatokhoz (szél, víz, jég) és kőzettípusokhoz kapcsolódóan kialakuló, 

felszíni és felszín alatti formakincset. 

–érti az ember környezetátalakító szerepét, ember és környezete kapcsolatrendszerét, illetve 

példák alapján igazolja az egyes geoszférák folyamatainak, jelenségeinek gazdasági 

következményeit, összefüggéseit;  

–felismeri a történelmi és a földtörténeti idő eltérő nagyságrendjét, ismeri a geoszférák 

fejlődésének időbeli szakaszait, meghatározó jelentőségű eseményeit. 

Fogalmak:  földtörténeti idő, kormeghatározás, jégkorszak, külső erők, belső erők, aprózódás, 

mállás, zonális talaj, azonális talaj, humusz, talajszennyezés, talajerózió, magas part, lapos 

part, turzás, lagúna, meder, hordalékszállítás, sodorvonal, szurdok, sziget, zátony, 
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árvízvédelem, villámáradás, karsztjelenség, karsztformák, gleccser, jégtakaró, moréna, fjord, 

erdőhatár, hóhatár, szoláris és valódi éghajlati övezetesség, függőleges övezetesség  

Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században 

–bemutatja a népességszám-változás időbeli és területi különbségeit, ismerteti okait és 

következményeit, összefüggését a fiatalodó és az öregedő társadalmak jellemző 

folyamataival és problémáival; 

–különböző szempontok alapján csoportosítja és jellemzi az egyes településtípusokat, 

bemutatja szerepkörük és szerkezetük változásait;  

–érti és követi a lakóhelye környékén zajló település- és területfejlődési, valamint demográfiai 

folyamatokat.  

–különböző népességi, társadalmi és kulturális jellemzők alapján bemutat egy kontinenst, 

országot, országcsoportot.  

Fogalmak: a népesedési átmenet szakaszai, természetes szaporodás, népességrobbanás, 

népsűrűség, korfa, korszerkezet, világvallás, világnyelv, tanya, farm, falu, város, 

agglomeráció, világváros (globális város), urbanizáció (városodás, városiasodás), 

technopolisz, városszerkezet 

Topográfiai ismeretek : BosWash megalopolisz, Jeruzsálem, Mekka, Vatikán 

 

10. évfolyam 

 

A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 

–bemutatja az egyes gazdasági ágazatok jellemzőit, értelmezi a gazdasági szerkezetváltás 

folyamatát; 

–megnevezi és értékeli a gazdasági integrációk és a regionális együttműködések 

kialakulásában szerepet játszó tényezőket; 

–ismerteti a világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló nemzetközi szervezetek, 

együttműködések legfontosabb jellemzőit. 

–értelmezi és értékeli a társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatók 

adatait, a társadalmi-gazdasági fejlettség területi különbségeit a Föld különböző 

térségeiben;  

–értékeli az eltérő adottságok, erőforrások szerepét a társadalmi-gazdasági fejlődésben; 

–modellezi a piacgazdaság működését; 

–megnevezi a világgazdaság működése szempontjából tipikus térségeket, országokat;  

–összehasonlítja az európai, ázsiai és amerikai erőterek gazdaságilag meghatározó jelentőségű 

országainak, országcsoportjainak szerepét, illetve azok változását a globális világban; 

–összefüggéseiben mutatja be a perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemző 

vonásait, a felzárkózás lehetőségeit;  

–ismerteti az Európai Unió működésének földrajzi alapjait, példák segítségével bemutatja az 

Európai Unión belüli társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségeket, és megnevezi a 

felzárkózást segítő eszközöket;  
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–értelmezi a globalizáció fogalmát, a globális világ kialakulásának és működésének feltételeit, 

jellemző vonásait; 

–példák alapján bemutatja a globalizáció társadalmi-gazdasági és környezeti 

következményeit, mindennapi életünkre gyakorolt hatását. 

 

 

 

Fogalmak: GDP, GNI, gazdasági szektorok, telepítő tényező, piac, piacgazdaság, 

munkamegosztás, transznacionális vállalat, beruházás, innováció, működőtőke, centrum, 

félperiféria, periféria, újonnan iparosodott országok, BRICS országok, ipari park, 

robotizáció 

Topográfiai ismeretek:  

Európa: 

Országok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság (Nagy-

Britannia), Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, 

Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, 

Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, 

Svájc, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna 

Városok: Bécs, Berlin, Bern, Birmingham, Brüsszel, Bukarest, Dublin, Frankfurt, Genf, 

Hága, Helsinki, Kijev, Koppenhága, Lisszabon, Ljubljana, London, Luxembourg, Madrid, 

Manchester, Marseille, Milánó, Moszkva, München, Oslo, Párizs, Prága, Riga, Róma, 

Rotterdam, Stockholm, Strasbourg, Stuttgart, Szentpétervár, Szófia, Tallinn, Torino, 

Trieszt, Varsó, Velence, Vilnius, Volgográd, Zágráb, Zürich 

Közép-angliai iparvidék, olasz ipari háromszög, Randstad, Ruhr-vidék 

Afrika: 

Országok: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Marokkó, Nigéria, Algéria, 

Tunézia 

Városok: Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó 

Amerika: 

Országok: Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Kanada, Mexikó, Venezuela, 

Panama, Chile, Kolumbia 

Városok: Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los Angeles, Mexikóváros, 

Montréal, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, Washington 

DC, Atlanta, Dallas, Seattle, Santiago, Bogotá  

Ausztrália és Óceánia: 

Országok: Ausztrália, Új-Zéland 

Városok: Canberra, Melbourne, Sydney, Wellington 

Ázsia: 

Országok: Egyesült Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), Fülöp-szigetek, 

India, Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-

Arábia, Thaiföld, Törökország 

Városok: Ankara, Bagdad, Bangkok, Kalkutta, Hongkong, Isztambul, Jakarta, Jeruzsálem, 

Manila, Mekka, Osaka, Peking, Rijád, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Teherán, Tel Aviv-

Jaffa, Tokió, Újdelhi 



 

 

293 

Magyarország és Kárpát-medence a 21. században 

–példák alapján jellemzi és értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági szerepét annak 

szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, az Európai Unióban. 

–bemutatja a területi fejlettségi különbségek okait és következményeit Magyarországon, 

megfogalmazza a felzárkózás lehetőségeit; 

–értékeli hazánk környezeti állapotát, megnevezi jelentősebb környezeti problémáit. 

Fogalmak: régió, idegenforgalmi régió, ipari park, logisztikai központ, agglomerálódó 

térség, területi fejlettségi különbség, eurorégió 

Topográfiai ismeretek:  

Régiók, megyék: 

Főbb települések: Ajka, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Békéscsaba, Budapest, Bük, 

Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hajdúszoboszló, 

Harkány, Hegyeshalom, Hévíz, Hódmezővásárhely, Hollókő, Jászberény, Kalocsa, 

Kaposvár, Kazincbarcika, Kecskemét, Keszthely, Komárom, Kőszeg, Makó, Miskolc, 

Mohács, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Orosháza, Ózd, Paks, Pannonhalma, Pécs, 

Salgótarján, Sárospatak, Siófok, Sopron, Százhalombatta, Szeged, Székesfehérvár, 

Szekszárd, Szentendre, Szentgotthárd, Szolnok, Szombathely, Tata, Tatabánya, Tihany, 

Tiszaújváros, Vác, Várpalota, Veszprém, Visegrád, Visonta, Záhony, Zalaegerszeg, 

Zalakaros 

 

A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban 

–magyarázza a monetáris világ működésének alapvető fogalmait, folyamatait és azok 

összefüggéseit, ismer nemzetközi pénzügyi szervezeteket; 

–bemutatja a működőtőke- és a pénztőkeáramlás sajátos vonásait, magyarázza eltérésük okait. 

–pénzügyi döntéshelyzeteket, aktuális pénzügyi folyamatokat értelmez és megfogalmazza a 

lehetséges következményeket;  

–pénzügyi lehetőségeit mérlegelve egyszerű költségvetést készít, értékeli a hitelfelvétel 

előnyeit és kockázatait; 

–alkalmazza megszerzett ismereteit pénzügyi döntéseiben, belátja a körültekintő, felelős 

pénzügyi tervezés és döntéshozatal fontosságát. 

Fogalmak: működőtőke, pénztőke, befektetés, vállalkozás, részvény, kötvény, fix és 

változó kamatozású hitel, kamat, hozam, kockázat, lekötöttség (likviditás), adósságcsapda, 

infláció, költségvetés, BUX-index, Dow Jones-index, THM, EBKM, IMF, Világbank, 

állami és EU-támogatás, támogatott hitel, önerő 

 

Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő dilemmái 

 

–a lakóhely adottságaiból kiindulva értelmezi a fenntartható fejlődés társadalmi, természeti, 

gazdasági, környezetvédelmi kihívásait;felismeri és azonosítja a földrajzi tartalmú 
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természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti problémákat, megnevezi kialakulásuk 

okait, és javaslatokat fogalmaz meg megoldásukra; 

–rendszerezi a geoszférákat ért környezetkárosító hatásokat, bemutatja a folyamatok 

kölcsönhatásait; 

–a globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, különböző természeti és 

társadalmi-gazdasági eredetű folyamatokat elemez, feltárja azok összefüggéseit, 

bemutatja mérséklésük lehetséges módjait és azok nehézségeit; 

–megnevez a környezet védelmében, illetve humanitárius céllal tevékenykedő hazai és 

nemzetközi szervezeteket, példákat említ azok tevékenységére, belátja és igazolja a 

nemzetközi összefogás szükségességét; 

–értelmezi a fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás fogalmát, érveket fogalmaz 

meg a fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdaság, illetve gazdálkodás fontossága mellett. 

–példákkal igazolja a természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák 

társadalmi következményeit, a környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre 

gyakorolt hatását, a lokális szennyeződés globális következményeit; 

–megfogalmazza az energiahatékony, nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás 

lényegét, valamint példákat nevez meg a környezeti szempontok érvényesíthetőségére a 

termelésben és a fogyasztásban; 

–megkülönbözteti a fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzőit; 

–bemutatja az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségeit, a tevékeny közreműködés 

példáit a környezet védelme érdekében, illetve érvényesíti saját döntéseiben a környezeti 

szempontokat. 

Fogalmak:   globális probléma, környezeti katasztrófa, természeti katasztrófa, 

fenntarthatóság, ökológiai lábnyom, túlfogyasztás, tudatos fogyasztói magatartás, 

fogyasztóvédelem, energiatudatosság, vízlábnyom, ENSZ, UNESCO, WHO, 

elsivatagosodás, ózonritkulás, savas csapadék, globális klímaváltozás, népességrobbanás 
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Digitális kultúra 9. évfolyam 

Információs társadalom, e-Világ 

a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;  

tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával. 

Mobiltechnológiai ismeretek 

az applikációkat önállóan telepíti; 

céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs 

rendszereit; 

az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata 

során együttműködik társaival. 

Szövegszerkesztés 

speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg; 

tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az előre definiált 

stílusok használatáról. Tipográfiai ismeretek 

Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése 

Adatok kezelése, szűrése, rendezése körlevél készítése céljából. Körlevél készítése 

Hosszú dokumentumok készítése, formázása. Élőfej és élőláb kialakítása, lábjegyzet, 

tartalomjegyzék létrehozása 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 

példákban, feladatok megoldásában használja egy formális programozási nyelv fejlesztői 

környezetének alapszolgáltatásait; 

szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és azt egy magas szintű 

formális programozási nyelven kódolja; 

a feladat megoldásának helyességét teszteli; 

tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról; 

 

Számítógépes grafika 

Digitális képek jellemzőinek és tárolásának megismerése 

A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, színmélység 

Rasztergrafikus rajzolóprogram használata 

Színrendszerek, alakzatok színezése, átlátszóság, takarás, vágás 

Dokumentumszerkesztő program alakzataival ábra készítése minta vagy leírás alapján 

Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra tárolási módszerének ismerete 

Alakzatok egymáshoz képest történő elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, 

transzformációk 
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Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata 

Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap 

Vektorgrafikus ábra elkészítése minta vagy leírás alapján 

Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése 

Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, eltolás, 

forgatás, csoportosítás, kettőzés, klónozás 

Görbék, csomópontok felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek 

Informatika 10. évfolyam 

 

Informatikai eszközök használata 

tudjon digitális kamerával felvételt készíteni, legyen képes adatokat áttölteni kameráról a 

számítógép adathordozójára; 

ismerje az adatvédelem hardveres és szoftveres módjait; 

ismerje az ergonómia alapjait. 

 

Alkalmazói ismeretek 

legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi feladatokat megoldani, egyszerű számításokat 

elvégezni; 

tudjon körlevelet készíteni; 

tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 

tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból lekérdezéssel 

információt nyerni. A nyert adatokat tudja esztétikus, használható formába rendezni. 

 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

tudjon algoritmusokat készíteni,  

legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket kiválasztani; 

legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és megvalósítására; 

ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 

legyen képes tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelésére; 

legyen képes egy csoportban tevékenykedni. 

 

Infokommunikáció 

legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus vagy internetes 

eszközökkel publikálni; 

legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon dolgozni;  

tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési technológiákat. 

 

Információs társadalom 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

legyen képes értékelni az információforrásokat; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 
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ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 

ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 

ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásait; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának személyiséget és az egészséget 

befolyásoló hatásait; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 

legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, hátrányait; 

ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a médiában; 

ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit. 

 

Könyvtári informatika 

legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az információs 

problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani; 

legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tudatosan 

alkalmazni, legyen képes azt értékelni, tudatosan fejleszteni 
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Technika, életvitel és gyakorlatok 12. évfolyam 

 

A nevelés-oktatás eredményeként olyan gyakorlati tudás megszerzése, amelynek 

birtokában a tanulók könnyen eligazodhatnak a mindennapi élet számos területén. 

Képesség kialakítása önmaguk megismerésére, a konfliktuskezelésre, a változásokhoz 

való rugalmas alkalmazkodásra, a pozitív életszemléletre, az egészséges életvitelre és 

a harmonikus családi életre. 

Felelős gondolkodás, átgondolt döntések képességének kialakítása a pénzügyek 

kezelésében, a fogyasztási javak használatában, a szolgáltatások igénybevételével és a 

jövővel kapcsolatban. 

Mindennapokban nélkülözhetetlen életvezetési és háztartási ismeretek, „háztartási 

praktikák” ismeretében a napi munka szakszerűbb, hatékonyabb, gazdaságosabb 

elvégzése. 

Használati utasítások értő olvasása, betartása. 

Tudatos vásárlókká válás, a fogyasztóvédelem szerepének, a vásárlók jogainak ismerete. 

A szociális érzékenység növekedése (a fogyatékkal élők és az idősek segítése). 

Hivatalos ügyekben érdekek képviselete, kulturált stílusú ügyintézés szolgáltatóknál, 

ügyfélszolgálatoknál. 

A korszerű pénzkezelés lehetőségeinek és eszközeinek megismerése 

Magabiztos tájékozódás közvetlen és tágabb környezetben. 

A személyes ambíciók, képességek, objektív lehetőségek komplex mérlegelése, a saját 

életpályára vonatkozó helyes döntések meghozatala. 

Az egész életen át tartó tanulás, a szaktudás, a műveltség fontosságának elfogadása. 
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4. számú Melléklet 
 

Az Európa Tanács B2 szintjeinek általános leírása: Megérti a változatos, konkrét vagy 

elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, követni tudja a hosszabb, összetettebb 

érveléseket is. Folyamatos és természetes módon tud a célnyelven interakciót folytatni. 

Világos és részletes szöveget tud létrehozni különböző témákról. Véleményét indokolni tudja, 

részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. 

 

I.RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY  

 

A/ KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK 

 

11. Olvasott szöveg értése 

 

1.1Készségek: A vizsgázó képes az olvasási céloknak, illetve a feladatnak m egfelel ő 

stratégiák alkalmazásával a szövegben B2: • a gondolatm enetet követni, • vélem ényeket, 

érvelést követni, • az információkat m egfelel ő részletességgel m egérteni, • a szerz ő 

álláspontjára következtetni, • a szerz ő, illetve a szerepl ők érzéseire, érzelm eire 

következtetni. 

 

1.2.A szöveg jellemzői: • hosszabb, nyelvileg és tartalmilag összetettebb, • konkrét vagy 

elvont témájú. 

 

1.3.Szövegfajták: • publicisztikai írások, • (modern) szépirodalmi szövegek. 

 

 

2. Nyelvhelyesség 

2.1 Készségek: A vizsgázó képes: • változatos nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek 

felismerésére, kiegészítésére és létrehozására szövegszinten. 

2.2 A szöveg jellemzői: A vizsgarészben használt szöveg: • hosszabb, nyelvileg és tartalmilag 

összetettebb, • konkrét vagy elvont témájú. 

 

3. Hallott szöveg értése 

3.1 Készségek: A vizsgázó képes az értési céloknak, illetve a feladatnak megfelelő stratégiák 

alkalmazásával a szöveg: • gondolatmenetét részleteiben is követni, • megértésén túl a 

szövegkörnyezetből következtetni az egyes beszélők álláspontjára, • megértésén túl a 

szövegkörnyezetből következtetni a beszélők érzelmeire és egymáshoz való viszonyára. 

3.2 A szöveg jellemzői: A vizsgarészben használt szöveg • változatos nyelvtani 

szerkezetekből és lexikai elemekből építkező, • természetes, a szöveg jellegének megfelelően 

változatos tempójú, • tartalmilag és szerkezetileg összetett. 

3.3 Szövegfajták: • általános érdeklődésre számot tartó témáról szóló ismeretterjesztő 

szövegek. 

 

4. Íráskészség 

4.1 Készségek: A vizsgázó képes • a megadott témákat általános nézőpontból is tárgyalni, • 

álláspontját viszonylag árnyaltan, érvelését rendszerzetten kifejteni, • a nyelvi eszközök széles 

skálájának változatos alkalmazásával, összefüggő, megfelelően tagolt, logikusan felépített 
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szöveget létrehozni, • a nyelvtani struktúrákat valamint a helyesírás szabályait rendszerszerű 

hibák nélkül, nagy biztonsággal alkalmazni. 

4.2 Szövegfajták: • olvasói levél, • cikk (diák)újság számára. 

 

5. Beszédkészség: A vizsgázó képes • folyékonyan, helyesen és hatékonyan használni a 

nyelvet, • gondolatait, álláspontját következetesen, folyamatosan kifejteni, • a megadott 

témákat általánosabb nézőpontból is tárgyalni, • folyamatosan és természetesen részt venni a 

különböző témájú társalgásokban, • bonyolultabb, váratlan elemeket is tartalmazó feladatokat 

sikeresen megoldani, • elmagyarázni álláspontját, világosan érvelni, • enyhe akcentusa 

ellenére természetes kiejtéssel, hanglejtéssel és normál beszédtempóban beszélni. 

 

 

B/ Témakörök 

 

1. Személyes vonatkozások, család: • A család szerepe az egyén és a társadalom életében • 

Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése 

2. Ember és társadalom: • Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, 

házasság) • Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése • Előítéletek, társadalmi 

problémák és azok kezelése • Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében • Az 

öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése • A fogyasztói társadalom, reklámok • 

Társadalmi viselkedésformák 

3. Környezetünk: • A lakóhely és környéke fejlődésének problémái • A természet és az 

ember harmóniája • A környezetvédelem lehetőségei és problémái 

4. Az iskola: • Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban • 

Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban 

5. A munka világa: • A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, 

divatszakmák 

6. Életmód: • Az étkezési szokások hazánkban és más országokban • Ételspecialitások 

hazánkban és más országokban • A kulturált étkezés feltételei, fontossága • A 

szenvedélybetegségek • A gyógyítás egyéb módjai 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás: • A szabadidő jelentősége az ember életében • A 

művészet szerepe a mindennapokban • Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok • A 

könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai 

8. Utazás, turizmus: • A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra • Az 

idegenforgalom jelentősége 

9. Tudomány és technika: • A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a 

társadalomra, az emberiségre 

 

 

C/ Nyelvtani szerkezetek és szókincs 

A vizsgázó • változatos szerkezeteket is megért és használ szóban és írásban, • viszonylag 

nagy biztonsággal használja a nyelvtani szerkezeteket, és közben nem követ el rendszerszerű 

hibát, • szükség esetén mondanivalóját képes önállóan helyesbíteni, pontosítani, • árnyaltan 

fejezi ki kommunikációs szándékait. 

 

1.Nyelvtani szerkezet: 

Future Continuous, Future Perfect, Past Perfect Continuous, Present Continuous Passive, Past 

Continuous Passive, Participle clauses, Would (past habits), Wish (state verbs/ action verbs), 

Wish (unfulfilled actions), Gerund and infinitive in idiomatic expressions, Conditionals – 

mixed type, Inversion (for emphasis), Subjunctive 
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2.Szókincs: A vizsgázó B2: • megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy 

kommunikálni tudjon változatos helyzetekben, illetve elvont témákról, • a változatos 

nyelvi, lexikai elemek közül általában ki tudja választani a kommunikációs célnak 

legmegfelelőbbet; szükség esetén néha körülírást alkalmaz, • kisebb lexikai 

pontatlanságai nem gátolják a kommunikációt. 
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5. számú Melléklet 

Egésznapos iskola programja 
Az egész napos iskola - együttműködve az iskolán kívüli szervezetekkel, ellátásokkal, 

szülőkkel - egész nap, az oktatás hagyományos keretei mellett több, a tanulókat és a 

szüleiket célzó tevékenységnek is helyet ad.  Célja az oktatási eredmények javítása, az 

esélyek jobb kiegyenlítése. 

Olyan intézmény, amelyre a személyre szabott pedagógia alkalmazása, a kompetencia 

alapú megközelítés a jellemző, amely elfogadja a változó és sokféle szükségletet és 

célokat, a tanulói sokféleség kezelését örömforrásnak tartja.  

Olyan intézmény, amelyben az iskola egésze és annak a téma szempontjából releváns 

környezete támogatóan vesz részt. Ezt azt jelenti, hogy a folyamatban az iskola és 

pedagógusai aktív szereplők, fejlesztenek és kipróbálnak, visszajeleznek a folyamatra, 

reflexiójuk eredményeként korrigálható a program. 

