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KIFUTÓ KÉPZÉSEK KÖZISMERETI HELYI TANTERVEI 
 

I. Érettségire felkészítő képzések 

Közismereti óraszámok (KIFUTÓ) 

 

tantárgyak 
Éves óraszám évfolyamonként 

9. 10. 11. 12. 

Osztályfőnöki 36 36 36 32 

Magyar nyelv és irodalom 144 144 144 128 

Történelem 72 72 108 96 

Idegen nyelv 144 144 144 128 

Matematika 108 108 108 96 

Komplex természettudományos tantárgy 108 --- --- --- 

Biológia vagy fizika (ágazattól függően)* --- 72 72 64 

Informatika 72 72 --- --- 

Testnevelés 180 180 180 160 

Etika --- --- --- 32 

Művészetek - Dráma és tánc --- --- 36 --- 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek --- 36 --- --- 

Közismereti óraszámok: 864 (24) 864(24) 828 (23) 736 (23) 

*Erdésztechnikus képzésben biológia, mezőgazdasági gépésztechnikus képzésben fizika 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 
MAGYAR NYELV 9. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 36 óra 

TÉMAKÖRÖK ÓRASZÁMOK 

1. Kommunikáció, tömegkommunikáció 6 óra 

2. Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 18 óra 

3. Szövegértés, szövegalkotás 4 óra 

4. Helyesírási ismeretek 8 óra 

  

MAGYAR NYELV 10. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 36 óra 

TÉMAKÖRÖK ÓRASZÁMOK 

1. A szöveg 16 óra 

2. Stilisztikai alapismeretek 12 óra 

3. Jelentéstan 8 óra 
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MAGYAR NYELV 11. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 36 óra 

TÉMAKÖRÖK ÓRASZÁMOK 

1. Tanév eleji ismétlés, kommunikáció 3 óra 

2. Retorika 8 óra 

3. Általános nyelvészeti ismeretek 4 óra 

4. Pragmatikai ismeretek  5 óra 

5. Szövegalkotás 6 óra 

6. Nyelv és társadalom 8 óra 

7. Tanév végi ismétlés 2 óra 

  

MAGYAR NYELV 12. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 32 óra 

TÉMAKÖRÖK ÓRASZÁMOK 

1. Tanév eleji ismétlés 2 óra 

2. Nyelvtörténet 12 óra 

3. Ismeretek a nyelvről 10 óra 

4. Érettségi tételek, szövegalkotási feladatok 8 óra 

 

MAGYAR IRODALOM 9. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 108 óra 

TÉMAKÖRÖK ÓRASZÁMOK 

1. Év eleji ismétlés 6 óra 

2. Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika 

és líra 

14 óra 

3. Színház és drámatörténet – az antik színház és dráma 6 óra 

4. Világirodalom – antik római irodalom 5 óra 

5. Világirodalom – Biblia 10 óra 

6. Világirodalom – az európai irodalom a XIV-XV. 

században (középkor) 

6 óra 

7. Világirodalom – az európai irodalom a XIV-XVI. 

században (reneszánsz) 

8 óra 

8. Színház és drámatörténet – drámajátékos 

tevékenységgel 

4 óra 

9. Középkori nyelvemlékek 5 óra 

10. Janus Pannonius portréja 6 óra 

11. Balassi Bálint portréja 8 óra 

12. Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, 

klasszicizmus (XVI-XVII. század) 

3 óra 

13. Színház és drámatörténet – az angol színház a XVI- 12 óra 
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XVII. században és Shakespeare 

14. Színház és drámatörténet – a francia klasszicista 

színház (XVII. század) 

6 óra 

15. Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 6 óra 

16. Tanév végi ismétlés 3 óra 

  

MAGYAR IRODALOM 10. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 108 óra 

TÉMAKÖRÖK ÓRASZÁM 

1. Tanév eleji ismétlés 3 óra 

2. Világirodalom – az európai irodalom a XVIII. 

században 

10 óra 

3. Magyar irodalom a XVIII. században – portrék: 

Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 

25 óra 

4. Világirodalom – az európai irodalom a XIX. század 

első felében (romantika, realizmus) 

16 óra 

5. Színház és drámatörténet – Katona József: Bánk bán 8 óra 

6. Magyar irodalom a XIX. század első felében – 

portrék: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

24 óra 

7. Életmű – Petőfi Sándor 12 óra 

8. Látásmód – Jókai Mór 10 óra 

  

MAGYAR IRODALOM 11. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 108 óra 

TÉMAKÖRÖK ÓRASZÁMOK 

1. Életmű – Arany János  10 óra 

2. Színház és drámatörténet – Madách Imre: Az ember 

tragédiája 

6 óra 

3. Világirodalom – az európai epika és líra a romantika 

után (XIX. század második fele) 

12 óra 

4. Színház és drámatörténet – az európai dráma és 

színház a XIX. század második felében 

8 óra 

5. Magyar irodalom a XIX. század második felében – 

portré: Mikszáth Kálmán 

10 óra 

6. Magyar irodalom: a Nyugat első nemzedéke 7 óra 

7. Életmű: Ady Endre 10 óra 

8. Portré: Móricz Zsigmond 6 óra 

9. Világirodalom: avantgard irányzatok, a magyar 

avantgard 

6 óra 

10. Életmű: Kosztolányi Dezső 10 óra 

11. Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 8 óra 

12. Életmű: Babits Mihály 10 óra 
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13. Tanév végi rendszerezés 5 óra 

  

MAGYAR IRODALOM 12. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 96 óra 

TÉMAKÖRÖK ÓRASZÁMOK 

1. Életmű: József Attila 10 óra 

2. Világirodalom – epikai és lírai törekvések a XX. 

században és a kortárs irodalomban 

8 óra 

3. Színház és drámatörténet – a XX. századi és a 

kortárs drámairodalom néhány törekvése 

6 óra 

4. Portré: Radnóti Miklós 4 óra 

5. Portrék: Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky 

János, Weöres Sándor, Ottlik Géza 

12 óra 

6. Látásmódok: Illyés Gyula, Németh László, Örkény 

István, Nagy László, Füst Milán 

12 óra 

7. Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – 

portrék, látásmódok a XX. század magyar 

irodalmából (választható szerzők, művek)  

8 óra 

8. Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból 

(választható szerzők, művek) 

10 óra 

9. Regionális kultúra  2 óra 

10. Az irodalom határterületei 4 óra 

11. Szóbeli érettségi tételek kidolgozása, számonkérése 20 óra 

 

 

Magyar nyelv  

9.évfolyam 

Éves órakeret:36 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kommunikáció, tömegkommunikáció 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A beszédhelyzetnek megfelelő adekvát nyelvhasználat: 

szövegszerkesztés élőszóban, szó- és beszédfordulatok, 

kommunikációs helyzetek a kommunikációs helyzet tér, idő és 

résztvevői szerepek (kontextus) megfigyelése. 

A kommunikációt kísérő nem nyelvi jelek lehetőségeinek és 

korlátainak megtapasztalása: az élőszó zenei kifejezőeszközei, 

nonverbális kommunikáció. 

A testbeszéd, a térközszabályozás szerepének ismerete, tudatos 

alkalmazása különféle kommunikációs helyzetekben; dekódolása a 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

médiaműfajok és 

jellemzőik; 

médiatudatosság. a 

média társadalmi 

hatása. 

 

Dráma és tánc: 
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hétköznapi kommunikációs helyzetekben és a 

tömegkommunikációban. 

A különféle kommunikációs helyzetekben elhangzó üzenetek 

céljának dekódolása, az üzenetek manipulatív szándékának 

felismerése. 

A személyközi kommunikációs helyzetek megfigyelése, a 

kommunikáció folyamatának elemzése a tanult szakkifejezések 

alkalmazásával. 

A kommunikáció típusainak, jellemzőinek megismerése: személyes, 

csoportos, nyilvános és tömegkommunikáció. 

A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, 

nyelvi és képi kifejezési formái. 

Néhány tömegkommunikációs műfaj megismerése.  

Az új „szóbeliség” (skype, chat) jelenségei és jellemzői. 

beszédhelyzetek, 

dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra:  

A vizuális 

kommunikáció 

különböző formái; 

megkülönböztetés, 

értelmezés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, 

kapcsolat, kontextus, a világról való tudás). 

Kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi, 

esztétikai szerep, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel 

(tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, emblémák), 

tömegkommunikáció.  

Tájékoztató műfaj (hír, közlemény, tudósítás, riport, interjú). 

Véleményközlő műfaj (kommentár, glossza, jegyzet, olvasói levél, 

ismertetés, ajánlás). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 

Órakeret 

18 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hangtani ismeretek: a magyar hangállomány ismerete, 

magánhangzók és mássalhangzók rendszere, a hangok alapvető 

képzési, ejtési jellemzői. 

A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás 

összefüggése. 

A magyar hangrendszer nyelvjárási eltéréseinek megfigyelése, 

valamint egy tanult idegen nyelvi hangrendszerrel történő 

összehasonlítás.  

Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek szerepe és funkciója, 

kapcsolódási szabályaik. 

A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai, hagyományai, 

egy lehetséges szófaji rendszer megismerése. 

A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat 

felépítésében, mondatbeli viszonyaik, a vonzatok. 

A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondatban, helyes 

Idegen nyelvek:  

a tanult idegen nyelv 

hangtana, alaktani 

szerkezete, szóalkotási 

módjai, 

mondatszerkezete. 
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használatuk a mondatok felépítésében. 

A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti 

típusai, az egyszerű és összetett mondatok típusainak felismerése, 

elemzése, a helyes mondatszerkesztés a gyakorlatban. 

A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv 

hangtanával, alaktani szerkezetével, szóalkotási módjaival, 

mondatszerkezetével. 

A nyelvi szintek elemkészletéről, rendszeréről tanultak fogalmi 

szintű megnevezése, rendszerező áttekintése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma): szabad és kötött 

morféma, szótő, képző, jel, rag.  

Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó. 

Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma. 

Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. Vonzat. 

Mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, 

összetett mondat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegértés, szövegalkotás 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás céljának megfelelő 

olvasási stratégia és szöveg-feldolgozási mód megválasztásával.  

A szöveg és kép összefüggése. Hatékony jegyzetelési és vázlatírási 

technikák megismerése, adekvát alkalmazásuk. 

Különböző magánjellegű és hivatalos szövegek szerkezetének, 

jellemzőinek megismerése, hivatalos szövegek alkotásának 

képessége. 

 

Szövegátalakító gyakorlatok szempontváltással, a kommunikációs 

célnak megfelelően: adott szempontok és terjedelem szerinti 

szövegtömörítés, szövegbővítés. 

Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott források felhasználásával, 

az idézés szabályai. 

Önálló, több forrástípusra is kitérő könyvtári anyaggyűjtés 

(katalógus- és adatbázis-használat, forráskiválasztás, visszakeresést 

biztosító jegyzetelés) és az információk feladatnak megfelelő alkotó 

és etikus felhasználása. Pontos forrásmegjelölés. 

 

Az esszé típusai, jellemzői, az esszéírás folyamata. 

A tanulmány, az értekezés jellemzői, kidolgozásának állomásai.  

 

Néhány, gyakoribb internetes szöveg szerkezetének, 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

különböző típusú 

források feldolgozása; 

esszéírás.  

 

Valamennyi tantárgy: 

vázlatírás, jegyzetelés. 

 

Informatika: 

információkezelés, 

forrásfelhasználás, 

hivatkozás, szöveges 

adatbázis, az 

internethasználat jogi, 

etikai kérdései. 
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megjelenésének, közlési szándékának megfigyelése, a tapasztalatok 

felhasználása a szövegbefogadáskor, az internetes szövegek 

nyilvánosságának kérdése, etikája. 

Internetes szövegalkotási gyakorlatok (pl. szöveges adatbázis, 

forrásjegyzék összeállítása, fórum, blogbejegyzés írása). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, 

elismervény. Esszé, értekezés, tanulmány. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírási ismeretek 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyesírás alapelvei, megismert főbb szabályszerűségei.  

A szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek 

funkciója. 

Szövegelemzési gyakorlatok a központozás szerepének 

tanulmányozására. 

Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás, a gyakoribb 

tulajdonnevek írására stb. 

Idegen szavak helyesírása, a latin betűs szavak átírása.  

Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-ellenőrző programok 

szerkezetének és működésének megismerése, használatuk az iskolai 

és a mindennapi szövegalkotásban. 

Az internetes szövegek eltérő helyesírásának, jelhasználatának 

funkciója. 

A normától való eltérés stilisztikai hatásának felismerése, 

értelmezése. 

Minden tantárgy: 

helyesírás. 

 

Informatika: 

helyesírás-ellenőrző 

programok ismerete, 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Helyesírási alapelv, nyelvi norma. 

 

10. osztály 

Éves órakeret:36 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szöveg 

Órakeret 

16 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szöveg fogalma, jellemzőinek megfigyelése, megnevezése, 

rendszerezése. 

A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra. A szóbeli 

és írott szövegek szerepe, eltérő jegyei. A szövegfonetikai eszközök 

és az írásjegyek szövegértelmező szerepe. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

a forrásszövegek 

típusai. 
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A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, 

szövegegységek. 

A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani 

szintje. 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati 

színterek szerint. A legjellegzetesebb szövegtípusok: a beszélt nyelvi 

társalgási és az írott monologikus szövegek. 

Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői.  

Az írott és internetes szövegek összehasonlítása, az eltérő és azonos 

jegyek megfigyelése, megnevezése.  

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, 

a különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és 

használhatóságának kérdései.  

A különböző forrásból származó információk megadott szempontok 

szerint való összehasonlítása, megvitatása, kritikai következtetés 

levonása. 

Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás.  

A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, olvasási típusok és 

stratégiák. 

 

Idegen nyelvek:  

az idegen nyelvi 

szöveg/ek kultúrafüggő 

felépítése. 

 

Biológia-egészségtan; 

Fizika; Kémia; 

Földrajz:  

a természettudományos 

ismeretterjesztő, illetve 

szakszövegek 

témahálózata, 

szókincse, felépítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Stilisztikai alapismeretek 

Órakeret 

12 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok) megismerése (pl. a 

társalgás bizalmas vagy közömbös), felismerése, hatásának elemzése. 

A nyelvi szintek alkalmi és a szótárakban jelölt állandó 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 
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stílusértékének megfigyelése, felismerésük, valamint alkalmazásuk a 

szövegalkotásban. 

A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek megismerése, felismerése, 

elemzése, összefüggésben a szövegtani jellemzőkkel. 

A szövegek stílusának, jelentésének a befogadóra tett hatásának 

(stílushatás) megtapasztalása, vizsgálata; stílusgyakorlatok, 

szövegtranszformációk. 

A stíluselemek, stíluseszközök szerepének értelmezése művészi és 

mindennapi szövegekben (jelentésfeltáró, hatáselemző gyakorlatok).  

A helyzetnek, kommunikációs célnak megfelelő stíluseszközök 

tudatos használata a szövegalkotásban. 

A metafora funkciója és használata a mindennapi, továbbá a 

publicisztikai és a tudományos nyelvhasználatban.  

ismeretek:  

különböző 

forrásszövegek 

stílusjellemzői. 

 

Idegen nyelvek: 

beszélt nyelvi 

stílusregiszterek. 

 

Biológia-egészségtan; 

Fizika; Kémia; 

Földrajz:  

metaforák a 

természettudományos 

szövegekben. 

 

Dráma és tánc: 

drámajáték; társalgási 

stílusárnyalatok 

megjelenítése. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

nyilvános 

megnyilatkozások, 

különféle 

műsortípusok, illetve 

internetes felületek 

jellemző 

stílusregiszterei. 

 

Informatika, könyvtár: 

kézikönyvek, 

egynyelvű szótárak 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

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, 
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oximoron).  

Mondatstilisztikai eszköz (verbális stílus, nominális stílus, körmondat). 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura 

etimologica, expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, egyéni 

szóalkotás, poétizáció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Jelentéstan 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szavak jelentésének szerkezete, jelentéselemek.  

A hangalak és jelentés viszonya, jelentésmező.  

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. 

Idegen nyelvek: 

motivált, motiválatlan 

szavak, szórend. 

 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; Etika; 

Filozófia:  

kifejezések köznyelvi 

és tantárgyi jelentése. 

Kulcsfogalmak/ 

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. 

 

9. osztály 

Irodalom 

Éves órakeret:108 óra 

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Év eleji ismétlés 

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és 

líra 

Órakeret 

6 óra 

14 óra 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Mitológiai történetek és hősök 

különféle feldolgozásokban; 

történettípusok. 

Homérosz: Iliász, Odüsszeia 

A tanuló  

 felismer és azonosít alapvető 

emberi magatartásformákat 

mitológiai történetekben és 

Vizuális kultúra:  

az antik-görög 

művészet néhány 

alkotása; illusztrációk 
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(részletek). 

Egy szemelvény a görög lírából 

(pl. Anakreón, Szapphó, 

Alkaiosz, Szimónidész) és  

 prózaepikából (Aiszóposz 

fabuláiból). 

A szerzőkhöz, illetve hősökhöz 

kapcsolódó toposzok. 

Irodalmi alapformák, történetek 

és motívumok hatása, 

továbbélése többféle 

értelmezésben az európai és a 

magyar irodalomban, 

képzőművészetben, filmen. 

eposzokban; 

 megismer irodalmi 

alapformákat, műfajokat és 

motívumokat;  

 elemzi a történetmesélés 

formáit, az elbeszélői 

nézőpontokat és a narratív 

struktúra szerepét; 

 felismeri a görög kultúra 

máig tartó hatását: pl. 

archetipikus helyzetek, 

mitológiai és irodalmi 

adaptációk, intertextualitás; 

mai magyar szókincs. 

és irodalmi művek 

párhuzamai, későbbi 

korok 

témafeldolgozásai. 

 

Földrajz:  

topológiai tájékozódás. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

az antik világ nagy 

szónokai, történetírói. 

 

Matematika; fizika: 

tudománytörténet; az 

antik világ 

tudományosságának 

öröksége. 

 

Filozófia:  

antik filozófusok, 

filozófiai irányzatok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi 

konvenciók, kaland, utazás mint cselekményszervező elv; dal, elégia, 

epigramma, himnusz, hexameter, fabula, archetípus, toposz. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az antik görög színház 

jellemzői. 

Drámai előadások (tragédia és 

komédia), versenyjátékok. 

Szophoklész: Antigoné (és az 

Oidipusz király részlete). 

Az antik dráma hatása a 

drámatörténetre.  

A tanuló 

 képes dialogikus mű 

olvasására, befogadására, 

értelmezésére, egy 

drámarészlet előadására;   

 felismer különféle 

magatartásformákat, 

konfliktusokat, értékeket és 

hibákat (harmónia, 

mértéktartás, hübrisz); ezek 

elemzésével, értékelésével 

Vizuális kultúra; 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

görög és római 

színházépítészet.  

 

Földrajz:  

egy-két fennmaradt 

antik színház 

topológiája. 

 

Etika; filozófia: 
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fejlődik erkölcsi érzéke; 

 pontosítja a katarzis 

fogalmát; felismeri, hogy a 

befogadóra tett hatások 

változatosak; 

 képes a műről szóló 

vélemények kritikus 

befogadására.  

Arisztotelész 

Poétikájának néhány 

alapvetése. 

 

Dráma és tánc: 

színházművészet, 

színháztörténet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, 

dialógus, akció, dikció, alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, 

katarzis.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – antik római irodalom 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a római lírából és 

epikából, Horatius és Vergilius 

egy műve, továbbá például 

Catullus, Ovidius, Phaedrus – 

művek vagy részletek. 

 

A római irodalom műfajainak, 

témáinak, motívumainak hatása, 

továbbélése. 

A tanuló 

 azonosít, értékel emberi 

magatartásformákat a művek, 

illetve a szerzők portréi 

alapján; véleményezi a 

horatiusi életelvek 

érvényességét;  

 megismer irodalmi 

műfajokat, versformákat; 

 értelmezi a görög és római 

kultúra viszonyát; 

 felismeri a római kultúra 

máig tartó hatását (mitológiai 

és irodalmi adaptációk, 

intertextualitás; Catullus / 

Horatius noster; latinizmusok 

a mai magyar szókincsben). 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; Földrajz:  

az antik római kultúra 

topológiája. 

 

Vizuális kultúra: 

korabeli művek és 

későbbi feldolgozások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dal, óda, strófaszerkezet, elégia, ekloga, episztola, ars poetica, átváltozás-

történet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – Biblia 

Órakeret 

10 óra 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények az Ószövetségből 

(a héber Bibliából) 

(pl. Teremtéstörténet, Káin és 

Ábel; A vízözön, Bábel tornya, 

József története, Mózes és a 

tízparancsolat, próféták, Jónás 

története, zsoltárok). 

 

Szemelvények az Újszövetségből 

(pl. Máté evangéliuma; 

példabeszédek, pl. A tékozló fiú, 

Az irgalmas szamaritánus; a 

passió, Pál apostol 

„szeretethimnusza”; az 

Apokalipszis egy részlete). 

 

A bibliai hagyomány továbbélése 

az európai és a magyar szóbeli és 

írásos kultúrában (pl. 

szókincsben, szólásokban, 

témákban, motívumokban). 

A tanuló 

 megismer/felismer bibliai 

élethelyzeteket, 

magatartásformákat, témákat, 

motívumokat; 

 tudja néhány közkeletű 

bibliai szólás, állandósult 

kifejezés eredetét és 

jelentését; 

 ismeri a Bibliához 

kapcsolódó ünnepek, 

hagyományok (karácsony, 

húsvét, pünkösd, vízkereszt 

stb.) eredetét, tartalmát; 

 tudatosítja a bibliai 

motívumok, témák, műfajok 

továbbélését a kultúrában;  

 ismeri a Biblia máig tartó 

hatását az európai irodalomra 

és művészetre (zene, 

képzőművészet, film; 

dramatikus hagyomány; 

parafrázisok, adaptációk 

többféle művészeti ágból).  

Vizuális kultúra; Ének-

zene:  

a Biblia hatása más 

művészeti ágakra; 

különböző korok bibliai 

témafeldolgozásai, 

különféle művészeti 

ágak példáival. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet, pusztulástörténet, 

zsoltár, próféta, evangélium, apostol, példabeszéd, apokalipszis.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 14-15. 

században (középkor) 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a 4-14. századi 

európai irodalomból, példák, 

jellemző rövid részletek a 

különféle irodalomtípusokra,  

pl. himnuszköltészet,  

vallomás, legendák; hősi ének,  

trubadúr- és lovagi költészet, 

vágánsdalok.  

A tanuló 

 megérti a történelmi és 

művelődéstörténeti 

korszakolás problémáit 

(ókor- középkor- reneszánsz 

fogalmak koordinátái; 

 megismerkedik a középkori 

Vizuális kultúra; Ének-

zene:  

a középkori építészet, 

képzőművészet, zene 

néhány alkotása.  

 

Informatika, könyvtár: 

tájékozódás a Villon-
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Dante: Isteni színjáték (részlet/ek 

a Pokolból). 

Villon művei (pl. egy-két részlet 

a Nagy testamentumból, 15. 

század). 

irodalom jellegével az 

ókeresztény és középkori 

szakaszban; a vallásos és 

világi irodalom 

együtthatásával; 

 felismeri az antikvitás hatását 

a középkorra (pl. Vergilius-

Dante);  

 néhány szemelvény alapján 

értékeli Dante és Villon 

életművének jelentőségét. 

fordításokról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Középkori irodalom, himnusz, legenda, vallomás, trubadúr, lovagi 

költészet, vágánslíra, nyugat-európai verselés, rím, tercina, testamentum, 

balladaforma, refrén. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 14-16. 

században (reneszánsz) 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a 14–16. századi 

európai reneszánsz irodalomból.  

 

Az itáliai kora reneszánsz 

irodalomból:  

Petrarca: Daloskönyv (egy-két 

szonett), 

Boccaccio: Dekameron (egy 

novella).  

A tanuló 

 tudatosítja a legfontosabb 

reneszánsz eszményeket, 

értékeket, tárgyakat, témákat;   

 Petrarca és Boccaccio néhány 

műve alapján megismerkedik 

a kor lehetséges/sajátos 

alkotói magatartásaival 

(kettősségek: tudós 

humanizmus és személyes 

élményanyag, illetve a 

szórakoztatás szándéka);  

 pontosítja ismereteit 

műelemzés alapján a novella 

műfajáról; felismeri a 

szonettformát. 

Vizuális kultúra; Ének-

zene:  

a reneszánsz építészet, 

képzőművészet, zene 

néhány alkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reneszánsz, humanizmus, humanista, novella, szonett, versciklus.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – drámajátékos 

tevékenységgel 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Néhány sajátos színjátéktípus a 

10–16. században (a középkor és 

reneszánsz vallásos és világi 

előadási formái). Rögtönzés 

cselekményváz alapján. 