Olyan intézmény, amely nemcsak a tudás átadásának, hanem a tanulás megszervezésének 

is a színhelye. Olyan műhely, amelyben a résztvevőknek egyéni tanulási céljaik és ezek 

megvalósítására szervezett programjuk van. 

Az egész napos iskola nevelési-oktatási programja a következő rendszer szerint működik 
A program a nemzeti köznevelési törvény szerint egy olyan hét elemű rendszer, melynek részei az alábbiak.  

 

1.PEDAGÓGIAI KONCEPCIÓ.  

Kifejti a pedagógiai rendszer fejlesztésének indokait, céljait, alkalmazásának helyét és módját, 

összefoglalja, elméletileg megalapozza azokat a pedagógiai elveket, amelyeken a program alapul. 

 

2.A TANULÁSI-TANÍTÁSI PROGRAM 

Olyan pedagógiai terv, amely a koncepció szellemében  

kifejti az egész napos iskolai nevelési-oktatási program célját,  

követelményeit,  

tartalmát,  

a tanulási folyamat időkereteit,  

javasolt módszereit és eszközeit,  

a felhasználható szervezési módokat, utal továbbá  

az értékelés módjára és eszközeire. 

3.A TANÍTÁSI-TANULÁSI EGYSÉGEK LEÍRÁSA, A TANULÁS-TANÍTÁSI PROGRAMOT ALKOTÓ ELEMEK 

RÉSZLETES KIFEJTÉSE 

 

Részletes leírások (modulok)  

egy-egy téma feldolgozásának menetéről,  

a tanulói tevékenységekről és az  

ajánlott eszközökről úgy, hogy a kritérium szerinti iskolaszervezési formákhoz (a tanórai és 

más foglalkozások a "modulok") igazodjunk.  

Ide tartozónak tekintjük a tananyag megértéshez és elsajátításához kapcsolódó  

többlet pedagógiai támogatást,  
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a felzárkóztatással és  

a tehetséggondozással kapcsolatos feladatok ellátását. 

 

4.ESZKÖZÖK  

Információhordozók és feladathordozók és lehetővé teszik a tervezett tevékenységek megvalósítását, 

egymással szigorúan – formálisan és tartalmilag is – összehangoltan, támogatják a kitűzött célok 

elérését 

Információhordozók 

szövegek,  

képek,  

filmek,  

hanghordozók,  

makettek,  

CD-k stb. 

Feladathordozók (munkafüzetek, feladatlapok stb.), egyebek (szoftverek stb.) 

 

5.AZ ÉRTÉKELÉS ÉS ESZKÖZEI 

Az értékelés eszközei illeszkednek az 1–4. pontokban leírtakhoz, elősegítik a tanulói teljesítmények, a 

tanulói fejlődés ellenőrzését és értékelését, az elért tudásszint mérését. 

 

6.CÉLZOTTAN FEJLESZTETT TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOK 

Azok a továbbképzési programok, melyeknek célja felkészíteni a pedagógusokat a konkrét program 

alkalmazására. 

 

7.TÁMOGATÁS, TANÁCSADÁS, SZAKMAI FÓRUMOK, A PROGRAM KARBANTARTÁSA (ENI-ben részt vevő 

pedagógusok tevékenységének támogatása, menedzsment és a tantestület, továbbá a szülők 

támogatása.) 
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Az egész napos iskola hétköznapjai, évi, heti és napi munkarendje (https://ofi.oh.gov.hu/egesz-

napos-iskola-keretprogram-nevelesi-oktatasi-program) 

Az egész napos iskola működtetése alsó tagozaton: 

A tanítási órák és a tanítási órákhoz kapcsolódó programok „átfonják” egymást, így a nap 

valójában e kétféle program egységének a jegyében szerveződik. 
 

Időfelhasználás az egész napos iskolában   
 

 

Csengetési rend 

szerint 

Foglalkozások kerete (emelt óraszámú oktatás 

függvényében eltérhet) 

 

Felhasznált idő 

7.45-8.30 A nap indítása, tanóra 

 

45 min/óra v. 

foglalkozás 

8.45-9.30 Tanulmányi foglalkozás 

 

 

9.40-10.25 Tanóra 

 

 

10.35-11.20 Tanóra 

 

 

11.30-12.15  

felzárkóztatás, fejlesztés 

 

12.25-13.10 Tanóra 

 

 

13.10-13.30 Szabadidő, sport,  20 min 

13.30-14.15  

Tanulmányi 

 

14.25-15.10 Művészeti foglalkozás  

 

 

15.20- A nap lezárása, szabadidő, edzés, fejlesztés 

 

 

 

 

A felső tagozaton, indokolt esetben, szülői kérésre a tanuló a délután szervezett foglalkozások 

alól felmenthető. 
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6. számú Melléklet 

 

A csoportbontások szervezésének elvei 
A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei az általános iskolában: 

A legfontosabb közismereti tárgyak, az emelt szinten tanult tantárgyak esetében a 

csoportbontásban történő tanulás lehetőséget biztosíthat a készségek, képességek 

kibontakoztatására! 

Idegen nyelvi oktatásra tanórai keretben a 5. évfolyamtól van lehetőség, az angol nyelvet heti 

3 órában sajátíthatják el tanulóink.  

A testnevelés oktatása az osztálylétszámtól függően csoportbontásban történhet, kiemelten a 

köznevelési tipusú sportiskolai osztályokban! 

Technika tantárgy esetén az osztálylétszámok figyelembe vételével történik. 

Az informatika tantárgy oktatása a 4. évfolyamon, heti 1 órában indul. Az informatika 

tantárgy oktatása az osztálylétszámtól függően csoportbontásban történhet.  

A csoportba sorolás az intézményvezető és a szaktanárok döntése alapján történik. Az 

iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról -a szakmai 

munkaközösség, szaktanárok véleményének kikérésével -az intézményvezető dönt. 

Gimnáziumban: 

Ha egy adott tárgyból az emelt szintűcsoportba 15 főnél több jelentkezik, a csoportot ketté 

lehet bontani. •11. és 12. évfolyamon azokból a tárgyakból, melyekből alapóra már nincsen. a 

középszintűérettségire való felkészülést – az órakeret függvényében - biztosítani lehet. 

(100/1997. (VI.13 ) Korm. rendelet ) 
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7.számú Melléklet 

SNI Tanulók fejlesztése 
Egyéni fejlesztési tervek a problémák oka szerint 

 

BNO kód:  

F84.50 Asperger szindróma 

F92.80 Egyéb kevert magatartási és emocionális zavar 

F90.00 Az aktivitás és figyelem zavarai 

 

Fejlesztési területek: 

Norma-és szabálykövetés 

Figyelemkoncentráció 

Szociális igazodás 

Képi fogalomalkotás 

 

Fejlesztési cél:  

Figyelemkoncentráció: 

Labirintus játék: térben papíron 

Tréfás képek 

Nagy képen kis részlet megtalálása 

Képek átmásolása 

Felvillantott képek, információk megfigyelése (látótér növelése) 

Lényeges információ kiemelése szövegből, képekből 

Figyelemmegosztás fejlesztése több egyidejű információ megadásával 

Betűtáblában megadott betűk, szavak keresése 

 

A kommunikációs készségek fejlesztése: 

saját vélemény megfogalmazása 

aktív szókincs bővítése, tantárgyi szakszavak használata 

a kortársakkal, osztálytársakkal, tanárokkal való érintkezési szabályok alkalmazása 

(párbeszédek, nonverbális elemek megfigyelése) 

 

Képi fogalomalkotás: 

Rövid mesék, olvasmány, dal tartalma 

Kép, tárgy és tulajdonságok párosítása 

Képsorok mondanivalójának verbális megfogalmazása 

Eseménysor összeállítása: képsor, mondatok 

Megkezdett mondat folyatása, befejezése 

 

Szociális igazodás: 

Társas tudatosság 

Kapcsolatok fejlesztése 

Együttműködés 
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Hatékony, őszinte kommunikáció 

 

CAT. kit kognitív érzelmi tréning: 

öntudat önuralom erősítése 

az én jobb megértésének elősegítése 

kognitív és viselkedési készségek kialakítása 

A stressz és a frusztráció megelőzése, kudarctűrő képesség 

problémamegoldó készség, viselkedési formák kialakítása 

 

ÖTVEN Önismeret, Társas Viselkedés és Egészségnevelés 

Elemi szociális- kommunikációs készségek 

Viselkedésproblémák 

Figyelem, utánzás, gondolkodási készségek, énkép, önismeret 

Érzékszervek és testhasználat 

Szociális tapasztalatszerzés, társas kapcsolatok formáinak kialakítása 

 

Fejlesztéshez használt feladatok, tevékenységek, játékok stb.: 

Feladatlapok, interaktív fejlesztőprogramok, helyesírást fejlesztő számítógépes programok. 

LÜK, LOGICO, ÖTVEN, CAT-kit, Érzelmi kártyák, az érzelmek birodalma társasjáték. 

 

Habilitációs, rehabilitációs óraszám: 3 óra 
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BNO kód:  

Astigmatismus H 5220 

Hypermetropia H 5200 

Myopia H 5210 

A fejlesztés területei: 

Vizuális/AuditívFixáció, pásztázásTéri tájékozódás 

Emlékezet/figyelemKövető szemmozgás Koncentráció 

Vizuális észlelésPerifériás látás Szemtorna 

 

I.AFFEKTÍV TERÜLET 

SZOCIABILITÁS 

Szociális kompetencia 

Kapcsolat osztálytársakkal 

 

ÉRZELMI INTELLIGENCIA FEJLESZTÉSE 

 Frusztráció kezelése, tolerancia kialakítása 

 Önismeret, társismeret 

 

II.PSZICHOMOTOROS FUNKCIÓK 

MOZGÁS 

 Finommotorika 

 Motoros készségek: 

Két kéz használata: Összehangolt, koordinált mozgás, egyidejű, eltérő 

manipuláció 

ORIENTÁCIÓ 

Téri orientáció 

Időben való tájékozódás (óra ismerete) 

BESZÉD 

Szókincsbővítés 

Grammatikai viszonyok 

Mondatalkotás 

Beszédészlelés 

Szógyűjtés, szólánc 

Szótagolás, hangokból szóalkotás 

Beszédértés 

Kommunikációs helyzetek 

Visszamondás, értésellenőrzés 

 

III.KOGNITÍV FUNKCIÓK 

ÉSZLELÉS 

Auditív differenciáló képesség, hangfelismerés, hang irányának meghatározása 

Vizuális észlelés 

FIGYELEM 
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Auditív, vizuális, taktilis figyelem 

EMLÉKEZET 

Auditív, vizuális, taktilis-haptikus emlékezet 

KÉPZELET 

GONDOLKODÁS 

Analízis- szintézis 

Összehasonlítás, differenciálás, csoportosítás 

Lényegkiemelés, általánosítás 

Problémafelismerés, problémamegoldás 

SZERIALITÁS 

Tárgyak, formák sorrendje 

Hangok, szavak sorrendje 

Cselekvések sorrendje 

 

IV.SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

REÁLIS ÖNÉRTÉKELÉS KIALAKÍTÁSA 

KUDARCTŰRÉS FOKOZÁSA 

ÖNÁLLÓSÁG, BÁTORSÁG 

 

V.TANTÁRGYI ISMERETEK MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEK, 

KÉPESSÉGEK 

LÁTÁSNEVELÉS, LÁTÁSFEJLESZTÉS 

LÁTÁSTRÉNING 

OLVASÁS-, ÍRÁS- SZÁMOLÁSKÉSZSÉG 

 Logikai gondolkodás 

SPECIÁLIS SEGÉDESZKÖZÖK, SÉRÜLÉSSPECIFIKUS KULTÚRTECHNIKÁK 

 Nagyítóhasználat 

 

Foglalkozás gyakorisága: Heti 1 óra. 



 

 

310 

 

 

BNO kód: 

F70 Enyhe mentális retardáció 

 

Fejlesztés területek: 

térbeli tájékozódás 

általános tájékozottság 

figyelem 

számolási készség 

analízis-szintézis képesség 

verbális kifejezőképesség 

verbális emlékezet 

problémamegoldó képesség 

intenzív tantárgyi megsegítés egyéni formában 

 

Fejlesztési cél: 

A feladatok megoldása során figyelmét tudja a feladatra összpontosítani. A külvilág 

ingereinek kizárásával a feladatmegoldás folyamatát vigye végig, figyelme 

koncentrálódjon. Ingerek közötti különbségtétel képességének a kialakítása (auditív, 

vizuális) 

Célzott gyakorlatsorokkal lehetővé tenni a megfelelő gyorsaságú és erősségű, kontrollált, 

célirányos kézmozgást, az ujjak differenciált és összehangolt együttműködését, a 

folyamatos, rugalmas vonalvezetést, pontos vonalkapcsolásokat és jó 

formaalakításokat különböző méretekben. Helyes ceruzafogás és használat 

elsajátításának elősegítése. 

Ismerje az irányokat saját testhez és egymáshoz viszonyítva. Ismerje fel az idő 

körforgását, tudja eldönteni, hogy mi volt előbb. 

Szókincsbővítés. Artikulációs mozgásügyesítés. 

Biztos betűismeret, összeolvasási technika kialakítása. 

Vonalközben való biztos tájékozódás. 

Írástechnika, írás tollbamondás után, másolás. 

Számolási készség intenzív fejlesztése. 

Fonológiai tudatosság fejlesztése. 

 

 

 

 

A fejlesztéshez használt feladatok, tevékenységek, játékok stb.: 

FIGYELEM: 

Vizuális figyelem 

Mi változott? 

Memóriajáték 

Kakukktojás játékok 
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Melyik nem illik a sorba? 

Keresd az egyformákat! 

Pontok összekötése 

Építs ugyanilyet! (pl. pálcikából, kockából stb.) 

Labirintus játék 

Tréfás képek 

Nagy képen kis részlet megtalálása 

Képek átmásolása 

Felvillantott képek, információk megfigyelése (látótér növelése) 

 

Auditív figyelem 

Zörejek, hangok, beszéd, zene hallgatása 

A hangok irányába való odafordulás kialakítása 

A hangforrás, hangok azonosításának kialakítása 

A sorrend, ritmus, hangsúly, hanglejtés megfigyeltetése 

Kiemelt inger érzékelése, jelzése: taps, koppantás, dobbantás, stb. megbeszélt jelre, 

szóra. 

Háttérzajból lényeges információk kiemelése, visszamondása 

 

TÉRBELI TÁJÉKOZÓDÁS 

Testséma: fő és résztestrészek neve, funkciója 

Fő és résztestrészek mozgatása, tájékozódás saját testen (előbb egy-egy oldal) 

tájékozódás máson 

Oldaliság kialakítása: saját testen egyik, majd másik oldalt, az oldalak változtatása, 

oldaliság gyakorlása változó helyzetekben pl. körben. 

Tárgyakkal végzett manipuláció során az alatt, fölött, mellett, előtt, mögött, között, 

jobbra, balra viszonyfogalmak használata (saját helyzetéhez, helyzetét változtatva, 

másokhoz viszonyítva) 

Hármas tagozódás érzékeltetése polcon, tárgyakkal 

Mozgásutánzás 

Labirintus játék 

Eldugott tárgyak keresése irányok megjelölésével 

Sor, oszlop fogalmának megismertetése 

 

 

IDŐBELI TÁJÉKOZÓDÁS 

Tájékozódás egy napon belül: napszakok, napi események, időtartam 

Napirend 

Eseménysor összeállítása időrendben képek alapján 

Évszakok jellemzői és eseményei 

Egyéni ünnepek, dátumok időrend 

Előtte-utána kifejezések használata 
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KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉG 

Képek megnevezése, értelmezése 

Képről szavak gyűjtése 

Képről mondatalkotás 

rokon értelmű szavak gyűjtése 

Események, mese eljátszása 

Asszociációs játék: erről jut eszembe 

Szógyűjtés, szókincsbővítés adott témakörökben 

 

INTENZÍV TANTÁRGYI MEGSEGÍTÉS 

Betűk megismerése, összeolvasása 

Mondatok olvasása, értelmezése 

Másolás, vonalközben tájékozódás 

Alapműveletek kialakítása 20-as számkörben 

Számszomszédok, kisebb-nagyobb, páros-páratlan számok 

Számsorozatok, szabályjátékok 

Egyszerű szöveges feladatok 

Relációk 

 

Habilitációs-rehabilitációs óraszám: Heti 2 óra 
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8.számú melléklet 

Minimumkövetelmények a 9-12. évfolyamon angol nyelvből 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 

érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

acquaintances, family relations, friends, famous people 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate 

and wider environment, places to spend freetime 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, clothes and accessories  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, 

school and family celebrations  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

hobbies, freetime activities, healthy eating, keeping fit, going to the doctor’s, doing 

chores 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended 

family, social relations, clothes and fashion, relationships, common illnesses, 

traditional treatments, positive-negative characteristics 

Személyes élethez tartozó információk átadása  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Interakció a személyes tématartományban. 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 
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egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 

plants  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, 

home, city/town/village/countryside 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters, nature protection campaigns 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather and climate, seasons  

A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

TÉMAKÖR: School and education 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational 

institutions, parts of school buildings  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

subjects, knowledge, language learning targets, different ways of learning  

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 
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egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon 

választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, 

tour guides 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests both in Hungary and around 

the world  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, tickets, means of transport, objects used while travelling, 

forms, brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

preparing, planning a trip, sightseeing, city tour 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant 

members of the public sector and civil service, tourists 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, city 

life/country life  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

events, ways of entertainment  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

services, giving directions, giving information, presenting sights 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture 
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Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: 

free time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, sports, books, apps, 

media, computer games 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

Interakció a közéleti tématartományban. 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions in the different 

countries 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

 

Minimumkövetelmények a 10. évfolyamon angol nyelvből 

TÉMAKÖR: English and language learning 

körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri; 

nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – 

szöveg tartalmát; 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language 

skills, language learning strategies, languages, autonomous learning 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions in the different 

countries 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions 
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A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

TÉMAKÖR: Current topics 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 

események lényegét. 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek 

és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben. 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects 

used by everyday people household gadgets, mobile phones, computers, internet  
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A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, 

social networks 

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

Információ megosztása angol nyelven.  
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Minimumkövetelmények 11. évfolyamon angol nyelvből 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

acquaintances, family relations, different generations within the family, love and 

marriage, friends, famous people, role models, healthcare personnel 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate 

and wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and 

keeping fit, clothes and accessories  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, 

school and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily 

routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) 

keeping fit, going to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden 

and taking care of everyday responsibilites  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended 

family, welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future 

plans, common illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), 

positive and negative characteristics, personal success and failure, future plans 

TÉMAKÖR: Environment and nature 



 

 

320 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot 

szöveget szóban és írásban; 

véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 

plants, environmental protection personnel  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, 

home, city/town/village/countryside, geographical places, continents, space, the Earth 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters, nature protection campaigns  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability, weather and climate, 

seasons, recycling and reusing 

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 
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véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat. 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, 

tour guides, public service personnel  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, 

brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad, festivals 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

preparing, planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-

organized and package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on 

people and economy, new areas in tourism: wellness, language learning 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé 

ismert témákban és szituációkban is; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár 

anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, public offices, restaurants, hotels, national and international 

attractions/sights, city life/country life  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance 

tickets, forms, brochures  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

events, ways of entertainment 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, services 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

free time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer 

games, sports, applications, media 
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TÉMAKÖR: Shopping , online shopping 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles 

körének használatával; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

shops, shopping habits, bargain,  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate 

and wider environment, shopping facilities 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: measurement, 

money matters,   

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping, 

purchase, paying by/ in, spending…, , sales 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

window-shopping, shoplifting, bargain hunting 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: bakery, 

butcher’s, grocery, greengocer’s , post office, stationer’s, services 

TÉMAKÖR: English and language learning 

a legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az 

ismeretlen szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat 

jelentését; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati lehetőségeket; 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language 

skills, language learning strategies, languages, accents and dialects, autonomous 

learning 

A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi 

elemekben 
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A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és 

udvariassági szokásokat; 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions, arts, 

history, literature 

Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  

ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 
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Minimumkövetelmények a 12. évfolyam angol nyelvből 

TÉMAKÖR: Current topics 

használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, 

researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological 

development  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used by 

everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work, major innovations 

TÉMAKÖR: People and society 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends, 

acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public, 

authorities, people working in services    

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns, villages, 

countryside, home, public places, public offices 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

everyday life, fashion and clothes items  
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A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, 

family events and celebrations, national and international events and holidays  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

shopping, using public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a 

community, volunteering, community service 

TÉMAKÖR: Financial matters 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, 

employees, white and blue collar workers 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, 

currencies, bank forms, advertisements, commercials  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family 

budget, saving, spending and wasting money 

TÉMAKÖR: Carreer and employment 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

professionals, employers, employees, colleagues  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces, 

offices  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

different jobs 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job 

interviews, meetings   

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 
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Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 

TÉMAKÖR: Hungary 

-beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy 

elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és 

gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos 

jellemzésével; 

-a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

-társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

-a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

-digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

-szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns, 

home town, villages, countryside, home, region, borders 

A témakörre jellemző természeti értékekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Transdanubia, the Great Plain, Small Plain 

A témakörre jellemző alapvető történelmi ismeretekre vonatkozó szókincs megszerzése 

célnyelven: Revolution and War of Independence, urbanisation, forefathers 

A témakörre, vagy a fővárosra/ szülővárosra jellemző legfontosabb nevezetességek 

megnevezése  célnyelven: Castle District, Fisherman’s Bastion, Royal Castle, 

Matthias Church, Heroes’ square 

A témakörre jellemző hagyományos és nemzeti ünnepek megnevezése célnyelven: 

Easter, Saint Stephen’s Day, Declaration of the Hungarian Republic, Labour Day 

A témakörre jellemző szokások és kulturális értékek ismertetése célnyelven: 

International Cultural Summer Festival, Szeged Open Air Theatre, Mardi Gras 

procession 

TÉMAKÖR: Final exam preparation 

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 
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megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő 

átgondolása 

A folyamatos beszéd és gondolat kifejtés gyakorlása 
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Az Európa Tanács B2 szintjeinek általános leírása: Megérti a változatos, konkrét vagy 

elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, követni tudja a hosszabb, összetettebb 

érveléseket is. Folyamatos és természetes módon tud a célnyelven interakciót folytatni. 