A tanuló 

 részt vesz a témakörhöz 

kapcsolódó drámajáték 

előkészítésében és 

előadásában;  

 képes rögtönzésre 

(cselekményváz és adott 

állandó típusok alapján);  

 megismer néhányat az 

európai színjátszás máig élő 

hagyományaiból;  

 felismeri az előadásmódok és 

színpadformák sokféleségét a 

középkori játéktípusokban. 

Dráma és tánc:  

dráma és 

színháztörténet, 

játéktípusok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Commedia dell’arte, farce, misztériumjáték, moralitás, passió, rögtönzés, 

állandó típusok, színpadformák. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Középkori nyelvemlékek 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

 

Középkori írásbeliség, műfajok, 

nyelvemlékek.  

 

Halotti beszéd és könyörgés; 

Ómagyar Mária-siralom. 

 

 

A tanuló 

 értelmezi a magyar nyelvű 

kultúra legkorábbi írásos 

emlékeit (kötelező művek: 

Halotti beszéd, Ómagyar 

Mária-siralom); 

 megismeri a középkori 

írásbeliség sajátosságait;   

 tudatosítja a nyelvemlékek 

szerepét, jelentőségét és 

továbbélésüket későbbi 

korokban (pl. „Halotti 

beszéd”-ek). 

Történelem és 

állampolgári 

ismeretek:  

a könyvnyomtatás 

történetéről; 

könyvtártörténet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Írásbeliség, szóbeliség, nyelvemlék, szövegemlék, kódex, prédikáció. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Janus Pannonius portréja 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Janus Pannonius lírája, jellemző 

témái (pl. öntudat, békevágy, 

betegség).  

Epigrammák és elégiák (pl. Egy 

dunántúli mandulafáról, Búcsú 

Váradtól, Saját lelkéhez). 

A tanuló  

 megismeri egy humanista 

alkotó portréját, költői és 

emberi szerepvállalását; 

személyes élményanyagának 

költészetformáló szerepét;  

 tudatosítja, értékeli az életmű 

néhány fontos témáját, a lírai 

alany magatartását (pl. költői 

öntudat, művészi becsvágy, 

búcsúzás, betegség, 

katonáskodás, test és lélek);  

 megismeri néhány fogalom 

változó jelentését (pl. elégia, 

epigramma);  

 elemzési minimuma: 

Pannónia dicsérete és Janus 

Pannonius még egy műve. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

a 15. század kulturális 

élete Magyarországon. 

 

Vizuális kultúra; Ének-

zene:  

a reneszánsz kultúra 

Magyarországon. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elégia, epigramma, búcsúzásvers, refrén, disztichon, költői magatartás, 

irónia, gúny, interkulturalitás, újplatonizmus.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Balassi Bálint portréja 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

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 

A tanuló  

 megismeri az alkotó költői 

portréját és magatartását (az 

életmű 3-4 darabja nyomán); 

 tudatosítja az életmű 

megközelítési problémáit 

(kötetkompozíció; kéziratos 

énekeskönyv; különféle 

felfogások: kompozíció / 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

a 16. század kulturális 

élete Magyarországon. 

 

Vizuális kultúra:  

a reneszánsz kultúra 

Magyarországon; az 

aranymetszés. 
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könyörgésvers, pl. Adj már 

csendességet). 

Megformáltság, szerkezet (pl. 

aranymetszés, hárompillérű 

kompozíció). 

tematika); 

 megkülönbözteti a 

dallamvers és szövegvers 

fogalmát; 

 tud ritmizálni 

ütemhangsúlyos formákat, 

felismeri a Balassi-strófát;  

 elemzési minimuma: Egy 

katonaének és még egy-két 

mű.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kötetkompozíció, dallamvers, szövegvers, ütemhangsúlyos verselés, 

rímelhelyezkedés, Balassi-strófa.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus 

(16-17. század) 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A reneszánsz kései szakasza 

(manierizmus). 

Szemelvény a korszakból: 

Cervantes: Don Quijote (részlet). 

 

Barokk és klasszicizmus a 17. 

században (háttér, tematika, 

stílus- és formajegyek). 

Szemelvényrészletek az 

irányzatokról, szerzőkről, 

művekről.  

A tanuló  

 ismeri a fogalomhasználati 

problémákat 

(művelődéstörténeti korszak, 

korstílus, stílusirányzat); 

 tisztában van irányzatok 

egymás mellett élésével; 

 meg tudja különböztetni a 

reneszánsz / barokk / 

klasszicizmus alapvető 

formai és stílusjegyeit, ismeri 

ezek esztétikai hátterét;  

  műismereti minimuma: 

Cervantes: Don Quijote 

(részlet). 

Vizuális kultúra; Ének-

zene:  

az irányzatokhoz 

kapcsolódó, jellemző 

alkotások formajegyei 

(minden művészeti 

ágból).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Barokk, klasszicizmus; korstílus, stílusirányzat.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16-17. 

században és Shakespeare 

Órakeret 

12 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az angol színház a 16-17. A tanuló Vizuális kultúra; Ének-
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században (színház, előadás és 

dramaturgia összekapcsolódása). 

 

Shakespeare egy drámája 

(Hamlet / esetleg Romeo és Júlia 

vagy más, választott mű).  

 ismer néhány Shakespeare-

témát, szállóigét; 

 képes egy mű részletes 

elemzése kapcsán a hősök 

jellemzésére, magatartásuk, 

konfliktusaik értékelésére; 

 megérti a befogadói 

elvárások (korabeli 

közönség) és a dramaturgia 

összefüggését; 

 részt vesz egy jelenet 

kidolgozásában és 

előadásában;  

 felismeri a dráma másik 

létformáját (aktuális színházi 

előadások, rendezői 

értelmezések hatásával); 

értékeli az újrafordítások, 

filmes feldolgozások 

szerepét;   

 lehetőség szerint megtekint 

egy színházi előadást (vagy 

felvételét); 

 műismereti minimuma: egy 

Shakespeare-dráma elemző 

feldolgozása és memoriter: 

egy monológ/részlete; 

 alkalmassá válik az adott 

műről szóló vélemények 

kritikus befogadására; egy 

szóbeli érettségi témakör 

anyagának összeállítására és 

az abban megjelölt feladat 

kifejtésére.   

zene; Mozgóképkultúra 

és médiaismeret: 

illusztrációk, zenei és 

filmes feldolgozások 

Shakespeare-művekből. 

 

Dráma és tánc: 

színháztörténet, 

színházművészet, 

színpadi hatás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Drámai műfajok, drámai szerkezet, drámai nyelv, drámai jellem, blank 

verse. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista 

színház (17. század) 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A klasszicizmus elvárásai. 

Tragédia és komédia. 

A francia színház a 17. 

században (színház, előadás és 

dramaturgia összekapcsolódása). 

Molière: Tartuffe (vagy más 

műve). A komikum megjelenési 

formái. 

A tanuló 

 felismeri a klasszicista 

normatív esztétika 

sajátosságait (műfaji 

hierarchia, szabályok); a 

korabeli elvárások és a 

dramaturgia összefüggését;  

 megérti a komikum 

műfajformáló minőségét és 

változatait (helyzet- és 

jellemkomikum); 

 képes egy mű részletes 

elemzése kapcsán a hősök 

jellemzésére, magatartásuk, 

konfliktusaik értékelésére; 

 részt vesz egy jelenet 

kidolgozásában és 

előadásában;  

 lehetőség szerint megtekint 

egy színházi előadást (vagy 

felvételét);   

 műismereti minimuma: egy 

Molière-mű elemző 

feldolgozása és memoriter: 

egy részlet; 

 alkalmassá válik az adott 

műről szóló vélemények 

kritikus befogadására; egy 

szóbeli érettségi témakör 

anyagának összeállítására és 

az abban megjelölt feladat 

kifejtésére.  

Dráma és tánc: 

színháztörténet, a 

színpadi kísérő zene, a 

koreográfia. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység, 

mértéktartás, helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, 

jellemtípus, bizalmas, rezonőr. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Magyar barokk irodalom.  

Szemelvény: Pázmány Péter 

értekező prózájából (hitvita, 

prédikáció). 

 

Zrínyi Miklós: Szigeti 

veszedelem (részletek); a barokk 

eposz (szerkezet; koncepció; 

embereszmény/a főhős mint 

Krisztus katonája; értékrend). 

A tanuló  

 felismeri a barokk 

formajegyeit az irodalmi 

művekben és más művészeti 

ágakban is, összhangban az 

irodalommal;  

 megismeri világkép és 

műfajok, poétikai / retorikai 

megoldások összefüggését;   

 tisztában van az eposzi 

kellékek 

hagyományozódásával, az 

antik és barokk eposzok 

különbségével (koncepció, 

szerkezet, értékrend, 

embereszmény); 

  műismereti minimuma: Zrínyi 

Miklós: Szigeti veszedelem 

(részlete). 

Vizuális kultúra; Ének-

zene:  

a barokk formajegyei a 

festészetben, 

építészetben, a 

zenében.  

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

Schulhof Izsák 

beszámolója Buda 

visszavívásáról (Budai 

krónika). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

Tanév végi 

ismétlés 

Barokk eposz, eposzi konvenciók a barokkban, erkölcsi érték, heroizmus, 

körmondat. 

 

Rendszerezés összegzés 3 óra 

 

10.osztály 

Éves órakeret:108 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Tanév eleji ismétlés 

 

Világirodalom – az európai irodalom a 18. században 

Órakeret 

3 óra 

 

10 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A felvilágosodás irodalmának 

jellemző műfajai és 

A tanuló  

 megkülönbözteti az 

Vizuális kultúra; Ének-

zene:  
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stílusirányzatai: klasszicizmus, 

szentimentalizmus 

(érzékenység), rokokó.   

 

Művek, szemelvények az angol, 

francia és német irodalomból, 

pl. Defoe, Swift, Jane Austen; 

Voltaire, Rousseau; Goethe, 

Schiller különféle műfajú 

alkotásaiból.  

A választott szerzőkhöz, 

művekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek. 

eszmetörténeti korszak, 

filozófiai irányzat és 

stílusirányzat kategóriáit;  

 megismeri a bölcseleti háttér 

és a stílusirányzat, műfaj, 

tematika néhány 

összefüggését, az egyes 

irányzatok jellemző 

tendenciáit, irodalmi 

műfajait, máig ható 

kérdésfeltevéseit az európai 

irodalmakból vett egyes 

szemelvények alapján;  

 választható beszámolót 

készíthet olvasmányélménye 

vagy látott színházi élménye 

alapján (pl. Defoe, Jane 

Austen, Schiller művei);  

 műismereti minimuma: 

Swift, Voltaire, Goethe egy-

egy művének/részletének 

ismerete. 

klasszicizmus, rokokó 

más művészeti ágakban; 

megzenésített irodalmi 

művek (pl. Goethe, 

Schiller alkotásai). 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; Filozófia; 

Etika:  

a felvilágosodás 

korának bölcselete; 

értekezések a kor 

szerzőitől. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, valóság és 

fikció, elbeszélői nézőpont, kalandregény, robinzonád, fejlődésregény, 

énregény, levélregény, tézisregény, ellenutópia, szatíra (szatirikus 

hangnem).   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai 

Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 

Órakeret 

25 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A 18. század irodalma a 

felvilágosodás előtt  

(a kuruc költészethez kapcsolódó 

irodalmi formák; Mikes 

Kelemen: Törökországi levelek 

részlete). 

 

A felvilágosodás korának 

irodalma.  

A tanuló 

 ismeri a magyar nyelv ügyében 

született legfontosabb 

programok, értekezések 

gondolatait; Kazinczy 

tevékenységét; a magyar 

felvilágosodás időszakának, 

irodalmi életének néhány 

sajátosságát;  

Vizuális kultúra; 

ének-zene: 

stílusirányzatok 

egymásmellettisége a 

18. században.  

 

Földrajz:  

a témakörhöz, az 

alkotókhoz 
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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). 

 

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. 

 

Berzsenyi Dániel portréja; 

jellemző műfajok, témák, 

életérzések költészetében. A 

közelítő tél, A magyarokhoz I. és 

legalább még egy mű (pl. 

Levéltöredék barátnémhoz, 

Osztályrészem) értelmezése. 

Csokonai és Berzsenyi hatása, 

továbbélése a későbbi magyar 

költészetben.  

 tudatosítja a nyelvújítási 

mozgalom jelentőségét;  

 tisztában van Csokonai és 

Berzsenyi életművének 

jellegével, az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom 

történetében; felismer jellemző 

stílusirányzatokat, műfajokat, 

verstípusokat és versformákat;  

 műismereti minimuma: Mikes 

Kelemen: Törökországi levelek 

(részlet), Kazinczy Ferenc egy 

epigrammája; Bessenyei 

György egy értekező prózai 

részlete; Csokonai Vitéz 

Mihály: A Reményhez; A 

tihanyi Ekhóhoz és egy mű; 

Berzsenyi Dániel: A közelítő 

tél, A magyarokhoz I. és egy 

mű;  

 Csokonai és Berzsenyi kapcsán 

alkalmassá válik legalább 

három-négy alkotásuk és a 

műveikről szóló vélemények, 

elemzések értelmezésére; egy-

egy szóbeli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

kapcsolódó topológia.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvújítás, irodalmi élet, művelődési program, értekezés, szentencia, 

szimultán ritmus, bölcseleti óda, elégiko-óda, elégia, dal, episztola, 

létösszegzés, időszembesítő verstípus.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első 

felében (romantika, realizmus) 

Órakeret 

16 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A romantika irodalmának 

jellemzői (esztétikai elvek, 

művészi szabadság, stílus- és 

formajegyek; ironikus látásmód, 

groteszk minőség).  

A tanuló  

 felismeri az életművek 

egymásmellettiségét az 1830-

as években (klasszika, 

romantika, realizmus 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; Vizuális 

kultúra; Ének-zene:  

a romantika művészete.  



27 

 

Új műfajok, formák (pl. 

történelmi regény, bűnügyi 

történet, drámai költemény, 

verses regény). 

Társadalmi típusok (felesleges és 

karrierista hősök, hivatalnokok) 

megjelenése a romantikával 

egyidejű, realista szemléletű 

művekben. 

 

Művek, szemelvények az 

angol/amerikai, francia, német és 

orosz irodalomból, 

pl. Byron, Shelley, Keats; Poe; 

Victor Hugo, E. T. A. Hoffmann, 

Puskin vagy mások alkotásaiból; 

illetve Balzac, Stendhal, Gogol 

műveiből. 

A választott szerzőkhöz, 

művekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek.  

tendenciái, l. 

Goethe/Hugo/Stendhal, 

Balzac) és a romantika 

korstílus-jellegét, 

jelentőségét; a romantika és a 

kritikus, realista szemlélet 

együtthatását;   

 megismeri az irodalmi 

liberalizmus szerepét és 

hatását az esztétikára (új 

műfaji változatok; stiláris és 

hangnemi összetettség, irónia 

és groteszk);   

 műismerete: Shelley, Keats, 

Poe, V. Hugo, E. T. A. 

Hoffmann, Puskin, illetve 

Balzac, Stendhal, Gogol egy-

egy művének/részletének 

ismerete; 

 képes egy választott/kijelölt 

epikai alkotás (házi 

olvasmány) elemző 

bemutatására a közös 

értelmezés után;  

 beszámolót/könyvajánlót 

készíthet egyéni 

olvasmányélménye alapján a 

korszak műveiből;  

 alkalmassá válik a korszakról, 

a szerzőkről, művekről szóló 

vélemények kritikus 

befogadására, egy lehetséges 

szóbeli tétel kifejtésére. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

a romantika, 

romantikus mai 

médiaértelmezése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk, irónia, bűnügyi történet, 

történelmi regény, verses regény, regényciklus, analitikus regény.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán 

Órakeret 

8 óra 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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 (az V. felvonás 

szerepe).   

A tanuló 

 ismeri a magyar színház 

történetének néhány 

sajátosságát (az állandó magyar 

színház hiányát, törekvéseket a 

létrehozására);   

 képes elemezni nemzeti 

tragédiánk sajátosságait 

(problematika, drámai 

szerkezet és nyelv, sajátos 

lezárás, „megoldás); 

 megismer néhány álláspontot a 

műértelmezéshez;  

 lehetőség szerint megtekint egy 

színházi előadást (vagy 

felvételét), és közös elemzéssel 

értékelik az adott 

interpretációt;  

 műismereti minimuma: a 

tragédia (házi olvasmány) 

elemző feldolgozása és 

memoriter: részlet(ek) a műből; 

 alkalmassá válik a mű 

értelmezéseinek kritikus 

befogadására; egy szóbeli 

érettségi témakör anyagának 

összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Ének-zene: 

operafeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vándorszínház, állandó színház, szerepkör, intrikus, naiva, késleltetés, 

drámai nyelv, klasszicizmus és romantika.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: 

Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

Órakeret 

24 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Magyar irodalmi élet a 19. 

század első felében; orgánumok, 

folyóiratok, alkotói csoportok. A 

A tanuló 

 ismeri a magyar irodalom 

néhány sajátosságát a 19. 

Vizuális kultúra; 

Ének-zene:  

a magyar romantika 
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reformkori nemzeti romantika. 

A népiesség programjai. 

  

Kölcsey Ferenc alkotói portréja; 

közéleti szerep, egyéni és 

közösségi sors. Hymnus és még 

egy lírai alkotása (pl. 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).  

század első felében;  

 felismeri a reformkor-nemzeti 

romantika-népiesség fogalmak 

tartalmát, szerepét és 

jelentőségét; 

 tisztában van Kölcsey és 

Vörösmarty életművének 

jellegével, az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom 

történetében;  

 műismereti minimuma: 

Kölcsey: Hymnus, Huszt és 

még egy lírai mű, egy értekező 

prózai részlet; Vörösmarty: 

Szózat, Előszó és még egy-két 

lírai mű, valamint a Csongor 

és Tünde; memoriterek; 

 Kölcsey és Vörösmarty 

kapcsán alkalmassá válik 

legalább négy alkotásuk és a 

műveikről szóló vélemények, 

elemzések értelmezésére; egy-

egy szóbeli témakör 

kifejtésére; memoriterek 

tolmácsolására. 

más művészeti 

ágakban.  

 

Földrajz:  

az alkotókhoz 

kapcsolódó topológia. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

a reformkori 

művelődés és 

társadalmi élet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Irodalmi élet, népköltészet, népdalgyűjtés; nemzeti himnusz, értekezés, 

intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, rapszódia, romantikus 

irónia, drámai költemény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Petőfi Sándor 

Órakeret 

12 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Petőfi Sándor életműve.  

Pályaszakaszok (életérzések, 

költői magatartás) és jellemző 

alkotások. 

A népi szemléletmód hatása; 

romantika és népiesség.   

 

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb alkotói 

korszakait; Petőfi helyét, szerepét 

a magyar irodalom történetében; 

költészetének jellegét;  

 tisztában van a romantikus 

Hon és népismeret: 

Petőfi emlékhelyek. 

 

Földrajz:  

Petőfi életútjának 

topológiája. 
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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, 

és még legalább három-négy 

lírai alkotás elemző 

feldolgozása.  

 

Verses epika (pl. A helység 

kalapácsa mint eposzparódia; 

és/vagy Az apostol. 

 

Utalás egy-egy téma, 

motívum, poétikai jellemző 

kortárs irodalmi 

megjelenítésére; az evokáció, 

az intertextualitás néhány 

példája. 

korstílus és a népiesség 

stílustendenciájának 

együtthatásával;  

 műelemzések során megismeri 

Petőfi jellemző témáit, műfajait, 

poétikai megoldásait, versformáit; 

megkülönbözteti jellemző 

hangnemeit (pl. humor és irónia);  

 képes önálló műértelmezés 

megfogalmazására;   

 műismereti minimuma: Az Alföld; 

Nemzeti dal ; János vitéz; A 

puszta, télen; A XIX. század 

költői; Európa csendes, újra 

csendes…; Szeptember végén és 

még három-négy mű és 

memoriterek;  

 képessé válik Petőfi életművének 

bemutatására (legalább tíz-

tizenkét lírai és egy-két verses 

epikai alkotás alapján); a műveiről 

szóló vélemények, elemzések 

értelmezésére, kritikus 

befogadására; egy szóbeli 

témakörben kijelölt feladat 

kifejtésére, memoriterek 

tolmácsolására. 

Vizuális kultúra; 

Ének-zene:  

a romantika 

művészete, Petőfi 

művek feldolgozásai 

(hangoskönyv, 

színház, rajzfilm, dal). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népiesség, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, 

látomásköltészet, ars poetica, komikus eposz, költői szerep, váteszköltő. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Látásmód – Jókai Mór 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Jókai alkotásainak jellemzői, 

műfaji változatok az 

életművében;  

regényírói művészetének 

sajátosságai a romantikus 

prózaepika jegyében.  

A tanuló 

 tisztában van a korabeli és a 

mai olvasóközönség 

befogadói elvárásainak 

különbségével;  

Hon és népismeret; 

történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; vizuális 

kultúra; ének-zene:  

a romantika művészete. 
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Jókai Mór: Az arany ember 

(esetleg más regényének) elemző 

értelmezése sok szempontú 

megközelítéssel,  

pl. a romantika megjelenési 

formái; műfaji változat; 

szerkezet, jellemábrázolás, 

elbeszéléstechnika, nézőpont, 

közlésformák; hangnemi és 

motivikus összetettség. 

Problematika (az adott műhöz pl. 

természet és civilizáció, bűn és 

büntetés, kettős jellem).  

 ismeri Jókai helyét a magyar 

regényirodalom történetében, 

alkotásmódjának jellemzőit;  

 felismeri a romantikus 

ábrázolásmód sajátosságait 

és a romantikus regény 

jellemző műfaji változatait;  

 képes egy regény sok 

szempontú megközelítésére, 

saját álláspont kifejtésére;    

 műismereti minimuma: egy 

regénye: Az arany ember 

(vagy más, pl. Egy magyar 

nábob, Fekete gyémántok);  

 egy regényelemzés kapcsán 

képes önálló szóbeli tétel 

keretében egy elemzési 

feladat kifejtő megoldására. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

Jókai-művek filmes 

feldolgozásai.  

 

Földrajz:  

a regény(ek) 

topológiája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Történelmi regény, vallomásregény, epizód, leírás, utópia, humor, 

anekdota. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben alkalmazza a 

művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok 

nyelvhelyességi normáit. Képes a beszédhelyzetnek, témának, célnak, 

közönségnek megfelelő szóbeli és írásbeli megnyilatkozásra.  

Képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra. 

Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle, nyomtatott 

vagy elektronikus információhordozók használatát is. Képes arra, hogy 

önállóan eligazodjon az információk világában; értelmesen tudjon élni 

az önképzés lehetőségeivel. Értő módon használja a 

tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, digitális szövegeket. 

Bizonyítja különféle szövegek megértését a szöveg felépítésére, 

grammatikai jellemzőire, témahálózatára, tagolására irányuló 

elemzéssel. Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan 

jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával 

kapcsolatos véleményét szóban és írásban megfogalmazni, indokolni. 

Képes szövegek kapcsolatának és különbségének felismerésére és 

értelmezésére, e képesség alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli 

műfajokban. Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi 
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szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, motivációkat, 

magatartásformákat. 

Ismeri a hivatalos írásművek jellemzőit, képes önálló szövegalkotásra 

ezek gyakori műfajaiban. Képes definíció, magyarázat, prezentáció, 

egyszerűbb értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a 

felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga is meg tud 

fogalmazni kérdéseket, problémákat. Alkalmazza az idézés szabályait 

és etikai normáit.   

Ismeri a magyar nyelv rendszerét, képes a grammatikai, szövegtani, 

jelentéstani, helyesírási jelenségek önálló fölismerésére, a tanultak 

tudatos alkalmazására.  

Tudja alkalmazni irodalmi alkotások műfaji természetének megfelelő 

szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. Képes órai 

eszmecserében, vitában, érvelésben az irodalmi művekben megjelenő 

álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, 

összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére, saját véleménye 

újrafogalmazására. 

Képes tudásanyagának megfogalmazására, előadására a magyar és a 

világirodalom kiemelkedő alkotóiról, az olvasott, feldolgozott 

művekről.  

Be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajátosságait. 

Képes 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. 

 

11–12. évfolyam 

 

 

11. osztály 

 

Magyar nyelv 

Éves óraszám:36 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kommunikáció,tanév eleji ismétlés 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tájékozottság különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő 

stílus és magatartás megtalálása ismeretlen kommunikációs 

helyzetben is.  

Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása. 

A mindennapi társalgásban, a nyilvános kommunikációs színtereken, 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

reklám, meggyőzés, 

manipuláció. 
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valamint az internetes felületeken előforduló manipulációs 

szándékok, hibás következtetések felismerése. 

A reklámok, internetes felületek verbális és nem verbális közlési 

szándékának felismerése. 

Vizuális kultúra:  

képi közlés. 

 

Dráma és tánc: 

szituációk, dialógusok 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikációs zavar. Manipuláció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Retorika 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása.  

A szónok tulajdonságai, feladatai. 

A szónoki beszéd kommunikációs funkciói. 

A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az 

anyaggyűjtéstől a megszólalásig. 

Az érv felépítése. 

Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése.  

Az érvelési hibák. 

A cáfolat módszerei. 

A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése.  

A hatásos előadásmód eszközei. 

Az előadás szemléltetésének módjai: bemutatás, prezentáció stb.  

A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és 

szövegfonetikai eszközök) és nem nyelvi kifejezésbeli eszközei a 

különféle szövegműfajokban, az audiovizuális és multimédiás közlés 

különböző formáiban. 

A hivatalos felszólalás, hozzászólás gyakorlása különböző 

helyzetekben.  

Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező 

tolmácsolása. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

antik szónokok, neves 

magyar szónoklatok 

(pl. Kölcsey, Kossuth, 

Deák). Közéleti 

megnyilatkozások 

retorikája. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

a meggyőzés, 

befolyásolás, a hatás 

eszközei. 

 

Dráma és tánc:  

a színpadi beszéd 

retorikai elemei, 

klasszikus monológok 

értelmezése. 

 

Matematika: 

bizonyítás, érvelés, 

cáfolat. 

 

Filozófia:  

Érvelési szerkezetek 

tudatosítása. 



34 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta (bemutató, tanácsadó, 

törvényszéki), alkalmi beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita, ajánlás). 

Szónoklat, bevezetés (az érdeklődés felkeltése, a jóindulat megnyerése, 

témamegjelölés), elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés (összefoglalás, 

kitekintés).  

Érv, tétel, bizonyítás, összekötőelem. 

Érvelés, indukció, dedukció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Általános nyelvészeti ismeretek 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ember mint nyelvhasználó lény; a nyelv, a kommunikáció és az 

ember elválaszthatatlan egysége. 

A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a gondolkodás része.  

A nyelvek egyező és eltérő tulajdonságai, nyelvtipológia, főbb 

nyelvtípusok és jellemzőik (az anyanyelvhez és más, tanult, ismert 

nyelvek jellemző tulajdonságainak összehasonlító megfigyelése). 

Nyelvi identitás. 

Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jelnyelvek.  

Idegen nyelvek: 

nyelvtípus, 

kommunikáció, nyelvi 

tolerancia. 

 

Vizuális kultúra:  

a vizuális nyelv 

összetevői. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló). 

Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Pragmatikai ismeretek 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyelvhasználat, a beszélgetés, a társalgás főbb összetevőinek a 

különféle beszédaktusok szerepének, megnyilvánulási formáinak 

megfigyelése, az együttműködési elvek tudatos használata, illetve 

megsértésük következményeinek megtapasztalása. 

A társalgásban előforduló néhány jellemző deixis forma szerepe. 

Az udvariassági formák használata. 

Idegen nyelvek:  

idegen nyelvi 

kommunikáció, 

udvariassági formák.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megnyilatkozás.  

Társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás. 

Beszédaktus (lokúció, illokúció, perlokúció). 

Deixis. 

Együttműködési elv (mennyiségi, minőségi, mód, kapcsolódási). 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegalkotás 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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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. 

Informatika: 

szövegszerkesztési, 

könyvtárhasználati, 

információkeresési 

ismeretek.  

 

Filozófia:  

A globális világ 

kihívásaira kínált 

erkölcsfilozófiai 

válaszok 

megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelv és társadalom 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlődési irányok, változások a mai magyar nyelvben. Nyelvi 

sokszínűség, nyelvi tolerancia. Nyelvünk helyzete a határon túl. 

Hazánkban élő nemzetiségiek nyelvhasználata. A nyelvi tervezés 

elvei és feladatai. 

A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, színterei; a nyelvi 

norma. 

 

A nyelvváltozatok rendszere, a vízszintes és függőleges tagolódásuk. 

A köznyelv jellemzői, használati területe. 

A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek, azok jellemző 

használati köre, szókincse. 

A szleng és az argó fogalma, kialakulásuk, jellemző előfordulásuk, 

funkciójuk. 

 

A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb nyelvjárásaink jellemzői, 

területi megjelenésük, a regionális köznyelv jellemzői. 

A határon túli magyar nyelvhasználat főbb adatai, tendenciái, a 

kétnyelvűség, kettősnyelvűség, kevert nyelvűség kérdései. 

 

A nyelvváltozatot bemutató nyomtatott és elektronikus források (pl. 

szótárak, kézikönyvek, adatbázisok, honlapok) tanulmányozása. 

 

A tömegkommunikáció, valamint az információs társadalom hatása a 

nyelvhasználatra. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

történelmi 

nemzetiségek, 

bevándorló 

magyarság, 

szórványmagyarság 

kialakulásának 

történelmi, társadalmi 

okai, tendenciái. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

az információs 

társadalom, 

mediatizált 

nyelvhasználat. 

 

Földrajz:  

a magyar 

nyelvhasználat területi 

tagolódása. 

Kulcsfogalmak/ Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, norma. 
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fogalmak Nyelvváltozat. 

Vízszintes és függőleges tagolódás (standard köznyelv, társalgási nyelv, 

irodalmi nyelv, dialektus, szociolektus). 

Nyelvjárás, regionális köznyelv, tájszó.  

Csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv. 

Szleng, argó. 

Kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert nyelvűség. 

Tanév végi 

ismétlés 

 

 2 óra 

 

12. osztály 

Éves óraszám:32 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

 

Tanév eleji ismétlés 

 

 

Nyelvtörténet 

Órakeret   

2 óra 

 

 

12 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Változás és állandóság a nyelvben. Nyelvtípusok és nyelvcsaládok, a 

magyar nyelv jellemzői. A magyar nyelv eredete, finnugor 

rokonságának bizonyítékai, története, kutatói. A nyelvrokonság 

bizonyítékainak tudományos eszközei.  

A nyelvtörténeti kutatások forrásai: kézírásos és nyomtatott 

nyelvemlékek.  

A magyar nyelv történetének főbb korszakai, a legfontosabb 

nyelvemlékeink (A tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd, 

Ómagyar Mária-siralom) megismerése. Nyelvtörténeti-

nyelvtudományi kézikönyvek (pl. A magyar nyelv történeti-

etimológiai szótára – TESZ) megismerése, használata.  

Az összehasonlító nyelvtudomány módszerei.  

A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái. 

A nyelvújítás története, hatása, értékelése, ortológus-neológus vita 

főbb állomásai és szereplői, a magyar nyelv sztenderdizációja. 

A mai nyelvállapot néhány jellemzője. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

a magyar nép 

vándorlásának 

története, 

nyelvemlékek, 

kódexek. 

Kulcsfogalmak/ 

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. 

Szinkrón és diakrón nyelvszemlélet. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismeretek a nyelvről 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási, 

nyelvi ismeretek rendszerező áttekintése. 

Történelem,társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; Etika; 

Filozófia; Idegen 

nyelvek:  

a nyelvről, a 

nyelvhasználatról 

szerzett ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

Nyelv, beszéd, kommunikáció, szöveg, nyelvi szint, retorika, stílus, 

jelentés, nyelv és társadalom, magyar nyelv, nyelvtörténet, nyelvi változás. 

 

Érettségi 

tételek 

ismétlésére, 

szövegalkotási 

feladatok 

gyakorlására 

 

 

 

 

           Témakörök: 

I./ Kommunikáció 

II./ A magyar nyelv története 

III./ Ember és nyelvhasználat 

IV./ A nyelvi szintek 

V./ A szöveg 

VI./ A retorika alapjai 

VII./ Stílus és jelentés 

                                                                                   8 óra 

 

 

Irodalom 

11. osztály 

Éves óraszám:108 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Arany János 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Arany János életműve.  

Pályaszakaszok (életérzések, 

költői magatartások) és jellemző 

alkotások. 

A romantika utáni költőszerep-

lehetőségek és lírai tendenciák.  

A tanuló  

 ismeri az életmű főbb alkotói 

korszakait; Arany költői 

szerepét a magyar irodalom 

történetében; költészetének 

Informatika:  

könyvtári és internetes 

tájékozódás. 

 

Etika:  

bűn, bűnhődés, 
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Jellemző lírai tematika (pl. ars 

poeticák), hangnemek, 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 (A 

walesi bárdok és még legalább 

egy-két ballada). 

A Toldi estéje elemző 

bemutatása.  

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs 

irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás 

néhány példája. 

jellegét;  

 műelemzések során 

megismeri Arany jellemző 

lírai témáit, műfajait, poétikai 

megoldásait, versformáit és 

néhány verses epikai 

alkotását;  

 megismeri a lírikus és epikus 

költőszerep szembeállítását, 

változó megítélését;   

 képes lírai és epikai 

alkotások önálló 

értelmezésének 

megfogalmazására; a Toldi és 

a Toldi estéje néhány 

szempontú összevetésére; 

 műismereti minimuma: A 

walesi bárdok, Rege a 

csodaszarvasról, Toldi, 

Családi kör, további egy-két 

ballada; Toldi estéje; 

Letészem a lantot, Epilogus 

és még két-három lírai 

alkotás (memoriterek is); 

 képessé válik Arany 

életművének bemutatására 

(legalább öt-hat lírai alkotás, 

két-három ballada és a Toldi 

és a Toldi estéje alapján); a 

műveiről szóló vélemények, 

elemzések értelmezésére, 

kritikus befogadására; egy-

egy szóbeli témakörben 

kijelölt feladat kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

testvérféltékenység. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélő költemény és verses regény, ballada, ütemhangsúlyos- és 

időmértékes formák (és együtthatásuk), verstípusok (idő- és 

értékszembesítés, létösszegzés).  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház– és drámatörténet – Madách Imre:  

Az ember tragédiája 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Madách Imre: Az ember 

tragédiája – sok szempontú 

műértelmezés. 

 

A drámai költemény műfajának 

következménye a szerkezetre és 

hősökre. 

Felépítés (cselekmény-szerkezet: 

keret- és történeti színek, 

személyiségközpontúan / lírai 

szerkezet: tematikus, szétválás-

sorozat).  

Problematika, 

történelemszemlélet, bölcseleti 

háttér (szabadelvűség és 

pozitivizmus).   

Az idő, tér, anyag szerepe az 

emberiség és különböző szellemi 

irányok történetében. 

A tanuló  

 megismeri a drámai 

költemény műfaji 

változatának jellemzőit 

(filozófiai, bölcseleti 

tartalmak), sajátos drámai 

hőseit; többféle világfelfogás 

egyidejű létezését; - 

értelmezi a művet (lehetőleg 

többféle megközelítésből);  

 megismerkedik néhány 

műértelmezéssel, 

állásponttal;  

 lehetőség szerint megtekint 

egy színházi előadást (vagy 

felvételét), és közös 

elemzéssel értékelik az adott 

interpretációt és a mű 

színpadra állításának 

lehetőségeit;  

 műismereti minimuma: a 

Tragédia (házi olvasmány) 

elemző feldolgozása és 

memoriter: részlet(ek) a 

műből, valamint szállóigévé 

vált sorok; 

 alkalmassá válik a mű 

értelmezéseinek kritikus 

befogadására; egy szóbeli 

érettségi témakör anyagának 

összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Etika; Filozófia: 

filozófiai irányzatok a 

19. században. 

 

Dráma és tánc: 

színházművészet, a mű 

színrevitele különböző 

felfogásokban. 

 

Informatika, könyvtár: 

tájékozódás a Tragédia 

hazai és nemzetközi 

színházi előadásairól, 

fordításairól, 

adaptációiról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Drámai költemény, lírai dráma, bölcseleti mondanivaló, falanszter, 

ellenutópia, pozitivizmus. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai epika és líra a romantika 

után (19. század második fele) 

Órakeret 

12 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A realista és naturalista epika 

jellemzői (esztétikai elvek, 

tematika, látásmód, stílus- és 

formajegyek) a 19. század 

közepétől; a prózaepika újításai 

(nézőpontok, síkváltások, 

időszerkezet, polifónia; új műfaji 

változatok) a kis- és 

nagyepikában.  

 

Impresszionizmus, szimbolizmus 

és a lírai műnem megújítása (pl. 

a személyiség, a lírai 

közvetlenség háttérbe szorulása, 

a látomás felszabadítása, 

objektivizálódás). 

 

Művek, szemelvények az 

angol/amerikai, francia, német és 

orosz irodalomból (pl. Emily 

Brontë, Dickens, Flaubert, Zola, 

Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij 

alkotásaiból, illetve Baudelaire, 

Verlaine, Rimbaud, Rilke, 

Whitman) műveiből.  

A választott szerzőkhöz, 

művekhez kapcsolódó fogalmi 

ismeretek. 

A tanuló  

 felismeri a romantika és 

realizmus együtthatását, 

folytonosságát az epikában; 

értelmezi a realista és 

naturalista stílusirányzat 

jellemzőit;  

 megismeri az impresszionista 

és (pre)szimbolista európai 

líra néhány sajátosságát; 

 képes egy választott/kijelölt 

epikai alkotás (házi 

olvasmány) elemző 

bemutatására a közös 

értelmezés után; néhány lírai 

alkotás értelmezésére;  

 beszámolót/könyvajánlót 

készíthet egyéni 

olvasmányélménye alapján a 

korszak szerzőinek 

műveiből;  

 műismeret: néhány 

mű/részlet pl. Emily Brontë, 

Dickens, Flaubert, Lev 

Tolsztoj, Dosztojevszkij 

alkotásaiból, illetve 

Baudelaire, Rimbaud, Rilke, 

Whitman műveiből;  

 alkalmassá válik a 

korszakról, a szerzőkről, 

művekről szóló vélemények 

kritikus befogadására, egy 

lehetséges szóbeli tétel 

kifejtésére. 

Vizuális kultúra; Ének-

zene:  

impresszionizmus, 

szimbolizmus más 

művészeti ágakban. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus; eszmeregény, 

polifonikus regény, tolsztojizmus, regényciklus, l’art pour l’art, tiszta 

költészet, kötetkompozíció, hangulatlíra, prózavers, szabad vers, objektív 

líra, tárgyvers. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – az európai dráma és 

színház a 19. század második felében 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az európai dráma és színház a 

19. század második felében – a 

korszak drámairodalmának 

újdonságai és két drámai alkotás, 

két szerző dramaturgiája.  

Egy drámai mű elemzése a 19. 

század második feléből (pl. 

Ibsen: Babaszoba/Nóra vagy 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, élethazugság). 

 

Egy Csehov-mű elemző 

bemutatása (pl. Ványa bácsi, 

Három nővér). 

A csehovi dramaturgia 

sajátosságai (pl. a drámaiság 

fogalmi változása; 

drámaiatlan/lírai dráma; 

főszereplő-, konfliktusok és 

cselekmény-nélküliség; 

csoportképek/cselekvés-

képtelenség; párhuzamos 

monológok/fedett dialógusok, 

ironikus látásmód); új műfaji 

változatok, új játékstílus. 

A tanuló 

 megismeri a romantika utáni 

drámatörténet néhány jellemző 

tendenciáját;  

 elemzi két jelentős szerző egy-

egy alkotását, újításaik 

figyelembevételével, bemutatja 

dramaturgiájuk sajátosságait;  

 megismer néhány álláspontot a 

művek értelmezéséhez;  

 lehetőség szerint megtekint egy 

színházi előadást (vagy 

felvételét), és közös elemzéssel 

értékelik az adott 

interpretációt;  

 lehetőség szerint kidolgoznak 

egy-egy jelenetet az elemzett 

művekből;  

 műismereti minimuma: egy 

dráma a 19. század második 

feléből és Csehov egy drámája;   

 alkalmassá válik a művek 

értelmezéseinek kritikus 

befogadására; egy szóbeli 

érettségi témakör anyagának 

összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Dráma és tánc: 

színháztörténet. 

 

Etika:  

a szerzői 

problémafelvetések 

etikai szempontú 

megvitatása, 

értékelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Drámaiatlan dráma, analitikus drámai szerkezet, párhuzamos monológ, 

élethazugság. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század második felében – 

portré: Mikszáth Kálmán 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

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). 

A századvég és századelő 

novellisztikája (műelemzési 

lehetőségek, pl. Gozsdu, Petelei, 

Gárdonyi, Tömörkény, Bródy 

Sándor műveiből). 

 

Mikszáth alkotásainak jellemzői, 

témák, motívumok és műfaji 

változatok az életművében;  

írásművészetének sajátosságai, 

stílusszintézise. 

A jó palócok novelláinak világa 

(legalább két mű elemzése).  

Egy Mikszáth-regény (pl. 

Beszterce ostroma, A Noszty fiú 

esete...) elemző értelmezése, sok 

szempontú megközelítéssel, pl. 

műfaji változat; szerkezet, 

jellemábrázolás, elbeszélés-

technika, nézőpont, 

közlésformák, hangnemek; 

problematika (pl. megkésettség, 

dzsentriábrázolás). 

A tanuló 

 tisztában van a 19. század 

második fele magyar 

irodalmának sajátosságaival, 

ismeri a korszak néhány 

jellemző tendenciáját; 

 megismeri a Petőfi és Ady 

közti, Arannyal részben 

párhuzamos líra helyzetét; 

Vajda és az Ady fellépése 

előtti költők (pl. Reviczky, 

Komjáthy) szerepét; 

 a századvég 

novellisztikájának néhány 

darabját értelmezve fejleszti 

novellaelemzési készségét;  

 ismeri Mikszáth helyét a 

magyar regényirodalom 

történetében, 

alkotásmódjának jellemzőit; 

képes egy regényének sok 

szempontú megközelítésére, 

saját álláspont kifejtésére és 

adott szempontú, önálló 

novellaértelmezésre; 

lehetőséget kap beszámoló / 

könyvajánló készítésére 

egyéni olvasmányélménye 

alapján; 

 műismereti minimuma: 

Vajda János egy műve; 

Mikszáth egy regénye (házi 

olvasmány) és két novellája; 

 alkalmassá válik a művek 

értelmezéseinek kritikus 

Etika:  

Mikszáth műveiben 

felvetett erkölcsi 

kérdések megvitatása, 

pl. a kapcsolatok világa, 

törvény és lelkiismeret. 

 

Filozófia:  

a létre vonatkozó 

kérdések, etika, 

erkölcsfilozófia. 

 

Földrajz:  

a földrajzi tér regionális 

szerveződése, a 

Mikszáth-regény(ek) 

topológiája. 
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befogadására; egy szóbeli 

érettségi témakör anyagának 

összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke 

Órakeret 

7 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

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!). 

 

Egy folyóirat (időszaki kiadvány) 

periodicitása, felépítése, 

folyóiratcikkek visszakeresése, 

hivatkozása. 

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodalmi 

megjelenítésére; az evokáció, az 

A tanuló 

 felismeri a Nyugat 

jelentőségét a magyar 

kultúrtörténetben; 

alkalmazza a nemzedék-

korszakolást későbbi 

tanulmányai során;  

 tudja a korban megismert 

stílusirányzatok, filozófiai, 

lélektani iskolák (Freud, 

Bergson) néhány 

jellemzőjét;   

  műismereti minimuma: 

Juhász Gyula egy műve, 

Tóth Árpád egy-két műve. 

Vizuális kultúra; ének-

zene: 

impresszionizmus, 

szimbolizmus, 

szecesszió más 

művészeti ágakban. 

 

Filozófia: 

életfilozófiák, 

időproblémák. 
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intertextualitás néhány példája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Ady Endre 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Ady Endre életműve.  

Kötet- és cikluskompozíció; 

költői szerepvállalás, az 

innováció szándéka. 

Klasszikus modernség, 

szecessziós-szimbolista 

látásmód; a versritmus 

megújítása. 

 

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 és még 4-

5 mű (memoriterek is), pl. 

Párisban járt az Ősz; A magyar 

ugaron; Harc a Nagyúrral; 

Hunn, új legenda; Bujdosó kuruc 

rigmusa; Az eltévedt lovas; 

Emlékezés egy nyár-éjszakára 

stb., esetleg egy-egy részlet 

publicisztikájából is). 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs 

irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás 

néhány példája. 

A tanuló  

 ismeri az életmű főbb alkotói 

korszakait; Ady helyét, költői 

szerepét a magyar irodalom 

történetében; költészetének 

jellegét; 

 tisztában van a 20. század 

eleji magyar irodalom 

sajátosságaival és a megújítás 

szándékával; 

 műelemzések során 

megismeri Ady jellemző 

köteteit, szerkesztési 

módszereit, lírai témáit, 

motívumait, poétikai 

megoldásait; 

 képes önálló 

versértelmezések 

megfogalmazására; 

 műismereti minimuma: A 

Sion-hegy alatt;  Góg és 

Magóg fia vagyok én...; 

Kocsi-út az éjszakában és 

még négy-öt mű;  

 képessé válik az Ady-életmű 

jellemzőinek bemutatására 

(legalább tíz lírai alkotás 

alapján); a műveiről szóló 

vélemények, elemzések 

értelmezésére, kritikus 

befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

társadalmi 

modernizáció, 

városiasodás, a modern 

újságírás. 

 

Vizuális kultúra:  

Ady-illusztrációk.  

 

Földrajz:  

Ady-emlékhelyek 

topológiája. 

 

Informatika: 

tájékozódás a Nyugat 

digitalizált 

változatában. 
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feladat kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, 

kötetkompozíció, ciklikus szerkesztés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Portré – Móricz Zsigmond 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Realista és naturalista epika, Móricz egy műve, pl. Hét krajcár vagy 

Légy jó mindhalálig/Pillangó/Árvácska.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Móricz helyének, látásmódjának, kérdésfeltevéseinek, alkotásmódja 

jellemzőinek megismerése, alkotásainak több szempontú 

megközelítése; felkészítés önálló novellaelemzések megfogalmazására, 

megvitatására.  A megjelenített létformák morális és társadalmi 

kérdései. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Móricz alkotásainak jellemzői, 

írásművészetének sajátosságai; 

naturalista és realista 

ábrázolásmódja. 

 

Tárgykörök, témák (pl. paraszti, 

dzsentri; szegénység) és műfaji 

változatok (novella, elbeszélés, 

történeti példázat, idill-típusú 

regény stb.).  

Novelláinak világa (legalább két 

mű elemzése, pl. Tragédia, 

Szegény emberek, Barbárok). 

Egy Móricz-regény (pl. Úri 

muri, Rokonok, Sárarany, Az 

Isten háta mögött) elemző 

értelmezése, sok szempontú 

megközelítéssel, pl. műfaji 

változat; szerkezet, 

jellemábrázolás, elbeszélés-

technika, nézőpont, 

közlésformák, hangnemek, írói 

előadásmód; problematika (pl. 

vívódó hősök, dzsentri-

ábrázolás).  

A tanuló  

 ismeri Móricz helyét a magyar 

epika történetében (Nyugat; 

népi írók mozgalma, Kelet 

Népe); alkotásmódjának 

jellemzőit;  

 képes néhány alkotásának sok 

szempontú megközelítésére, 

saját álláspont kifejtésére és 

adott szempontú, önálló 

műértelmezésre 

(novellaelemzések 

megfogalmazására);  

 lehetőséget kap 

beszámoló/könyvajánló 

készítésére egyéni 

olvasmányélménye alapján;  

 műismereti minimuma: 

Móricz egy regénye (házi 

olvasmány) és egy novellája; 

 alkalmassá válik a művek 

értelmezéseinek kritikus 

befogadására; egy szóbeli 

érettségi témakör anyagának 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

Móricz-művek filmes, 

televíziós adaptációi 

(pl. Pillangó, Égi 

madár, Rokonok, 

Barbárok, Árvácska). 
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összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar 

avantgárd 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Világirodalom – avantgárd 

irányzatok. 

Formabontás és formaépítés 

(közös tendenciák a 

stílusirányzatokban). 

 

Futurizmus, expresszionizmus, 

szürrealizmus: néhány 

szemelvény az egyes irányzatok 

dokumentumaiból, illetve néhány 

irodalmi alkotás (pl. Marinetti, 

Majakovszkij; Trakl, G. Benn; 

Apollinaire, Éluard műveiből). 

A jellemzően nem irodalmi 

irányzatok (kubizmus, 

konstruktivizmus, dada, stb.) 

néhány célkitűzése, formajegye. 

A magyar avantgárd 

sajátosságai, az aktivizmus 

programja; Kassák Lajos szerepe 

(egy-két művének ismerete, pl. 

Mesteremberek; A ló meghal...). 

A tanuló 

 megismeri a 20. század eleji 

stílusirányzatok létrejöttét, a 

csoportok, programok 

szándékait, esztétikai elveit, 

poétikai megoldásait;  

 a magyar avantgárd sajátos 

helyzetét, Kassák szerepét. 

Vizuális kultúra; 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

az avantgárd a 

képzőművészetekben 

(futurizmus, 

expresszionizmus, 

szürrealizmus, 

kubizmus, 

konstruktivizmus, 

dada); az 

expresszionista és 

szürrealista 

filmművészet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Avantgárd, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, aktivizmus, 

szabad vers, szimultanizmus, önműködő írás, képvers. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Kosztolányi Dezső 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Kosztolányi Dezső életműve.  

Pályaszakaszok, életérzések, 

költői magatartásformák; 

világkép, művészetfelfogás 

(homo aestheticus); 

stílusirányzatok (pl. 