Világos és részletes szöveget tud létrehozni különböző témákról. Véleményét indokolni tudja, 

részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. 

 

II.RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY  

 

A/ KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK 

 

21. Olvasott szöveg értése 

 

2.1Készségek: A vizsgázó képes az olvasási céloknak, illetve a feladatnak m egfelel ő 

stratégiák alkalmazásával a szövegben B2: • a gondolatm enetet követni, • vélem ényeket, 

érvelést követni, • az információkat m egfelel ő részletességgel m egérteni, • a szerz ő 

álláspontjára következtetni, • a szerz ő, illetve a szerepl ők érzéseire, érzelm eire 

következtetni. 

 

1.4.A szöveg jellemzői: • hosszabb, nyelvileg és tartalmilag összetettebb, • konkrét vagy 

elvont témájú. 

 

1.5.Szövegfajták: • publicisztikai írások, • (modern) szépirodalmi szövegek. 

 

 

2. Nyelvhelyesség 

2.1 Készségek: A vizsgázó képes: • változatos nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek 

felismerésére, kiegészítésére és létrehozására szövegszinten. 

2.2 A szöveg jellemzői: A vizsgarészben használt szöveg: • hosszabb, nyelvileg és tartalmilag 

összetettebb, • konkrét vagy elvont témájú. 

 

3. Hallott szöveg értése 

3.1 Készségek: A vizsgázó képes az értési céloknak, illetve a feladatnak megfelelő stratégiák 

alkalmazásával a szöveg: • gondolatmenetét részleteiben is követni, • megértésén túl a 

szövegkörnyezetből következtetni az egyes beszélők álláspontjára, • megértésén túl a 

szövegkörnyezetből következtetni a beszélők érzelmeire és egymáshoz való viszonyára. 

3.2 A szöveg jellemzői: A vizsgarészben használt szöveg • változatos nyelvtani 

szerkezetekből és lexikai elemekből építkező, • természetes, a szöveg jellegének megfelelően 

változatos tempójú, • tartalmilag és szerkezetileg összetett. 

3.3 Szövegfajták: • általános érdeklődésre számot tartó témáról szóló ismeretterjesztő 

szövegek. 

 

4. Íráskészség 

4.1 Készségek: A vizsgázó képes • a megadott témákat általános nézőpontból is tárgyalni, • 

álláspontját viszonylag árnyaltan, érvelését rendszerzetten kifejteni, • a nyelvi eszközök széles 

skálájának változatos alkalmazásával, összefüggő, megfelelően tagolt, logikusan felépített 
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szöveget létrehozni, • a nyelvtani struktúrákat valamint a helyesírás szabályait rendszerszerű 

hibák nélkül, nagy biztonsággal alkalmazni. 

4.2 Szövegfajták: • olvasói levél, • cikk (diák)újság számára. 

 

5. Beszédkészség: A vizsgázó képes • folyékonyan, helyesen és hatékonyan használni a 

nyelvet, • gondolatait, álláspontját következetesen, folyamatosan kifejteni, • a megadott 

témákat általánosabb nézőpontból is tárgyalni, • folyamatosan és természetesen részt venni a 

különböző témájú társalgásokban, • bonyolultabb, váratlan elemeket is tartalmazó feladatokat 

sikeresen megoldani, • elmagyarázni álláspontját, világosan érvelni, • enyhe akcentusa 

ellenére természetes kiejtéssel, hanglejtéssel és normál beszédtempóban beszélni. 

 

 

B/ Témakörök 

 

1. Személyes vonatkozások, család: • A család szerepe az egyén és a társadalom életében • 

Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése 

2. Ember és társadalom: • Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, 

házasság) • Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése • Előítéletek, társadalmi 

problémák és azok kezelése • Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében • Az 

öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése • A fogyasztói társadalom, reklámok • 

Társadalmi viselkedésformák 

3. Környezetünk: • A lakóhely és környéke fejlődésének problémái • A természet és az 

ember harmóniája • A környezetvédelem lehetőségei és problémái 

4. Az iskola: • Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban • 

Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban 

5. A munka világa: • A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, 

divatszakmák 

6. Életmód: • Az étkezési szokások hazánkban és más országokban • Ételspecialitások 

hazánkban és más országokban • A kulturált étkezés feltételei, fontossága • A 

szenvedélybetegségek • A gyógyítás egyéb módjai 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás: • A szabadidő jelentősége az ember életében • A 

művészet szerepe a mindennapokban • Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok • A 

könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai 

8. Utazás, turizmus: • A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra • Az 

idegenforgalom jelentősége 

9. Tudomány és technika: • A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a 

társadalomra, az emberiségre 

 

 

C/ Nyelvtani szerkezetek és szókincs 

A vizsgázó • változatos szerkezeteket is megért és használ szóban és írásban, • viszonylag 

nagy biztonsággal használja a nyelvtani szerkezeteket, és közben nem követ el rendszerszerű 

hibát, • szükség esetén mondanivalóját képes önállóan helyesbíteni, pontosítani, • árnyaltan 

fejezi ki kommunikációs szándékait. 

 

3.Nyelvtani szerkezet: 

Future Continuous, Future Perfect, Past Perfect Continuous, Present Continuous Passive, Past 

Continuous Passive, Participle clauses, Would (past habits), Wish (state verbs/ action verbs), 

Wish (unfulfilled actions), Gerund and infinitive in idiomatic expressions, Conditionals – 

mixed type, Inversion (for emphasis), Subjunctive 
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2. Szókincs: A vizsgázó B2: • megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy kommunikálni 

tudjon változatos helyzetekben, illetve elvont témákról, • a változatos nyelvi, lexikai elemek 

közül általában ki tudja választani a kommunikációs célnak legmegfelelőbbet; szükség esetén 

néha körülírást alkalmaz, • kisebb lexikai pontatlanságai nem gátolják a kommunikációt. 
 



 

 

331 

9.számú melléklet 

A magyar-német kéttannyelvű program 

Zelk Tagintézmény 

Alapelvek 

A tanulók első évfolyamtól (2020/2021. tanév)  felmenő rendszerben heti négy 

órában1 tanulják a németet mint idegen nyelvet a 2020-as NAT-hoz illeszkedve. A felsőbb 

évfolyamokon kifutó rendszerben heti 5 órában tanulják a németet.  Az órák csoportbontásban 

folynak. 

Német nyelven, illetve két nyelven tanítjuk az alábbi tantárgyakat: 

 
első évfolyamon rajz, ének, technika, tánc 

második évfolyamon rajz, ének, technika, tánc 

harmadik évfolyamon rajz, ének, természetismeret 

negyedik évfolyamon rajz, ének, természetismeret 

ötödik évfolyamon célnyelvi civilizáció, természetismeret, történelem 

hatodik évfolyamon célnyelvi civilizáció, természetismeret, történelem 

hetedik évfolyamon célnyelvi civilizáció, biológia, történelem 

nyolcadik évfolyamon célnyelvi civilizáció, biológia, történelem 

  

A célnyelv (német) oktatásának alapvető célja a Közös Európai Referenciakerettel (a 

továbbiakban: KER) összhangban a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának 

megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az 

általános kompetenciákkal, a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és 

jártasságokkal, valamint a minden tevékenységhez, így a nyelvi kommunikációhoz is 

nélkülözhetetlen motivációval. 

A korszerű idegennyelv-oktatás tevékenységközpontú. A nyelvtanulási folyamat 

középpontjában a cselekvő tanuló áll. A kommunikatív feladatok megoldása során receptív, 

produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. A tanulási folyamat 

szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, 

amelyek szintén erősíthetik a motivációt. 

Maga a célnyelv oktatása és a célnyelven történő tanulás egyszerre kezdődik, hogy már 

kisgyermekkorban kialakuljon és fenn is maradjon a nyelvtanulás iránti pozitív attitűd, hogy 

                                                           
1A két tanítási nyelvű általános iskola nyelvi fejlesztési céljait az első három évfolyamon heti négy (évi 144), a 

felsőbb évfolyamokon heti öt (évi 180) órában kell teljesíteni. (Forrás: a két tanítási nyelvű iskolai oktatás 

irányelvének kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet) 
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az idegen nyelv tanulása sikeres legyen. Ehhez szükséges a folyamatos megerősítés, a pozitív 

tanári visszajelzés, melynek nyomán kialakul a tanulók önbizalma és beszédbátorsága.  

Oktatásunk jellemzője a kommunikációs helyzeteken nyugvó, játékos nyelvtanulás korai 

megkezdése. A nyelvtanulás során a tanulók fejlettségi szintjüknek, életkori sajátosságaiknak 

megfelelő, ugyanakkor kihívást jelentő érdekes nyelvi tevékenységekben vesznek részt. A 

célnyelvet, amellyel minden esetben valamilyen kommunikációs szituációban, kontextusban 

találkoznak, kezdetben az anyanyelvi fejlődés mintájára sajátítják el. A célnyelvvel való 

ismerkedés középpontjában a kezdeti szakaszban a hallott szöveg értése és a szóbeli 

interakció fejlesztése áll. Ennek következtében kialakul és folyamatosan fejlődik a tanulók 

beszédészlelése, beszédértése, spontán beszéde és beszédbátorsága, ami megfelelő alapot 

teremt a nyelvi készségek további fejlesztéséhez és fejlődéséhez. 

A nyelvtanítás során arra törekszünk, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus legyen. A 

nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) 

hangsúlyozza a tantárgyközi integráció szerepét. A két tanítási nyelvű oktatás folyamatában a 

tanulók több közismereti tantárgyat célnyelven tanulnak, célnyelven szereznek új ismereteket. 

Korán megkezdődik a célnyelv használata információszerzésre és -átadásra, és nyilvánvalóvá 

válik a nyelvórán kívüli nyelvtudás fontossága. Lényeges, hogy a tanulók a célnyelv 

elsajátítása során építsenek meglévő ismereteikre és személyes tapasztalataikra, és fedezzék 

fel, hogy a célnyelvi és a tantárgyi tudás szoros kölcsönhatásban van egymással, és számos 

területen alkalmazható. Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége 

van a nyelvtanulási stratégiáknak.  

A Nat minden képzési szakaszra előírja az elérendő minimumszinteket, és kitér az emelt 

szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben támasztott elvárásokra is. A két tanítási 

nyelvű iskolák követelményeit jogszabály szabályozza. A közműveltségi elemeket a tantárgy 

egyedi jellemzői miatt a Nat-ban és a „Két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvében” (a 

továbbiakban: Irányelvek) azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a 

nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt KER 

határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak 

kontextust. A célnyelvi 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 a tanulók életkori sajátosságaival összhangban kerültek be a kerettantervbe, 

ennek megfelelően a helyi tantervünkbe is. 

A kerettanterv alapján a helyi tantervünk a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési 

egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, 

kapcsolódva az egyes szakaszok végére előírt KER-szinthez. 

A törzsanyagon felül a törvényben előírt 20% szabad időkeret felhasználását a következőkre 

fordítjuk: 

1-4. évfolyam 

gyakorlás, elmélyítés, számonkérés 

projektnapok beiktatása 

5-8. évfolyam 

német nyelvű filmek megtekintése külső helyszínen (is) 
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gyakorlás, elmélyítés, számonkérés (vizsgák) 

 

Nevelési-fejlesztési célok, az elvárt minimumszint a szakasz végén (1-2. évfolyam): 

Hallott szöveg értése: 

A tanuló 

képes követni a nonverbális elemekkel erősen támogatott, célnyelven történő 

óravezetést. 

követi a lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú 

szünetek állnak rendelkezésére; 

felismeri és végrehajtja az általa már hallott utasításokat; 

a hallott szöveg tartalmát különböző módokon (mozgás, hang, rajz) meg tudja jeleníteni; 

képes rövid, egyszerű szövegeket, pl. mondókákat memoriterként elmondani; 

tud egyszerű szövegben hallott információt más tevékenység során felhasználni; 

megérti a gyakoribb, mindennapi, nagyon egyszerű szavakat és fordulatokat, amelyek a 

személyével, közvetlen környezetével kapcsolatosak. 

Beszédkészség: 

A tanuló 

képes aktívan részt venni az interakciót igénylő célnyelvi gyermekjátékokban 

részt vesz egyszerű interakcióban, ahol a kommunikáció a lassabb beszéden és 

ismétlésen alapul 

be tud kapcsolódni az egyszerű játékos feladatokba 

képes megválaszolni egyszerű kérdéseket a közvetlen szükségletek vagy jól ismert 

témák területén, illetve azokra reagálni 

tud másoktól dolgokat kérni és másoknak dolgokat adni 

képes tevékenységekkel reagálni egyszerű tanári utasításokra pl. mozgás, rajzolás 

képes a célnyelvi normáknak megfelelő kiejtés, intonáció és beszédtempó utánzás 

alapján történő elsajátítására. 

Olvasott szöveg értése: 

A tanuló 

ismeri a célnyelv írott változatának sajátosságait 

felismeri az egyszerű szavak, nagyon rövid mondatok nyomtatott képét, 

jelentésüket tanári segítséggel megérti 

elvégzi az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatokat tanári segítséggel  
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Íráskészség: 

A tanuló 

képes felismerni az anyanyelven és a tanult célnyelven történő írás közti különbséget 

ismeri a német nyelv ábécéjét 

rövid szavakat, mondatokat másol, illetve ír le 

Német nyelv 1. évfolyam 

Témakörök: 

Köszönés 

Család 

Irányok, színek 

Ünnepek 

Személyes adatok, számok 

Iskola 

Gyerekszoba 

Étkezés 

Öltözködés 

Állatok 

Német nyelv 2. évfolyam 

Témakörök: 

Köszönés 

Család 

Irányok, színek 

Ünnepek 

Személyes adatok, számok 

Iskola 

Évszakok, időjárás 

Otthon, lakás 

Étkezés 

Öltözködés 

Állatok 

Közlekedés 

Napirend, napszakok ismerete 

 

Az alapozó szakasz második évében a már megismert témakörök koncentrikus 

szókincsbővítése történik. A német ábécé betűinek megismerése játékosan történik, a magyar 

olvasás-, írástanítás mintájára.  

Elvárt minimumszint 1. év végére a témakörök alapján: 

a tanuló német nyelven ismerje a napszakoknak megfelelő köszönéseket 

tudjon németül bemutatkozni (Hogy hívnak? Engem.. hívnak.) 

ismerjen legalább 5 mondókat (Ich bin Peter...; Ich heiße Klaus; Blau ist die Pflaume...; Auf dem 

Tisch...; Punkt, Punkt, Komma, Strich) 

aktívan vegyen részt a dalos körjátékokban (Alle meine Entchen; Große Uhren; Tschuff-

Eisenbahn; Liebe Schwester tanz mit mir; Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann; Jetzt zieht 

Hampelmann; Mein Hut, der hat drei Ecken) 
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tudja megnevezni a szűk családtagokat 

a célnyelven adott egyszerű utasítást értse meg ( Állj fel!; Ülj le!; Most rajzolunk) 

tanítói segítséggel mutassa a célnyelven mondott irányokat 

nevezze meg németül a színeket 

a német névelők szimbólumait ismerje fel 

az emberi testrészek német neveit ismerje fel 

12-ig tudja a számok nevét németül 

az iskolával kapcsolatosan ismerjen tíz cselekvést jelentő igét, 20 főnevet 

az alapvető berendezési tárgyak nevét tudja németül megnevezni 

tanítói segítséggel tudja felsorolni a napok nevét 

ismerjen 20 szót az étkezés kapcsán 

tudjon megnevezni 20 állatot németül 

Elvárt minimumszint 2. év végére a témakörök alapján: 

a tanuló német nyelven ismerje a napszakoknak megfelelő köszönéseket, elköszönéseket 

tudjon németül bemutatkozni (Hogy hívnak? Engem.. hívnak. ... éves vagyok. 

Lánytanuló/fiútanuló vagyok. Van/Nincs testvérem.) 

tudjon legalább 5 mondókát (Ich bin Peter...; Ich heiße Klaus; Blau ist die Pflaume...; Auf dem 

Tisch...; Punkt, Punkt, Komma, Strich) 

tudja megnevezni a szűk családtagokat, tudja őket röviden bemutatni 

a célnyelven adott egyszerű utasítást, óravezetést értse meg és annak megfelelően cselekedjen ( 

Állj fel!; Ülj le!; Most rajzolunk. Nyisd ki... oldalon!) 

ismerje a célnyelven mondott irányokat 

nevezze meg németül a színeket, utasítás szerint tudjon színezni 

a német névelők szimbólumait ismerje  

az emberi testrészek német neveit ismerje fel 

24-ig tudja a számok nevét németül 

az iskolával kapcsolatosan ismerjen tíz cselekvést jelentő igét, 20 főnevet 

az alapvető berendezési tárgyak nevét tudja németül megnevezni 

tudja felsorolni a napok és a hónapok nevét 

ismerjen 20 szót az étkezés kapcsán 

tudjon megnevezni 20 állatot németül 

tudja elmondani a német ábécét 

ismerje a német betűnek megfelelő hangot 

két-háromtagú szavakat, rövidebb mondatokat tudjon olvasni helyes kiejtéssel 

segítséggel tudja elmondani magyarul a németül olvasott szavakat, rövid mondatokat 
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Nevelési-fejlesztési célok, az elvárt minimumszint a szakasz végén (3-4. évfolyam): 

Hallott szöveg értése: 

A tanuló  
követi a kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott 

célnyelvi óravezetést; 

megérti az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, egyszerű tanári 

utasításokat; 

megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdéseket, néhány 

rövid mondatból álló megnyilatkozásokat; 

felismeri a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az ismerős 

szavakat, fordulatokat, és tud ezekből következtetni a szövegek témájára;  

a megértést segítő feladatokra támaszkodva kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt 

ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből; 

egyre önállóbban alkalmaz néhányat a megértést segítő alapvető stratégiák közül. 

Beszédkészség: 

A tanuló 
egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva fejezi ki 

beszédszándékát; 

egyszerű kérdéseket tesz fel a számára ismert témákról, illetve egyszerű nyelvi eszközökkel 

válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetést folytat számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal; 

rövid beszélgetést folytat társaival a tanult témákról; 

képes rövid, egyszerű szövegek másokkal való közös előadására;  

képes az ismert szöveg célnyelvi normákhoz közelítő kiejtésére, helyes intonációval és 

megfelelő beszédtempóban. 

rövid, egyszerű szövegeket mond el, illetve párbeszédet ad elő társaival közösen, tanári 

segítséggel; 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírást ad saját magáról és a 

környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről;  

használ néhány egyszerű nyelvtani szerkezetet és mondatfajtát; 

kötőszavakkal kapcsol össze szavakat, szócsoportokat, egyszerű cselekvéseket, történéseket; 

munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel mutatja be; 

képes kreatívan alkalmazni a célnyelven tanult tantárgyak szókincsét; 
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képes elmondani egy-egy megtanult szöveget a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, 

intonációval és beszédtempóban. 

Olvasott szöveg értése: 

A tanuló  
képes felismerni az anyanyelven és a célnyelven történő olvasás közti különbséget; 

felismeri és megérti az egyszerű mondatokban, rövid szövegekben az ismert szavakat és 

kifejezéseket a megértést segítő elemekre támaszkodva; 

megérti a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegét;  

egyszerű, autentikus szövegekből kiszűr néhány alapvető információt;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatokat végez el;  

képes kreatívan használni készségeit, képességeit az olvasott szövegek értelmezéséhez; 

kialakul érdeklődése a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti alkotásai iránt. 

Íráskészség: 

A tanuló  
képes felismerni az anyanyelven és a tanult célnyelven történő írás közti különbséget; 

ismeri az adott nyelv ábécéjét; 

különböző nyelvi tevékenységek során rövid szavakat, mondatokat másol, illetve ír le; 

különböző műfajú és életkorának megfelelő témájú rövid szövegeket alkot, adott mintát 

követve; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válaszol; 

közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatokat végez el; 

bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe;  

képes kreatívan alkalmazni a nyelvi órákon és a célnyelven tanult tantárgyak szókincsét, 

tudását az őt érdeklő témájú, egyszerű szövegek írása során 

3. évfolyamon minimum követelmény: 
Igeragozás jelen időben: szabályos, tőhangváltós (Umlaut, Brechung), rendhagyó  (sein, 

haben), elváló és nem elváló igekötős igék  

Személyes névmások alanyesetben 

Egyenes szórend, fordított szórend 

Eldöntendő, kiegészítendő kérdés 

Kérdőszavak (wer, was, wo, wie, woher, wohin, wann) 

Főnevek alany-és tárgyesete (határozott, határozatlan névelőkkel) 

Főnevek többes száma 

Tagadás (kein, nicht) 

Birtokos névmások (mein, dein) 

Kötőszavak (und, oder) 

Tőszámnevek 0-100-ig 

Sorszámnevek 

Módbeli segédigék (wollen, möchten) 

Család (Családtagok bemutatása, Én és a családom) 

Szabadidős tevékenységek, hobbi, sport 
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Otthon (Lakás részei, bútordarabok) 

Németnyelvű országok, városok, látnivalók 

Iskola, osztályterem berendezése, tantárgyak, órarend, iskolai felszerelések, osztálytársaim, 

barátaim 

Ünnepek és hagyományaink (Születésnap, farsang, húsvét, karácsony) 

Napok, hónapok, évszakok 

Meghívó készítése 

 

4. évfolyamon minimum követelmény: 

A pontos idő kifejezése (Hivatalos és köznyelvi óraidő) 

Dátum kifejezése 

Hét, hónap, év, évszak, nap, napszakok (am Montag, im Januar…) 

Kérdőszavak (wie viel, wie spät, wann, von wann, bis wann, welch-) 

Módbeli segédigék (können, wollen, möchten) 

Haben, sein igék Präteritum alakja 

Összetett szavak képzése 

Felszólító mód 

Melléknév fokozása 

Elöljárószavak hová, hol kérdésre 

A főnevek tárgy-, részesesete határozott és határozatlan névelövel 

Személyes névmások tárgyesete 

Birtokos névmások alany- és tárgyesete 

Természet, állatok (Vadon élő és állatkerti állatok, kedvenc állatom) 

Napirend 

Étkezés (kedvenc ételeim, italai, egészséges táplálkozás) 

Öltözködés (Évszakok, ruhadarabok) 

Szabadidő, utazás 

Fantázia és valóság (A cirkusz világa) 

 

Nevelési-fejlesztési célok, az elvárt minimumszint a szakasz végén (5-6. évfolyam): 

Hallott szöveg értése: 

A tanuló  
megérti az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasításokat; 

megérti az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket és kijelentéseket; 

felismeri a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavakat, szó- és 

beszédfordulatokat, és tud ezekből következtetni a szövegek témájára, tartalmára;  

követi az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondolatmenetét; 

képes kiszűrni a lényeget és néhány alapvető információt az ismert témakörökben elhangzó 

szövegekből, részben önállóan, részben a megértést segítő, változatos feladatokra 

támaszkodva; 

egyre önállóbban alkalmaz néhány, a megértést segítő alapvető stratégiát. 