A tanuló  

 ismeri az életmű főbb alkotói 

korszakait; Kosztolányi 

helyét, szerepét a magyar 

irodalom történetében; 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

urbanizáció, kulturális 

élet, sajtó. 
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impresszionizmus, 

expresszionizmus); viszonya az 

anyanyelvhez. 

 

Jellemző lírai tematika; 

hangnemek, műfajok, 

versciklusok (pl. A szegény 

kisgyermek panaszai); 

Számadás-kötet; kis- és 

nagyszerkezetek; ars poeticák; 

legalább 4 lírai alkotás, köztük: 

Hajnali részegség, Halotti 

beszéd. 

Novellák (pl. A kulcs, Fürdés 

stb.) és novellaciklusok (Esti 

Kornél-novellák). 

Egy Kosztolányi-regény (pl. 

Édes Anna, Pacsirta) elemző 

értelmezése, sok szempontú 

megközelítéssel, pl. műfaji 

változat; szerkezet, 

jellemábrázolás, 

elbeszéléstechnika, nézőpont, 

közlésformák, hangnemek, írói 

előadásmód; problematika. 

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs 

irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás 

néhány példája. 

írásművészetének jellegét;  

 tisztában van a Nyugat első 

nemzedéke tevékenységével, 

jelentőségével;   

 műelemzések során 

megismeri Kosztolányi 

jellemző lírai témáit, poétikai 

megoldásait; kis- és 

nagyepikájának néhány 

jelentős darabját;  

 képes lírai és epikai 

alkotások önálló 

értelmezésének 

megfogalmazására;  

 műismereti minimuma: 

Kosztolányi egy regénye és 

két novellája; lírai alkotásai, 

Hajnali részegség, Halotti 

beszéd és még egy-két műve 

(memoriter is); 

 képessé válik a Kosztolányi-

életmű jellemzőinek 

bemutatására (legalább 4 lírai 

alkotás, egy regény, két 

novella alapján); a műveiről 

szóló vélemények, elemzések 

értelmezésére, kritikus 

befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt 

feladat kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Kosztolányi-művek 

filmes feldolgozásai.  

 

Etika; Filozófia: 

filozófiai, lélektani 

irányzatok, pl. a 

freudizmus és hatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Versciklus, novellaciklus, példázat, lélektan. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula Órakeret 

8 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Karinthy kisepikájának jellemzői A tanuló Mozgóképkultúra és 



48 

 

választott novella (pl. A cirkusz; 

Találkozás egy fiatalemberrel; 

Barabbás) és a Tanár úr kérem 

karcolatgyűjtemény darabjai 

alapján.  

Humorfelfogása (humoreszkjei). 

Irodalmi karikatúrák (néhány, 

már megismert szerző /mű és 

paródiája) az Így írtok ti 

szemelvényei alapján. 

 

Krúdy Gyula írói világa, egyéni 

hangja legalább egy Szindbád-

novella alapján (pl. Negyedik út, 

Ötödik út); anekdotikusság, az 

idő és az emlékezés formaalkotó 

szerepe.  

A Krúdy-művek 

atmoszférájának, témáinak, 

alakjainak, motívumainak 

megidézése (stílusimitációk, pl. 

Márai Sándor: Szindbád 

hazamegy; Huszárik Zoltán: 

Szindbád).  

 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);  

 képessé válik összehasonlító 

elemzésekre (párnovellák, pl. A 

jó tanuló felel/A rossz tanuló 

felel; ellentétesek, pl. Magyar 

dolgozat/Röhög az egész 

osztály); mű és paródiája 

összevetésére); novellaciklus 

és film összehasonlító 

elemzésére;  

 műismeret: Karinthy 

(választható valamely műve); 

Krúdy egy novellája. 

médiaismeret: 

Huszárik Zoltán 

Szindbádja. 

Karinthy műveinek 

filmes adaptációi, 

műveinek előadó-

művészeti példái. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

urbanizáció, városi 

élet Budapesten. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Humor, paródia, karcolat, novellaciklus, hasonmásalak, nosztalgia.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Babits Mihály 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Babits Mihály életműve.  

Pályaszakaszok, kötetek, költői 

magatartásformák (pl. 

pályakezdés; világháborúk ideje; 

kései költészet); életérzések, 

világkép, értékrend, 

művészetfelfogás (homo 

moralis); a bölcseleti, filozófiai 

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb alkotói 

korszakait; Babits helyét, 

szerepét a magyar irodalom 

és a Nyugat történetében; 

írásművészetének jellegét;  

 tisztában van a Nyugat első 

nemzedéke tevékenységével, 

Vizuális kultúra:  

Babits- portrék. 

 

Informatika:  

adattárak internetes 

közlések (pl. a Nyugat), 

hanganyagok. 
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érdeklődés hatásai. Magyarság és 

európaiság. 

 

Szerepe a Nyugat mozgalmában; 

irodalmi kapcsolatai; esszé- és 

irodalomtörténet-írói, műfordító 

tevékenysége. 

 

Stílusirányzati sokszínűsége (pl. 

impresszionizmus, szecesszió, 

szimbolizmus); klasszicizálás, 

antikizálás; hagyomány és 

modernség egysége.  

 

Jellemző lírai tematika, költői 

magatartás (békevers, pl. Húsvét 

előtt; a prófétaszerep elutasítása 

vagy vállalása, pl. Mint különös 

hírmondó); versszerkezetek, 

hangnemek, formák, motívumok 

gazdagsága (pl. Esti kérdés, Ősz 

és tavasz között); ars poeticus 

alkotások (pl. A lírikus epilógja; 

Cigány a siralomházban; Csak 

posta voltál).  

 

A választott művekhez 

kacsolódó fogalmi ismeretek (pl. 

gyászdal, tárgyias költészet, 

ditirambus, könyörgésvers). 

A Jónás könyve, mint az 

ószövetségi példázat parafrázisa. 

Jónás és az Úr magatartása. 

Nyelvhasználati és hangnemi 

összetettség.  

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs 

irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás 

néhány példája. 

jelentőségével;   

 műelemzések során 

megismeri Babits jellemző 

lírai témáit, poétikai 

megoldásait és a Jónás 

könyvét;   

 képes Babits-művek önálló 

értelmezésének 

megfogalmazására;  

 műismereti minimuma: Esti 

kérdés, Ősz és tavasz között 

és még egy-két műve 

(memoriter is) és a Jónás 

könyve;  

 képessé válik a Babits-életmű 

jellemzőinek bemutatására 

(legalább négy lírai alkotás); 

a műveiről szóló 

vélemények, elemzések 

értelmezésére, kritikus 

befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt 

feladat kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

Etika; Filozófia: 

filozófiai, etikai 

irányzatok és hatásuk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bergsoni időszemlélet, ditirambus, prófétaság, küldetéstudat, 

rájátszás.                                                                                                                
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Tanév végi 

rendszerezés 

                                                                                                        5 óra 

 

Irodalom 

12 osztály 

Éves óraszám:96 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – József Attila 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

József Attila életműve.  

Pályaszakaszok, életérzések, költői 

magatartásformák (pl. Tiszta 

szívvel; Tudod, hogy nincs 

bocsánat); világkép, 

költészetfelfogás (pl. Ars poetica; 

Thomas Mann üdvözlése). 

Stílusirányzatok (pl. 

expresszionizmus, szürrealizmus, 

Medáliák) és stílustendenciák (pl. 

újnépiesség) hatása.  

 

Jellemző lírai tematika (pl. 

Külvárosi éj; Óda; Nem emel föl); 

gondolati költészet 1932-1934 

között (pl. Téli éjszaka, 

Reménytelenül; A város peremén); 

kései költészet (közéleti, pl. 

Levegőt; A Dunánál; Hazám; 

szerelmi, pl. Nagyon fáj; tragikus 

önsors versek, pl. Karóval jöttél; 

Talán eltűnök hirtelen...). 

Versszerkezetek, verstípusok, 

hangnemek, formák, témák, 

motívumok (pl. gyermek, éjszaka, 

külváros, bűntudat) gazdagsága. 

Komplex költői képek 

(síkváltások).   

Hatása a későbbi költészetre (pl. 

Pilinszky, Nagy László). 

A választott művekhez kapcsolódó 

fogalmi ismeretek (pl. freudizmus, 

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb 

alkotói korszakait; József 

Attila helyét, 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 

négy-öt műve (memoriter 

is); 

 képessé válik az életmű 

jellemzőinek bemutatására 

(legalább tizenkét lírai 

alkotás alapján); a műveiről 

szóló vélemények, 

elemzések értelmezésére, 

kritikus befogadására; egy-

egy szóbeli témakörben 

kijelölt feladat kifejtésére, 

Informatika:  

könyvtári és internetes 

tájékozódás József 

Attila 

dokumentumokról.  

 

Ének-zene: 

megzenésített 

költemények. 

 

Etika; Filozófia: 

korabeli irányzatok és 

hatásuk; filozófiai 

kérdésfelvetések. 
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agitatív vers, szegényember-vers, 

szonettkoszorú). 

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodalmi 

megjelenítésére; az evokáció, az 

intertextualitás néhány példája. 

memoriterek 

tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, 

önmegszólítás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. 

században és a kortárs irodalomban 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Epikus művek (szemelvények, 

részletek a kis- és nagyepikából) 

pl. Kafka (pl. Az átváltozás); 

Thomas Mann (pl. Tonio Kröger 

/ Mario és a varázsló; Bulgakov: 

A Mester és Margaríta; Camus 

(pl.: Közöny); Orwell (pl. 

Állatfarm / 1984); Faulkner, 

Hemingway, Hrabal, I. B. 

Singer, Szolzsenyicin 

alkotásaiból és kortárs 

művekből. 

A választott szerzők jellemző 

tematikája, kérdésfelvetése; 

formanyelvi, szóhasználati 

sajátosságai.  

Művek és adaptációik 

összevetése. 

 

Lírai alkotások (szemelvények, 

részletek). 

Legalább egy lírikus látásmódja 

egy-két művének elemző 

megközelítésével (pl. T. S. 

Eliot). 

A választott szerzőkhöz, 

művekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek (pl. intellektuális 

költészet, mitologizálás, 

A tanuló 

 megismeri a 20. századi 

irodalom néhány meghatározó 

tendenciáját;  

 ismer néhány jellemző, 

jelentős 20. századi epikus 

művet, részletet (pl. Bulgakov, 

Camus, Faulkner, 

Hemingway, Hrabal, Kafka, 

Thomas Mann, Orwell, I. B. 

Singer, Szolzsenyicin 

alkotásaiból) és kortárs 

szerzők epikai és lírai 

alkotásait;  

 ismeri egy kiemelkedő lírikus 

portréját, egy-két művét (pl. 

T. S. Eliot);  

 képes önálló műértelmezések 

megfogalmazására;  

 lehetőséget kap saját 

olvasmányélményeinek 

előadására (műbemutatás / 

ajánlás). 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

filmes feldolgozások, 

pl. Kafka, Orwell, 

Hrabal műveiből. 
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mitoszregény, dokumentum-

irodalom, parabola, 

egzisztencializmus). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Neoavantgárd, posztmodern, családregény, objektív líra, vezérmotívum, 

montázstechnika, abszurd.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs 

drámairodalom néhány törekvése 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A 20. századi és/vagy a kortárs 

drámairodalom egy-két jellemző 

tendenciája 

(pl. az epikus dráma, abszurd 

dráma, egzisztencialista dráma, 

groteszk színház, amerikai 

drámairodalom köréből). 

 

Szemelvények, részletek drámai 

művekből, pl. Brecht (pl. 

Koldusopera/Kurázsi mama; 

Beckett: Godot-ra várva); 

Ionesco: A kopasz énekesnő; 

Dürrenmatt (pl. Az öreg hölgy 

látogatása/A fizikusok); egy 

szerző, mű középpontba állítása. 

 

A választott szerzőkhöz, 

művekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek (pl. epikus színház, 

elidegenítő effektusok, song, 

tézisdráma, abszurd dráma, 

példázatosság, groteszk komédia, 

paradoxon). 

A tanuló  

 megismeri a 20. századi 

és/vagy kortárs dráma és 

színház néhány jellemző 

tendenciáját;  

 elemez egy-két jelentős 20. 

századi vagy kortárs alkotást, 

újításaiknak (vagy a 

hagyomány és újítás 

kettősségének) 

figyelembevételével; 

bemutatja dramaturgiájuk 

sajátosságait;  

 megismer néhány álláspontot 

a művek értelmezéséhez;  

 lehetőség szerint megtekint 

egy színházi előadást (vagy 

felvételét), és közös 

elemzéssel értékelik az adott 

interpretációt;  

 lehetőség szerint kidolgoznak 

egy-egy jelenetet az elemzett 

művekből;  

 alkalmassá válik a művek 

értelmezéseinek kritikus 

befogadására. 

Dráma és tánc: 

színháztörténet, 

színházművészet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Epikus színház, abszurd dráma. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Portré – Radnóti Miklós 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

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 (pl. Erőltetett 

menet, Razglednicák). 

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs 

irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás 

néhány példája. 

A tanuló  

 tisztában van Radnóti 

életművének jellegével; a 

költő helyével, szerepével a 

magyar irodalom 

történetében; Vergilius rá tett 

hatásával; 

 felismeri jellemző műfajait, 

versformáit; 

 műismereti minimuma: Nem 

tudhatom, Hetedik ecloga és 

még két műve; 

 Radnóti kapcsán alkalmassá 

válik legalább négy 

alkotásának és a műveiről 

szóló véleményeknek, 

elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

munkaszolgálat, 

munkatábor.   

 

Földrajz:  

emlékhelyek, Radnóti 

életének, sorsának 

topológiája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kulturális veszteség, eklogaciklus, idill és tragikum, razglednica. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky 

János, Weöres Sándor, Ottlik Géza 

Órakeret 

12 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szabó Lőrinc költészetének 

jellege, pl. a Lóci-versek, Az Egy 

álmai; a Semmiért egészen és 

versciklusainak (pl. a 

Tücsökzene) néhány darabja 

A tanuló 

 tisztában van az adott 20. 

századi szerzők életművének 

jellegével; az alkotók 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

Bódy Gábor: Psyché.  

 

Informatika:  
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alapján. 

 

Weöres Sándor költészetének 

tematikus és formai 

változatossága (pl. a 

Rongyszőnyeg; Magyar etüdök 

alapján); gondolati költészete; 

szerepversei, stílusutánzatai (pl. 

a Psyché szemelvényei).  

 

Pilinszky János világlátásának 

tükröződése költészetében; 

alkotásmódjának, poétikai 

megoldásainak, motívumainak 

sajátosságai (a Harmadnapon és 

még egy műve alapján, pl. 

Négysoros, Francia fogoly, 

Harbach 1944, Apokrif stb.).  

 

Márai Sándor életműve néhány 

epikus szemelvény alapján (pl. 

Egy polgár vallomásai;  

A gyertyák csonkig égnek; 

Napló); esszérészlet (pl. Füves 

könyv) és lírai alkotás (Halotti 

beszéd) alapján; az emigráns 

léthelyzet hatása. 

Ady Endre 

publicisztikájából részlet (pl. 

Ismeretlen Korvin-kódex 

margójára, Kosztolányi Dezső 

esszérészlet (pl. Ábécé a 

fordításról és ferdítésről), Illyés 

Gyula esszérészlet (pl. 

Hajszálgyökerek ) 

Ottlik Géza: Iskola a határon - 

sok szempontú 

regényértelmezés.   

 

A választott szerzőkhöz, 

művekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek. 

 

helyével, szerepével a 

magyar irodalom 

történetében;   

 műismereti minimum: Szabó 

Lőrinc egy-két műve, 

Weöres Sándor egy-két 

műve; Pilinszky János 

Harmadnapon és még egy 

műve; 

 választhat: Márai Sándor 

egy-két alkotása; Ottlik Géza 

egyik műve;  

 a szerzők kapcsán alkalmassá 

válik a műveikről szóló 

véleményeknek, 

elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

adattárak, honlapok, 

önálló tájékozódás pl. a 

Márai-és az Ottlik- 

kultuszról. 
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Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs 

irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás 

néhány példája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerepvers, stílusutánzás, négysoros.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény 

István, Nagy László, Füst Milán 

Órakeret 

12 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

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).  

 

Németh László egy regénye (pl. 

Iszony) vagy egy drámája (pl. II. 

József; A két Bolyai).  

 

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). 

 

Az archaikus és modern Füst 

Milán költészetében, egy két mű 

alapján; vagy egy kisregény vagy 

a Feleségem története című 

regény értelmezése. 

 

Örkény István groteszk 

látásmódja néhány egyperces 

novella és/vagy a Tóték alapján. 

A választott szerzőkhöz, 

művekhez kacsolódó fogalmi 

A tanuló 

 tisztában van az adott 20. 

századi szerzők életművének 

jellegével; az alkotók 

helyével, szerepével a 

magyar irodalom 

történetében;   

 műismereti minimuma: Illyés 

Gyula egy műve;  

 továbbá választhat: Németh 

László egy műve; Örkény 

István néhány műve; Nagy 

László egy-két műve; 

esszérészlet Illyés Gyula, 

Németh László műveiből;  

 a szerzők kapcsán alkalmassá 

válik a műveikről szóló 

véleményeknek, 

elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

Örkény műveinek 

filmes adaptációi.  

 

Informatika:  

internetes közlés, 

adattárak –önálló 

tájékozódás. 
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ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, hosszúének, portrévers, 

képvers, groteszk látásmód, egyperces novella. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – 

Portrék, látásmódok a 20. század magyar irodalmából 

(választható szerzők, művek) 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A 20. századi magyar irodalom jellemzői (életművek, portrék, 

látásmódok).  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, 

értelmezésére és a kapcsolatos vélemények megosztására. A magyar 

irodalom sokféleségének, határokon átnyúló egységének 

megbecsülése. 

Művelődéstörténeti és irodalomtörténeti tájékozódás, irányzatok, 

csoportok, szerzők sajátosságai. A 20. század különböző korszakainak 

kulturális, irodalmi törekvései. Különböző típusú, terjedelmű és műfajú 

epikai, lírai művek, továbbá esszék elemzése, értelmezése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Választás alapján művek, 

szemelvények 20. századi:  

 szépprózai alkotásokból, pl. 

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 

A tanuló 

 tisztában van a választott 20. 

századi szerzők életművének 

jellegével; az alkotók 

helyével, szerepével a 

magyar irodalom 

történetében;  

 megismeri a század 

irodalmának néhány 

törekvését, sajátosságát 

(nemzeti konzervatív 

irodalom, népi írók 

mozgalma, határon túli 

magyar és emigráns 

irodalom);  

 választhat 

műelemzést/műajánlást 

egyéni olvasmányélményei 

alapján;   

 a szerzők kapcsán alkalmassá 

válik a műveikről szóló 

Informatika:  

internetes közlés, 

irodalmi adattárak és 

honlapok. 
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tájékozódás: a nemzeti 

konzervatív irodalom, a népi 

írók mozgalma, a határon túli 

és emigráns irodalom.  

 A választott szerzőkhöz, 

művekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek. 

véleményeknek, 

elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művelődéstörténet, irodalomtörténet, nézőpont, nézőpontváltás, nemzeti 

konzervatív irodalom, parabola, intertextualitás; költői attitűd, költői 

szerep; Kárpát-medencei, erdélyi irodalom; emigráns irodalom; „ötágú 

síp”. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható 

szerzők, művek) 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

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. 

 

Önálló olvasmányválasztás 

szempontjai, indoklása, 

értékelése, mások 

szempontjainak értelmezése. 

A tanuló 

 tisztában van a kortárs 

irodalomból választott 

szerzők életművének 

jellegével; az alkotók 

helyével, szerepével; 

 megismeri a kortárs irodalom 

néhány törekvését, 

sajátosságát, a posztmodern, 

digitális irodalom, 

hangoskönyv fogalmát; 

 választhat 

műelemzést/műajánlást 

egyéni olvasmányélményei 

alapján; 

 értelmez egy kortárs drámai 

alkotást (lehetőleg megtekinti 

színházban/felvételről);  

 információkat szerez a 

kortárs irodalmi életről 

(könyvünnepek, 

sikerkönyvek); irodalmi 

díjakról (pl. Kertész Imre 

Dráma és tánc:  

a kortárs színház 

irányzatai, példái.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

az elektronikus 

tömegkommunikáció és 

az irodalom 

kölcsönhatásának új 

jelenségei. 

 

Informatika:  

a digitális közlés példái.  
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Nobel-díjas Sorstalanság 

című regényéről);  

 a szerzők kapcsán alkalmassá 

válik a műveikről szóló 

véleményeknek, 

elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok, hangoskönyv, 

digitális közlés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Regionális kultúra 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A régió, tájegység, település, 

kerület, iskola kulturális, 

irodalmi, múltbeli és jelen 

hagyományai (pl. kisebbségi, 

nemzetiségi irodalom, folklór, 

múzeum, színház stb.); 

az ide kötődő, ehhez kapcsolódó 

szerző(k) irodalmi műve(i). 

Irodalmi emlékhelyek (szülőház, 

emlékszoba, kiállítás, múzeum, 

temető, színház stb.). 

A választott tárgyhoz kapcsolódó 

fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

 tisztában van a 

tájegység/település/kerület/is

kola stb. kulturális, irodalmi 

hagyományaival, ismer 

irodalmi emlékhelyeket;   

 a tematika kapcsán 

alkalmassá válik egy szóbeli 

témakör kifejtésére (érettségi 

követelményrendszer). 

Vizuális kultúra; Hon és 

népismeret; Földrajz; 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

régió, tájegység, 

történelmi emlékezet, 

emlékhely, hagyomány. 

 

Társadalomismeret: 

civil társadalom, a 

lokális kulturális 

szerveződések 

jelentősége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Régió, regionalitás, hagyomány, kisebbség, nemzetiség, folklór, az 

irodalom „földrajza”, interkulturalitás, kulturális emlékezet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az irodalom határterületei 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A szórakoztató irodalom típusai, 

hatáskeltő eszközei és sajátos 

műfajainak jellemzői (pl. 

fantasy-irodalom, 

A tanuló 

 tisztában van az irodalmiság 

változó fogalmával;  

 megérti az ízlés kontextuális 

Vizuális kultúra:  

kortárs művészet.  

 

Mozgóképkultúra és 
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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. 

függőségét; 

 alakul igénye és képessége az 

ízlés önálló fejlesztésére;  

 fejlődik médiatudatossága, 

esztétikai és művészeti 

tudatossága;  

 választhat 

műelemzést/műajánlást 

egyéni olvasmány-

élményei/filmélményei 

alapján; 

 a tárgykör kapcsán 

alkalmassá válik a 

jelenségekről/művekről szóló 

véleményeknek, 

elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére. 

médiaismeret:  

filmes feldolgozások, 

mediatizált kultúra. 

 

Ének-zene:  

a zene fogyasztásának 

jelenségei, zenei 

szubkultúrák.  

 

Társadalomismeret:  

a kulturális fogyasztás 

társadalmi jellemzői; 

értékviták. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat, irodalmi 

ismeretterjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptáció. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben 

megválasztja a megfelelő hangnemet, nyelvváltozatot, stílusréteget. 

Alkalmazza a művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a 

nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáit, képes felismerni és 

értelmezni az attól eltérő nyelvváltozatokat.  

Értő módon használja a tömegkommunikációs, illetve az 

audiovizuális, digitális szövegeket. Az értő, kritikus befogadásra is 

alapozva képes önálló szövegalkotásra néhány publicisztikai, 

audiovizuális és informatikai hátterű műfajban, a képi elemek, 

lehetőségek és a szöveg összekapcsolásában rejlő közlési lehetőségek 

kihasználásával.  

Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. 

informatikai technológiákra épülő) információhordozók használatát is. 

Képes arra, hogy kellő problémaérzékenységgel, kreativitással és 

önállósággal igazodjon el az információk világában; értelmesen és 

értékteremtően tudjon élni az önképzés lehetőségeivel.  

Bizonyítja szövegelemzési, szövegértelmezési jártasságát a tanult 

leíró nyelvtani, szövegtani, jelentéstani, pragmatikai ismeretek 
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alkalmazásával; a szépirodalmi szövegek mellett képes szakmai-

tudományos, publicisztikai, közéleti (audiovizuális, informatikai 

alapú) szövegek feldolgozására, értelmezésére is. Bizonyítja különféle 

szövegek megértését, a szöveg felépítésére, grammatikai jellemzőire, 

témahálózatára, tagolására irányuló elemzéssel.  

A hivatalos írásművek műfajaiban képes önálló szövegalkotásra  

(pl. önéletrajz, motivációs levél). Képes olvasható, rendezett írásra.  

Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, 

értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem 

irodalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e 

képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. 

Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit. Képes definíció, 

magyarázat, prezentáció, értekezés (kisértekezés) készítésére az 

olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, 

maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.  

Bizonyítja a magyar nyelv rendszerének és történetének ismeretét, a 

grammatikai, szövegtani, jelentéstani, stilisztikai-retorikai, helyesírási 

jelenségek önálló fölismerését, a tanultak tudatos alkalmazását.  

Átfogó ismerettel bír a nyelv és társadalom viszonyáról, illetve a 

nyelvi állandóság és változás folyamatáról. Anyanyelvi 

műveltségének fontos összetevője a tájékozottság a magyar nyelv 

eredetéről, rokonságáról, történetének főbb korszakairól; a magyar 

nyelv és a magyar művelődés kapcsolatának tudatosítása.  

Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai 

jellemzőinek megfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési 

módokat. 

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. 

Tájékozott az olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző 

műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.  

Képes tudásanyagának többféle szempontot követő 

megfogalmazására írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő 

alkotóiról.  

Meggyőzően be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok 

sajátosságait. 
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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. 

 

Érettségi tételek ismétlésére                         20 óra 

 

Matematika 

MATEMATIKA 

9-12. évfolyam 

 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

9. évfolyam 3 108 

10. évfolyam 3 108 

11. évfolyam 3 108 

12. évfolyam 3 96 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 10 óra 

2. Számtan, algebra 40 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 12 óra 

4. Geometria 30 óra 

5. Valószínűség, statisztika 5 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret  6 óra 
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Ellenőrzés, számonkérés 5 óra 

Az össz. óraszám 108 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Példák halmazokra, geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések. 

Halmazba rendezés több szempont alapján. Gyakorlat szövegek 

értelmezésében. A matematikai szakkifejezések adott szinthez 

illeszkedő ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, együttműködés. 

A matematika épülése elveinek bemutatása. Igaz és hamis állítások 

megkülönböztetése. Halmazok eszközjellegű használata. Gondolkodás; 

ismeretek rendszerezési képességének fejlesztése. Önfejlesztés, 

önellenőrzés segítése, absztrakciós képesség, kombinációs készség 

fejlesztése.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Véges és végtelen halmazok. 

Végtelen számosság szemléletes 

fogalma. 

Matematikatörténet: Cantor. 

Annak megértése, hogy csak a 

véges halmazok elemszáma 

adható meg természetes számmal.  

 

Részhalmaz. Halmazműveletek: 

unió, metszet, különbség. 

Halmazok közötti viszonyok 

megjelenítése. 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése.  

Szöveges megfogalmazások 

matematikai modellre fordítása.  

Elnevezések megtanulása, 

definíciókra való emlékezés. 

Magyar nyelv és 

irodalom: mondatok, 

szavak, hangok 

rendszerezése. 

 

Biológia-egészségtan: 

halmazműveletek 

alkalmazása a 

rendszertanban. 

 

Kémia: anyagok 

csoportosítása. 

Alaphalmaz és komplementer 

halmaz.  

Annak tudatosítása, hogy 

alaphalmaz nélkül nincs 

komplementer halmaz.  

Biológia-egészségtan: 

élőlények 

osztályozása; 
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Halmaz közös elem nélküli 

halmazokra bontása 

jelentőségének belátása. 

besorolás közös rész 

nélküli halmazokba. 

A megismert számhalmazok: 

természetes számok, egész 

számok, racionális számok. 

A számírás története. 

A megismert számhalmazok 

áttekintése. Természetes számok, 

egész számok, racionális számok 

elhelyezése halmazábrában, 

számegyenesen. 

Informatika: 

számábrázolás 

(problémamegoldás 

táblázatkezelővel). 

Valós számok halmaza. Az 

intervallum fogalma, fajtái. 

Irracionális szám létezése. 

Annak tudatosítása, hogy az 

intervallum végtelen halmaz. 

 

Távolsággal megadott 

ponthalmazok, adott tulajdonságú 

ponthalmazok (kör, gömb, felező 

merőleges, szögfelező, 

középpárhuzamos). 

Ponthalmazok megadása ábrával. 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése 

(például két feltétellel megadott 

ponthalmaz). 

Vizuális kultúra: a tér 

ábrázolása. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs 

programok használata. 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, 

„vagy”, „ha…, akkor”.  

(Folyamatosan a 9–12. 

évfolyamon.) 

Matematikai és más jellegű 

érvelésekben a logikai műveletek 

felfedezése, megértése, önálló 

alkalmazása. A köznyelvi 

kötőszavak és a matematikai 

logikában használt kifejezések 

jelentéstartalmának összevetése. 

A hétköznapi, nem tudományos 

szövegekben található 

matematikai információk 

felfedezése, rendezése a megadott 

célnak megfelelően. Matematikai 

tartalmú (nem tudományos 

jellegű) szöveg értelmezése. 

 

Szöveges feladatok.  

(Folyamatos feladat a 9–12. 

évfolyamon: a szöveg alapján a 

megfelelő matematikai modell 

megalkotása.) 

Szöveges feladatok értelmezése, 

megoldási terv készítése, a 

feladat megoldása és szöveg 

alapján történő ellenőrzése.  

Modellek alkotása a matematikán 

belül; matematikán kívüli 

problémák modellezése. 

Gondolatmenet lejegyzése 

(megoldási terv).  

Megosztott figyelem; két, illetve 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés; 

információk 

azonosítása és 

összekapcsolása, a 

szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés 

felismerése; a szöveg 



64 

 

több szempont egyidejű követése 

(a szövegben előforduló 

információk). Figyelem 

összpontosítása. 

Problémamegoldó gondolkodás 

és szövegfeldolgozás: az 

indukció és dedukció, a 

rendszerezés, a következtetés.  

tartalmi elemei közötti 

kijelentés-érv, ok-

okozati viszony 

felismerése és 

magyarázata. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmódra és a családi 

életre nevelés. 

A „minden” és a „van olyan” 

helyes használata.  

Nyitott mondatok 

igazsághalmaza, szemléltetés 

módjai. 

A „minden” és a „van olyan” 

helyes használata.  

Halmazok eszközjellegű 

használata. 

 

A matematikai bizonyítás. 

Kísérletezés, módszeres 

próbálkozás, sejtés, cáfolás 

(folyamatos feladat a 9–12. 

évfolyamokon). 

Matematikatörténet: Euklidesz 

szerepe a tudományosság 

kialakításában.  

Kísérletezés, módszeres 

próbálkozás, sejtés, cáfolás 

megkülönböztetése. 

Érvelés, vita. Érvek és 

ellenérvek. Ellenpélda szerepe.  

Mások gondolataival való vitába 

szállás és a kulturált vitatkozás.  

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont (pl. a saját és a 

vitapartner szempontjának) 

egyidejű követése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: mások 

érvelésének 

összefoglalása és 

figyelembevétele. 

Állítás és megfordítása. 

„Akkor és csak akkor” típusú 

állítások.  

Az „akkor és csak akkor” 

használata. Feltétel és 

következmény felismerése a  

„Ha …, akkor …” típusú 

állítások esetében. 

Korábbi, illetve újabb (saját) 

állítások, tételek jelentésének 

elemzése. 

 

Bizonyítás.  Gondolatmenet tagolása. 

Rendszerezés (érvek logikus 

sorrendje).  

Következtetés megítélése 

helyessége szerint. A bizonyítás 

gondolatmenetére, bizonyítási 

módszerekre való emlékezés. 

Etika: a következtetés, 

érvelés, bizonyítás és 

cáfolat szabályainak 

alkalmazása. 
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Kidolgozott bizonyítás 

gondolatmenetének követése, 

megértése. 

Példák a hétköznapokból helyes 

és helytelenül megfogalmazott 

következtetésekre. 

Egyszerű kombinatorikai 

feladatok: leszámlálás, 

sorbarendezés, gyakorlati 

problémák. 

Kombinatorika a 

mindennapokban. 

Rendszerezés: az esetek 

összeszámlálásánál minden esetet 

meg kell találni, de minden esetet 

csak egyszer lehet számításba 

venni. Megosztott figyelem; két, 

illetve több szempont egyidejű 

követése. Esetfelsorolások, 

diszkusszió (pl. van-e 

ismétlődés).  

Sikertelen megoldási kísérlet után 

újjal való próbálkozás; a 

sikertelenség okának feltárása (pl. 

minden feltételre figyelt-e). 

Informatika: 

problémamegoldás 

táblázatkezelővel. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hétköznapi 

problémák megoldása 

a kombinatorika 

eszközeivel. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

periodicitás, 

ismétlődés és 

kombinatorika mint 

szervezőelv poetizált 

szövegekben. 

A gráffal kapcsolatos 

alapfogalmak (csúcs, él, 

fokszám).  

Egyszerű hálózat szemléltetése.  

Gráfok alkalmazása 

problémamegoldásban.  

Számítógépek egy munkahelyen, 

elektromos hálózat a lakásban, 

település úthálózata stb. 

szemléltetése gráffal. 

Gondolatmenet megjelenítése 

gráffal. 

Kémia: molekulák 

térszerkezete. 

 

Informatika: 

problémamegoldás 

informatikai 

eszközökkel és 

módszerekkel, 

hálózatok. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: pl. 

családfa. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedés. 

Kulcsfogalmak/ Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Gráf csúcsa, éle, csúcs 
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fogalmak fokszáma. Logikai művelet (NEM, ÉS, VAGY. „Ha …., akkor …”). 

Feltétel és következmény. Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás.  

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Számtan, algebra 
Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 

Számolás racionális számkörben. Prímszám, összetett szám, oszthatósági 

szabályok. Hatványjelölés. Egyszerű algebrai kifejezések ismerete, 

zárójel használata. Egyenlet, egyenlet megoldása. Egyenlőtlenség.  

Egyszerű szöveg alapján elsőfokú egyismeretlenes egyenlet felírása 

(modell alkotása), megoldása, ellenőrzése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. 

Problémakezelés és –megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos 

ismerete, kezelése. Szabályok betartása, tanultak alkalmazása. Elsőfokú 

egyenletek, egyenletrendszerek megoldási módszerei, a megoldási 

módszer önálló kiválasztási képességének kialakítása.  

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell 

hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; 

ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási mód kiválasztása, 

eredmény kerekítése a tartalomnak megfelelően.  

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számelmélet elemei.  

A tanult oszthatósági 

szabályok. Prímtényezős 

felbontás, legnagyobb közös 

osztó, legkisebb közös 

többszörös. Relatív prímek.  

Matematikatörténeti és 

számelméleti érdekességek: 

(pl. végtelen sok prímszám 

létezik, tökéletes számok, 

barátságos számok,  

Eukleidész. Mersenne, 

Euler, Fermat) 

A tanult oszthatósági szabályok 

rendszerezése. Prímtényezős 

felbontás, legnagyobb közös osztó, 

legkisebb közös többszörös 

meghatározása a felbontás 

segítségével. 

Egyszerű oszthatósági feladatok, 

szöveges feladatok megoldása. 

Gondolatmenet követése, egyszerű 

gondolatmenet megfordítása.  

Érvelés. 

 

Hatványozás 0 és negatív 

egész kitevőre. 

Fogalmi általánosítás: a korábbi 

definíció kiterjesztése. 
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Permanencia-elv. 

A hatványozás azonosságai. Korábbi ismeretekre való 

emlékezés. 

 

Számok abszolút értéke. Egyenértékű definíció (távolsággal 

adott definícióval). 

Fizika: hőmérséklet, 

elektromos töltés, áram, 

feszültség előjeles 

értelmezése. 

Különböző számrendszerek. 

A helyiértékes írásmód 

lényege. Kettes 

számrendszer. 

Matematikatörténet: 

Neumann János. 

A különböző számrendszerek 

egyenértékűségének belátása. 

Informatika: 

kommunikáció ember és 

gép között, adattárolás 

egységei. 

Számok normálalakja. Az egyes fogalmak (távolság, idő, 

terület, tömeg, népesség, pénz, 

adat stb.) mennyiségi jellemzőinek 

kifejezése számokkal, mennyiségi 

következtetések. Számolás 

normálalakkal írásban és 

számológép segítségével. 

A természettudományokban és a 

társadalomban előforduló nagy és 

kis mennyiségekkel történő 

számolás 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: tér, idő, 

nagyságrendek – méretek 

és nagyságrendek 

becslése és számítása az 

atomok méreteitől az 

ismert világ méretéig; 

szennyezés, 

környezetvédelem. 

Nevezetes azonosságok: 

kommutativitás, 

asszociativitás, 

disztributivitás.  

Számolási szabályok, 

zárójelek használata. 

Régebbi ismeretek mozgósítása, 

összeillesztése, felhasználása.  

 

(a ± b)2, (a ± b)3 polinom 

alakja, 22 ba   szorzat 

alakja. Azonosság fogalma. 

Ismeretek tudatos memorizálása 

(azonosságok).  

Geometria és algebra 

összekapcsolása az azonosságok 

igazolásánál. 

Fizika: számítási 

feladatok megoldása (pl. 

munkatétel). 

Egyszerű feladatok 

polinomok, illetve algebrai 

törtek közötti műveletekre. 

Tanult azonosságok 

alkalmazása. Algebrai tört 

Ismeretek felidézése, mozgósítása 

(pl. szorzattá alakítás, tört 

egyszerűsítése, bővítése, 

műveletek törtekkel). 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: számítási 

feladatok. 
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értelmezési tartománya. 

Algebrai kifejezések 

egyszerűbb alakra hozása. 

Elsőfokú egyenletek és 

egyenlőtlenségek megoldása 

különböző módszerekkel 

(lebontogatás, mérlegelv, 

szorzattá alakítás, 

értelmezési tartomány és 

értékkészlet vizsgálata, 

grafikus módszer). Egyszerű 

egyenletek paraméterrel. 

Régebbi ismeretek mozgósítása, 

összeillesztése, felhasználása, 

kiegészítése. Módszerek tudatos 

kiválasztása és alkalmazása. 

 

Elsőfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszer megoldása. 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése.  

Különböző módszerek alkalmazása 

ugyanarra a problémára 

(behelyettesítő módszer, egyenlő 

illetve ellentett együtthatók 

módszere, grafikus módszer). 

Fizika: kinematika, 

dinamika. 

Elsőfokú egyenletre, 

egyenletrendszerre vezető 

szöveges számítási feladatok 

a természettudományokból, 

a mindennapokból.  

Szöveges számítási feladatok 

megoldása a 

természettudományokból, a 

mindennapokból (pl. 

százalékszámítás: megtakarítás, 

kölcsön, áremelés, árleszállítás, 

bruttó ár és nettó ár, ÁFA, 

jövedelemadó, járulékok, 

élelmiszerek százalékos 

összetétele).  

A növekedés és csökkenés 

kifejezése százalékkal („mihez 

viszonyítunk?”). Gondolatmenet 

lejegyzése (megoldási terv).  

Számológép használata. Az 

értelmes kerekítés megtalálása. 

A mindennapokhoz kapcsolódó 

problémák matematikai 

modelljének elkészítése (egyenlet, 

illetve egyenletrendszer felírása); a 

megoldás ellenőrzése, a gyakorlati 

feladat megoldásának összevetése 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: számítási 

feladatok. 

 

Informatika: 

problémamegoldás 

táblázatkezelővel. 

 

Földrajz: a pénzvilág 

működése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tudatos 

élelmiszer-választás, 

becslések, mérések, 

számítások. 

 

Társadalmi, állampolgári 

és gazdasági ismeretek: a 

család pénzügyei és 

gazdálkodása, 

vállalkozások. 
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a valósággal (lehetséges-e?). 
Fizika: kinematika, 

dinamika. 

 

Kémia: százalékos 

keverési feladatok. 

Egyes változók kifejezése 

fizikai, kémiai képletekből.  

A képlet értelmének, 

jelentőségének belátása. 

Helyettesítési érték kiszámítása 

képlet alapján. 

Fizika; kémia: képletek 

értelmezése.. 

Egy abszolútértéket 

tartalmazó egyenletek. 

baxcx  . 

Definíciókra való emlékezés.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hatvány. Normálalak. Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. 

Azonosság. Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú egyenlet. Elsőfokú 

egyenletrendszer. Egyenlőtlenség.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. 

Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában 

(függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat 

szempontjainak kialakítása. Függvénytranszformációk algebrai és 

geometriai megjelenítése.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A függvény megadása, elemi 

tulajdonságai. 

Ismeretek tudatos memorizálása 

(függvénytani alapfogalmak).  

Alapfogalmak megértése, konkrét 

függvények elemzése a 

grafikonjuk alapján.  

Időben lejátszódó valós 

folyamatok elemzése grafikon 

alapján. Számítógép használata a 

függvények vizsgálatára. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: időben 

lejátszódó folyamatok 

leírása, elemzése. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata, adatkezelés 

táblázatkezelővel. 

A lineáris függvény, lineáris Táblázatok készítése adott Fizika: időben lineáris 
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kapcsolatok. A lineáris 

függvények tulajdonságai. Az 

egyenes arányosságot leíró 

függvény. A lineáris 

függvény grafikonjának 

meredeksége, ennek jelentése 

lineáris kapcsolatokban. 

szabálynak, összefüggésnek 

megfelelően. 

Időben lejátszódó történések 

megfigyelése, a változás 

megfogalmazása. Modellek 

alkotása: lineáris kapcsolatok 

felfedezése a hétköznapokban (pl. 

egységár, a változás sebessége). 

Lineáris függvény ábrázolása 

paraméterei alapján. 

Számítógép használata a lineáris 

folyamat megjelenítésében. 

folyamatok vizsgálata, a 

változás sebessége. 

 

Kémia: egyenes 

arányosság. 

 

Informatika: 

táblázatkezelés. 

Az abszolútérték-függvény. 

Az baxx   függvény 

grafikonja, tulajdonságai (

0a ). 

Ismeretek felidézése 

(függvénytulajdonságok). 

 

A négyzetgyökfüggvény. Az 

xx   ( 0x ) függvény 

grafikonja, tulajdonságai. 

Ismeretek felidézése 

(függvénytulajdonságok). 

 

A fordított arányosság 

függvénye. 
x

a
x  ( 0ax ) 

grafikonja, tulajdonságai.  

Ismeretek felidézése 

(függvénytulajdonságok). 

Fizika: ideális gáz, 

izoterma. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Függvények alkalmazása.  Valós folyamatok 

függvénymodelljének megalkotása. 

A folyamat elemzése a függvény 

vizsgálatával, az eredmény 

összevetése a valósággal. A modell 

érvényességének vizsgálata.  

Számítógép alkalmazása (pl. 

függvényrajzoló program). 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése. 

Fizika: kinematika. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Egyenlet, egyenletrendszer 

grafikus megoldása.  

Egy adott probléma megoldása két 

különböző módszerrel.  

Az algebrai és a grafikus módszer 

összevetése. 

Megosztott figyelem; két, illetve 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz: 

számítási feladatok. 
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több szempont egyidejű követése.  

Számítógépes program használata. 

Az cbxaxx 2  (a  0) 

másodfokú függvény 

ábrázolása és tulajdonságai.  

Függvénytranszformációk 

áttekintése az 

vuxax  2)(  alak 

segítségével.  

Ismeretek felidézése (algebrai 

ismeretek és 

függvénytulajdonságok ismerete).  

Számítógép használata. 

Fizika: egyenletesen 

gyorsuló mozgás 

kinematikája. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet, 

zérushely, növekedés, fogyás, szélsőértékhely, szélsőérték. Alapfüggvény. 

Függvénytranszformáció. Lineáris kapcsolat. Meredekség. Grafikus 

megoldás. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Geometria 
Órakeret 

32 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, 

négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek 

elnevezése, felismerése, alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, 

háromszög szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt 

kör szerkesztése. Háromszögek egybevágósága. Kör és gömb, hasábok, 

hengerek és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik. A Pitagorasz-tétel 

ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. Az egybevágósági 

transzformációk alkalmazása problémamegoldásban. A szimmetria 

szerepének felismerése a matematikában, a valóságban. A szükséges és 

az elégséges feltétel felismerése. Tájékozódás valóságos viszonyokról 

térkép és egyéb vázlatok alapján. Összetett számítási probléma lebontása, 

számítási terv készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a 

részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). Valós probléma 

geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az 

eredmények összevetése a valósággal. Korábbi ismeretek mozgósítása. 

Számológép, számítógép használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Geometriai alapfogalmak. 

Térelemek, távolságok és 

Idealizáló absztrakció: pont, 

egyenes, sík, síkidomok, 
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szögek értelmezése. 

(Folyamatosan a 9-10. 

évfolyamon.) 

testek. Vázlat készítése. 

A háromszög nevezetes 

vonalai, körei. Oldalfelező 

merőlegesek, belső 

szögfelezők, 

magasságvonalak, 

súlyvonalak, 

középvonalak 

tulajdonságai. Körülírt 

kör, beírt kör. 

Matematikatörténet: 

Euler-egyenes, Feuerbach-

kör bemutatása (interaktív 

szerkesztőprogrammal, 

bizonyítás nélkül). 

A definíciók és tételek pontos 

ismerete, alkalmazása.  

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Konvex sokszögek 

általános tulajdonságai. 

Átlók száma, belső szögek 

összege. Szabályos 

sokszög belső szöge. 

Fogalmak alkotása 

specializálással: konvex 

sokszög, szabályos sokszög. 

 

Kör és részei, kör és 

egyenes. Ív, húr, körcikk, 

körszelet. Szelő, érintő. 

Fogalmak pontos ismerete. Fizika: körmozgás, a körpályán 

mozgó test sebessége. 

 

Vizuális kultúra: építészeti 

stílusok. 

A körív hossza. Egyenes 

arányosság a középponti 

szög és a hozzá tartozó 

körív hossza között 

(szemlélet alapján). 

Együttváltozó mennyiségek 

összetartozó adatpárjainak 

vizsgálata. 

Fizika: körmozgás sebessége, 

szögsebessége. 

 

Földrajz: távolság a Föld két 

pontja között. 

A körcikk területe. 

Egyenes arányosság a 

középponti szög és a 

hozzá tartozó körcikk 

területe között (szemlélet 

alapján). 

Együttváltozó mennyiségek 

összetartozó adatpárjainak 

vizsgálata. 

 

A szög mérése. A szög 

ívmértéke.  

Mérés, mérési elvek 

megismerése. Mértékegység-

Fizika: szögsebesség, 

körmozgás, rezgőmozgás. 
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választás, mérőszám.  

Földrajz: tájékozódás a 

földgömbön; hosszúsági és 

szélességi körök, 

helymeghatározás. 

Thalész tétele, és 

alkalmazásai. 

A matematika mint 

kulturális örökség. 

Ismeretek tudatos 

memorizálása. Állítás és 

megfordításának gyakorlása. 

 

Pitagorasz-tétel 

alkalmazásai. 

(Koordináta-geometria 

előkészítése.) 

Ismeretek mozgósítása, 

rendszerezése 

problémamegoldás érdekében. 

Állítás és megfordításának 

gyakorlása.  

Fizika: vektor felbontása 

merőleges összetevőkre. 

A tengelyes és a 

középpontos tükrözés, az 

eltolás, a pont körüli 

elforgatás. A 

transzformációk 

tulajdonságai.  

A geometriai 

vektorfogalom. 

A megmaradó és a változó 

tulajdonságok tudatosítása. 

Fizika: elmozdulásvektor, 

forgások. 

 

Földrajz: bolygók tengely körüli 

forgása, keringés a Nap körül. 

Egybevágóság, 

szimmetria.  

Szimmetria felismerése a 

matematikában, a 

művészetekben, a 

környezetünkben található 

tárgyakban, részvétel 

szimmetrián alapuló 

játékokban. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

 

Vizuális kultúra: kifejezés, 

képzőművészet; 

művészettörténeti 

stíluskorszakok. 

 

Biológia-egészségtan: az emberi 

test síkjai, szimmetriája. 

Szimmetrikus 

négyszögek. Négyszögek 

csoportosítása 

szimmetriáik szerint. 

Szabályos sokszögek.  

Fogalmak alkotása 

specializálással. 

Vizuális kultúra: kifejezés, 

képzőművészet; 

művészettörténeti 

stíluskorszakok. 

Egyszerű szerkesztési 

feladatok.  

Szerkesztési eljárások 

gyakorlása. Szerkesztési terv 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 
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készítése, ellenőrzés. 

Megosztott figyelem; két, 

illetve több szempont egyidejű 

követése. Pontos, esztétikus 

munkára nevelés. 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Vektorok összege, két 

vektor különbsége. 

Műveleti analógiák 

(összeadás, kivonás). 

Fizika: erők összege, két erő 

különbsége, vektormennyiség 

változása (pl. sebesség-

változás). 

Vektor szorzása valós 

számmal. 

Új műveletfogalom kialakítása 

és gyakorlása. 

Fizika: Newton II. törvénye. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. Háromszög, négyszög, speciális 

háromszög, speciális négyszög. Belső szög, külső szög, átló. Kerület, 

terület. Egybevágó. Szimmetria. Vektor, vektorművelet.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok 

olvasása. Százalékszámítás. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Diagram, vonaldiagram, oszlopdiagram, kördiagram készítése, 

olvasása. Táblázat értelmezése, készítése. Számítógép használata az 

adatok rendezésében, értékelésében, ábrázolásában. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Statisztikai adatok és 

ábrázolásuk (gyakoriság, relatív 

gyakoriság, eloszlás, 

kördiagram, oszlopdiagram, 

vonaldiagram). 