Beszédkészség: 

A tanuló  
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képes kommunikálni egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban számára 

ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal; 

kérdéseket tesz fel kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszol a hozzá intézett 

kérdésekre, illetve rövid párbeszédet folytat; 

megteszi az első lépéseket a célnyelv spontán használata útján; 

képes tudatosan alkalmazni egyre több kompenzációs stratégiát, hogy megértesse magát, 

illetve megértse beszédpartnerét;  

megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra 

A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszédfordulatokkal röviden, összefüggően beszél 

saját magáról és közvetlen környezetéről;  

saját munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel mutatja be; 

rövid, egyszerű történetet mesél el; 

egyszerű állításokat, összehasonlításokat, magyarázatokat, indoklásokat fogalmaz meg; 

egyszerű nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat használ; 

lineáris kötőszavakkal kapcsol össze szavakat, szócsoportokat, egyszerű cselekvéseket, 

történéseket és ok-okozati összefüggéseket fejez ki; 

képes alkalmazni a megértést segítő legfontosabb stratégiákat; 

beszédében alkalmazza a célnyelvi normához közelítő kiejtést, intonációt és beszédtempót. 

Olvasott szöveg értése: 

A tanuló  
megérti az ismerős témákról szóló rövid szövegeket;  

megtalál alapvető információkat egyszerű, hétköznapi szövegekben; 

megérti az életkorának megfelelő témájú autentikus szövegek lényegét, kiszűri a szövegekből 

az alapvető információkat;  

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatokat végez el; 

képes meglevő készségeit kreatívan használni az olvasott szövegek megértéséhez, 

értelmezéséhez; 

növekszik tájékozottsága a célnyelvi kultúráról; 

fokozódik érdeklődése a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti alkotások iránt. 

Íráskészség: 

A tanuló  
összefüggő mondatokat ír a közvetlen környezetével kapcsolatos témákról; 

az írást a kommunikáció eszközeként használja egyszerű interakciókban; 

gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban fejezi ki; 
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kreatívan alkalmazza nyelvismeretét egyszerű szövegek írására az őt érdeklő, ismert témákról; 

felismeri és követi az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeit. 

 

5. évfolyamon a minimumkövetelmény: 

Perfekt (szabályos, rendhagyó igék) 

Präteritum (szabályos, rendhagyó igék) 

Melléknév fokozása, hasonlítás (wie és als kötőszóval) 

Módbeli segédigék Präsens-ben és Präteritum-ban (dürfen, müssen, wollen, mögen, können, 

sollen) 

Kötőszavak (wenn, als) 

Mellékmondati-szórend 

Kérdőszóval bevezetett mellékmondatok 

Személyes névmások részes esete 

Országok, nyelvek, emberek, tájak 

Iskola, barátok (osztálytársaim, barátaim, tanórán kívüli közös programjaink) 

Természet, állatok a nagyvilágban 

Egészséges életmód (Rendszeres testedzés, helyes táplálkozás, Az orvosnál) 

Utazás (osztálykirándulás, vakáció, nyaralás, a célnyelvi országok nevezetességei) 

Szabadidő, szórakozás (Múzeumok, kiállítások) 

Sport (testrészek és mozgás) 

 

6. évfolyamon a minimumkövetelmény: 

Perfekt (elváló, nem elváló igekötős igék, -ieren végű igék) 

Kötőszavak (egyenes, fordított, mellékmondati szórend) 

Kérdőszó (warum) 

Elöljárószavak Akkusativ-val 

Elöljárószavak Dativ-val 

mutató névmás (dies-) 

Módbeli segédigék Perfekt alakja (Kettős Infinitiv) 

Főnevek birtokos esete 

A gyenge főnevek 

A birtokos névmások alany-, tárgy- és részes esetben 

Helyviszony kifejezése wohin, wo, woher kérdésre 

Jövő idő 

Visszaható igék 

Természet, állatok (ház körüli állatok és életmódjuknak főbb jellemzői, kedvenc állatom 

bemutatása) 

Otthon (Otthonom, szűkebb környezetem, lakóhelyiségek, háztípusok, ház körüli teendők) 

Iskola, barátok (tanórán kívüli közös programjaim) 

Város, bevásárlás (Épületek, utcák, Tájékozódás, útbaigazítás, üzletek, vásárlás) 

Sport (sportok, sportfelszerelések, kedvenc sportom, sportversenyek, extrém sportok) 

Iskola (Iskolám bemutatása, iskolatípusok, iskolai élet más országokban) 

Szabadidő, szórakozás (szabadidős tevékenységek, tanórán kívüli programok) 

Zene, művészetek (kedvenc zeném, együttesem) 

Étkezés otthon és étteremben 

Időjárás Magyarországon 

 

Nevelési-fejlesztési célok, az elvárt minimumszint a szakasz végén (7-8. évfolyam): 
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Hallott szöveg értése: 

A tanuló  
képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az rendszeresen előforduló ismerős 

témákról folyik;  

képes megérteni egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveit két 

beszélő esetén; 

képes megérteni a legfontosabb információkat képekkel támogatott hangzó anyagokban, 

amelyek az érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és 

érthetően beszélnek. 

Beszédkészség: 

      A tanuló  
képes arra, hogy begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörökben ki tudja magát 

fejezni; 

érthetően tud a folyamatoshoz közelítően beszélni, képes mondanivalójának nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezésére, szükség szerinti módosítására; 

képes valamely gondolat vagy probléma lényegét megközelítő tartalmi pontossággal kifejteni. 

Olvasott szöveg értése: 

      A tanuló  
képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő 

autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegeket; 

képes felismerni az érvelések fő gondolatmenetét. 

Íráskészség: 

      A tanuló  
képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi témákról; 

tud írásban beszámolni eseményekről, élményeiről, és véleményéről; 

képes írásbeli interakciót elkezdeni, fenntartani és befejezni; 

tud jegyzetet készíteni olvasott köznyelvi szövegből, illetve saját ötletről; 

minták alapján képes több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegeket létrehozni a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

7. évfolyamon a minimumkövetelmény: 

Melléknévragozás (erős, gyenge, vegyes) 

Vonatkozó névmások és mellékmondatok 

zu+Infinitiv szerkezetek 

Célhatározói mellékmondatok (damit és um+ zu) 

ohne dass, ohne zu+ Infinitiv 

anstatt dass, ohne zu+Infinitiv 
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vonzatos igék 

Szenvedö szerkezet 

Időhatározói mellékmondatok (bis, während) 

páros kötőszavak 

Felfedezések 

Tudomány, technika (feltalálókés találmányok, a jövő technikai vívmányai) 

Egészséges életmód (A helyes táplálkozás, Betegségek és megelőzésük) 

Természet (kontinensek, tájegységek) 

Iskola (Az iskolám bemutatása, tanulási módszerek, idegen nyelv tanulása) 

Környezetünk védelme  (Környezettudatos viselkedés, szelektív hulladékgyűjtés, 

veszélyeztetett állat-és növényvilág) 

Utazás, pihenés (Utazás belföldön és külföldön) 

Szabadidő, szórakozás (Internet, mozi, színház, tévénézés) 

8. évfolyamon a minimumkövetelmény: 

Feltételes mód jelen és múlt időben 

Feltételes mód módbeli segédigékkel 

Kötőszavak (obwohl, seit, während, bevor, nachdem, so dass) 

Birtokos esettel álló elöljárószavak (trotz, wegen) 

Plusquamperfekt 

Kölcsönös névmás (einander) 

Határozatlan névmások (jeder, alle, jemand) 

Öltözködés (A divat világa, egyenruha, márkás ruhaneműk az iskolában) 

Környezetünk védelme (környezettudatos viselkedés, környezetvédelem,  

Múltunk és jövőnk (Földünk jövője, A munka világa, pályaorientáció, foglalkozások, 

munkahelyek) 

Média, kommunikáció (Internet, közösségi oldalak, infokommunikációs eszközök, a média 

szerepe) 

Utazás (Közlekedési eszközök, közlekedési problémák) 

Iskola (Továbbtanulás, a célnyelvi országok iskolatípusainak összehasonlítása a magyar 

iskolarendszerrel, osztályzási rendszere) 

Zene, művészetek 

Utazás, pihenés (Utazási formák, típusok) 

Étkezés  (étkezési szokások a célnyelvi országokban) 

Otthon (Lakóhelyem, tágabb környezetem, Élet a nagyvárosban és vidéken 

Ünnepek és szokások (Családi, egyházi ünnepek és nemzeti ünnepeink) 

Vásárlási szokások 
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10. számú Melléklet 

A továbbhaladás feltételei az angol nyelvből 

Szőlőskerti Tagintézmény 

1. évfolyamon  

 

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. 

Beszédkészség 

A tanuló 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű kérdésekre egy-egy szóval vagy 

egyszerű mondatban válaszol; 

tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket fogalmaz, kérdéseket tesz fel; 

megértési probléma esetén segítséget kér 

képes megnevezni ismert dolgokat 

képes 2-3 dalt, mondókát reprodukálni, megközelítőleg helyes hanglejtéssel szavakat, 

egyszerű mondatokat ismételni 

képes a társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok - köszönés, 

elköszönés - megszólítás, bemutatkozás – búcsúzás kifejezésére. 

 

 

 

Minimumkövetelmény az 1. évfolyamon 

 

a Smart Junior 1 tankönyv szókincse alapján  

létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (kijelentés, kérdés, tagadás) 

egyszerű dolgok megnevezése: It’s a… 

eldöntendő kérdés alapján rövid válaszadás: Is it a…? 

üdvözlés, bemutatkozás, személyes információk megosztása (életkor, külső megjelenés) 

számok 1-10 

színek megnevezése 

főnevek egyes és többes száma 

családtagok, háziállatok, játékok, testrészek megnevezése 

felszólító mód: felszólítások  

térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók  

birtoklás: have got 

kedvelt, nem kedvelt ételek megnevezése. 
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A továbbhaladás feltételei az angol nyelvből 

2. évfolyamon  

 

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; 

tud egyszerű szövegben hallott információt más tevékenység során felhasználni 

Beszédkészség 

A tanuló 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol; 

tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket fogalmaz, kérdéseket tesz fel; 

megértési probléma esetén segítséget kér 

egyszerű szavakat betűz (akár önállóan is) 

képes aktívan részt venni az interakciót igénylő célnyelvi gyermekjátékokban 

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 

képes felismerni az anyanyelven és a célnyelven történő olvasás közti különbséget. 

Íráskészség 

A tanuló 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat helyesen 

lemásol; 

egyszerű szavakat (számok, színek, iskolai tárgyak, családtagok, állatok, ételek, egyszerű 

melléknevek) önállóan leír; 

képes felismerni az anyanyelven és a tanult célnyelven történő írás közti különbséget; 

ismeri az adott nyelv ábécéjét. 

 

 

 

Minimumkövetelmény a 2. évfolyamon 

 

a Smart Junior 3 tankönyv szókincse alapján  

létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (kijelentés, kérdés tagadás) 

üdvözlés, bemutatkozás, személyes információk megosztása (életkor, külső megjelenés) 

számok 1-20 

színek megnevezése 

utasítások követése 

egyszerű dolgok megnevezése: ’It’s a…’ 
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eldöntendő kérdés alapján rövid válaszadás: ’Is it a…?’ 

főnevek egyes és többes száma 

családtagok, háziállatok, játékok, testrészek, foglalkozások, közlekedési eszközök, 

hangszerek, házrészek, bútorok, ruhadarabok megnevezése 

térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók  

birtoklás: ’have got’ 

modalitás: ’can’ 

az idő kifejezése (egész óra megnevezése) 

kedvelt, nem kedvelt ételek megnevezése 

’there is/there are’ szerkezet kifejezése 

mutató névmások: ’this, that, these, those’ 

határozott, határozatlan névelők: ’a, an, the’  

cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Progressive (kijelentés, kérdés 

tagadás) 

az időjárással kapcsolatos kifejezések használata.  
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A továbbhaladás feltételei az angol nyelvből 

3. évfolyamon  

 

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; 

tud egyszerű szövegben hallott információt más tevékenység során felhasználni; 

követi a kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott célnyelvi óravezetést; 

megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdéseket, 

néhány rövid mondatból álló megnyilatkozásokat; 

felismeri a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az ismerős 

szavakat, fordulatokat, és tud ezekből következtetni a szövegek témájára; 

Beszédkészség 

A tanuló 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol; 

megértési probléma esetén segítséget kér; 

egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva 

fejezi ki beszédszándékát; 

egyszerű kérdéseket tesz fel a számára ismert témákról, illetve egyszerű nyelvi 

eszközökkel válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetést folytat számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

képes rövid, egyszerű szövegek másokkal való közös előadására; 

összefüggő leírást ad saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, 

élőlényekről, eseményekről;  

használ néhány egyszerű nyelvtani szerkezetet és mondatfajtát. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas; 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét 

megérti 

képes felismerni az anyanyelven és a célnyelven történő olvasás közti különbséget; 

felismeri és megérti az egyszerű mondatokban, rövid szövegekben az ismert szavakat és 

kifejezéseket a megértést segítő elemekre támaszkodva; 

megérti a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegét;  

egyszerű, autentikus szövegekből kiszűr néhány alapvető információt;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatokat végez el. 

Íráskészség 

A tanuló 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat helyesen 

lemásol; 
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egyszerű szavakat (számok, színek, iskolai tárgyak, családtagok, állatok, ételek, egyszerű 

melléknevek) önállóan leír; 

képes felismerni az anyanyelven és a tanult célnyelven történő írás közti különbséget; 

ismeri az adott nyelv ábécéjét; 

különböző műfajú és életkorának megfelelő témájú rövid szövegeket alkot, adott mintát 

követve; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válaszol; 

közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatokat végez el; 

bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe. 

 

 

 

Minimumkövetelmény a 3. évfolyamon 

 

a Smart Junior 4 tankönyv szókincse alapján  

létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (kijelentés, kérdés tagadás) 

üdvözlés, bemutatkozás, személyes információk megosztása (életkor, külső megjelenés) 

számok 1-100 

színek megnevezése 

utasítások követése 

főnevek egyes és többes száma, rendhagyó többes számú főnevek 

családtagok, háziállatok, játékok, testrészek, foglalkozások, közlekedési eszközök, 

hangszerek, házrészek, bútorok, ruhadarabok megnevezése 

térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók  

birtoklás: ’have got’ 

birtokos névmási jelzők: ’my, your…’ 

modalitás: ’can’ 

az idő kifejezése 

kedvelt, nem kedvelt ételek megnevezése 

’there is/there are’ szerkezet kifejezése 

mutató névmások: ’this, that, these, those’ 

határozott, határozatlan névelők: ’a, an, the’  

cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Progressive (kijelentés, kérdés 

tagadás) 

szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple (kijelentés, kérdés 

tagadás) 

mennyiségi viszonyok: sorszámok, dátumok kifejezése 

mennyiségi viszonyok: árak kifejezése (’How much…?’) 

mennyiségi viszonyok: megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek (’some, any’) 

az időjárással kapcsolatos kifejezések használata.  
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A továbbhaladás feltételei az angol nyelvből 

4. évfolyamon  

 

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; 

tud egyszerű szövegben hallott információt más tevékenység során felhasználni; 

követi a kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott célnyelvi óravezetést; 

megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdéseket, 

néhány rövid mondatból álló megnyilatkozásokat; 

felismeri a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az ismerős 

szavakat, fordulatokat, és tud ezekből következtetni a szövegek témájára; 

egyre önállóbban alkalmaz néhányat a megértést segítő alapvető stratégiák közül; 

képes a különböző beszélők, köztük a célnyelvet anyanyelvként használók egyre 

nagyobb biztonsággal történő megértésére. 

Beszédkészség 

A tanuló 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol; 

megértési probléma esetén segítséget kér; 

egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva 

fejezi ki beszédszándékát; 

egyszerű kérdéseket tesz fel a számára ismert témákról, illetve egyszerű nyelvi 

eszközökkel válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetést folytat számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

képes rövid, egyszerű szövegek másokkal való közös előadására; 

összefüggő leírást ad saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, 

élőlényekről, eseményekről;  

használ néhány egyszerű nyelvtani szerkezetet és mondatfajtát; 

képes felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi 

eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadására 

társakkal; 

képes minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotására; szavak, 

szócsoportok, cselekvéssorok összekapcsolására egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, 

azután). 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas; 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét 

megérti 

képes felismerni az anyanyelven és a célnyelven történő olvasás közti különbséget; 
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felismeri és megérti az egyszerű mondatokban, rövid szövegekben az ismert szavakat és 

kifejezéseket a megértést segítő elemekre támaszkodva; 

megérti a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegét;  

egyszerű, autentikus szövegekből kiszűr néhány alapvető információt;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatokat végez el; 

képes egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, 

feliratokról) tárgyszerű információ szerzésére. 

Íráskészség 

A tanuló 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat helyesen 

lemásol; 

egyszerű szavakat (számok, színek, iskolai tárgyak, családtagok, állatok, ételek, egyszerű 

melléknevek) önállóan leír; 

képes felismerni az anyanyelven és a tanult célnyelven történő írás közti különbséget; 

ismeri az adott nyelv ábécéjét; 

különböző műfajú és életkorának megfelelő témájú rövid szövegeket alkot, adott mintát 

követve; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válaszol; 

közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatokat végez el; 

bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe; 

képes egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltésére; 

képes projektmunka készítésére (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, 

ismertetők);  

képes az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos 

elemeinek megváltoztatására, átírására. 

 

 

 

Minimumkövetelmény a 4. évfolyamon 

 

a Smart Junior 4 tankönyv szókincse alapján  

létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (kijelentés, kérdés tagadás) 

üdvözlés, bemutatkozás, személyes információk megosztása (életkor, külső megjelenés) 

számok 1-100 

színek megnevezése 

utasítások követése 

főnevek egyes és többes száma, rendhagyó többes számú főnevek 

családtagok, háziállatok, játékok, testrészek, foglalkozások, közlekedési eszközök, 

hangszerek, házrészek, bútorok, ruhadarabok megnevezése 

térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók  

birtoklás: ’have got’ 

birtokos névmási jelzők: ’my, your…’ 

modalitás: ’can’, ’must’ 

az idő kifejezése 

kedvelt, nem kedvelt ételek megnevezése 

’there is/there are’ szerkezet kifejezése 
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mutató névmások: ’this, that, these, those’ 

határozott, határozatlan névelők: ’a, an, the’  

cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Progressive (kijelentés, kérdés 

tagadás) 

szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple (kijelentés, kérdés 

tagadás) 

cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (kijelentés, kérdés tagadás) 

jövő idejűség kifejezése: ’going to’ 

mennyiségi viszonyok: sorszámok, dátumok kifejezése 

mennyiségi viszonyok: árak kifejezése (’How much…?’) 

mennyiségi viszonyok: megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek (’some, any’) 

az időjárással kapcsolatos kifejezések használata 

minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása  

minőségi viszonyok: rendhagyó melléknevek fokozása. 

 

Év végi szóbeli vizsga témakörei: 

1.Személyes vonatkozások 

2.Család 

3.Barátok 

4.Szabadidő 

5.Lakóhelyem 

6.Tágabb környezetem 

7.Természet 

8.Állatok 

9.Étkezés 

 

A vizsga értékelése: 

 

Írásbeli vizsga: 

-0% – 30% elégtelen 

-31% – 49% elégséges 

-50% – 74% közepes 

-75% – 89% jó 

-90% – 100% jeles 

 

Szóbeli vizsga: 

-jeles: ha a vizsgázó összefüggően, helyes mondatokban tud beszélni egy adott témáról, a 

kérdéseket megérti, és helyes mondatokban válaszol. 

-jó: ha a vizsgázó összefüggően, többnyire helyes mondatokban tud beszélni egy adott 

témáról, a kérdéseket megérti, és kevés hibával, mondatokban válaszol. 

-közepes: ha a vizsgázó egy-egy szóval vagy rövid mondatokkal tud beszélni egy adott 

témáról, a körülírásokat megérti, rávezethető a válaszra, a számon kérendő anyagnak 

legalább a feléről számot tud adni. 

-elégséges: ha a vizsgázó ismeretei szórványosak, pár kérdést megért, és ezekre rövid 

mondattal vagy egy-egy szóval tud felelni. 
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-elégtelen: ha a vizsgázó egyáltalán nem képes kommunikálni, a kérdéseket nem érti, és 

válaszolni sem tud, személyes interakcióra képtelen. 
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A továbbhaladás feltételei az angol nyelvből 

5. évfolyamon  

 

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. 

Beszédkészség 

A tanuló 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol; 

tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket fogalmaz, kérdéseket tesz fel; 

megértési probléma esetén segítséget kér. 

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, néhány szóból álló mondatokat helyesen leír; 

egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz. 