Adatok jegyzése, rendezése, 

ábrázolása. Együttváltozó 

mennyiségek összetartozó 

adatpárjainak jegyzése.  

Diagramok, táblázatok olvasása, 

készítése.  

Grafikai szervezők összevetése 

más formátumú 

dokumentumokkal, 

következtetések levonása írott, 

ábrázolt és számszerű 

információ összekapcsolásával. 

Számítógép használata. 

Informatika: 

adatkezelés, 

adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés

. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: történelmi, 

társadalmi témák 

vizuális ábrázolása 

(táblázat, diagram). 
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Földrajz: időjárási, 

éghajlati és gazdasági 

statisztikák. 

Adathalmazok jellemzői: átlag, 

medián, módusz, terjedelem. 

A statisztikai mutatók nyújtotta 

információk helyes értelmezése.  

Nagy adathalmaz vizsgálata 

kevés statisztikai jellemzővel: 

előnyök és hátrányok.  

Informatika: statisztikai 

adatelemzés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adat. Diagram, táblázat. Módusz, medián, átlag., terjedelem, szórás. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. 

 

Továbbhaladás feltételei 

 Tájékozott a racionális számkörben. 

 Ismeri a részhalmaz, unió, metszet, két halmaz különbsége fogalmakat. 

 Ismeri és alkalmazza a hatványozás azonosságait. 

 Ismeri számok és kifejezések abszolút értékének fogalmát, alkalmazza a számok 

normál alakját. 

 Biztonsággal használja a másodfokú azonosságokat. 

 Biztonsággal végzi a négy alapművelet egyszerű algebrai kifejezésekkel. 

 Nagy biztonsággal old meg egyszerű törtes egyenleteket, kétismeretlenes elsőfokú 

egyenletrendszereket. 

 Jól alkalmazza a százalékszámítást gyakorlati feladatokban is. 

 Ismeri a 3-mal és a 9-cel való oszthatóság feltételét. 

 Képes számok prímtényezőkre való bontására. 

 Tájékozott az alapfüggvények (lineáris, másodfokú, abszolútérték, 
x

a
) 

tulajdonságaiban. 

 Képes képlettel megadott függvényt értéktáblázat segítségével ábrázolni. 

 Ismeri a speciális háromszögek, négyszögek és szabályos sokszögek tulajdonságait. 

 Ismeri a háromszög nevezetes vonalainak, a háromszög beírt és körülírt körének 

fogalmát és tulajdonságait. 

 Ismeri a körrel kapcsolatos fogalmakat és az érintő tulajdonságait. 

 Felhasználja az eltolás és a tükrözés tulajdonságait egyszerű feladatokban. 

 Képes számsokaság számtani közepének kiszámítására. 

 Ismeri a módusz és a medián fogalmát. 

 Alapszinten értelmezi a kördiagram, oszlopdiagram adatait 

 

A fejlesztés várt eredményei a 9. évfolyam végén 
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Gondolkodási és megismerési módszerek 

– Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése, 

halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete. 

– Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult szakkifejezéseket a 

hétköznapi életben. 

– Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismerése; bizonyítás 

gondolatmenetének követése. 

– Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenetének rögzítése 

szóban, írásban. 

Számtan, algebra 

– Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai kifejezésekkel; a tanultak 

alkalmazása a matematikai problémák megoldásában (pl. modellalkotás szöveg alapján, 

egyenletek megoldása, képletek értelmezése); egész kitevőjű hatványok, azonosságok. 

– Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre vezető szöveges és 

gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és azok megoldása, a megoldás önálló 

ellenőrzése. 

– Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; ilyen egyenletrendszerre vezető 

szöveges és gyakorlati feladatokhoz az egyenletrendszer megadása, megoldása, a 

megoldás önálló ellenőrzése. 

– A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, keresőprogramok 

célirányos használatára, szövegekből a lényeg kiemelésére. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési tartomány, 

értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak ismerete. 

– A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

– 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. 

Geometria 

– Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése. 

– Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük. 

– A tanult egybevágósági transzformációk és ezek tulajdonságainak ismerete. 

– Egybevágó alakzatok; két egybevágó alakzat több szempont szerinti összehasonlítása 

(pl. távolságok, szögek, kerület, terület). 

– Szimmetria ismerete, használata. 
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– Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, nevezetes vonalak, 

pontok, körök). 

– Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások elvégzése 

Pitagorasz-tétellel.  

– Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete. 

– Vektor fogalmának ismerete; három új művelet ismerete: vektorok összeadása, 

kivonása, vektor szorzása valós számmal. 

– Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának kialakulása, a jellemzők 

kiszámítása (képlet alapján); mértékegységek ismerete; valós síkbeli, illetve térbeli 

probléma geometriai modelljének megalkotása. 

– A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai transzformációk 

rendszerezettebb tárgyalása után fejlődik a tanulók dinamikus geometriai szemlélete, 

diszkussziós képessége. 

– A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek számítási feladatokat 

elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák megoldásánál alkalmazni. 

– A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos munkavégzésre. 

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.  

– A statisztikai feladatok megoldása során a diákok rendszerező képessége fejlődik. A 

tanulók képesek adatsokaságot jellemezni, ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni.  

 

10. évfolyam 

 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 13 óra 

2. Számtan, algebra 36 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok  8 óra 

4. Geometria 32 óra 

5. Valószínűség, statisztika 8 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret  6 óra 

Ellenőrzés, számonkérés 5 óra 

Az össz. óraszám 108 óra 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 
Gyakorlat szövegek értelmezésében. A matematikai szakkifejezések 

adott szinthez illeszkedő ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Kommunikáció, együttműködés. A matematika épülése elveinek 

bemutatása. A matematikai tételek, állítások szerkezete. Igaz és hamis 

állítások megkülönböztetése. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési 

képességének fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, 

absztrakciós képesség, kombinációs készség fejlesztése.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A matematikai bizonyítás. 

Kísérletezés, módszeres 

próbálkozás, sejtés, cáfolás 

(folyamatos feladat a 9–12. 

évfolyamokon). 

Matematikatörténet: Euklidesz 

szerepe a tudományosság 

kialakításában. Nevezetes 

sejtések (pl. ikerprím sejtés); 

hosszan „élt”, de megoldott 

sejtések (pl.  

Fermat-sejtés, négyszínsejtés). 

Kísérletezés, módszeres 

próbálkozás, sejtés, cáfolás 

megkülönböztetése. 

Érvelés, vita. Érvek és 

ellenérvek. Ellenpélda szerepe.  

Mások gondolataival való vitába 

szállás és a kulturált vitatkozás.  

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont (pl. a saját és a 

vitapartner szempontjának) 

egyidejű követése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: mások 

érvelésének 

összefoglalása és 

figyelembevétele. 

Állítás, tétel és megfordítása. 

Szükséges feltétel, elegendő 

feltétel. „Akkor és csak akkor” 

típusú állítások. 

Az „akkor és csak akkor” 

használata. Feltétel és 

következmény felismerése a  

„Ha …, akkor …” típusú 

állítások esetében. 

Korábbi, illetve újabb (saját) 

állítások, tételek jelentésének 

elemzése. 

 

Bizonyítás. Bizonyítási 

módszerek, jellegzetes 

gondolatmenetek (indirekt 

módszer, skatulya-elv) konkrét 

példákon keresztül. 

Gondolatmenet tagolása. 

Rendszerezés (érvek logikus 

sorrendje).  

Következtetés megítélése 

helyessége szerint. A bizonyítás 

Etika: a következtetés, 

érvelés, bizonyítás és 

cáfolat szabályainak 

alkalmazása. 



79 

 

gondolatmenetére, bizonyítási 

módszerekre való emlékezés. 

Kidolgozott bizonyítás 

gondolatmenetének követése, 

megértése. 

Példák a hétköznapokból helyes 

és helytelenül megfogalmazott 

következtetésekre. 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, 

„vagy”, „ha…, akkor”.  

(Folyamatosan a 9–12. 

évfolyamon.) 

Matematikai és más jellegű 

érvelésekben a logikai műveletek 

felfedezése, megértése, önálló 

alkalmazása. A köznyelvi 

kötőszavak és a matematikai 

logikában használt kifejezések 

jelentéstartalmának összevetése. 

A hétköznapi, nem tudományos 

szövegekben található 

matematikai információk 

felfedezése, rendezése a megadott 

célnak megfelelően. Matematikai 

tartalmú (nem tudományos 

jellegű) szöveg értelmezése. 

 

Szöveges feladatok.  

(Folyamatos feladat a 9–12. 

évfolyamon: a szöveg alapján a 

megfelelő matematikai modell 

megalkotása.) 

Szöveges feladatok értelmezése, 

megoldási terv készítése, a 

feladat megoldása és szöveg 

alapján történő ellenőrzése.  

Modellek alkotása a matematikán 

belül; matematikán kívüli 

problémák modellezése. 

Gondolatmenet lejegyzése 

(megoldási terv).  

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése 

(a szövegben előforduló 

információk). Figyelem 

összpontosítása. 

Problémamegoldó gondolkodás 

és szövegfeldolgozás: az 

indukció és dedukció, a 

rendszerezés, a következtetés.  

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés; 

információk 

azonosítása és 

összekapcsolása, a 

szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés 

felismerése; a szöveg 

tartalmi elemei közötti 

kijelentés-érv, ok-

okozati viszony 

felismerése és 

magyarázata. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmódra és a családi 

életre nevelés. 



80 

 

Egyszerű kombinatorikai 

feladatok: leszámlálás, 

sorbarendezés, gyakorlati 

problémák. 

Kombinatorika a 

mindennapokban. 

Rendszerezés: az esetek 

összeszámlálásánál minden esetet 

meg kell találni, de minden esetet 

csak egyszer lehet számításba 

venni. Megosztott figyelem; két, 

illetve több szempont egyidejű 

követése. Esetfelsorolások, 

diszkusszió (pl. van-e 

ismétlődés).  

Sikertelen megoldási kísérlet után 

újjal való próbálkozás; a 

sikertelenség okának feltárása (pl. 

minden feltételre figyelt-e). 

Informatika: 

problémamegoldás 

táblázatkezelővel. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hétköznapi 

problémák megoldása 

a kombinatorika 

eszközeivel. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

periodicitás, 

ismétlődés és 

kombinatorika mint 

szervezőelv poetizált 

szövegekben. 

A gráffal kapcsolatos 

alapfogalmak (csúcs, él, 

fokszám).  

Egyszerű hálózat szemléltetése.  

Gráfok alkalmazása 

problémamegoldásban.  

Számítógépek egy munkahelyen, 

elektromos hálózat a lakásban, 

település úthálózata stb. 

szemléltetése gráffal. 

Gondolatmenet megjelenítése 

gráffal. 

Kémia: molekulák 

térszerkezete. 

 

Informatika: 

problémamegoldás 

informatikai 

eszközökkel és 

módszerekkel, 

hálózatok. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: pl. 

családfa. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedés. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Gráf csúcsa, éle, csúcs fokszáma. Feltétel és következmény. Szükséges 

feltétel, elegendő feltétel.  Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás. 

Faktoriális. 

 

 

Tematikai 2. Számtan, algebra Órakeret 
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egység/ 

Fejlesztési cél 

36 óra 

Előzetes tudás 

Egész kitevőjű hatványozás. Számolás algebrai kifejezésekkel. Egyenlet, 

egyenlet megoldása. Egyenlőtlenség.  Egyszerű szöveg alapján egyenlet 

felírása (modell alkotása), megoldása, ellenőrzése. Négyzetgyök fogalma. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. 

Problémakezelés és –megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos 

ismerete, kezelése. Szabályok betartása, tanultak alkalmazása. Másodfokú 

egyenletek, egyenletrendszerek megoldási módszerei, a megoldási 

módszer önálló kiválasztási képességének kialakítása.  

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell 

hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; 

ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási mód kiválasztása, 

eredmény kerekítése a tartalomnak megfelelően.  

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A négyzetgyök 

definíciója. A 

négyzetgyök 

azonosságai.  

A négyzetgyök azonosságainak 

használata konkrét esetekben. 

Gyökjel alól kihozatal, nevező 

gyöktelenítése. 

Fizika: fonálinga lengésideje, 

rezgésidő számítása. 

A másodfokú egyenlet 

megoldása, a 

megoldóképlet.  

Különböző algebrai módszerek 

alkalmazása ugyanarra a 

problémára (szorzattá alakítás, 

teljes négyzetté kiegészítés). 

Ismeretek tudatos memorizálása 

(rendezett másodfokú egyenlet 

és megoldóképlet 

összekapcsolódása).  

A megoldóképlet biztos 

használata. 

Fizika: egyenletesen gyorsuló 

mozgás kinematikája. 

Másodfokú egyenletre 

vezető gyakorlati 

problémák, szöveges 

feladatok.  

Matematikai modell (másodfokú 

egyenlet) megalkotása a szöveg 

alapján. A megoldás ellenőrzése, 

gyakorlati feladat megoldásának 

összevetése a valósággal 

(lehetséges-e?). 

Fizika; kémia: számítási 

feladatok. 
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Gyöktényezős alak. 

Másodfokú polinom 

szorzattá alakítása. 

Algebrai ismeretek alkalmazása.  

Gyökök és együtthatók 

összefüggései. 

Önellenőrzés: egyenlet 

megoldásának ellenőrzése.  

 

Néhány egyszerű 

magasabb fokú 

egyenlet megoldása. 

Matematikatörténet: 

részletek a harmad- és 

ötödfokú egyenlet 

megoldásának 

történetéből. 

Annak belátása, hogy vannak a 

matematikában megoldhatatlan 

problémák. 

 

Egyszerű 

négyzetgyökös 

egyenletek. 

dcxbax  . 

Megoldások ellenőrzése. Fizika: például egyenletesen 

gyorsuló mozgással kapcsolatos 

kinematikai feladat. 

Másodfokú 

egyenletrendszer.  

A behelyettesítő 

módszer. 

Egyszerű másodfokú 

egyenletrendszer megoldása. A 

behelyettesítő módszerrel is 

megoldható feladatok.  

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű 

követése. 

 

Egyszerű másodfokú 

egyenlőtlenségek. 

02  cbxax  (vagy 

> 0) alakra 

visszavezethető 

egyenlőtlenségek (

0a ). 

Egyszerű másodfokú 

egyenlőtlenség megoldása. 

Másodfokú függvény 

eszközjellegű használata. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Példák adott 

alaphalmazon 

ekvivalens és nem 

ekvivalens 

egyenletekre, 

átalakításokra. 

Alaphalmaz, 

értelmezési tartomány, 

megoldáshalmaz. 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű 

követése. 

Halmazok eszközjellegű 

használata. 
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Hamis gyök, 

gyökvesztés.. 

Összefüggés két 

pozitív szám számtani 

és mértani közepe 

között. Gyakorlati 

példa minimum és 

maximum probléma 

megoldására. 

Geometria és algebra 

összekapcsolása az azonosság 

igazolásánál.  

Gondolatmenet megfordítása. 

Fizika: minimum- és 

maximumproblémák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Másodfokú egyenlet, diszkrimináns. Gyöktényezős alak. 

Egyenletrendszer. Egyenlőtlenség. Számtani közép, mértani közép. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. 

Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában 

(függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat 

szempontjainak kialakítása. Függvénytranszformációk algebrai és 

geometriai megjelenítése. A periodicitás kezelése. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Függvények alkalmazása 

másodfokú és gyökös 

egyenletek, egyenlőtlenségek 

megoldására; másodfokú 

függvényre vezető 

szélsőérték-feladatok 

Függvénytulajdonságok tudatos 

alkalmazása 

 

Szögfüggvények kiterjesztése, 

trigonometrikus 

alapfüggvények (sin, cos, tg) 

tulajdonságai. 

A kiterjesztés szükségességének, 

alapgondolatának megértése. A 

permanencia-elv alkalmazása. 

Időtől függő periodikus jelenségek 

kezelése. 

Fizika: periodikus 

mozgás, 

hullámmozgás, 

váltakozó feszültség és 

áram.  

 

Földrajz: térábrázolás 

és térmegismerés 

eszközei, GPS. 

A trigonometrikus 

függvények alkalmazása 
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egyszerű egyenletek 

megoldásában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Trigonometrikus függvény. Periodikusság. Grafikus megoldás. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Geometria 
Órakeret 

32 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, 

négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek 

elnevezése, felismerése, alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, 

háromszög szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt 

kör szerkesztése. Háromszögek egybevágósága. Kör és gömb, hasábok, 

hengerek és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik. A Pitagorasz-tétel 

ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A geometriai 

transzformációk alkalmazása problémamegoldásban. A szükséges és az 

elégséges feltétel felismerése. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép 

és egyéb vázlatok alapján. Összetett számítási probléma lebontása, 

számítási terv készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a 

részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). Valós probléma 

geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az 

eredmények összevetése a valósággal. A valóságos tárgyak formájának és 

a tanult formáknak az összevetése, gyakorlati számítások (henger, hasáb, 

kúp, gúla, gömb). Korábbi ismeretek mozgósítása. Számológép, 

számítógép használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A körrel kapcsolatos 

ismeretek bővítése: 

kerületi és középponti 

szög fogalma, kerületi 

szögek tétele; 

húrnégyszög fogalma, 

húrnégyszögek tétele. 

Látószög; látószögkörív 

mint speciális 

ponthalmaz (Thalész 

tételének általánosítása). 

Korábbi ismeretek 

felelevenítése, új ismeretek 

beillesztése a korábbi ismeretek 

rendszerébe.  

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 
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Középpontos 

hasonlóság, hasonlóság. 

Arányos osztás. 

A hasonlósági 

transzformáció.  

A megmaradó és a változó 

tulajdonságok tudatosítása. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Hasonló alakzatok.  A megmaradó és a változó 

tulajdonságok tudatosítása: a 

megfelelő szakaszok hosszának 

aránya állandó, a megfelelő 

szögek egyenlők, a kerület, a 

terület, a felszín és a térfogat 

változik. 

 

A háromszögek 

hasonlóságának 

alapesetei.  

Szükséges és elégséges feltétel 

megkülönböztetése. Ismeretek 

tudatos memorizálása. 

 

A hasonlóság 

alkalmazásai. 

Háromszög súlyvonalai, 

súlypontja, hasonló 

síkidomok kerületének, 

területének aránya.  

Új ismeretek matematikai 

alkalmazása.  

Fizika: súlypont, 

tömegközéppont. 

 

Vizuális kultúra: összetett 

arányviszonyok érzékeltetése, 

formarend, az aranymetszés 

megjelenése a természetben, 

alkalmazása a művészetekben. 

Magasságtétel, 

befogótétel a derékszögű 

háromszögben. Két 

pozitív szám mértani 

közepe. 

Ismeretek tudatos 

memorizálása, alkalmazása 

szakaszok hosszának 

számolásánál, szakaszok 

szerkesztésénél.  

 

A hasonlóság gyakorlati 

alkalmazásai. Távolság, 

szög, terület a 

tervrajzon, térképen. 

Modellek alkotása a 

matematikán belül; 

matematikán kívüli problémák 

modellezése: geometriai modell. 

Földrajz: térképkészítés, 

térképolvasás. 

Hasonló testek 

felszínének, térfogatának 

aránya. 

Annak tudatosítása, hogy nem 

egyformán változik egy test 

felszíne és térfogata, ha 

kicsinyítjük vagy nagyítjuk. 

Biológia-egészségtan: példák 

arra, amikor adott térfogathoz 

nagy felület (pl. fák levelei) 

tartozik. 

Vektorok felbontása 

összetevőkre. 

Ismeretek mozgósítása új 

helyzetben. Emlékezés korábbi 

információkra. 

Fizika: eredő erő, eredő 

összetevőkre bontása. 
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Vektorok a koordináta-

rendszerben. 

Bázisvektorok, 

vektorkoordináták. 

Elnevezések, jelek és egyéb 

megállapodások megjegyzése. 

Emlékezés definíciókra. 

Fizika: helymeghatározás, 

erővektor felbontása 

összetevőkre. 

Hegyesszög szinusza, 

koszinusza, tangense és 

kotangense. 

 Fizika: erővektor felbontása 

derékszögű összetevőkre. 

A Pitagorasz-tétel és a 

hegyesszög 

szögfüggvényeinek 

alkalmazása a 

derékszögű háromszög 

hiányzó adatainak 

kiszámítására. 

Távolságok és szögek 

számítása gyakorlati 

feladatokban, síkban és 

térben. A kiterjesztett 

szögfüggvényfogalom 

egyszerű alkalmazásai.  

A valós problémák matematikai 

(geometriai) modelljének 

megalkotása, a problémák 

önálló megoldása.  

Fizika: erővektor felbontása 

derékszögű összetevőkre. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kerületi szög, középponti szög, látószög. Húrnégyszög. Hasonló. Arány. 

Vektor, vektorművelet, vektorkoordináták. Szinusz, koszinusz, tangens, 

kotangens. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok 

olvasása. Összeszámlálási alapfeladatok. Százalékszámítás. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A valószínűség fogalmának mélyítése: ismeretek rendszerezése, 

tapasztalatszerzés újabb kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése (relatív 

gyakoriság, eloszlás), következtetések. Táblázat értelmezése, készítése. 

Számítógép használata az adatok rendezésében, értékelésében, 

ábrázolásában. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi kísérletek, az 
 A rendelkezésre álló adatok 

alapján jóslás a bekövetkezés 
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adatok rendszerezése, a 

valószínűség becslése. 

esélyére. 

Eseményekkel végzett 

műveletek. Példák események 

összegére, szorzatára, 

komplementer eseményre, 

egymást kizáró eseményekre.  

Elemi események. Események 

előállítása elemi események 

összegeként. Példák független és 

nem független eseményekre. 

A matematika különböző 

területei közötti kapcsolatok 

tudatosítása. Halmazműveletek 

és események közötti műveletek 

összekapcsolása. 

 

Véletlen esemény és 

bekövetkezésének esélye, 

valószínűsége.  

A véletlen esemény szimmetria 

alapján, logikai úton vagy 

kísérleti úton megadható, 

megbecsülhető esélye, 

valószínűsége.  

Kísérletek, játékok csoportban. 

Biológia-egészségtan: 

öröklés, mutáció. 

A valószínűség matematikai 

definíciójának bemutatása 

példákon keresztül. 

A véletlen kísérletekből 

számított relatív gyakoriság és a 

valószínűség kapcsolata. 

 

A valószínűség klasszikus 

modelljének előkészítése 

egyszerű példákon keresztül. 

A modell és a valóság 

kapcsolata. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Véletlen (valószínűségi) kísérlet. Véletlen esemény, elemi esemény, 

biztos esemény, lehetetlen esemény, komplementer esemény. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság, esély, valószínűség. 

 

Továbbhaladás feltételei  

 Különbséget tesz kimondott és bebizonyított összefüggések között.  

 Meg tud oldani egyszerű sorbarendezési és kiválasztási feladatokat konkrét elemszám 

esetén.  

 Tájékozott a valós számok halmazának felépítésében  

 Biztonsággal alkalmazza a másodfokú egyenlet megoldóképletét.  

 Ismeri két pozitív szám számtani és mértani közepének fogalmát.  

 Gyakorlata van másodfokú egyenletre vezető egyszerű szöveges feladatok 

megoldásában.  

 Alapszinten képes egyszerű négyzetgyökös egyenlet megoldására és a megoldások 

ellenőrzésére.  

 Pontosan tudja a szögfüggvények definícióját.  

 Érti a hasonlóság szemléletes tartalmát.  
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 Felismeri a hasonlóság lehetőségét egyszerű gyakorlati feladatokban.  

 Ismeri a háromszög hasonlósági alapeseteit ismerete, és alkalmazza egyszerű 

esetekben.  

 Ismeri a háromszög súlyvonalának és súlypontjának fogalmát.  

 Ki tudja számolni hasonló síkidomok területének, hasonló testek térfogatának arányát.  

 Jól alkalmazza a Gyakoriság, relatív gyakoriság, esély, valószínűség fogalmát 

feladatokban.  

A fejlesztés várt eredményei a 10.évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– Értsék, és jól használják a matematika logikában megtanult szakkifejezéseket a 

hétköznapi életben. 

– Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismerése; bizonyítás 

gondolatmenetének követése. 

– Egyszerű összeszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenetének 

rögzítése szóban, írásban. 

– Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a gráfokról tanult ismereteiket 

gondolatmenet szemléltetésére, probléma megoldására. 

Számtan, algebra 

– 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. 

– Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e számkörben megismert 

műveletek gyakorlati és elvontabb feladatokban való alkalmazása. 

– A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, keresőprogramok 

célirányos használatára, szövegekből a lényeg kiemelésére. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– A trigonometrikus függvények tulajdonságainak és grafikonjának alkalmazása egyszerű 

periodikus jelenségek, folyamatok vizsgálatára.  

– A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

– Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása trigonometrikus függvényeken. 

– Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikonja alapján. 

Geometria 

– A körrel kapcsolatos ismeretek bővülésének hatása elméleti és gyakorlati 

számításokban. 
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– A hasonlósági transzformáció és tulajdonságainak ismerete. 

– Hasonló alakzatok; két hasonló alakzat több szempont szerinti összehasonlítása (pl. 

távolságok, szögek, kerület, terület, térfogat). 

– Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások elvégzése 

Pitagorasz-tétellel és a hegyesszögek szögfüggvényeivel; magasságtétel és befogótétel 

ismerete. 

– Vektor felbontása, vektorkoordináták meghatározása adott bázisrendszerben. 

– A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai transzformációk 

rendszerezettebb tárgyalása után fejlődik a tanulók dinamikus geometriai szemlélete, 

diszkussziós képessége. 

– A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek számítási feladatokat 

elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák megoldásánál alkalmazni. 

– A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos munkavégzésre. 

Valószínűség, statisztika 

– Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának és relatív 

gyakoriságának kiszámítása. 

– Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése. 

– Véletlen esemény, elemi 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 valószínűségszámítási, statisztikai feladatok megoldása során a diákok rendszerező 

képessége fejlődik. A tanulók képesek adatsokaságot jellemezni, ábrákról adatsokaság 

jellemzőit leolvasni. Szisztematikus esetszámlálással meg tudják határozni egy adott 

esemény bekövetkezésének esélyét a klasszikus modell alapján. 

 

11. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 10 óra 

2. Számtan, algebra 30 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 15 óra 

4. Geometria 30 óra 

5. Valószínűség, statisztika 12 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret  5 óra 
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Ellenőrzés, számonkérés 6 óra 

Az össz óraszám 108 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal kapcsolatos 

alapfogalmak. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának, értelmének 

megértése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek alkalmazása, bővítése, 

konkrét példák alapján gráfokkal kapcsolatos állítások 

megfogalmazása. A modellhasználati, modellalkotási képesség 

fejlesztése.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Vegyes kombinatorikai feladatok, 

kiválasztási feladatok. A 

kombinatorika alkalmazása 

egyszerű geometriai 

feladatokban.  

Mintavétel visszatevés nélkül és 

visszatevéssel. 

Matematikatörténet: Erdős Pál. 

Modell alkotása valós 

problémához: kombinatorikai 

modell.  

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése. 

 

Földrajz: 

előrejelzések, 

tendenciák 

megfogalmazása 

 

Biológia-egészségtan: 

genetika 

Binomiális együtthatók. Jelek szerepe, alkotása, 

használata: célszerű jelölés 

megválasztásának jelentősége a 

matematikában.  

 

Gráfelméleti alapfogalmak, 

alkalmazásuk. Fokszám összeg és 

az élek száma közötti 

összefüggés. 

Matematikatörténet: Euler. 

Modell alkotása valós 

problémához: gráfmodell. 

Megfelelő, a problémát jól 

tükröző ábra készítése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. 

Négyzetgyök fogalma, azonosságai. Egyenlet, egyenlőtlenség 

megoldása. Ekvivalens egyenlet fogalma.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák 

megoldása megfelelő modell választásával. A matematika alkalmazása 

más tudományokban. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A 

matematika épülésének elvei: létező fogalom újraértelmezése, 

kiterjesztése. A fogalmak kiterjesztése követelményeinek megértése. 

Függvénytulajdonság alkalmazása egyenlet megoldásánál (pl. szigorú 

monotonitás).  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

n-edik gyök fogalma, 

azonosságai. 

A négyzetgyök fogalmának 

általánosítása. 

A matematika belső fejlődésének 

felismerése, új fogalmak alkotása.  

 

Hatványozás pozitív alap és 

racionális kitevő esetén. 

Fogalmak módosítása újabb 

tapasztalatok, ismeretek alapján. 

A hatványfogalom célszerű 

kiterjesztése, permanenciaelv 

alkalmazása.  

 

Hatványozás azonosságainak 

alkalmazása. Példák az 

azonosságok érvényben 

maradására. 

Ismeretek tudatos memorizálása. 

Ismeretek mozgósítása. 

 

A definíciók és a hatványozás 

azonosságainak közvetlen 

alkalmazásával megoldható 

exponenciális egyenletek.  

Modellek alkotása (algebrai 

modell): exponenciális egyenletre 

vezető valós problémák (például: 

befektetés, hitel, értékcsökkenés, 

népesség alakulása, 

radioaktivitás). 

Fizika; kémia: 

radioaktivitás. 

 

Földrajz; biológia-

egészségtan: globális 

problémák – 

demográfiai mutatók, a 

Föld eltartó képessége 

és az élelmezési válság, 

betegségek, 

világjárványok, 
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túltermelés és 

túlfogyasztás. 

A logaritmus értelmezése.  

Matematikatörténet: 

A logaritmussal való számolás 

szerepe a Kepler-törvények 

felfedezésében. 

Korábbi ismeretek felidézése 

(hatvány fogalma). 

Ismeretek tudatos memorizálása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

zajszennyezés. 

 

Kémia: pH-számítás. 

 

Fizika: Kepler-

törvények. 

Zsebszámológép használata, 

táblázat használata. 

Annak felismerése, hogy a 

technika fejlődésének alapja a 

matematikai tudás.  

Fizika; kémia: 

számítási feladatok. 

A logaritmus azonosságai. A hatványozás és a logaritmus 

kapcsolatának felismerése. 

 

A definíciók és a logaritmus 

azonosságainak közvetlen 

alkalmazásával megoldható 

logaritmusos egyenletek. 

Modellek alkotása (algebrai 

modell): logaritmus 

alkalmazásával megoldható 

egyszerű exponenciális 

egyenletek; ilyen egyenletre 

vezető valós problémák (például: 

befektetés, hitel, értékcsökkenés, 

népesség alakulása, 

radioaktivitás). 

Életvitel és gyakorlat: 

zajszennyezés. 

 

Kémia: pH-számítás. 

 

Biológia-egészségtan: 

érzékelés, az inger és az 

érzet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, 

csökkenés. Logaritmus. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. Négyzetgyök. 

Függvény megadása, tulajdonságai. Hegyesszög szögfüggvényeinek 

értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Tájékozódás 

az időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A matematika és 

a valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. Alkotás 

öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek 

megfelelően. Ismerethordozók használata. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szögfüggvények 

kiterjesztése, 

trigonometrikus 

alapfüggvények (sin, cos, 

tg). 

A kiterjesztés szükségességének, 

alapgondolatának megértése. 

Időtől függő periodikus 

jelenségek kezelése.  

Fizika: periodikus mozgás, 

hullámmozgás, váltakozó 

feszültség és áram.  

 

Földrajz: térábrázolás és 

térmegismerés eszközei, 

GPS. 

A trigonometrikus 

függvények 

transzformációi: cxf )( , 

)( cxf  ; )(xcf ; )(cxf . 

Tudatos megfigyelés a változó 

szempontok és feltételek szerint. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Az exponenciális 

függvények. 

Permanenciaelv alkalmazása.  

Exponenciális folyamatok a 

természetben és a 

társadalomban.  

Modellek alkotása (függvény 

modell): a lineáris és az 

exponenciális 

növekedés/csökkenés 

matematikai modelljének 

összevetése konkrét, valós 

problémákban (például: népesség, 

energiafelhasználás, járványok 

stb.).  

Fizika; kémia: 

radioaktivitás. 

 

Földrajz: a társadalmi-

gazdasági tér szerveződése 

és folyamatai. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; 

földrajz: globális 

kérdések: - erőforrások 

kimerülése, fenntarthatóság, 

demográfiai robbanás a 

harmadik világban, 

népességcsökkenés az 

öregedő Európában. 

A logaritmusfüggvények 

vizsgálata. Logaritmus 

alapfüggvények grafikonja, 

jellemzésük. 

  

A logaritmusfüggvény mint 

az exponenciális függvény 

inverze. Függvénynek és 

inverzének a grafikonja a 

 Fizika; kémia: 

radioaktivitás. 
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koordináta-rendszerben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, tangensfüggvény. Exponenciális 

függvény, logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes 

ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. 

Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. 

Egybevágóság, hasonlóság, szimmetria. Hegyesszögek szögfüggvényei. 

Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú és másodfokú egyenlet, kétismeretlenes 

egyenletrendszer algebrai megoldása. Alapszerkesztések, egyszerű 

szerkesztési feladatok körrel, háromszöggel kapcsolatosan. Vektorok, 

vektorműveletek. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Felszín, 

térfogat szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép 

(számítógép) használata. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: 

távolságok, szögek kiszámítása a szögfüggvények segítségével. A 

matematika két területének (geometria és algebra) összekapcsolása: 

koordináta-geometria. Emlékezés, korábbi ismeretek rendszerezése, 

alkalmazása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szinusztétel, 

koszinusztétel. 

Általános eset, különleges eset 

viszonya (a derékszögű 

háromszög és a két tétel). 

Fizika: vektor felbontása adott 

állású összetevőkre. 

 

Földrajz: térábrázolás és 

térmegismerés eszközei, GPS. 

Pitagoraszi összefüggés 

egy szög szinusza és 

koszinusza között. 

Összefüggés a szög és a 

mellékszöge szinusza, 

illetve koszinusza között. 

A tangens kifejezése a 

szinusz és a koszinusz 

hányadosaként. 

A trigonometrikus azonosságok 

megértése, használata.  

Függvénytáblázat alkalmazása 

feladatok megoldásában. 

 

Egyszerű 

trigonometrikus 

A problémához hasonló 

egyszerű probléma keresése.  

Fizika: rezgőmozgás, adott 

kitéréshez, sebességhez, 
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egyenletek. 

Trigonometrikus 

egyenletre vezető, 

háromszöggel 

kapcsolatos valós 

problémák. Azonosság 

alkalmazását igénylő 

egyszerű trigonometrikus 

egyenlet. 

gyorsuláshoz tartozó 

időpillanatok meghatározása. 

Két vektor skaláris 

szorzata. A skaláris 

szorzat tulajdonságai. 

Két vektor 

merőlegességének 

szükséges és elégséges 

feltétele. 

A művelet újszerűségének 

felfedezése. 

A szükséges és az elégséges 

feltétel felismerése, 

megkülönböztetése. 

Fizika: mechanikai munka, 

mágneses fluxus. 

Helyvektor.  Emlékezés: jelek, jelölések, 

megállapodások. 

Fizika: vonatkoztatási rendszer, 

hely megadása. 

Műveletek 

koordinátáikkal adott 

vektorokkal. Vektorok és 

rendezett számpárok 

közötti megfeleltetés. 

A vektor fogalmának bővítése 

(algebrai vektorfogalom). Sík és 

tér: a dimenzió szemléletes 

fogalmának fejlesztése. 

Fizika: erők összeadása 

komponensek segítségével, 

háromdimenziós képalkotás 

(hologram). 

A helyvektor 

koordinátái. 

Szakasz felezőpontjának, 

harmadoló pontjának, a 

háromszög 

súlypontjának 

koordinátái.  

Képletek értelmezése, 

alkalmazása. 

Fizika: hely megadása. 

Két pont távolsága, a 

szakasz hossza.  

Képletek értelmezése, 

alkalmazása. 

 

A kör egyenlete. Geometria és algebra 

összekapcsolása. 

Informatika: ponthalmaz 

megjelenítése képernyőn 

(geometriai 

szerkesztőprogram). 

Az egyenes különböző 

megadási módjai. Az 

irányvektor, a 

normálvektor, az 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű 

követése. 

Informatika: ponthalmaz 

megjelenítése képernyőn 

(geometriai 

szerkesztőprogram). 



96 

 

iránytangens. 

Iránytangens és az 

egyenes meredeksége. 

 Fizika: út-idő grafikon és a 

sebesség kapcsolata. 

A merőlegesség 

megfogalmazása skaláris 

szorzattal.  

Geometriai ismeretek 

felelevenítése, megfogalmazása 

algebrai alakban. 

 

Az egyenes egyenlete.  

Két egyenes 

párhuzamosságának, 

merőlegességének 

feltétele. 

Az egyenest jellemző adatok, a 

közöttük felfedezhető 

összefüggések értése, használata.  

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Két egyenes 

metszéspontja.  

Kör és egyenes 

kölcsönös helyzete. 

Geometriai probléma megoldása 

algebrai eszközökkel. Ismeretek 

mozgósítása, alkalmazása 

(elsőfokú, illetve másodfokú 

kétismeretlenes egyenletrendszer 

megoldása). 

Informatika: ponthalmaz 

megjelenítése képernyőn 

(geometriai 

szerkesztőprogram). 

A kör adott pontjában 

húzott érintője. 

A geometriai fogalmak 

megjelenítése algebrai 

formában. Geometriai ismeretek 

mozgósítása. 

Informatika: ponthalmaz 

megjelenítése képernyőn 

(geometriai 

szerkesztőprogram). 

A koordinátageometriai 

ismeretek alkalmazása 

egyszerű síkgeometriai 

feladatok megoldásában. 

Geometriai problémák 

megoldása algebrai eszközökkel. 

Geometriai problémák 

számítógépes megjelenítése. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram használata). 

 

Fizika: égitestek pályája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvektor. 

Skaláris szorzat. Ponthalmaz egyenlete; kétismeretlenes egyenletnek 

megfelelő ponthalmaz.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, 

adathalmaz ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény 

fogalma, a véletlen kísérlet fogalma. Elemi esemény, biztos esemény, 

lehetetlen esemény, komplementer esemény. Gyakoriság, relatív 
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gyakoriság. Esély és valószínűség hétköznapi fogalma. 

Kombinatorikai ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek az 

események között. Matematikai elvonatkoztatás: a valószínűség 

matematikai fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei 

jelentőségének megértése.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismétlés, rendszerezés: 

eseményekkel végzett 

műveletek; példák események 

összegére, szorzatára, 

komplementer eseményre, 

egymást kizáró eseményekre;  

elemi események. Események 

előállítása elemi események 

összegeként. Példák független 

és nem független eseményekre. 

A matematika különböző területei 

közötti kapcsolatok tudatosítása. 

Halmazműveletek és események 

közötti műveletek 

összekapcsolása.  

Informatika: 

folyamatok, 

kapcsolatok leírása 

logikai áramkörökkel. 

A valószínűség klasszikus 

modellje.  

Matematikatörténet: Rényi: 

Levelek a valószínűségről. 

A modell és a valóság kapcsolata.  

Egyszerű valószínűség-

számítási problémák. 

Ismeretek mozgósítása, tanult 

kombinatorikai módszerek 

alkalmazása. 

Fizika: az űrkutatás 

hatása 

mindennapjainkra, a 

találkozás 

valószínűsége. 

Statisztikai mintavétel. 

Valószínűségek visszatevéses 

mintavétel esetén, a binomiális 

eloszlás. Visszatevés nélküli 

mintavétel. 

Modell alkotása (valószínűségi 

modell): a mintavételi eljárás 

lényege. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (binomiális 

eloszlás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus valószínűség-számítási 

modell. 

 

Továbbhaladás feltételei  

 Képes egyszerű kombinatorikai feladatok megoldására.  

 Ismeri a gráf szemléletes fogalmát, képes egyszerű alkalmazásokra.  
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 Biztonsággal alkalmazza a hatványozás azonosságait egész kitevő esetén.  

 Ismeri a logaritmus fogalmát, jól alkalmazza az azonosságokat egyszerűbb esetekben.  

 Képes megoldani egyszerű exponenciális, logaritmusos és trigonometrikus 

egyenleteket.  

 Tájékozott az alapfüggvények grafikonjait és legfontosabb tulajdonságait (értelmezési-

tartomány, értékkészlet, zérushely, szélsőérték) illetően.  

 Ismeri és alkalmazza a vektorműveleteket (összeadás, kivonás, skalárral való szorzás).  

 Alkalmazza a szinusztételt és a koszinusztételt a háromszög hiányzó adatainak 

meghatározására.  

 Képes vektorok koordinátáival számolni.  

 Ki tudja számolni szakasz felezőpontjának koordinátáit.  

 Fel tudja írni a kör középponti egyenletét.  

 Ismeri és alkalmazza az egyenes (egy szabadon választott) egyenletét.  

 Meg tudja határozni két egyenes metszéspontjának koordinátáit.  

 Tudja vizsgálni kör és egyenes kölcsönös helyzetét.  

 Képes egyszerű valószínűségi feladatok megoldására.  

A fejlesztés várt eredményei a 11. évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása. 

– A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában. 

– Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 

– Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 

– A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, rendezése 

problémamegoldás céljából.  

– A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 

– A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek segítségével tudjanak 

kombinatorikai problémákat jól megoldani,.  

– A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek tudásukban, alkalmazzák 

ismereteiket a feladatmegoldásban is. 

Számtan, algebra 

– A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete. 

– A logaritmus fogalmának ismerete. 

– A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konkrét esetekben 

probléma megoldása céljából. 

– Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg alapján, az 

egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése. 

– A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós számkörben tanult 

új műveletek felhasználásával. 
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– Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása. 

– Függvénytranszformációk végrehajtása. 

– Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete. 

– Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése. 

– Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak legyen átfogó képük a 

függvénytulajdonságokról, azok felhasználhatóságáról. 

Geometria 

– Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló kezelésében. 

– A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban. 

– A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  

– Hosszúság és szög kiszámítása. 

– Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása. 

– Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták ismerete, 

alkalmazása. 

– A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás elemeinek ismerete: 

távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, kör és egyenes egyenlete, 

geometriai feladatok algebrai megoldása. 

Valószínűség, statisztika 

– A valószínűség matematikai fogalma. 

– A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 

– Mintavétel és valószínűség. 

– A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat tudják értelmezni, 

kezelni.  

 

12. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 5 óra 

2. Számtan, algebra – 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 16 óra 

4. Geometria 16 óra 

5. Valószínűség, statisztika 8 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret  45 óra 

Ellenőrzés, számonkérés 6 óra 

Az össz. óraszám 96 óra 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Az „és”, „vagy”, „nem”, „ha ..., akkor”, „akkor és csak akkor” 

szemléletes jelentése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A logikai műveletek megfelelő használata a hétköznapi életben és a 

matematikában. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, 

„vagy”, „ha…, akkor”, „akkor és 

csak akkor” .  

 

Matematikai és más jellegű 

érvelésekben a logikai műveletek 

felfedezése, megértése, önálló 

alkalmazása. A köznyelvi 

kötőszavak és a matematikai 

logikában használt kifejezések 

jelentéstartalmának összevetése. 

A hétköznapi, nem tudományos 

szövegekben található 

matematikai információk 

felfedezése, rendezése a megadott 

célnak megfelelően. Matematikai 

tartalmú (nem tudományos 

jellegű) szöveg értelmezése. 

 

Kijelentés fogalma, műveletek 

kijelentésekkel: konjunkció, 

diszjunkció, negáció, implikáció, 

ekvivalencia. Logikai műveletek 

igazságtáblázatai, egyszerű 

azonosságok. 

Az ismeretek rendszerezése: a 

matematika különböző területei 

közötti kapcsolatok tudatosítása 

(halmazok – kijelentések – 

események). 

Fizika: logikai 

áramkörök, kapcsolási 

rajzok 

A logikai műveletek változatos 

alkalmazásai feladatokban. 
  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Logikai művelet. Igazságtáblázat.  

 

 

Tematikai egység/ 2. Számtan, algebra Órakeret 
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Fejlesztési cél 0 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lásd a Rendszerező 

összefoglalásnál. 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Függvénytani alapfogalmak.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Sorozat vizsgálata; rekurzió, képletek értelmezése. A matematika és a 

valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. Ismerethordozók 

használata. Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott 

feltételeknek megfelelően. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A számsorozat fogalma. 

A függvény értelmezési 

tartománya a pozitív 

egész számok halmaza.  

Matematikatörténet: 

Fibonacci. 

Sorozat megadása rekurzióval és 

képlettel. 

Informatika: 

problémamegoldás 

informatikai eszközökkel és 

módszerekkel: algoritmusok 

megfogalmazása, tervezése. 

Számtani sorozat, az n. 

tag, az első n tag 

összege. 

Matematikatörténet: 

Gauss. 

A sorozat felismerése, a 

megfelelő képletek használata 

problémamegoldás során. 

 

Mértani sorozat, az n. 

tag, az első n tag 

A sorozat felismerése, a 

megfelelő képletek használata 

Fizika; kémia, biológia-

egészségtan; földrajz; 
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összege.  problémamegoldás során.  

A számtani sorozat mint lineáris 

függvény és a mértani sorozat 

mint exponenciális függvény 

összehasonlítása. 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

exponenciális folyamatok 

vizsgálata. 

Kamatoskamat-számítás.  Modellek alkotása: befektetés és 

hitel; különböző feltételekkel 

meghirdetett befektetések és 

hitelek vizsgálata; a hitel 

költségei, a törlesztés módjai. 

Az egyéni döntés felelőssége: az 

eladósodás veszélye.  

Korábbi ismeretek mozgósítása 

(pl. százalékszámítás). 

A szövegbe többszörösen mélyen 

beágyazott, közvetett módon 

megfogalmazott információk és 

kategóriák azonosítása. 

Földrajz: a világgazdaság 

szerveződése és működése, a 

pénztőke működése, a 

monetáris világ jellemző 

folyamatai, hitelezés, adósság, 

eladósodás. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

család pénzügyei és 

gazdálkodása, vállalkozások. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Számsorozat. Rekurzió. Számtani sorozat, mértani sorozat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes 

ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. 

Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. 

Egybevágóság, hasonlóság, szimmetria. Hasáb, henger, gúla, kúp, 

gömb felismerése. Felszín, térfogat szemléletes fogalma. Poliéder 

felszíne. Számológép (számítógép) használata. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Síkidomok kerületének és 

területének számítása. 

Ismeretek alkalmazása. Földrajz: felszínszámítás. 
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Mértani testek 

csoportosítása. 

Hengerszerű testek 

(hasábok és hengerek), 

kúpszerű testek (gúlák és 

kúpok), csonka testek 

(csonka gúla, csonka kúp). 

Gömb. 

A problémához illeszkedő 

vázlatos ábra alkotása; 

síkmetszet elképzelése, 

ábrázolása. Fogalomalkotás 

közös tulajdonság szerint 

(hengerszerű, kúpszerű testek, 

poliéderek). 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (térgeometriai 

szimulációs program). 

 

Kémia: kristályok. 

A tanult testek 

felszínének, térfogatának 

kiszámítása. Gyakorlati 

feladatok. 

A valós problémákhoz modell 

alkotása: geometriai modell. 

Ismeretek megfelelő 

csoportosítása. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (térgeometriai 

szimulációs program). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Terület, felszín, térfogat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, 

adathalmaz ábrázolása. Táblázatok kezelése. A valószínűség 

klasszikus modellje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Statisztikai 

mérőszámok. Következtetések a statisztikai mutatók alapján. A 

valószínűség geometriai modellje. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű példák a 

valószínűség kiszámításának 

geometriai modelljére. 

Modellalkotás; megfelelő 

valószínűségi modell hétköznapi 

problémákra, jelenségekre. 

 

Adathalmazok jellemzői: 

átlag, medián, módusz, 

terjedelem, szórás. Nagy 

adathalmazok jellemzése 

statisztikai mutatókkal. 

A statisztikai kimutatások és a 

valóság: az információk kritikus 

értelmezése, az esetleges 

manipulációs szándék 

felfedeztetése. 

Közvélemény-kutatás, minőség-

ellenőrzés, egyéb gyakorlati 

alkalmazások elemzése. 
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Számológép/számítógép használata 

statisztikai mutatók kiszámítására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szórás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszerező összefoglalás 

Órakeret 

45 óra 

Előzetes tudás A középiskolai matematika anyaga. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, 

alkalmazása. Motiválás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, 

reflektálás, önszabályozás. Alkotás és kreativitás: alkotás 

öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás.  

Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Halmazok. Ponthalmazok és 

számhalmazok. Valós számok 

halmaza és részhalmazai. 

A problémának megfelelő 

szemléltetés kiválasztása 

(Venn-diagram, számegyenes, 

koordináta-rendszer). 

 

Állítások logikai értéke. 

Logikai műveletek. 

Szövegértés. A szövegben 

található információk 

összegyűjtése, rendszerezése. 

Filozófia: logika - a 

következetes és rendezett 

gondolkodás elmélete, a 

logika kapcsolódása a 

matematikához és a 

nyelvészethez. 

 

Informatika: Egy 

bizonyos, nemrég történt 

esemény információinak 

begyűjtése több 

párhuzamos forrásból, 

ezek összehasonlítása, 

elemzése, az 

igazságtartalom keresése, a 
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manipulált információ 

felfedése. 

Navigációs eszközök 

használata: hierarchizált és 

legördülő menük 

használata. 

A halmazelméleti és a logikai 

ismeretek kapcsolata. 

Halmazok eszközjellegű 

használata. 

 

Definíció és tétel. A tétel 

bizonyítása. A tétel 

megfordítása. 

Emlékezés a tanult 

definíciókra és tételekre, 

alkalmazásuk önálló 

problémamegoldás során. 