 

 

Minimumkövetelmény az 5. évfolyamon 

 

a Full Blast Plus 1 tankönyv szókincse alapján  

létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (kijelentés, kérdés tagadás) 

szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple (kijelentés, kérdés 

tagadás) 

cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Progressive (kijelentés, kérdés 

tagadás) 

létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (kijelentés, kérdés tagadás) 

cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (kijelentés, kérdés tagadás) 

jövő idejűség kifejezése: ’going to’  

felszólító mód: felszólítások  

kérdőmondatok, kérdőszavak  

birtoklás: birtokos névmások és ’s genitive  

mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám  

mennyiségi viszonyok: számok, sorszámok  

mennyiségi viszonyok: megszámlálható főnevek  
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mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan főnevek  

térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók  

időbeli viszonyok: gyakoriság, időpontok/dátumok  

minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása  

minőségi viszonyok: rendhagyó melléknevek fokozása  

modalitás: ’can’, ’must’ segédige  

szövegösszetartó eszközök: névelők, mutató névmások, kötőszavak, névmások, 

some/any, határozatlan névmások  

Szóbeli: osztályozó vagy javító vizsgán az adott nyelvtani anyagnak megfelelő témakörök.  

Személyes vonatkozások 

Család 

Barátok 

 

A továbbhaladás feltételei a 6. évfolyamon 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol; 

jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket 

megért; 

jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből 

fontos információt kiszűr; 

jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg 

lényegét megérti. 

 

Beszédkészség 

A tanuló 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 

rendezett mondatokban válaszol; 

jórészt tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, 

kérdéseket tesz fel; 

megértési probléma esetén segítséget kér; 

tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas; 

jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben 

fontos információt megtalál;  

jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 

lényegét megérti. 

 

Íráskészség 

A tanuló 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír; 

egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz; 

egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz. 
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Szóbeli: osztályozó vagy javító vizsgán az adott nyelvtani anyagnak megfelelő témakörök.  

Személyes vonatkozások 

Család 

Barátok 

Lakóhelyem 

Nyári élményem 

 

Minimumkövetelmény a 6. évfolyamon 

 

a Full Blast Plus 2 szókincse alapján 

-Present Simple  

-Prepositions of time, place and movement 

-Adverbs of frequency 

-How often? 

-Present Progressive 

-Present Simple 

-Stative verbs 

-Like/Love/Enjoy/Hate/Can’t stand + ing form 

-would like/want+to 

-Past Simple 

-Time expressions  

-The verb could 

-Adverbs 

-The verb used to 

-Object pronouns 

-Past Simple 

-Past Progressive 

-Time clauses  

-some/any/no 

-Can/Could/May/Might 

-Superlative forms 

-Future be goint to/ will 

-must/have to 

-Conditional Sentences Type 1 

-Present Perfect Simple  

-have been/have gone 

-Question Tags 

-Shoud 

-too/enough 

-much/many a lot of/ lots of/ a few/ a little 

-Possessive pronouns/case 

-Relative pronouns 

-So/Neither 

-Present Simple Passive 

-Past Simple Passive  
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A továbbhaladás feltételei a 7. évfolyamon 

 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol; 

jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 

eseményeket megért;  

jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűri; 

jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg 

lényegét megért; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott szövegből kikövetkezteti. 

Beszédkészség 

A tanuló 

jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 

rendezett mondatokban válaszol; 

egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, 

kérdéseket tesz fel, 

eseményeket mesél el; 

megértési probléma esetén segítséget kér; 

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 

jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír; 

egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; 

egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz; 

ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír. 

 

 

Minimumkövetelmény a 7. évfolyamon 

 

a Full Blast Plus 3 tankönyv teljes szókincse alapján 

-A kétféle jelen idő ismerete, használata és megkülönböztetése. /állításban, tagadásban, 

kérdésben/ 

-A Past Simple ismerete, helyes használata. 

-A tanult rendhagyó múlt idejű igék ismerete, alkalmazása. 

-A Past Continuous ismerete, helyes használata 
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-Jövő idő kifejezése „going to”-val és ’will’-el 

-Melléknevek fokozása. 

-Hasonlító mondatok alap-, közép-,és felsőfokban. 

-Gyakoriságot kifejező határozók. 

-Present Perfect Simple/Present Perfect Progressive 

-Past Simple/Past Progressive 

-Subject / Object questions 

-Negative questions 

-Reflexive Pronouns 

-Conditional Sentence Type 2 

-Wishes 

-Reported Speech 

Szóbeli: osztályozó vagy javító vizsgán az adott nyelvtani anyagnak megfelelő témakörök.  

Személyes vonatkozások 

Család 

Barátok 

Lakóhely  

Szabadidő 

Tágabb környezetem 

 

A továbbhaladás feltételei a 8. évfolyamon 

 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol; 

jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 

eseményeket megért; 

jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 80 szavas szövegből fontos 

információt kiszűr; 

jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott kb. 80 szavas szöveg lényegét 

megérti; 

ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 

80 szavas szövegből kikövetkeztetni; 

jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 80 szavas szövegben képes 

a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. 

Beszédkészség 

A tanuló 

jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 

rendezett mondatokban válaszol; 

egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, 

kérdéseket feltesz, 

eseményeket elmesél; 

megértési probléma esetén segítséget kér; 

egyszerű párbeszédben részt vesz; 

fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez. 

Olvasott szöveg értése 
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A tanuló 

jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti; 

ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 

megfogalmazott szövegben kikövetkezteti; 

jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveget elolvas; 

jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos 

információt megtalál; 

jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét 

megérti; 

egyszerű történetet megérteni; jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott 

kb. 100 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti; 

jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a 

lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti. 

 

 

Íráskészség 

A tanuló 

jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír; 

egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; 

egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz; 

ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50 szavas 

szöveget ír; 

kb. 50-70 szavas jellemzést, beszámolót ír. 

 

Minimumkövetelmény a 8. évfolyamon 

 

a Full Blast Plus 4 tankönyv alapján 

-A kétféle jelen idő ismerete, használata és megkülönböztetése. /állításban, 

tagadásban,kérdésben/ 

-A kétféle múlt idő ismerete, használata és megkülönböztetése. /állításban, 

tagadásban,kérdésben/ (past simple és past continuous) 

-Melléknevek fokozása 

-Going to-val kifejezett jövő idő 

-Present Perfect and Past Simple helyes használata 

-A befejezett jelen használata /állításban, tagadásban, kérdésben/ 

-A „kell” kifejezése a „have to” segédigével 

-Some-, any-, no 

-Could/Can/Would …like? 

-Let’s (not)…,What about…?, Why don’t we…? 

-Reported Speech 

-Feltételes módok: 0,1,2,3 használata 

-Past Perfect Simple / Past Perfect Progressive  

-Passzív szerkezet 

-Exclamatory sentences  

-Causative form 

-Modal verbs + have + past participle 

 

Szóbeli: osztályozó vagy javító vizsgán az adott nyelvtani anyagnak megfelelő témakörök.  

Személyes vonatkozások 
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Család 

Barátok 

Lakóhely  

Szabadidő 

Tágabb környezetem 

Állatok 

Étkezés 

Természet 

 

 

Vizsga értékelése: 

Írásbeli vizsga: 

0% – 30% elégtelen 

31% – 49% elégséges 

50% – 74% közepes 

75% – 89% jó 

90% – 100% jeles 

 

 

Szóbeli vizsga: 

jeles: ha a vizsgázó összefüggően, helyes mondatokban tud beszélni egy adott témáról, a 

kérdéseket megérti és helyes mondatokban válaszol. 

jó: ha a vizsgázó összefüggően, többnyire helyes mondatokban tud beszélni egy adott 

témáról, kérdéseket megérti és kevés hibával, mondatokban válaszol. 

közepes: ha a vizsgázó egy-egy szóval vagy rövid mondatokkal tud beszélni egy adott 

témáról, a körülírásokat megérti, rávezethető a válaszra, a számon kérendő anyagnak 

kb. a feléről számot tud adni. 

elégséges: ha a vizsgázó ismeretei szórványosak, pár kérdést megért és ezekre 

rövidmondattal vagy egy-egy szóval tud felelni. 

elégtelen: ha a vizsgázó egyáltalán nem képes kommunikálni, a kérdéseket nem érti és 

válaszolni sem tud. 
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11.számú melléklet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2020-as NAT, és a jelenleg érvényben lévő, felmenő rendszerben alkalmazandó 

Kerettantervek szerinti óratervek 
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Székhely intézmény ÚSZÓ 

Időkeret  Max. 52 52 

A tanulók óraszáma: 45   

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

  

ELSŐ ÉVFOLYAM MÁSODIK ÉVFOLYAM 

  
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy 
Kerttanterv 

sz. 

Szabadon 

terv. 
Nkt. 

csoport 

bontás 
Egésznapos 

heti 

óraszám 

éves 

óraszám 
kötött 

Szabadon 

terv. 
Nkt. 

csoport 

bontás 
Egésznapos 

heti 

óraszám 

éves  

óraszám 

Magyar nyelv és irod. 7         7 252 7         7 252 

Idegen nyelvek   1       1 36   1       1 36 

Matematika 4         4 144 4         4 144 

Etika, hit és erkölcstan 1         1 36 1         1 36 

Környezetismeret             0             0 

Ének-zene 2         2 72 2         2 72 

Vizuális kultúra 2         2 72 2         2 72 

Technika és tervezés 1         1 36 1         1 36 

Testnevelés és sport 5 1   6   12 432 5 1   6   12 432 

Osztályfönöki             0             0 

Egyéb fogl.órak.             0             0 

Tanulmányi         10 10 360         10 10 360 

Szabadidő         5 5 180         5 5 180 

Ebéd         5 5 180         5 5 180 

Korrepetálás         1 1 36         1 1 36 

Edzés         1 1 36         1 1 36 

Összesen: 22 2 0 6 22 52 1872 22 2 0 6 22 52 1872 
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Székhely intézmény Köznevelési 

Időkeret  max. 52   

A tanulók óraszáma     

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

  

ELSŐ ÉVFOLYAM MÁSODIK ÉVFOLYAM 

  
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy 
Kerttanterv 

sz. 

Szabadon 

tervezhető 

választható 

Nkt7§(6)alapján 

csoport 

bontás 
Iskolaotthoos 

foglalkozások 

heti 

óraszám 

éves 

óraszám 
kötött 

Szabadon 

tervezhető 

választható 

Nkt7§(6)alapján 

csoport 

bontás 
Iskolaotthoos 

foglalkozások 

heti 

óraszám 

éves  

óraszám 

Magyar nyelv és irod. 7         7 252 7         7 252 

Idegen nyelvek   1       1 36   1       1 36 

Matematika 4         4 144 4         4 144 

Etika/Hit-és Erkölcstan 1         1 36 1         1 36 

Környezetismeret   1         0   1         0 

Ének-zene 1,5         1,5 54 1,5         1,5 54 

Vizuális kultúra 1,5         1,5 54 1,5         1,5 54 

Technika és tervezés 1         1 36 1         1 36 

Testnevelés és sport 5   1 6   12 432 5   1 6   12 432 

Osztályfönöki             0             0 

Egyéb fogl.órak.                             

Tanulmányi         10 10 360         10 10 360 

Szabadidő         5 5 180         5 5 180 

Ebéd         5 5 180         5 5 180 

Korrepetálás         1 1 36         1 1 36 

Szakkör             0             0 

Edzés     1     1 36     1     1 36 

Önismeret/dráma 0,5         0,5 18 0,5         0,5 18 

Sportágválasztás 0,5         0,5 18 0,5         0,5 18 

Összesen: 22 2 2 6 21 52 1872 22 2 2 6 21 52 1872 

 

              



 

 

362 

 

Székhely Intézmény Emelt matematika 

Időkeret 

(kötelező+szabadon.)   max.52 52 

A tanulók óraszáma: 45   

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

  

ELSŐ ÉVFOLYAM MÁSODIK ÉVFOLYAM 

  
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy 
Kerttanterv 

sz. 

Szabadon 

tervezhető 
Nkt.7(6) 

csoport 

bontás 
Egésznapos 

heti 

óraszám 

éves 

óraszám 
kötött 

nem 

kötött 
Nkt.7§(6) 

csoport 

bontás 
Egésznapos 

heti 

óraszám 

éves  

óraszám 

Magyar nyelv és irod. 7         7 252 7         7 252 

Idegen nyelvek   1       1 36   1       2 72 

Matematika 4 1   1   6 216 4 1   1   6 216 

Etika hit-és erkölcs 1         1 36 1         1 36 

Környezetismeret           1 36           1 36 

Ének-zene 2         2 72 2         2 72 

Vizuális kultúra 2         2 72 2         2 72 

Technika és terv. 1         1 36 1         1 36 

Testnevelés és sport 5         5 180 5         5 180 

Osztályfönöki             0             0 

Digitális                             

Tanulmányi         10 10 360         10 10 360 

Szabadidő       4 4 8 288       4 4 8 288 

Ebéd         5 5 180         5 5 180 

Korrepetálás       1 1 2 72       1 1 2 72 

Szakkör       1 1 2 72         1 1 36 

Összesen: 22 2 0 6 21 53 1908 22 2 0 6 21 53 1908 
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Székhely intézmény Kézműves 

Időkeret : max. 52               

  ELSŐ ÉVFOLYAM MÁSODIK ÉVFOLYAM 

A tanulók óraszáma:45 
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

  Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy Kerttanterv 

sz. 

Szabadon 

terv. 
Nkt.7§(6) 

csoport 

bontás 
Egésznapos 

heti 

óraszám 

éves 

óraszám 
kötött 

Szabadon 

terv. 
Nkt7§(6) 

csoport 

bontás 
Egésznapos 

heti 

óraszám 

éves  

óraszám   

Magyar nyelv és irod. 7         7 288 7         7 288 

Idegen nyelvek   1       1 36   1       1 36 

Matematika 4         4 144 4         4 144 

Etika/Hit és erkölcstan 1         1 36 1         1 36 

Környezetismeret             36             36 

Ének-zene 2         2 72 2         2 72 

Vizuális kultúra 2         2 72 2         2 72 

Technika és tervezés 1 1   2   4 144 1 1   2   4 144 

Testnevelés és sport 5         5 216 5         5 216 

Egyéb fogl.órak.                             

Tanulmányi         10 10 360         10 10 360 

Szabadidő       2 4 6 216       2 4 6 216 

Ebéd         5 5 180         5 5 180 

Korrepetálás       1 1 2 72       1 1 2 72 

Szakkör       1 1 2 72       1 1 2 72 

Összesen: 22 2 0 4 21 51 1944 22 2 0 4 21 51 1944 
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Székhely intézmény Normál 

Időkeret : max. 52               

  ELSŐ ÉVFOLYAM MÁSODIK ÉVFOLYAM 

A tanulók óraszáma:45 
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

  Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy Kerttanterv 

sz. 

Szabadon 

terv. 
Nkt.7§(6) 

csoport 

bontás 
Egésznapos 

heti 

óraszám 

éves 

óraszám 
kötött 

Szabadon 

terv. 
Nkt7§(6) 

csoport 

bontás 
Egésznapos 

heti 

óraszám 

éves  

óraszám   

Magyar nyelv és irod. 7 0,5       7,5 270 7 0,5       7,5 270 

Idegen nyelvek   1       1 36   1       1 36 

Matematika 4 0,5       4,5 162 4 0,5       4,5 162 

Erkölcstan 1         1 36 1         1 36 

Környezetismeret                             

Ének-zene 2         2 72 2         2 72 

Vizuális kultúra 2         2 72 2         2 72 

Technika és tervezés 1         1 36 1         1 36 

Testnevelés és sport 5         5 216 5         5 216 

Egyéb fogl.órak.                             

Tanulmányi         10 10 360         10 10 360 

Szabadidő         4 4 144         4 4 144 

Ebéd         5 5 180         5 5 180 

Korrepetálás         1 1 36         1 1 36 

Szakkör         1 1 36         1 1 36 

Összesen: 22 2 0   21 45 1656 22 2 0   21 45 1656 
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Székhely intézmény Angol 

Időkeret 

(kötelező+szabadon.) max. 52   

A tanulók óraszáma: 45   

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

  

ELSŐ ÉVFOLYAM MÁSODIK ÉVFOLYAM 

  
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy 
Kerttanterv 

sz. 

Szabadon 

tervezhető 
Nkt.7(6) 

csoport 

bontás 
Egésznapos 

heti 

óraszám 

éves 

óraszám 
kötött 

nem 

kötött 
Nkt.7§(6) 

csoport 

bontás 
egésznapos 

heti 

óraszám 

éves  

óraszám 

Magyar nyelv és irod. 7         7 252 7         7 252 

Idegen nyelvek   2   2   4 144   2   2   4 144 

Matematika 4         6 216 4         6 216 

Etika, hit-és erkölcstan 1         1 36 1         1 36 

Környezetismeret           1 36           1 36 

Ének-zene 2         2 72 2         2 72 

Vizuális kultúra 2         2 72 2         2 72 

Technika és terv. 1         1 36 1         1 36 

Testnevelés és sport 5         5 180 5         5 180 

Osztályfönöki             0             0 

Digitális kultúra                             

Tanulmányi         10 10 360         10 10 360 

Szabadidő         4 4 144         4 4 144 

Ebéd         5 5 180         5 5 180 

Korrepetálás         1 2 72         1 2 72 

Szakkör         1 2 72         1 2 72 

Összesen: 22 2 0   21 52 1872 22 2 0   21 52 1872 
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ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Úszó 

HARMADIK ÉVFOLYAM NEGYEDIK ÉVFOLYAM 

  
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy kötött 
Szabadon 

terv 
választható 

csoport 

bontás 
Egésznapos 

heti 

óraszám 

éves  

óraszám 
kötött 

Szabadon 

terv. 
választható 

csoport 

bontás 
Egésznapos 

heti 

óraszám 

éves  

óraszám 

Magyar nyelv és irod. 5 0,5       5 180 5 0,5       6 216 

Idegen nyelvek   1       1 36 2         2 72 

Matematika 4 0,5       4 144 4 0,5       4 144 

Etika/Hit-és 

erkölcstan 
1         1 36 1         1 36 

Környezetismeret 1         1 36 1         1 36 

Ének-zene 2         2 72 2         2 72 

Vizuális kultúra 2         2 72 1         1 36 

Technika és tervezés 1         1 36 1         1 36 

Testnevelés és sport 5     5   10 360 5 1   6   12 432 

Küzdelem és játék             0             0 

Digitális 1     1   2 72 1     1   2 72 

Tanulmányi         10 10 360         10 10 360 

Szabadidő       2 4 6 216         4 4 144 

ebéd         5 5 180         5 5 180 

Korrep, szakkör         1 1 36         1 1 36 

Edzés       1 1 2 72   1   1   2 72 
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Összesen: 22 2 0 7 21 53 1908 23 3 0 7 20 54 1944 

               Időkeret      

A tanulók óraszáma: 45               

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Köznevelési 

HARMADIK ÉVFOLYAM NEGYEDIK ÉVFOLYAM 

  
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy kötött 
Szabadon 

tervezhető 
Nkt.szerinti 

csoport 

bontás 

Iskolaottho- 

nos foglal 

kozások 

heti 

óraszám 

éves  

óraszám 
kötött 

Szabadon 

tervezhető 
Nkt.szerinti 

csoport 

bontás 

Iskolaottho- 

nos foglal 

kozások 

heti 

óraszám 

éves  

óraszám 

Magyar nyelv és 

irod. 
6   0,5     6,5 234 6 0,5       6 216 

Idegen nyelvek   1       1 36 2     2   4 144 

Matematika 4   0,5     4,5 162 4 0,5       4 144 

Etika hit-és 

Erkölcstan 
1         1 36 1         1 36 

Környezetismeret 1         1 36 1         1 36 

Ének-zene 1,5         1,5 54 1         2 72 

Vizuális kultúra 1,5         1,5 54 1         2 72 

Életvitel és gyakorlat 1         1 36 1         1 36 

Testnevelés és sport 5   1 6   12 432 5   1 6   12 432 

Önismeret/dráma 0,5         0,5 18 0,5         0,5 18 

Digitális k. 1     1   2 72 1     1   2 72 

Tanulmányi         10 10 360         10 10 360 



 

 

368 

Szabadidő       1 3 4 144       2 2 4 144 

Ebéd         5 5 180         5 5 180 

Szakkör, korrep.             0             0 

Edzés             0     1   1 1 36 

Sportágválasztás 0,5         0,5 18 0,5         0,5 18 

Összesen: 23 1 2 8 18 52 1872 24 1 2 9 18 56 2016 

               HARMADIK ÉVFOLYAM NEGYEDIK ÉVFOLYAM 

Matematika 
    Max. időkeret 53     Max. időkeret:56 

A tanulók óraszáma: 45                       

    
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

Tantárgy 

Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

kötött 
Szabadon 

tervezhető 
Nkt.7§(6) 

csoport 

bontás 
Egésznapos 

heti 

óraszám 

éves  

óraszám 
kötött nem kötött Nkt.7§(6) 

csoport 

bontás 
Egésznapos 

heti 

óraszám 

éves  

óraszám 

Magyar nyelv és irod. 5         6 216 5         7 252 

Idegen nyelvek   1       1 36 2         4 144 

Matematika 4 1   1   6 216 4 2   2   8 288 

Etika/Hit-és 

erkölcstan 
1         1 36 1         1 36 

Környezetismeret 1         1 36 1         2 72 

Ének-zene 2         2 72 2         2 72 

Vizuális kultúra 2         2 72 1         2 72 

Technika és tervezés 1         1 36 1         1 36 

Testnevelés és sport 5         5 180 5         5 180 
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Küzdelem és játék             0             0 

Digitális 1         1 36 1         1 36 

Tanulmányi         10 10 360         10 10 360 

Szabadidő       2 4 6 216       2 4 6 216 

Ebéd         5 5 180         5 5 180 

Korrep       1 2 3 108       1 1 2 72 

Szakkör       1 2 3 108             0 

Összesen: 22 2 0 4 23 53 1908 23 2 0 4 20 56 2016 

               Időkeret : 53       56   

A tanulók óraszáma: 45           

Kézműves HARMADIK ÉVFOLYAM NEGYEDIK ÉVFOLYAM 

    
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

  Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy 
kötött 

Szabadon 

tervezhető 
Nkt.7§(6) 

csoport 

bontás 
Egésznapos 

heti 

óraszám 

éves  

óraszám 
kötött 

Szabadon 

tervezhető 
Nkt.7§(6) 

csoport 

bontás 
Egésznapos 

heti 

óraszám 

éves  

óraszám   

Magyar nyelv és 

irod. 
5         5 216 5 0,5       6 216 

Idegen nyelvek   1       1 36 2           72 

Matematika 4         4 144 4 0,5       4 144 

Etika/Hit-és 

erkölcstan 
1         1 36 1         1 36 

Környezetismeret 1         1 36 1         2 72 

Ének-zene 2         2 72 2         2 72 

Vizuális kultúra 2         2 72 1         2 72 

Életvitel és gyakorlat 1 1   2   4 180 1 1   2   4 144 

Testnevelés és sport 5         5 180 5         5 180 

Küzdelem és játék                           0 
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Digitális kultúra 1     1   2 72 1     1   2 72 

Tanulmányi         10 10 360         10 10 360 

Szabadidő       2 4 6 360       3 3 6 216 

Ebéd         5 5 180         5 5 180 

korrep       1 1 2 72       1 1 2 72 

szakkör       1 1 2 36       1 1 2 72 

Összesen: 22 2 0 7 21 52 2052 23 2 0 8 20 53 1908 

               Időkeret : max.52       max.56   

A tanulók óraszáma: 45           

Normál HARMADIK ÉVFOLYAM NEGYEDIK ÉVFOLYAM 

    
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

  Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy 
kötött 

Szabadon 

tervezhető 
Nkt.7§(6) 

csoport 

bontás 
Egésznapos 

heti 

óraszám 

éves  

óraszám 
kötött 

Szabadon 

tervezhető 
Nkt.7§(6) 

csoport 

bontás 
Egésznapos 

heti 

óraszám 

éves  

óraszám   

Magyar nyelv és 

irod. 
5 0,5       5,5 198 5 1       6 216 

Idegen nyelvek   1       1 36 2           72 

Matematika 4 0,5       4,5 162 4 1       5 180 

Etika/Hit-és 

erkölcstan 
1         1 36 1         1 36 

Környezetismeret 1         1 36 1         2 72 

Ének-zene 2         2 72 2         2 72 

Vizuális kultúra 2         2 72 1         2 72 

Életvitel és gyakorlat 1         1 36 1         4 144 

Testnevelés és sport 5         5 180 5         5 180 

Küzdelem és játék                           0 

Digitális kultúra 1     1   2 72 1     1   2 72 
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Tanulmányi         10 10 360         10 10 360 

Szabadidő       2 4 6 216       3 3 6 216 

Ebéd         5 5 180         5 5 180 

korrep       1 1 2 72       1 1 2 72 

szakkör       1 1 2 72       1 1 2 72 

Összesen: 22 2 0 7 21 50 1800 23 2 0 8 20 54 1944 

               Időkeret : max.52       max.56   

A tanulók óraszáma: 45           

Angol HARMADIK ÉVFOLYAM NEGYEDIK ÉVFOLYAM 

    
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

  Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy 
kötött 

Szabadon 

tervezhető 
Nkt.7§(6) 

csoport 

bontás 
Egésznapos 

heti 

óraszám 

éves  

óraszám 
kötött 

Szabadon 

tervezhető 
Nkt.7§(6) 

csoport 

bontás 
Egésznapos 

heti 

óraszám 

éves  

óraszám   

Magyar nyelv és 

irod. 
5         5 198 5         6 216 

Idegen nyelvek   2   2   4 144 2 2       4 72 

Matematika 4         4 162 4         5 180 

Etika/Hit-és 

erkölcstan 
1         1 36 1         1 36 

Környezetismeret 1         1 36 1         2 72 

Ének-zene 2         2 72 2         2 72 

Vizuális kultúra 2         2 72 1         2 72 

Életvitel és gyakorlat 1         1 36 1         4 144 

Testnevelés és sport 5         5 180 5         5 180 

Küzdelem és játék                           0 

Digitális kultúra 1     1   2 72 1     1   2 72 

Tanulmányi         10 10 360         10 10 360 

Szabadidő       2 4 6 216         3 3 108 
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Ebéd         5 5 180         5 5 180 

korrep         1 2 72       1 1 2 72 

szakkör         1 2 72       1 1 2 72 

Összesen: 22 2 0 7 21 52 1908 23 2 0 8 20 55 1980 

                

 

Székhely intézmény 

Köznevelési 

ÖTÖDIK ÉVFOLYAM HATODIK ÉVFOLYAM 

  
Egyéb 

    
Egyéb 

  

Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy Kötött  Szabad 
Egésznapos Csop.b Nkt. heti  éves   

kötött Szabad 
Egésznapos Csopb. Nkt. heti  éves   

              
 

    

Magyar nyelv és irodalom 4         4 144 4         4,5 162 

Hon- és népismeret             0   0,5     0,5 1 36 

Önismeret, dráma-Dráma színház                             

Történelem 2         2 72 2         2 72 

Etika/Hit és erkölcstan 1         1 36 1         1 36 

1. idegen nyelv angol 3     3   6 216 3     3   6 216 

Állampolgári                             

Matematika 4 0,5       4,5 162 4         4,5 162 

Digitális kult. 1         1 36 1         1 36 

Természettudomány 2         2 72 2         2 72 

Fizika             0             0 

Biológia és eg             0             0 

Kémia             0             0 

Földrajz             0             0 

Ének-zene 1         1 36 1         1 36 

Vizuális kultúra 1         1 36 1         1 36 

Testnevelés 5     5 1 11 396 5     5 1 12 432 

Tanulásmódszertan 1         1 36             0 

Technika és tervezés 1     1   2 72 1     1   2 72 
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Közösségi nevelés 1         1 36 1         1 36 

Olimpiaismeret 0,5         0,5 18 0,5         0,5 18 

Küzdelem és játék             0             0 

Sportetika             0             0 

Edzés         1 1 36         0,5 0,5 18 

Korrep,tanulás segítése     1     1 36     1     1 36 

Napközi     12     12 432     12     11 396 

Tanszoba             0             0 

Összesen: 27,5 0,5 13 9 2 52 1872 26,5 0,5 13 9 2 52 1872 

               

Székhely intézmény 

Infó 

ÖTÖDIK ÉVFOLYAM HATODIK ÉVFOLYAM 

  
Egyéb 

    
Egyéb 

  

Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy Kerttanterv  Szabad 
Egésznapos csopb. 

Nkt. 
heti  éves   

kötött Szabad 
Egésznapos csopb. 

Nkt. 
heti  éves   

                

Magyar nyelv és irod. 4         4 144 4         5 180 

Hon- és népismeret,  dráma-
színház 

            0   1       1 36 

Történelem 2         2 72 2         2 72 

Etika/hit-és erkölcstan 1         1 36 1         1 36 

1. idegen nyelv angol 3     3   6 216 3     3   6 216 

Matematika 4         4 144 4         4 144 

Vizuális kultúra 1         1 36 1         1 36 

Természettudomány 2         2 72 2         2 72 

Fizika             0             0 

Biológia és egészségtan             0             0 

Kémia             0             0 

Földrajz             0             0 
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Ének-zene 2         2 72 1         1 36 

Digitális kultúra 1 1   2   4 144 1 1   2   4 144 

Mozgókép             0             0 

Testnevelés 5         5 180 5         5 180 

Állampolgári ism.             0             0 

Technika és tervezés 1     1   2 72 1     1   2 72 

Osztályfőnöki 1         1 36 1         1 36 

Küzdelem és játék             0             0 

Korrepetálás     2     2 72     1     1 36 

Szakkör     1     1 36           1 36 

Napközi     14     14      504     14     14 504 

Tanszoba             0             0 

Szabadidő/sport             0             0 

Összesen: 27 1 17 6 0 51 1836 26 2 15 6 0 51 1836 

               

Székhely intézmény 

Normál 

ÖTÖDIK ÉVFOLYAM HATODIK ÉVFOLYAM 

  
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy 
Kerttanterv 

sz. 
Szabad Egésznapos 

csopb. 
Nkt. 

heti  éves   
kötött Szabad Egésznapos csopb. Nkt. 

heti  éves   

          

Magyar nyelv és irod. 4 1       5 180 4 0,5       4,5 162 

Hon- és népismeret, tánc és 

dráma 
            0   1       1 36 

Történelem 2         2 72 2         2 72 

Etika, hit és er. 1         1 36 1         1 36 

1. idegen nyelv angol 3     3   6 216 3     3   6 216 

Matematika 4         5 180 4 0,5       4,5 162 

Vizuális kultúra 1         1 36 1         1 36 
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Természettudomány 2         2 72 2         2 72 

Fizika             0             0 

Biológia és egészségtan             0             0 

Kémia             0             0 

Földrajz             0             0 

Ének-zene 2         1 36 1         1 36 

Digitális kultúra 1         1 36 1         1 36 

Testnevelés 5         5 180 5         5 180 

Tanulásmódszetan             0             0 

Technika és tervezés 1     1   2 72 1     1   2 72 

Osztályfőnöki 1         1 36 1         1 36 

Küzdelem és játék             0             0 

Korrepetálás     2     2 72     2     2 72 

Szakkör     1     1 36     1     1 36 

Napközi     15     15 540     15     15 540 

Szabi, sport             0     1     1 36 

Tanszoba             0             0 

tánc             0             0 

Összesen: 27 1 18 4 0 50 1800 26 2 20 4 0 51 1836 

 

 

Normál HETEDIK ÉVFOLYAM NYOLCADIK ÉVFOLYAM 

    
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

  Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy kötött Szabad Egésznapos Csopb. Nkt. 
heti  éves   

kötött Szabad Egésznapos csopb Nkt. 
heti  éves   

        

Magyar nyelv és irod. 3 1       4 144 4 1       5 180 
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Hon- és népismeret, tánc és 
dráma 

  1       1 36             0 

Történelem 2         2 72 2         2 72 

Etika, hit és er. 1         1 36 1         1 36 

1. idegen nyelv angol 3     3   6 216 3     3   6 216 

Matematika 3         4 144 3 1       4 144 

Vizuális kultúra 1     1   2 72 1     1   2 72 

Természettudomány             0             0 

Fizika 1,5         2 72 1,5         1 36 

Biológia és egészségtan 1,5         1 36 1,5         2 72 

Kémia 1,5         2 72 1,5         1 36 

Földrajz 1,5         1 36 1,5         2 72 

Ének-zene 1         1 36 1         1 36 

Digitális kultúra 1         1 36 1         1 36 

Testnevelés 5         5 180 5         5 180 

Tanulásmódszetan             0             0 

Technika és tervezés 1         1 36             0 

Osztályfőnöki 1         1 36 1         1 36 

Küzdelem és játék             0             0 

Korrepetálás     2     2 72     2     2 72 

Szakkör     2     2 72     2     2 72 

Napközi             0             0 

Szabi, sport     2     2 72     2     2 72 

Tanszoba     15     15 540     15     15 540 

tánc             0             0 

Összesen: 28 2 21 4 0 56 2016 28 2 21 4 0 55 1980 

               
Infó HETEDIK ÉVFOLYAM NYOLCADIK ÉVFOLYAM 
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Tantárgy 
  

Egyéb 
    

Egyéb 
  

Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Magyar nyelv és irod. 

kötött Szabad Egésznapos Csopb Nkt. 

heti  éves   

kötött Szabad Egésznapos 

csopb 

Nkt. 

heti  éves   

Hon- és népismeret, tánc és 

dráma 
          

Történelem 3         4 144 3 1       5 180 

Etika, hit és er.   1       1 36             0 

1. idegen nyelv angol 2         2 72 2         2 72 

Matematika 1         1 36 1         1 36 

Vizuális kultúra 3     3   6 216 3     3   6 216 

Természettudomány 3         3 108 3         3 108 

Fizika 1 1   2   6 216 1 1   2   4 144 

Biológia és egészségtan             0           0 0 

Kémia 1,5         1,5 54 1         1,5 54 

Földrajz 1,5         1,5 54 2         1,5 54 

Ének-zene 1,5         1,5 54 1         1,5 54 

Digitális kultúra 1,5         1,5 54 2         1,5 54 

Testnevelés 1         1 36 1         1 36 

Tanulásmódszetan 1         1 36 1         1 36 

Technika és tervezés             0             0 

Osztályfőnöki 5         5 180 5         5 180 

Küzdelem és játék             0 1         1 36 

Korrepetálás 1     1   2 72             0 

Szakkör 1         1 36 1         1 36 

Napközi             0             0 

Szabi, sport     2     2 72     2     2 72 

Tanszoba     2     2 72     1     1 36 

tánc             0             0 
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    13     13 468     15     15 540 

Összesen: 28 2 17 7 0 56 2016 28 2 18 5 0 54 1944 

               

 

  

            

Közneve lési 

HETEDIK ÉVFOLYAM NYOLCADIK ÉVFOLYAM 

  
Egyéb 

    
Egyéb 

  

Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy kötött Szabad 
Egésznapos csopb. Nkt. heti  éves   

kötött Szabad 
Egészn csopb. Nkt. heti  éves   

                    

Magyar nyelv és irod. 3 1       4 144 3         3 108 

Hon- és népismeret, tánc és 

dráma 
1         0 0 0         0 0 

Történelem 0,5         0,5 18 1         1 36 

Etika, hit és er. 2         2 72 2         2 72 

1. idegen nyelv angol 1         1 36 1         1 36 

Matematika 3     3   6 216 3     3   6 216 

Vizuális kultúra               1         1 36 

Természettudomány 3         3 108 3 0,5       4 144 

Fizika 1     1   2 72 1     1   2 72 

Biológia és egészségtan 0         0 0 0         0 0 

Kémia 1,5         1,5 54 1,5         1,5 54 

Földrajz 1,5         1,5 54 1,5         1,5 54 

Ének-zene 1,5         1,5 54 1,5         1,5 54 

Digitális kultúra 1,5         1,5 54 1,5         1,5 54 

Testnevelés 1         1 36 1         1 36 

Tanulásmódszetan 1         1 36 1         1 36 

Technika és tervezés 5     5   10 360 5     5   10 360 
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Osztályfőnöki 0           0             0 

Küzdelem és játék 1     1   2 72 0       0 0 0 

Korrepetálás 1         1 36 1         1 36 

Szakkör           0 0               

Napközi             0             0 

Szabi, sport 0,5         0,5 18 0,5         0,5 18 

Tanszoba     2   2 4 144         2 2 72 

tánc     2     2 72     2     2 72 

              0             0 

      10     10 360     12     12 432 

Összesen: 30 1 14 10 2 56 2016 29,5 0,5 14     55,5 1998 

 

 

Szabó Lőrinc tagintézmény 

Normál 

Időkeret : max. 52               

  ELSŐ ÉVFOLYAM MÁSODIK ÉVFOLYAM 

A tanulók óraszáma:45 
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

  Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy Kerttanterv 

sz. 

Szabadon 

terv. 
Nkt.7§(6) 

csoport 

bontás 
Egésznapos 

heti 

óraszám 

éves 

óraszám 
kötött 

Szabadon 

terv. 
Nkt7§(6) 

csoport 

bontás 
Egésznapos 

heti 

óraszám 

éves  

óraszám   

Magyar nyelv és 
irod. 

7 1       8 288 7 1       8 288 

Idegen nyelvek           0             0   

Matematika 4         4 144 4         4 144 

Erkölcstan 1         1 36 1         1 36 

Környezetismeret                             
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Ének-zene 2         2 72 2         2 72 

Vizuális kultúra 2         2 72 2         2 72 

Technika és 
tervezés 

1 1       2 72 1 1       2 72 

Testnevelés és 

sport 
5         5 180 5         5 180 

Egyéb fogl.órak.                             

Tanulmányi         10 10 360         10 10 360 

Szabadidő         5 5 180         5 5 180 

Ebéd         5 5 180         5 5 180 

Korrepetálás                             

Szakkör         1 1 36         1 1 36 

Összesen: 22 2 0   21 45 1620 22 2 0   21 45 1620 
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Normál HARMADIK ÉVFOLYAM NEGYEDIK ÉVFOLYAM 

    
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

  Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy 
kötött 

Szabadon 

tervezhető 
Nkt.7§(6) 

csoport 

bontás 
Egésznapos 

heti 

óraszám 

éves  

óraszám 
kötött 

Szabadon 

tervezhető 
Nkt.7§(6) 

csoport 

bontás 
Egésznapos 

heti 

óraszám 

éves  

óraszám   

Magyar nyelv és 

irod. 
5 0,5       5,5 198 5 1       6 216 

Idegen nyelvek   1       1 36 2           72 

Matematika 4 0,5       4,5 162 4 1       5 180 

Etika/Hit-és 

erkölcstan 
1         1 36 1         1 36 

Környezetismeret 1         1 36 1         2 72 

Ének-zene 2         2 72 2         2 72 

Vizuális kultúra 2         2 72 1         2 72 

Életvitel és gyakorlat 1         1 36 1         4 144 

Testnevelés és sport 5         5 180 5         5 180 

Küzdelem és játék                           0 

Digitális kultúra 1     1   2 72 1     1   2 72 

Tanulmányi         10 10 360         10 10 360 

Szabadidő       2 4 6 216       3 3 6 216 

Ebéd         5 5 180         5 5 180 

korrep       1 1 2 72       1 1 2 72 

szakkör       1 1 2 72       1 1 2 72 

Összesen: 22 2 0 7 21 50 1800 23 2 0 8 20 54 1944 
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Normál 

ÖTÖDIK ÉVFOLYAM HATODIK ÉVFOLYAM 

  
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy 
Kerttanterv 

sz. 
Szabad Egésznapos 

csopb. 
Nkt. 

heti  éves   
kötött Szabad Egésznapos csopb. Nkt. 

heti  éves   

          

Magyar nyelv és irod. 4         4 144 4         4 144 

Hon- és népismeret, tánc és 
dráma 

            0   1       1 36 

Történelem 2         2 72 2         2 72 

Etika, hit és er. 1         1 36 1         1 36 

1. idegen nyelv angol 3 1       4 144 3 1       4 144 

Matematika 4         4 144 4         4 144 

Vizuális kultúra 1         1 36 1         1 36 

Természettudomány 2         2 72 2         2 72 

Fizika             0             0 

Biológia és egészségtan             0             0 

Kémia             0             0 

Földrajz             0             0 

Ének-zene 2         2 72 1         1 36 

Digitális kultúra 1         1 36 1         1 36 

Testnevelés 5         5 180 5         5 180 

Technika és tervezés 1         1 36 1         1 36 

Osztályfőnöki 1         1 36 1         1 36 

Küzdelem és játék             0             0 

Korrepetálás     1     1 36     1     1 36 

Szakkör     1 1   2 72     1 1   2 72 

Napközi     15     15 540     15     15 540 

Összesen: 27 1 17 1 0 46 1656 26 2 17 1 0 46 1656 
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Normál HETEDIK ÉVFOLYAM NYOLCADIK ÉVFOLYAM 

    
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

  Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy kötött Szabad Egésznapos Csopb. Nkt. 
heti  éves   

kötött Szabad Egésznapos csopb Nkt. 
heti  éves   

        

Magyar nyelv és irod. 3 1       4 144 4 1       5 180 

Hon- és népismeret, tánc és 
dráma 

  1       1 36             0 

Történelem 2         2 72 2         2 72 

Etika, hit és er. 1         1 36 1         1 36 

1. idegen nyelv angol 3     3   6 216 3     3   6 216 

Matematika 3         4 144 3 1       4 144 

Vizuális kultúra 1     1   2 72 1     1   2 72 

Természettudomány             0             0 

Fizika 1,5         2 72 1,5         1 36 

Biológia és egészségtan 1,5         1 36 1,5         2 72 

Kémia 1,5         2 72 1,5         1 36 

Földrajz 1,5         1 36 1,5         2 72 

Ének-zene 1         1 36 1         1 36 

Digitális kultúra 1         1 36 1         1 36 

Testnevelés 5         5 180 5         5 180 

Tanulásmódszetan             0             0 

Technika és tervezés 1         1 36             0 

Osztályfőnöki 1         1 36 1         1 36 

Küzdelem és játék             0             0 

Korrepetálás     2     2 72     2     2 72 

Szakkör     2     2 72     2     2 72 

Napközi             0             0 
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Szabi, sport     2     2 72     2     2 72 

Tanszoba     15     15 540     15     15 540 

tánc             0             0 

Összesen: 28 2 21 4 0 56 2016 28 2 21 4 0 55 1980 
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Szőlőskerti Tagintézmény 

 

Angol kéttannyelvű 

ELSŐ ÉVFOLYAM MÁSODIK ÉVFOLYAM 

 Nem kötelező   Nem kötelező  
Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy Kerettanterv szerinti Szabad+kéttannyelv Egésznapos 
Csoportb. 

Nkt. 
heti  éves  

Kerettanterv szerinti Szabad+kéttannyelv Egésznapos Csoportb. Nkt. 
heti  éves  

     
Magyar nyelv és irodalom 7 

    
7 252 7 

    
7 252 

Etika, hit és erkölcstan 1 
    

1 36 1 
    

1 36 

Első idegen nyelv-angol 
 4 

 
4 

 
4 144 

 
4 

 
4 

 
4 144 

Matematika 4 
    

4 144 4 
    

4 144 

Digitális kultúra 
      

0 
      

0 

Környezetismeret 
      

0 
      

0 

Ének-zene 2 
    

2 72 2 
    

2 72 

Vizuális kultúra 2 
    

2 72 2 
    

2 72 

Testnevelés 5 
    

5 180 5 
    

5 180 

Technika és tervezés 1 
    

1 36 1 
    

1 36 

Osztályfőnöki 
      

0 
      

0 

Korrepetálás 
  

1 
  

1 36 
  

1 
  

1 36 

Szakkör 
  

1 
  

1 36 
  

1 
  

1 36 

Tanulmányi 
  

7 
  

7 252 
  

7 
  

7 252 

Szabadidő 
  

5 
  

5 180 
  

5 
  

5 180 

Ebéd 
  

5 
  

5 180 
  

5 
  

5 180 

Összesen: 22 4 19 4 0 45 1620 22 4 19 4 0 45 1620 
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HARMADIK ÉVFOLYAM NEGYEDIK ÉVFOLYAM 

 Nem kötelező   Nem kötelező  
Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Kerettanterv 

szerinti 
Szabad+kéttannyelv Egésznapos Csoportb. Nkt. 

heti  éves  Kerettanterv 

szerinti 
Szabad+kéttannyelv Egésznapos Csoportb. Nkt. 

heti  éves  

    
5 

    
5 180 5 

    
5 180 

1 
    

1 36 1 
    

1 36 

 
4 

 
4 

 
4 144 2 3 

 
5 

 
5 180 

4 
    

4 144 4 
    

4 144 

1 
    

1 36 1 
    

1 36 

1 
    

1 36 1 1 
   

2 72 

2 
    

2 72 2 
    

2 72 

2 
    

2 72 1 
    

1 36 

5 
    

5 180 5 
    

5 180 

1 
    

1 36 1 
    

1 36 

      
0 

      
0 

  
1 

  
1 36 

  
1 

  
1 36 

  
1 

  
1 36 

  
1 

  
1 36 

  
7 

  
7 252 

  
6 

  
6 216 

  
5 

  
5 180 

  
5 

  
5 180 

  
5 

  
5 180 

  
5 

  
5 180 

22 4 19 4 0 45 1620 23 4 18 5 0 45 1620 
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5-6. Időkeret: 53 
      

ANGOL 
 

 

ÖTÖDIK ÉVFOLYAM HATODIK ÉVFOLYAM 

 Nem kötelező   Nem kötelező  
Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy Kerettanterv szerinti Szabad+kéttannyelv Egésznapos 
Csoportb. 

Nkt. 
heti  éves  

Kerettanterv szerinti Szabad+kéttannyelv Egésznapos Csoportb. Nkt. 
heti  éves  

     
Magyar nyelv és irodalom 4 

    
4 144 4 

    
4 144 

Dráma és színház 
              

Hon- és népismeret 
        

1 
   

1 36 

Történelem 2 
    

2 72 2 
    

2 72 

Állampolgári ismeretek 
              

Etika, hit- és erkölcstan 1 
    

1 36 1 
    

1 36 

Élő idegen nyelv-angol 3 2 
 

5 
 

5 180 3 2 
 

5 
 

5 180 

Matematika 4 
    

4 144 4 
    

4 144 

Digitális kultúra 1 
  

1 
 

1 36 1 
  

1 
 

1 36 

Természettudomány 2 
  

1 
 

2 72 2 
  

1 
 

2 72 

Fizika 
      

0 
      

0 

Biológia 
      

0 
      

0 

Kémia 
      

0 
      

0 

Földrajz 
      

0 
      

0 

Ének-zene 2 
    

2 72 1 
    

1 36 

Vizuális kultúra 1 
    

1 36 1 
    

1 36 

Testnevelés 5 
    

5 180 5 
    

5 180 

Technika és tervezés 1 
  

1 
 

1 36 1 
  

1 
 

1 36 

Osztályfőnöki 1 
    

1 36 1 
    

1 36 

Célnyelvi civilizáció  
 

1 
 

1 
 

1 36 
 

1 
 

1 
 

1 36 

Korrepetálás 
  

1 
  

1 36 
  

1 
  

1 36 

Szakkör 
  

1 
  

1 36 
  

1 
  

1 36 



 

 

388 

Tanulmányi foglalkozás 
  

10 
  

10 360 
  

8 
  

8 288 

Szabadidő 
  

3 
  

3 108 
  

5 
  

5 180 

Tanszoba 
      

0 
      

0 

Ebéd 
      

0 
      

0 

Összesen: 27 3 15 9 0 45 1620 26 4 15 9 0 45 1620 

 

      

7-8. Időkeret: 56 

HETEDIK ÉVFOLYAM NYOLCADIK ÉVFOLYAM 

 Nem kötelező   Nem kötelező  
Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Kerettanterv 
szerinti 

Szabad+kéttannyelv Egésznapos Csoportb. Nkt. 
heti  éves  Kerettanterv 

szerinti 
Szabad+kéttannyelv Egésznapos Csoportb. Nkt. 

heti  éves  

    
3 

    
3 108 3 

    
3 108 

 
1 

   
1 36 

       

      
0 

      
0 

2 
    

2 72 2 
    

2 72 

       
1 

    
1 36 

1 
    

1 36 1 
    

1 36 

3 2 
 

5 
 

5 180 3 2 
 

5 
 

5 180 

3 
    

3 108 3 
    

3 108 

1 
  

1 
 

1 36 1 
  

1 
 

1 36 

      
0 

      
0 

1 
    

1 36 2 
    

2 72 

2 
    

2 72 1 
    

1 36 

1 
    

1 36 2 
    

2 72 

2 
  

1 
 

2 72 1 1 
 

1 
 

2 72 

1 
    

1 36 1 
    

1 36 

1 
    

1 36 1 
    

1 36 

5 
    

5 180 5 
    

5 180 

1 
    

1 36 
      

0 
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1 
    

1 36 1 
    

1 36 

 
1 

 
1 

 
1 36 

 
1 

 
1 

 
1 36 

  
1 

  
1 36 

  
1 

  
1 36 

  
1 

  
1 36 

  
1 

  
1 36 

      
0 

      
0 

      
0 

     
2 72 

  
15 

  
15 540 

  
15 

  
15 540 

      
0 

      
0 

28 4 17 8 0 49 1764 28 4 17 8 0 51 1836 
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Normál 

ELSŐ ÉVFOLYAM MÁSODIK ÉVFOLYAM 

 Nem kötelező   Nem kötelező  
Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy Kerettanterv szerinti Szabad Egésznapos 
csopb. 

Nkt. 
heti  éves  

Kerettanterv szerinti Szabad Egésznapos csopb. Nkt. 
heti  éves  

     
Magyar nyelv és irodalom 7 1 

   
8 288 7 1 

   
8 288 

Etika, hit- és erkölcstan 1 
    

1 36 1 
    

1 36 

Élő idegen nyelv (angol, német) 
      

0 
      

0 

Matematika 4 
    

4 144 4 
    

4 144 

Digitális kultúra 
      

0 
      

0 

Környezetismeret 
      

0 
      

0 

Ének-zene 2 
    

2 72 2 
    

2 72 

Vizuális kultúra 2 
    

2 72 2 
    

2 72 

Testnevelés 5 
    

5 180 5 
    

5 180 

Technika és tervezés 1 1 
   

2 72 1 1 
   

2 72 

Osztályfőnöki 
      

0 
      

0 

Korrepetálás 
  

1 
  

1 36 
  

1 
  

1 36 

Szakkör 
  

1 
  

1 36 
  

1 
  

1 36 

Tanulmányi 
  

10 
  

10 360 
  

10 
  

10 360 

Szabadidő 
  

4 
  

4 144 
  

4 
  

4 144 

Ebéd 
  

5 
  

5 180 
  

5 
  

5 180 

Összesen: 22 2 21 0 0 45 1620 22 2 21 0 0 45 1620 
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Normál 
     

4. Időkeret: 55 

HARMADIK ÉVFOLYAM NEGYEDIK ÉVFOLYAM 

 Nem kötelező   Nem kötelező  
Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Kerettanterv 
szerinti 

Szabad Egésznapos Csopb. Nkt. 
heti  éves  

Kerettanterv 

szerinti 
Szabad 

Egésznapos csopb Nkt. 
heti  éves  

      
5 1 

   
6 216 5 1 

   
6 216 

1 
    

1 36 1 
    

1 36 

      
0 2 

    
2 72 

4 
    

4 144 4 
    

4 144 

1 
    

1 36 1 
    

1 36 

1 1 
   

2 72 1 1 
   

2 72 

2 
    

2 72 2 
    

2 72 

2 
    

2 72 1 
    

1 36 

5 
    

5 180 5 
    

5 180 

1 
    

1 36 1 
    

1 36 

  
1 

  
1 36 

  
1 

  
1 36 

  
1 

  
1 36 

  
1 

  
1 36 

  
10 

  
10 360 

  
10 

  
10 360 

  
4 

  
4 144 

  
3 

  
3 108 

  
5 

  
5 180 

  
5 

  
5 180 

22 2 21 0 0 45 1620 23 2 20 0 0 45 1620 
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5-6. Időkeret: 53 - Normál 
      

  
      

7-8. Időkeret: 56 

 

ÖTÖDIK ÉVFOLYAM HATODIK ÉVFOLYAM HETEDIK ÉVFOLYAM NYOLCADIK ÉVFOLYAM 

Kötelező Nem kötelező 
  

Nem kötelező 
  

Nem kötelező 
  

Nem kötelező 
 

Összes

en 
Kötelező 

Összes

en 
Kötelező 

Összes

en 
Kötelező 

Összes

en 

Tantárgy 
Kerettan

terv 
szerinti 

Szab

ad 

Egészna

pos 

Csopo
rtb. Nk

t. 

he

ti  

éve

s  
Kerettan

terv 
szerinti 

Szab

ad 

Egészna

pos 

Csopo

rtb. 

Nk

t. 

he
ti  

éves  Kerettan

terv 
szerinti 

Szab

ad 

Egészna

pos 

Csopo

rtb. 

Nk

t. 

he
ti  

éves  Kerettan

terv 
szerinti 

Szab

ad 

Egészna

pos 

Csopo

rtb. 

Nk

t. 

het
i  

éves  

         
Magyar nyelv 

és irodalom 
4 

    
4 

14
4 

4 
    

4 
14
4 

3 
    

3 
10
8 

3 0,5 
   

3,
5 

12

6 

Dráma és 

színház                
1 

   
1 36 

       
Hon- és 

népismeret         
1 

   
1 36 

      
0 

      
0 

Történelem  2 
    

2 72 2 
    

2 72 2 
    

2 72 2 
    

2 72 

Állampolgári 

ismeretek                      
1 

    
1 36 

Etika, hit- és 
erkölcstan 1 

    
1 36 1 

    
1 36 1 

    
1 36 1 

    
1 36 

Élő idegen 

nyelv (angol, 

német) 
3 

  
3 

 
3 

10
8 

3 
  

3 
 

3 
10
8 

3 
  

3 
 

3 
10
8 

3 
  

3 
 

3 
10

8 

Matematika 4 
    

4 
14
4 

4 
    

4 
14
4 

3 1 
   

4 
14
4 

3 1 
   

4 
14

4 

Digitális 

kultúra 1 1 
 

2 
 

2 72 1 1 
 

2 
 

2 72 1 
  

1 
 

1 36 1 
  

1 
 

1 36 

Természettudo

mány 2 
    

2 72 2 
    

2 72 
             

0 

Fizika 
      

0 
      

0 1 
    

1 36 2 
    

2 72 

Biológia 
      

0 
      

0 2 
    

2 72 1 0,5 
   

1,
5 

54 

Kémia 
      

0 
      

0 1 
    

1 36 2 
    

2 72 

Földrajz 
      

0 
      

0 2 
    

2 72 1 
    

1 36 

Ének-zene 2 
    

2 72 1 
    

1 36 1 
    

1 36 1 
    

1 36 

Vizuális 
kultúra 1 

    
1 36 1 

    
1 36 1 

    
1 36 1 

    
1 36 
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Testnevelés 5 
    

5 
18
0 

5 
    

5 
18
0 

5 
    

5 
18
0 

5 
    

5 
18

0 

Technika és 

tervezés 1 
  

1 
 

1 36 1 
  

1 
 

1 36 1 
  

1 
 

1 36 
      

0 

Osztályfőnöki 1 
    

1 36 1 
    

1 36 1 
    

1 36 1 
    

1 36 

Korrepetálás 
  

1 
  

1 36 
  

1 
  

1 36 
  

1 
  

1 36 
  

2 
  

2 72 

Szakkör 
  

1 
  

1 36 
  

1 
  

1 36 
  

1 
  

1 36 
  

2 
  

2 72 

Napközi/egész

napos   
15 

  

1
5 

54
0   

15 
  

1
5 

54
0       

0 
      

0 

Tanszoba 
      

0 
      

0 
  

15 
  

1
5 

54
0   

15 
  

1
5 

54

0 

Összesen

: 
27 1 17 6 0 45 

16

20 
26 2 17 6 0 

4

5 

16

20 
28 2 17 5 0 

4

7 

16

92 
28 2 19 4 0 49 

17

64 
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Angol 

kéttannyelvű 

ÖTÖDIK ÉVFOLYAM HATODIK ÉVFOLYAM 

 Nem kötelező   Nem kötelező  Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy 
Kerettanterv 

szerinti 
Szabad+kéttannyelv Egésznapos 

Csoportb. 
Nkt. 

heti  éves  Kerettanterv 

szerinti 
Szabad+kéttannyelv Egésznapos Csoportb. Nkt. 

heti  éves  

     
Magyar nyelv és 
irodalom 

4 
    

4 144 4 
    

4 144 

Dráma és színház 
              

Hon- és népismeret 
        

1 
   

1 36 

Történelem 2 
    

2 72 2 
    

2 72 
Állampolgári ismeretek 

              
Etika, hit- és erkölcstan 1 

    
1 36 1 

    
1 36 

Élő idegen nyelv-angol 3 2 
 

5 
 

5 180 3 2 
 

5 
 

5 180 

Matematika 4 
    

4 144 4 
    

4 144 

Digitális kultúra 1 
  

1 
 

1 36 1 
  

1 
 

1 36 

Természettudomány 2 
  

1 
 

2 72 2 
  

1 
 

2 72 

Fizika 
      

0 
      

0 

Biológia 
      

0 
      

0 

Kémia 
      

0 
      

0 

Földrajz 
      

0 
      

0 

Ének-zene 2 
    

2 72 1 
    

1 36 

Vizuális kultúra 1 
    

1 36 1 
    

1 36 

Testnevelés 5 
    

5 180 5 
    

5 180 

Technika és tervezés 1 
  

1 
 

1 36 1 
  

1 
 

1 36 

Osztályfőnöki 1 
    

1 36 1 
    

1 36 

Célnyelvi civilizáció  
 

1 
 

1 
 

1 36 
 

1 
 

1 
 

1 36 

Korrepetálás 
  

1 
  

1 36 
  

1 
  

1 36 

Szakkör 
  

1 
  

1 36 
  

1 
  

1 36 
Tanulmányi 

foglalkozás   
10 

  
10 360 

  
8 

  
8 288 

Szabadidő 
  

3 
  

3 108 
  

5 
  

5 180 

Tanszoba 
      

0 
      

0 

Ebéd 
      

0 
      

0 

Összesen: 27 3 15 9 0 45 1620 26 4 15 9 0 45 1620 

 

 

 



 

 

395 

Normál 

ÖTÖDIK ÉVFOLYAM HATODIK ÉVFOLYAM 

Kötelező Nem kötelező   Nem kötelező  
Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy 
Kerettanterv 

szerinti 
Szabad Egésznapos 

Csoportb. 
Nkt. 

heti  éves  Kerettanterv 

szerinti 
Szabad Egésznapos Csoportb. Nkt. 

heti  éves  

     
Magyar nyelv és 

irodalom 
4 

    
4 144 4 

    
4 144 

Dráma és színház 
              

Hon- és népismeret 
        

1 
   

1 36 

Történelem  2 
    

2 72 2 
    

2 72 

Állampolgári ismeretek 
              

Etika, hit- és erkölcstan 1 
    

1 36 1 
    

1 36 
Élő idegen nyelv (angol, 

német) 
3 

  
3 

 
3 108 3 

  
3 

 
3 108 

Matematika 4 
    

4 144 4 
    

4 144 

Digitális kultúra 1 1 
 

2 
 

2 72 1 1 
 

2 
 

2 72 

Természettudomány 2 
    

2 72 2 
    

2 72 

Fizika 
      

0 
      

0 

Biológia 
      

0 
      

0 

Kémia 
      

0 
      

0 

Földrajz 
      

0 
      

0 

Ének-zene 2 
    

2 72 1 
    

1 36 

Vizuális kultúra 1 
    

1 36 1 
    

1 36 

Testnevelés 5 
    

5 180 5 
    

5 180 

Technika és tervezés 1 
  

1 
 

1 36 1 
  

1 
 

1 36 

Osztályfőnöki 1 
    

1 36 1 
    

1 36 

Korrepetálás 
  

1 
  

1 36 
  

1 
  

1 36 

Szakkör 
  

1 
  

1 36 
  

1 
  

1 36 

Napközi/egésznapos 
  

15 
  

15 540 
  

15 
  

15 540 

Tanszoba 
      

0 
      

0 

Összesen: 27 1 17 6 0 45 1620 26 2 17 6 0 45 1620 
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Zelk Zoltán Tagintézmény 

Angol kéttannyelvű 

 

Tantárgy 

1.b osztály 2.b osztály 3. b osztály 4. bosztály 
 

kötelező 
óra 

Tanár 
neve 

kötelező 
óra 

Tanár 
neve 

kötelező 
óra 

Tanár 
neve 

kötelező 
óra 

Tanár 
neve 

 Magyar nyelv és 

irodalom 7 

 

7 

 

6,5 

 

7 

  Matematika 4 

 

4 

 

4 

 

4 

  Etika/hit és erkölcstan 1 

 

1 

 

1 

 

1 

  Környezetismeret 

    

1 

 

1 

  Angol természetismeret 

    

1 

 

1 

  Angol ének 1 

 

1 

 

1 

 

1 

  Angol technika 1 

 

1 

      Angol rajz 1 

 

1 

 

1 

 

1 

  Angol nyelv 4 

 

4 

 

5 

 

5 

  Ének-zene 1 

 

1 

 

1 

 

1 

  Vizuális kultúra 1 

 

1 

 

1 

 

1 

  Technika és tervezés 

    

1 

 

1 

  Digitális kultúra 

    

0,5 

 

0,5 

  Testnevelés 5 

 

5 

 

5 

 

5 

  Angol nyelv (szakkör) 1 

 

1 

      

Iskolaotthon / napközi 18 

 

18 

 

16 

 

15,5 

  Összesen  45 
 

45 
 

45 
 

45 
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Német kéttannyelvű  

 

 
        

Tantárgy 
1.a osztály 2.a osztály 3.a osztály 4.a osztály 

kötelező óra Tanár neve kötelező óra Tanár neve kötelező óra Tanár neve kötelező óra Tanár neve 

Magyar nyelv és irodalom 7 

 

7 

 

6,5 

 

7 

 Matematika 4 

 

4 

 

4 

 

4 

 Etika/hit és erkölcstan 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 Környezetismeret 

    

1 

 

1 

 Német természetismeret 

    

1 

 

1 

 Német ének 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 Német technika 1 

 

1 

     Német rajz 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 Német nyelv 4 

 

4 

 

5 

 

5 

 Ének-zene 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 Vizuális kultúra 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 Technika és tervezés 

    

1 

 

1 

 Digitális kultúra 

    

0,5 

 

0,5 

 Testnevelés 4 

 

4 

 

5 

 

5 

 Német nyelv (szakkör) 1 

 

1 

     Német tánc 1 

 

1 

     Iskolaotthon / napközi 18 

 

18 

 

16 

 

15,5 

 
         Összesen  45 

 
45 

 
45 

 
45 
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Angol kéttannyelvű 
 

2020. szeptember 
  

2021. szeptember 
 

Tantárgy 

5. osztály 6.osztály 

k
ö
te

le
z
ő

 

ó
ra

 

s
z
a
b
a
d
o
n

 

v
á
la

s
z
to

tt
 

ó
ra

 

k
é
tt
a
n
ín

á
s
i 

n
y
e
lv

ű
 

ö
s
s
z
e
s
 ó

ra
 

k
ö
te

le
z
ő

 

ó
ra

 

s
z
a
b
a
d
o
n

 

v
á
la

s
z
to

tt
 

ó
ra

 

k
é
tt
a
n
ín

á
s
i 

n
y
e
lv

ű
 

ö
s
s
z
e
s
 ó

ra
 

Magyar nyelv és 
irodalom 4     4 4     4 

Matematika 4     4 4     4 

Történelem 2     2 2     2 

Állampolgári ismeretek       0       0 

Hon- és népismeret       0   1   1 

Etika/hit és erkölcstan 1     1 1     1 

Környezetismeret       0       0 

Természettudomány 2     2 2     2 

Kémia       0       0 

Fizika       0       0 

Biológia       0       0 

Földrajz       0       0 

Angol nyelv 3   2 5 3   2 5 

Célnyelvi civilizáció   1   1   1   1 

Ének-zene 2     2 1     1 

Vizuális kultúra 1     1 1     1 

Dráma és színház       0       0 

Technika és tervezés 1     1 1     1 

Digitális kultúra 1     1 1     1 

Testnevelés 5     5 5     5 

Osztályfőnöki 1     1 1     1 
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2022. szeptember 

  
2023. szeptember 

 
7. osztály 8.osztály 

k
ö
te

le
z
ő

 

ó
ra

 

s
z
a
b
a
d
o
n

 

v
á
la

s
z
to

tt
 

ó
ra

 

k
é
tt
a
n
ín

á
s
i 

n
y
e
lv

ű
 

ö
s
s
z
e
s
 ó

ra
 

k
ö
te

le
z
ő

 

ó
ra

 

s
z
a
b
a
d
o
n

 

v
á
la

s
z
to

tt
 

ó
ra

 

k
é
tt
a
n
ín

á
s
i 

n
y
e
lv

ű
 

ö
s
s
z
e
s
 ó

ra
 

3     3 3 1   4 

3     3 3     3 

2     2 2     2 

      0 1     1 

      0       0 

1     1 1     1 

      0       0 

      0       0 

1,5     1,5 1,5     1,5 

1,5     1,5 1,5     1,5 

1,5     1,5 1,5     1,5 

1,5     1,5 1,5     1,5 

3   2 5 3   2 5 

  1   1   1   1 

1     1 1     1 

1     1 1     1 

  1   1       0 

1     1       0 

1     1 1     1 

5     5 5     5 

1     1 1     1 
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Időkeret 

(kötelező+szabad
on  t.) 
 

52 52 52 52 

A tanulók 

óraszáma 
23 + 2 + 4 (az első szám a kerettanterv szerinti kötelező órák száma ; a második szám 

a kötelezően választható órák száma; a harmadik a kéttannyelvű szabadon választható 
órák száma) 

23 + 2 + 4 (az első szám a kerettanterv szerinti kötelező 

órák száma ; a második szám a kötelezően választható 
órák száma; a harmadik a kéttannyelvű szabadon 

választható órák száma) 

22 + 3 + 4 (az 

első szám a 
kerettanterv 

szerinti kötelező 

órák száma ; a 

második a 

kötelezően 

választható órák; 
a harmadik a 

szabadon 

választható órák 
száma) 

24+3+4 (az első szám a 

kerettanterv szerinti kötelező 
órák száma ; a második szám 

a kötelezően választható órák 

száma; a harmadik a 

kéttannyelvű szabadon 

választható órák száma) 

 
ÁLTALÁNOS ISKOLA NÉMET KÉTTANNYELVŰ OKTATÁS 

 ELSŐ ÉVFOLYAM MÁSODIK  ÉVFOLYAM HARMADIK  ÉVFOLYAM NEGYEDIK  ÉVFOLYAM 
 

Kötelező 

Nem 

kötelező 

heti 

időkeret 

terhére 

 
Összesen 

 
Kötelező 

Nem 

kötelező 

heti 

időkeret 

terhére 

 
Összesen 

 
Kötelező 

Nem 

kötelező 

heti 

időkeret 

terhére 

 
Összesen 

 
Kötelező 

Nem 

kötelező 

heti 

időkeret 

terhére 

 
Összesen 

Tantárgy Kerttanterv 

sz. 
választható választ 

ható 
csop 
bont 

heti 

ó- 
raszá 

éves  

ó- 
raszám 

Kerttanterv 

sz. 
választható választ 

ható 
csop 
bont 

heti 

ó- 
raszá 

éves  

ó- 
raszám 

Kerttanterv 

sz. 
választható választ 

ható 
csop 
bont 

heti 

ó- 
raszá 

éves  

ó- 
raszám 

Kerttanterv 

sz. 
választható választ 

ható 
csop 
bont 

heti 

ó- 
raszá 

éves  

ó- 
raszám 

Magyar nyelv és 

irod. 
7 0,5   7,5 270 7 0,5   7,5 270 6 0,5   6,5 234 6  1  7 252 

Erkölcstan (hit-és 

erk.t.) 
1    1 36 1    1 36 1    1 36 1    1 36 

1.. idegen nyelv 

német  1 4 5 5 180  1 4 5 5 180  1 4 5 5 180 2 3  5 5 180 

Matematika 4    4 144 4    4 144 4    4 144 4   4 4 144 
Informatika  0,5  0,5 0,5 18  0,5  0,5 0,5 18  0,5  0,5 0,5 18   0,5 0,5 0,5 18 
Környezetismeret 1    1 36 1    1 36 1 1  1 2 72 1  1 1 2 72 
Fizika                         
Biológia és egészs.                         
Kémia                         
Földrajz                         
Ének-zene 2 (1)    2 72 2 (1)    2 72 2 (1)    2 72 2 (1)    2 72 
Rajz 2 (1)    2 72 2 (1)    2 72 2 (1)    2 72 2 (1)    2 72 
Testnevelés 5 (1)    5 180 5 (1)    5 180 5    5 180 5     5 180 
Életvitel és 

technika 
1    1 36 1    1 36 1    1 36 1    1 36 

Összesen: 23 2 4 5,5 29 1044 23 2 4 5,5 29 1044 22 3 4 6,5 29 1044 24 3 2,5 10,5 29,5 1062 

Egyéb 

fogl.órak. 
    16      16      17,5      17,5  
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Piros színnel jelöltük a célnyelven tanított órákat. 
 
Időkeret 
(kötelező+szabadon  

t.) 
 

51 51 56 56 

A tanulók óraszáma 26 + 2 + 4 (az első szám a kerettanterv szerinti 

kötelező órák száma ; a második szám a 
kötelezően választható órák száma; a 

harmadik a kéttannyelvű szabadon választható 

órák száma) 

25 + 3 + 3 (az első szám a kerettanterv szerinti 

kötelező órák száma ; a második szám a 
kötelezően választható órák száma; a 

harmadik a kéttannyelvű szabadon választható 

órák száma) 

28 + 3 + 4 (az első szám a kerettanterv szerinti 

kötelező órák száma ; a második szám a 
kötelezően választható órák száma; a 

harmadik a kéttannyelvű szabadon választható 

órák száma) 

28 + 3 + 4 (az első szám a kerettanterv szerinti 

kötelező órák száma ; a második szám a 
kötelezően választható órák száma; a 

harmadik a kéttannyelvű szabadon választható 

órák száma) 
 

ÁLTALÁNOS ISKOLA NÉMET KÉTTANNYELVŰ OKTATÁS 
 ÖTÖDIK ÉVFOLYAM HATODIK ÉVFOLYAM HETEDIK  ÉVFOLYAM NYOLCADIK  ÉVFOLYAM 

 
Kötelező 

Nem 

kötelező 
heti 

időkeret 

terhére 

 
Összesen 

 
Kötelező 

Nem 

kötelező 

heti 

időkeret 

terhére 

 
Összesen 

 
Kötelező 

Nem 

kötelező 

heti 

időkeret 

terhére 

 
Összesen 

 
Kötelező 

Nem 

kötelező 

heti 

időkeret 

terhére 

 
Összesen 

Tantárgy Kerttanterv 

sz. 
választható választ 

ható 
csop 
bont 

heti 

ó- 
raszá 

éves  

ó- 
raszám 

Kerttanterv 

sz. 
választható választ 

ható 
csop 
bont 

heti 

ó- 
raszá 

éves  

ó- 
raszám 

Kerttanterv 

sz. 
választható választ 

ható 
csop 
bont 

heti 

ó- 
raszá 

éves  

ó- 
raszám 

Kerttanterv 

sz. 
választható választ 

ható 
csop 
bont 

heti 

ó- 
raszá 

éves  

ó- 
raszám 

Magyar nyelv és 

irod. 
4   4 4 144 4  0,5  4,5 162 3  1  4 144 4  0,5 4,5 4,5 162 

Hon- és 

népismeret 
1    1 36                   

Történelem 2  1 1 3 108 2 1  1 3 108 2  1 1 3 108 2  1 1 3 108 
Erkölcstan (hit-és 

erk.t.) 
1    1 36 1    1 36 1    1 36 1    1 36 

1. idegen nyelv 

német 
3  2 5 5 180 3  2 5 5 180 3 2  5 5 180 3 2  5 5 180 

Célnyelvi 

civilizáció   1 1 1 36   1 1 1 36  1  1 1 36  1  1 1 36 

Matematika 4   4 4 144 3 1 0,5 4,5 4,5 162 3  1  4 144 3  1,5 4,5 4,5 162 
Informatika  1  1 1 36 1   1 1 36 1   1 1 36 1    1 36 
Természetismeret 2  1  1 3 108 2  1  1 3 108             
Fizika             2    2 72 1    1 36 
Biológia és 

egészségtan             2  1 1 3 108 1  1 1 2 72 

Kémia             1    1 36 2    2 72 
Földrajz             1    1 36 2    2 72 
Ének-zene 1    1 36 1    1 36 1    1 36 1    1 36 
Rajz 1    1 36 1    1 36 1    1 36 1    1 36 
Testnevelés 5     5 180 5    5 180 5    5 180 5    5 180 
Életvitel és 

technika 
1    1 36 1    1 36 1    1 36       

Osztályfőnöki 1    1 36 1    1 36 1    1 36 1    1 36 
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Összesen: 26 2 4 17 32 1152 25     3 4 14 32 1152 28 3 4 9 35 1260 28 3 4 17 35 1260 

Egyéb 

fogl.órak. 
    17,5      15              

Piros színnel jelöltük a célnyelven tanított órákat. 
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Időkeret 

(kötelező+szabadon  
t.) 
 

52 52 52 52  

A tanulók óraszáma 23 + 2 + 4 (az első szám a kerettanterv szerinti 

kötelező órák száma ; a második szám a 
kötelezően választható órák száma; a 

harmadik a kéttannyelvű szabadon választható 

órák száma) 

23 + 2 + 4 (az első szám a kerettanterv szerinti 

kötelező órák száma ; a második szám a 
kötelezően választható órák száma; a 

harmadik a kéttannyelvű szabadon választható 

órák száma) 

23 + 3 + 4 (az első szám a kerettanterv szerinti 

kötelező órák száma ; a második szám a 
kötelezően választható órák száma; a 

harmadik a kéttannyelvű szabadon választható 

órák száma) 

24+3+4 (az első szám a kerettanterv szerinti 

kötelező órák száma ; a második szám a 
kötelezően választható órák száma; a 

harmadik a kéttannyelvű szabadon 

választható órák száma) 
 

ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGOL KÉTTANNYELVŰ OKTATÁS  
 ELSŐ ÉVFOLYAM MÁSODIK  ÉVFOLYAM HARMADIK  ÉVFOLYAM NEGYEDIK  ÉVFOLYAM 

 
Kötelező 

Nem 

kötelező 

heti 

időkeret 

terhére 

 
Összesen 

 
Kötelező 

Nem 

kötelező 

heti 

időkeret 

terhére 

 
Összesen 

 
Kötelező 

Nem 

kötelező 

heti 

időkeret 

terhére 

 
Összesen 

 
Kötelező 

Nem 

kötelező 

heti 

időkeret 

terhére 

 
Összesen 

Tantárgy Kerttanterv 

sz. 
választható választ 

ható 
csop 
bont 

heti 

ó- 
raszá 

éves  

ó- 
raszám 

Kerttanterv 

sz. 
választható választ 

ható 
csop 
bont 

heti 

ó- 
raszá 

éves  

ó- 
raszám 

Kerttanterv 

sz. 
választható választ 

ható 
csop 
bont 

heti 

ó- 
raszá 

éves  

ó- 
raszám 

Kerttanterv 

sz. 
választható választ 

ható 
csop 
bont 

heti 

ó- 
raszá 

éves  

ó- 
raszám 

Magyar nyelv és 

irod. 
7 0,5   7,5 270 7 0,5   7,5 270 6 0,5   6,5 234 6  1  7 252 

Hon- és 

népismeret                         
Történelem                         
Erkölcstan (hit-és 

erk.t.) 
1    1 36 1    1 36 1    1 36 1    1 36 

1.. idegen nyelv 

angol  1 4 5 5 180  1 4 5 5 180  1 4 5 5 180 2 3  5 5 180 

Matematika 4    4 144 4    4 144 4    4 144 4   4 4 144 
Informatika  0,5  0,5 0,5 18  0,5  0,5 0,5 18  0,5  0,5 0,5 18   0,5 0,5 0,5 18 
Környezetismeret 1    1 36 1    1 36 1 1  1 2 72 1  1 1 2 72 
Fizika                         
Biológia és 

egészségtan                         
Kémia                         
Földrajz                         
Ének-zene 2 (1)    2 72 2 (1)    2 72 2 (1)    2 72 2 (1)    2 72 
Rajz 2 (1)    2 72 2 (1)    2 72 2    2 72 2    2 72 
Testnevelés 5     5 180 5     5 180 5 (1)    5 180 5 (1)    5 180 
Tánc                         
Életvitel és 

technika 
1    1 36 1    1 36 1    1 36 1    1 36 

Osztályfőnöki                         
Kommunikáció                         
Összesen: 23 2 4 5,5 29 1044 23 2 4 5,5 29 1044 22 3 4 6,5 29 1044 24 3 2,5 10,5 29,5 1062 

Egyéb fogl.     16      16      17,5      17,5  
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A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 

 

Gimnáziumi tagozat óratervei 

 

a 2020-as NAT szerint 

Alkalmazandó 2020.szeptembertől 
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Nyolcosztályos gimnázium 
ÖTÖDIK ÉVFOLYAM HATODIK ÉVFOLYAM 

 Nem kötelező   Nem kötelező  
Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy Kötött  választható 
választ csop heti  éves  

kötött nem kötött 
választ csop heti  éves  

ható bont 
  

ható bont 
  

Magyar nyelv és irod. 4 
  

2 4 144 4 
  

2 4 144 
Dráma és színház 

            
Történelem 2 

   
2 72 2 

   
2 72 

Társadalmi ism. 
            

Etika 1 
   

1 36 1 
   

1 36 
1. idegen nyelv angol 3 1 1 5 5 180 3 1 1 5 5 180 
2.idegen nyelv 

            
Matematika 4 

  
4 4 144 4 

  
4 4 144 

Digitális kultúra 1 
   

1 36 1 
  

1 1 36 
Természetismeret 2 

  
2 2 72 2 

   
2 72 

Fizika 
            

Biológia-egészségtan 
            

Kémia 
            

Földrajz 
            

Ének-zene 2 
   

2 72 1 
   

1 36 
Vizuális kultúra 1 

   
1 36 1 

   
1 36 

Testnevelés 5 
   

5 180 5 
   

5 180 
Művészetek 

            
Technika és tervezés 1 

   
1 36 1 

   
1 36 

Közösségi nevelés 1 
   

1 36 1 
   

1 36 
Napközi 

  
12 

     
12 

   
Hon- és népismeret 

       
1 

  
1 36 

             

 
            

             
Összesen: 27 1 13 13 29 1044 26 2 13 12 29 1044 
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 Nyolcosztályos 

HETEDIK ÉVFOLYAM NYOLCADIK ÉVFOLYAM 

  
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy kötött nem kötött 
választ csop heti  éves   

kötött nem kötött 
választ csop heti  éves   

ható bont     ható bont     

Magyar nyelv és irod. 3     2 3 108 3 1   2 4 144 

Dráma és színház 1     1 1 36             

Történelem 2       2 72 2       2 72 

Társadalmi ism.                         

Etika 1       1 36 1       1 36 

1. idegen nyelv angol 3 1   4 4 144 3 1   4 4 144 

2.idegen nyelv                         

Matematika 3     3 3 108 3     3 3 108 

Digitális kultúra 1     1 1 36 1       1 36 

Fizika 2       2 72 1       1 36 

Biológia-egészségtan 2       2 72 1       1 36 

Kémia 1       1 36 2       2 72 

Földrajz 1       1 36 2       2 72 

Ének-zene 1       1 36 1       1 36 

Vizuális kultúra 1       1 36 1       1 36 

Testnevelés 5       5 180 5       5 180 

Technika és tervezés 1       1 36             

Közösségi nevelés 1       1 36 1       1 36 

Hon- és népismeret                         

Állampolgári ismeretek             1       1 36 

Összesen: 29 1 0 11 30 1080 28 2 0 11 30 1080 
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 Nyolcosztályos 

9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM 

  
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy Kötött  választható 
választ csop heti  éves   

kötött nem kötött 
választ csop heti  éves   

ható bont     ható bont     

Magyar nyelv és irod. 3     3 3 144 4     1 4 144 

Dráma és színház                         

Történelem 2       2 108 2       2 72 

Állampolgári ismeretek                         

Természettudomány                         

1. idegen nyelv angol 3 1   4 4 144 3 1   4 4 144 

2. idegen nyelv 3     3 3 108 3     3 3 108 

Matematika 3 1   4 4 144 3 1   4 4 144 

Digitális kultúra 2     2 2 72 1     1 1 36 

Természetismeret                         

Fizika 2       2 72 3       3 108 

Biológia és eg 3       3 108 2       2 72 

Kémia 1       1 36 2       2 72 

Földrajz 2       2 72 1       1 36 

Ének-zene 1       1 36 1       1 36 

Vizuális kultúra 1       1 36 1       1 36 

Testnevelés 5       5 180 5       5 180 

Mozgókép és 

médiaismeret 
                        

Közösségi nevelés 1       1 36 1       1 36 

Fakultáció                         

Összesen: 32 2 0 16 34 1224 32 2 0 13 34 1224 
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 Nyolcosztályos 

11. ÉVFOLYAM 12 ÉVFOLYAM 

  
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy kötött nem kötött 
választ csop heti  éves   

kötött nem kötött 
választ csop heti  éves   

ható bont     ható bont     

Magyar nyelv és irod. 4     1 4 144 4 1   1 5 180 

Dráma és színház                         

Történelem 3       3 108 3 2     5 180 

Állampolgári ismeretek             1       1 36 

Természettudomány   2     2 72             

1. idegen nyelv angol 4 1   5 5 180 4     4 4 144 

2. idegen nyelv 3     3 3 108 3     3 3 108 

Matematika 3 1   4 4 144 3 2   5 5 180 

Digitális kultúra 2     2 2 74             

Természetismeret                         

Fizika                         

Biológia és eg                         

Kémia                         

Földrajz                         

Testnevelés 5       5 180 5       5 180 

Művészetek 1       1 36             

Mozgókép és 

médiaismeret 
            1       1 36 

Közösségi nevelés 1       1 36 1       1 36 

Fakultáció                         

      4 12 4 108     4 16 4 144 

Összesen: 26 4 4 27 34 1224 25 5 4 11 34 1224 
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Négyosztályos 

nyelvi tagozat 

9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM 

 Nem kötelező   Nem kötelező  
Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy Kötött  választható 
választ csop heti  éves  

kötött nem kötött 
választ csop heti  éves  

ható bont 
  

ható bont 
  

Magyar nyelv és irod. 3 
  

3 3 108 4 
  

2 4 144 
Dráma és színház 

            
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 

   
2 72 2 

   
2 72 

Állampolgári ismeretek 
            

Etika 
            

1. idegen nyelv angol 3 2 
 

5 5 180 3 2 
 

5 5 180 
2. idegen nyelv 3 

  
3 3 108 3 

  
3 3 108 

Matematika 3 
  

3 3 108 3 
  

3 3 108 
Digitális kultúra 2 

  
2 2 72 1 

  
1 1 36 

Természetismeret 
            

Fizika 2 
   

2 72 3 
   

3 108 
Biológia-egészségtan 3 

   
3 108 2 

   
2 72 

Kémia 1 
   

1 36 2 
   

2 72 
Földrajz 2 

   
2 72 1 

   
1 36 

Ének-zene 1 
   

1 36 1 
   

1 36 
Vizuális kultúra 1 

   
1 36 1 

   
1 36 

Testnevelés és sport 5 
  

5 5 180 5 
  

5 5 180 
Művészetek 

            
Életvitel és technika 

            
Közösségi nevelés 1 

   
1 36 1 

   
1 36 

             
Gépírás 
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11. ÉVFOLYAM 12 ÉVFOLYAM 

  
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

kötött nem kötött 
választ csop heti  éves   

kötött nem kötött 
választ csop heti  éves   

ható bont     ható bont     

4     1 4 144 4     4 4 144 

                        

3       3 108 3 1     4 144 

            1       1 36 

          36             

4 1   5 5 180 4 1   5 5 180 

3     3 3 108 3     3 3 108 

3 1   4 4 144 3 2   5 5 180 

2     2 2 72             

                        

                        

                        

                        

5     5 5 180 5     5 5 180 

1       1 36             

                        

1       1 36 1       1 36 

            1     1 1 36 

                        

2       2 72             

    4 16 4 144   5     5 180 

28 2 4 36 34 1224 25 9 0 11 34 1224 
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Négyosztályos  

sportiskolai 

9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM 

 Nem kötelező   Nem kötelező  
Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy Kötött  választható 
választ csop heti  éves  

kötött nem kötött 
választ csop heti  éves  

ható bont 
  

ható bont 
  

Magyar nyelv és irod. 3 
  

3 3 108 4 
  

4 4 144 
Dráma és színház 

            
Történelem 2 

   
2 72 2 

   
2 90 

1. idegen nyelv angol 3 
  

3 3 108 4 
  

4 4 144 
2. idegen nyelv 3 

  
3 3 108 3 

  
3 3 108 

Matematika 3 1 
 

4 4 144 3 
  

3 3 108 
Digitális kultúra 2 

  
2 2 72 1 1 

 
2 2 72 

Természetismeret 
            

Fizika 2 
   

2 72 3 
   

3 108 
Biológia-egészségtan 3 

   
3 108 2 

   
2 72 

Kémia 1 
   

1 36 2 
   

2 72 
Földrajz 2 

   
2 72 1 

   
1 36 

Ének-zene 1 
   

1 36 1 
   

1 36 
Vizuális kultúra 1 

   
1 36 1 

   
1 36 

Testnevelés és sport 4 
  

2 4 144 4 
  

4 4 144 
Művészetek 

            Életvitel és technika 
            

Közösségi nevelés 1 
   

1 36 1 
   

1 36 

             
             
Tanulásmódsz. 1 

   
1 36 

      
Sportetika 

            Sportpszichológia 
            

Sporttörténet 1 
   

1 36 
      

Sportegészségtan 
            Sport és szervezetei 
            

Edzéselmélet       
0,5 

  
0,5 

  
Testnevelés elm.       

0,5 
  

0,5 
  

Sportági ism. 
          

1 36 

Összesen: 33 1 0 17 34 1224 33 1 0 21 34 1224 
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Négyosztályos 

sportiskolai 

11. ÉVFOLYAM 12 ÉVFOLYAM 

  
Nem kötelező 

    
Nem kötelező 

  

Kötelező Összesen Kötelező Összesen 

Tantárgy kötött nem kötött 
választ csop heti  éves   

kötött nem kötött 
választ csop heti  éves   

ható bont     ható bont     

Magyar nyelv és irod. 4     1 4 144 4     4 4 144 

Dráma és színház                         

Történelem 3       3 144 3 1     4 144 

Állampolgári ismeretek             1       1 36 

Etika         1 36             

1. idegen nyelv angol 4 1   5 4 144 4 1   5 5 180 

2. idegen nyelv 3     3 3 108 3     3 3 108 

Matematika 3 1   4 4 144 3 2   5 5 180 

Digitális kultúra 2     2 2               

Természetismeret                         

Fizika                         

Biológia-egészségtan                         

Kémia                         

Földrajz                         

Ének-zene                         

Vizuális kultúra                         

Testnevelés és sport 4     2 4 144 4     2 4 144 

Művészetek 1       1 36             

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret 

            1       1 36 

Közösségi nevelés 1       1 36 1       1 36 

Természettudományok 2       2 72             

Fakultáció   4   12 4 144   5   16 5 180 

Tanulásmódsz.                         
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Sportetika             0,5       0,5 36 

Sportpszichológia             0,5       0,5 36 

Sporttörténet                         

Sportegészségtan 0,5       0,5 18             

Sport és szervezetei 0,5       0,5 18             

Edzéselmélet                         

Testnevelés elm.                         

Sportági ism.                         

Összesen: 28 6 0 29 34 1224 25 9 0 11 34 1224 
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