 

Bizonyítási módszerek. Direkt és indirekt bizonyítás 

közötti különbség megértése. 

Néhány tipikusan hibás 

következtetés bemutatása, 

elemzése. 

Filozófia: szillogizmusok. 

Kombinatorika: leszámlálási 

feladatok. Egyszerű feladatok 

megoldása gráfokkal. 

Sorbarendezési és kiválasztási 

problémák felismerése. 

Gondolatmenet szemléltetése 

gráffal. 

 

Műveletek értelmezése és 

műveleti tulajdonságok. 

Absztrakt fogalom és annak 

konkrét megjelenései: valós 

számok halmazán értelmezett 

műveletek, halmazműveletek, 

logikai műveletek, műveletek 

vektorokkal, műveletek 

vektorral és valós számmal, 

műveletek eseményekkel. 

 

Számtan, algebra 

Gyakorlati számítások. Kerekítés, közelítő érték, 

becslés. Számológép 

használata, értelmes kerekítés. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: alapvető 

adózási, biztosítási, 

egészség-, nyugdíj- és 

társadalombiztosítási, 

pénzügyi ismeretek. 

Egyenletek és 

egyenlőtlenségek. 

Megoldások az alaphalmaz, 

értelmezési tartomány, 

megoldáshalmaz megfelelő 
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kezelésével.  

Algebrai azonosságok, 

hatványozás azonosságai, 

logaritmus azonosságai, 

trigonometrikus azonosságok. 

Az azonosságok szerepének 

ismerete, használatuk. 

Matematikai fogalmak 

fejlődésének bemutatása pl. a 

hatvány, illetve a 

szögfüggvények példáján. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz; 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

képletek használata 

Egyenletek és 

egyenlőtlenségek megoldása. 

Algebrai megoldás, grafikus 

megoldás. Ekvivalens 

egyenletek, ekvivalens 

átalakítások. A megoldások 

ellenőrzése. 

Adott egyenlethez illő 

megoldási módszer önálló 

kiválasztása. 

Az önellenőrzésre való 

képesség. Önfegyelem 

fejlesztése: sikertelen 

megoldási kísérlet után újjal 

való próbálkozás. 

 

Első- és másodfokú egyenlet és 

egyenlőtlenség. 

Négyzetgyökös egyenletek. 

Abszolút értéket tartalmazó 

egyenletek. Egyszerű 

exponenciális, logaritmikus és 

trigonometrikus egyenletek. 

Tanult egyenlettípusok és 

egyenlőtlenségtípusok önálló 

megoldása. 

 

Elsőfokú és egyszerű 

másodfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszer megoldása. 

A tanult megoldási módszerek 

biztos alkalmazása. 

 

Egyenletekre, 

egyenlőtlenségekre vezető 

gyakorlati életből vett és 

szöveges feladatok. 

Matematikai modell (egyenlet, 

egyenlőtlenség) megalkotása, 

vizsgálatok a modellben, 

ellenőrzés.  

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz; 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

matematikai modellek. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

A függvény megadása. A 

függvények tulajdonságai.  

Emlékezés: a fogalmak pontos 

felidézése, ismerete. 

Értelmezési tartomány, 

értékkészlet, zérushely, 

szélsőérték, monotonitás, 

periodicitás, paritás fogalmak 

alkalmazása konkrét 

feladatokban. 

Az alapfüggvények ábrázolása 
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és tulajdonságai.  

A tanult alapfüggvények 

ismerete. 

Képi emlékezés statikus 

helyzetekben (grafikonok 

felidézése). 

 

Függvénytranszformációk: 

cxf )( , )( cxf  ; )(xcf ; )(cxf . 

Eltolás, nyújtás és 

összenyomás a tengelyre 

merőlegesen. 

Kapcsolat a matematika két 

területe között: 

függvénytranszformációk és 

geometriai transzformációk. 

 

Függvényvizsgálat a tanult 

szempontok szerint. 

Emlékezés, ismeretek 

mozgósítása. 

 

 Függvények használata valós 

folyamatok elemzésében. 

Függvény alkalmazása 

matematikai modell 

készítésében. 

Fizika, kémia; biológia-

egészségtan; földrajz; 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

matematikai modellek. 

Geometria 

Geometriai alapfogalmak, 

ponthalmazok. 

  

Térelemek kölcsönös helyzete, 

távolsága, szöge. 

Távolságok és szögek 

kiszámítása. 

Valós problémában a 

megfelelő geometriai fogalom 

felismerése, alkalmazása. 

 

Geometriai transzformációk. 

Távolságok és szögek 

vizsgálata a 

transzformációknál. 

  

Egybevágóság, hasonlóság. 

Szimmetriák. 

Szerepük felfedezése 

művészetekben, játékokban, 

gyakorlati jelenségekben. 

 

Háromszögekre vonatkozó 

tételek és alkalmazásuk.  

A háromszög nevezetes 

vonalai, pontjai és körei. 

Összefüggések a háromszög 

oldalai, oldalai és szögei 

között. 

A derékszögű háromszög 

oldalai, oldalai és szögei 

Állítások, tételek jelentésére 

való emlékezés. 

A problémának megfelelő 

összefüggések felismerése, 

alkalmazása. 
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közötti összefüggések. 

Négyszögekre vonatkozó 

tételek és alkalmazásuk. 

Négyszögek csoportosítása 

különböző szempontok szerint. 

Szimmetrikus négyszögek 

tulajdonságai. 

Állítások, tételek jelentésére 

való emlékezés. 

 

Körre vonatkozó tételek és 

alkalmazásuk. 

Számítási feladatok. 

  

Vektorok, vektorok 

koordinátái. Bázisrendszer. 

Matematikatörténet: 

a vektor fogalmának fejlődése 

a fizikai vektorfogalomtól a 

rendezett szám n-esig. 

  

Vektorok alkalmazásai.   

Egyenes egyenlete. Kör 

egyenlete. Két alakzat közös 

pontja. 

Matematikatörténet: nevezetes 

szerkeszthetőségi problémák. 

Geometria és algebra 

összekapcsolása. 

 

Valószínűség-számítás, statisztika 

Diagramok. Statisztikai 

mutatók: módusz, medián, átlag, 

szórás. 

Adathalmazok jellemzése önállóan 

választott mutatók segítségével. A 

reprezentatív minta jelentőségének 

megértése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a tartalom 

értékelése hihetőség 

szempontjából; a 

szöveg hitelességével 

kapcsolatos tartalmi 

elemek magyarázata; a 

kétértelmű, 

többjelentésű tartalmi 

elemek feloldása; egy 

következtetés alapját 

jelentő tartalmi elem 

felismerése; az olvasó 

előismereteire alapozó 

figyelemfelhívó 

jellegű címadás 
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felismerése. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. 

Véletlen esemény 

valószínűsége.  

A valószínűség kiszámítása a 

klasszikus modell alapján.  

A véletlen törvényszerűségei. 

A valószínűség és a statisztika 

törvényei érvényesülésének 

felfedezése a termelésben, a 

pénzügyi folyamatokban, a 

társadalmi folyamatokban.  

A szerencsejátékok 

igazságtalanságának és a 

játékszenvedély veszélyeinek 

felismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat; biológia-

egészségtan: 

szenvedélybetegségek 

és rizikófaktor. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz, 

igazsághalmaz, megoldáshalmaz. Függvény/transzformáció. Értelmezési 

tartomány. Művelet, műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, 

egyenletrendszer, egyenlőtlenség. Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen, 

valószínűség. Adat, statisztikai mutató. Térelem, mennyiségi jellemző 

(távolság, szög, kerület, terület, felszín, térfogat). Matematikai modell. 

 

Továbbhaladás feltételei  

 Ismeri és alkalmazza a tanult halmazműveleteket.  

 Képes adott véges halmazok esetén kiszámítani a számosságokat.  

 Tud egyszerű (matematikai) szövegeket értelmezni.  

 Megfelelően alkalmazza az ítélet fogalmát.  

 Egyszerű feladatokban alkalmazza a negáció, konjunkció, diszjunkció műveletét, és 

ezt össze tudja kapcsolni a halmazműveletekkel.  

 Különbséget tud tenni definíció és tétel között.  

 Használja és alkalmazza feladatokban a szükséges, az elégséges és a szükséges és 

elégséges feltételt.  

 Tud egyszerű kombinatorikai feladatokat megoldani.  

 Tud konkrét szituációkat szemléltetni gráfok segítségével.  

 Tud prímtényezős felbontás és a tanult oszthatósági szabályok alkalmazásával 

egyszerű feladatokat megoldani.  

 Ismeri a valós számkör felépítését.  

 Ismeri és használja a hatványozás azonosságait.  

 Ismeri és használja feladatok megoldásában a logaritmus fogalmát és azonosságait.  

 Tud algebrai kifejezésekkel műveleteket végezni.  

 Felismeri az egyenes és fordított arányosságot, jól alkalmazza a százalékszámítást.  

 Algebrai és grafikus módon is tud első- és másodfokú egyenleteket, 

egyenlőtlenségeket, valamint elsőfokú egyenletrendszereket megoldani.  

 Képes nagyon egyszerű abszolútértékes, exponenciális, logaritmikus és 

trigonometrikus egyenleteket megoldani.  



110 

 

 Tud értéktáblázat és képlet alapján függvényt ábrázolni és adatokat leolvasni a 

grafikonról.  

 Képes jellemezni grafikonnal megadott egyszerű függvényeket.  

 Ki tudja számítani számtani, illetve mértani sorozat tagjait és részletösszegeit.  

 Helyesen alkalmazza feladatokban a térelemek távolságára és szögére vonatkozó 

definíciókat.  

 Felismeri és használja feladatokban a különböző alakzatok szimmetriáit.  

 Ismeri a háromszög oldalai és szögei közötti összefüggéseit, a háromszög nevezetes 

vonalait és pontjait.  

 Képes alkalmazni a Thalész- és a Pitagorasz-tételt.  

 Ismeri a négyszögek fajtáit és tulajdonságait.  

 Helyesen alkalmazza a tanult kerület-, terület-, felszín- és térfogat-számítási képleteket 

egyszerű feladatokban.  

 Képes háromszögek hiányzó adatainak kiszámítására szögfüggvények, illetve szinusz- 

és koszinusztétel segítségével.  

 Érti a vektor koordinátáinak fogalmát.  

 Jól tudja különböző adatokból az egyenes és a kör egyenletét felírni.  

 Képes egyenesek metszéspontját kiszámolni.  

 Képes statisztikai adatokat rendezni, grafikonon ábrázolni, adott diagramról 

információt kiolvasni.  

 Meg tudja határozni konkrét adatsokaság móduszát, mediánját, aritmetikai átlagát.  

 Képes adathalmazokat összehasonlítani statisztikai mutatók segítségével.  

 Egyszerű feladatokban jól alkalmazza a klasszikus valószínűség-számítási modellt.  

 

A fejlesztés várt eredményei az évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– A logikai műveletek megfelelő alkalmazása a matematikában és a hétköznapi életben. 

– Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 

– Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 

– A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, rendezése 

problémamegoldás céljából.  

– A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 

Számtan, algebra 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati alkalmazások. 

Geometria 
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– A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban. 

– A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  

– Kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása speciális síkidomok és testek esetében. 

 

Valószínűség, statisztika 

– Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 

– A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat tudják értelmezni, 

kezelni.  

– Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, lássák a 

vizsgálatok korlátait, érvényességi körét. 

 

Történelem 

 

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK  

9–12. évfolyam 

 

 

 

A tantárgy óraterve 

 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

9. évfolyam 2 72 

10. évfolyam 2 72 

11. évfolyam 3 108 

12. évfolyam 3 96 

 

9–10. évfolyam 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

Az őskor és az ókori Kelet 14 óra  

Az ókori Hellász 15 óra  

Az ókori Róma 18 óra  
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A középkor 25 óra  

Éves óraszám 72 óra 

 

Tematikai egység Az őskor és az ókori Kelet  
Órakeret 

14 óra 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A történelem forrásai. 

 

Az első társadalmak.  

Nők, férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, 

életformák. 

 

A folyamvölgyi kultúrák. 

A Közel-Keletet egyesítő 

birodalmak. A földrajzi 

környezet. 

 

Az ókori Kelet kulturális 

öröksége, a zsidó nép vallási 

és történeti hagyományai. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Forrástípusok 

felismerése, 

információgyűjtés és azok 

rendszerezése. (Pl. az első 

civilizációkról 

fennmaradt források 

csoportosítása különböző 

szempontok szerint.) 

 A földrajzi környezet 

szerepe az egyes 

civilizációk életében (pl. 

nagy folyók, tagolt 

partvidék). 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Lényeg kiemelése írott 

szövegből, ismeretek 

problémaközpontú 

elrendezése. (Pl. egy 

folyamvölgyi kultúra 

sajátosságainak 

bemutatása Hammurapi 

törvényei alapján.) 

 Társadalmi csoportok, 

intézmények 

működésének 

összehasonlítása. (Pl. 

eltérő és hasonló vonások 

az ókori Kelet 

civilizációinak társadalmi 

szerkezetében, 

államszervezetében.) 

Biológia-egészségtan:  

A homo sapiens egységes faj. 

 

Földrajz:  

Kontinensek, rasszok, 

térképolvasás. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

Bibliai történetek, az írás 

kialakulása, jelentősége, 

nyelvcsaládok. 

 

Vizuális kultúra:  

Az ókori Kelet művészeti 

emlékei (pl. Willendorfi 

Vénusz, II. Ramszesz 

sziklatemploma, Echnaton 

fáraó családjával, a gízai 

piramisok). 

 

Matematika:  

A számegyenes, az idő 

mértékegységei (nap, hónap, 

év, évtized, évszázad). 

 

Informatika: 

Glog (interaktív tabló) 

készítése az ókori Egyiptom 

témájában. 

                                                 
 A Témák oszlopban dőlt betűvel jelöltük itt és a továbbiakban a Nat azon feldolgozható ismétlődő/visszatérő és 

hosszmetszeti témáit, melyek illeszkednek az adott ismeretanyaghoz. 
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Kommunikáció: 

Szóbeli beszámoló gyűjtő-, 

illetve kutatómunkával 

szerzett ismeretek alapján. 

(Pl. az ókori keleti 

civilizációk jellegzetes 

tárgyi emlékeinek és 

kulturális örökségének 

feldolgozása.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

 Megismert történelmi 

események időrendbe 

állítása. (Pl. ókori keleti 

civilizációk ábrázolása 

idővonalon.) 

 A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

térképekről. (Pl. 

Mezopotámia államainak 

elhelyezkedése, Egyiptom 

területi változásai.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 

forrás, tény és bizonyíték. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népességrobbanás, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

politika, állam, államforma, egyeduralom, államszervezet, birodalom, 

monoteizmus, politeizmus. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: régészet, homo sapiens, őskőkor, újkőkor, zsákmányoló 

életmód, mágia, bronzkor, vaskor, nemzetség, despotizmus, városállam, 

öntözéses földművelés, buddhizmus, brahmanizmus, egyistenhit, zsidó 

vallás. 

Személyek: Kheopsz, Hammurapi, Salamon, I. Dareiosz, Mózes, Buddha, 

Konfuciusz. 

Topográfia: „termékeny félhold”, Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, 

Perzsia, India, Kína, Babilon, Jeruzsálem. 

Kronológia: Kr. e. 8000 körül (az újkőkor kezdete), Kr. e. 3000 körül (az 

első államok kialakulása), Kr. e. XVIII. század (Hammurapi uralkodása), 

Kr. e. X. század (a zsidó állam fénykora).  
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Tematikai egység Az ókori Hellász 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
Görög istenek, hősök, tudósok, művészek, olimpia, görög-perzsa 

háborúk. A demokrácia alapelvei. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A polisz kialakulása. 

A földrajzi környezet. 

 

Az athéni demokrácia 

működése. 

Államformák, államszervezet. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

 

Spárta. 

Kisebbség, többség. 

 

A görög hitvilág, művészet és 

tudomány. 

 

Nagy Sándor birodalma és a 

hellenizmus. 

Birodalmak. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés különböző 

médiumok anyagából, 

szaktudományi 

munkákból. (Pl. a görög 

művészet témájában.) 

 Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések levonása. 

(Pl. a görög-perzsa 

háborúk hőseinek 

áldozatvállalása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Érvek gyűjtése a saját 

vélemény 

alátámasztására, 

ellenérvek gyűjtése 

meghatározott álláspontok 

cáfolására. (Pl. az 

arisztokratikus és a 

demokratikus kormányzás 

előnyeiről, hátrányairól.) 

 Történelmi-társadalmi 

adatok, modellek és 

elbeszélések elemzése a 

bizonyosság, a lehetőség 

és a valószínűség 

szempontjából. (Pl. 

Spártáról a 

történetírásban kialakult 

hagyományos kép 

árnyalása.) 

 Különböző szövegek, 

Földrajz:  

A Balkán-félsziget déli 

részének természeti 

adottságai. 

 

Testnevelés és sport:  

A sport- és olimpiatörténet 

alapjai. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

Görög mitológia, homéroszi 

eposzok, az antik görög 

színház és dráma, 

Szophoklész: Antigoné. 

 

Dráma és tánc:  

Az ókori színház és dráma. 

 

Vizuális kultúra:  

Az antik görög 

képzőművészet (pl. a 

Dárdavivő, a Delphoi 

kocsihajtó, a Laokoón-

csoport). 

 

Matematika:  

Pitagorasz-tétel, Thalész-

tétel, Eukleidész (euklideszi 

geometria), görög ábécé 

betűinek használata a 

matematikában. Pi szám 

jelölése [π]. 

 

Fizika:  

Arkhimédész, ptolemaioszi 

világkép, Arisztotelész 

természetfilozófiája. 
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hanganyagok, filmek stb. 

vizsgálata a történelmi 

hitelesség szempontjából. 

(Pl. Hellász történelmét 

feldolgozó hollywoodi 

filmek.) 

 

Kommunikáció: 

 Folyamatábra, diagram 

elemzése/készítése. (Pl. 

az athéni demokrácia 

kialakulása.) 

 Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) 

készítése. (Pl. 

gyarmatváros és 

anyaváros kapcsolata.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

 Különböző időszakok 

történelmi térképeinek 

összehasonlítása, a 

változások hátterének 

feltárása. (Pl. Nagy 

Sándor birodalmának 

kialakulása térképek 

alapján.) 

 Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása különböző 

információforrások 

alapján. (Pl. a görög 

gyarmatosítás fő irányai.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, gyarmatosítás, árutermelés, pénzgazdálkodás, 

kereskedelem, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, 

demokrácia, polgárjog, államszervezet, birodalom, szuverenitás, 
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politeizmus. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: polisz, mitológia, arisztokrácia, démosz, türannisz, népgyűlés, 

esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, cserépszavazás, filozófia, 

hellenizmus. 

Személyek: Szolón, Kleiszthenész, Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, 

Thuküdidész, Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor, a legfontosabb görög 

istenek. 

Topográfia: Athén, Spárta, Olümpia, Peloponnészosz, Makedónia, 

Alexandria. 

Kronológia: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai játékok), Kr. e. V. 

század közepe (Periklész kora), Kr. e. 336-323 (Nagy Sándor uralkodása). 

 

 

Tematikai egység Az ókori Róma 
Órakeret 

18 óra 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Róma útja a köztársaságtól a 

császárságig. 

 

A köztársaság és a császárság 

államszervezte és 

intézményei. Államformák, 

államszervezet. 

 

Gazdaság, gazdálkodás, az 

életmód változásai. 

 

A római hitvilág, művészet, a 

tudomány és a jog. 

 

A kereszténység kialakulása, 

tanításai és elterjedése. 

A világvallások alapvető 

tanításai, vallásalapítók, 

vallásújítók. 

 

Pannónia provincia. 

 

A népvándorlás, az antik 

civilizáció felbomlása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 A rendelkezésre álló 

ismeretforrások 

értelmezése. (Pl. a 

köztársaság 

államszervezeti ábrái.) 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, 

grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. 

gazdaság, gazdálkodás a 

császárkorban.) 

 A tanultak felhasználása 

új feladathelyzetben. (Pl. 

a görög és a római 

mindennapi élet 

összevetése.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek 

vizsgálata a történelmi 

hiteleség szempontjából. 

(Pl. Róma alapítása, 

Földrajz:  

Az Appennini-félsziget 

természeti adottságai. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Bibliai történetek, Vergilius, 

Horatius. 

Az írás kialakulása, 

jelentősége, nyelvcsaládok. 

 

Matematika:  

A római számok. 

 

Vizuális kultúra:  

Pantheon, Colosseum, 

Augusztus szobra. 

 

Etika; filozófia:  

A kereszténység története.  

Az európai civilizáció és 

kultúra zsidó és keresztény 

gyökerei. 

 

Informatika: 



117 

 

Jézus élete.) 

 Feltevések 

megfogalmazása 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Caesar és Augustus 

intézkedései, 

Constantinus reformjai.) 

 

Kommunikáció: 

 Önállóan gyűjtött 

képekből tabló készítése. 

(Pl. a római kultúra 

emlékei napjainkban.) 

 Beszámoló készítése 

népszerű tudományos 

irodalomból, 

szépirodalomból, rádió- 

és tévéműsorokból. (Pl. a 

gladiátorok élete.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

 Történelmi időszakok 

jellegzetességeinek 

megragadása és 

összehasonlítása. (Pl. 

hasonló tartalmú görög 

és római események 

kronológiai párba 

állítása.) 

 Különböző időszakok 

történelmi térképeinek 

összehasonlítása, a 

változások hátterének 

feltárása. (Pl. a 

kereszténység terjedése.) 

Multimédia CD-ROM 

használatával Pannónia 

földrajzi, közigazgatási, 

társadalom- és hadtörténeti 

emlékeinek bemutatása. 

Virtuális utazás az ókori 

Rómában. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, jelentőség. 

Tartalmi Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, migráció, 
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kulcsfogalmak életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, kereskedelmi 

mérleg, piaci egyensúly, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, 

önkényuralom, diktatúra, politikai párt, polgárjog, államszervezet, 

birodalom, szuverenitás, 

vallás, politeizmus, monoteizmus, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, 

rabszolga, provincia, triumvirátus, principatus, limes, dominatus, diaszpóra, 

apostol, Biblia, egyház, püspök, zsinat, barbár, népvándorlás. 

Személyek: Hannibal, a Gracchus-testvérek, Marius, Sulla, Caesar, 

Antonius, Augustus, Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál apostol, 

Constantinus, Attila. 

Topográfia: Róma, Karthágó, Actium, Pannónia, Konstantinápoly, 

Aquincum, Sopianae, Savaria. 

Kronológia: Kr. e. 753 (Róma hagyomány szerinti alapítása), Kr. e. 510 (a 

köztársaság létrejötte), Kr. e. 264-146 (a pun háborúk), 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). 

 

 

Tematikai egység A középkor 
Órakeret 

25 óra 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Róma örökösei: a Bizánci 

Birodalom, a Frank 

Birodalom, és a Német-római 

Birodalom létrejötte. 

Birodalmak. 

 

A nyugati és keleti 

kereszténység. A középkori 

egyház és az uralkodói 

hatalom Európában. 

Szegregáció, bűnbakkeresés. 

 

Nyugat-Európa társadalma és 

gazdasága a kora 

középkorban. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés 

szaktudományi 

munkákból. (Pl. a 

feudalizmus 

terminológiája.) 

 Információk önálló 

rendszerezése, 

értelmezése és 

következtetések levonása. 

(Pl. a keresztes 

hadjáratok pusztításai; 

Európa kultúrájára 

gyakorolt hatása.) 

 Különböző emberi 

magatartástípusok, 

Földrajz: 

Európa természeti adottságai, 

az arab világ földrajzi 

jellemzői, világvallások, arab 

földrajz (tájolás, útleírások), 

az ún. kis jégkorszak 

Európában. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Lovagi költészet, 

vágánsköltészet, Boccaccio, 

Petrarca. 

 

Etika: 

Hit és vallás, a világvallások 

emberképe és erkölcsi 

tanításai, az intolerancia mint 



119 

 

 

Az iszlám és az arab hódítás. 

Vallások szellemi, 

társadalmi, politikai gyökerei 

és hatása. 

 

Gazdasági fellendülés és a 

középkori városok születése. 

A technikai fejlődés feltételei 

és következményei. 

 

A rendiség kialakulása. 

 

Nyugat-Európa válsága és 

fellendülése a XIV–XV. 

században. 

 

A közép- és kelet-európai 

régió államai. 

 

Az Oszmán (Török) 

Birodalom terjeszkedése. 

 

Egyházi és világi kultúra a 

középkorban. 

Korok, korstílusok. 

 

Itália, a humanizmus és a 

reneszánsz. 

Világkép, eszmék, ideológiák. 

Korok, korstílusok. 

 

Hétköznapi élet a 

középkorban. 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések levonása. 

(Pl. az iszlám mindennapi 

életet szabályozó 

előírásainak betartása; a 

vallási fanatizmus 

megjelenési okai, 

megjelenési formái.) 

 Ismeretszerzés 

grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. 

Európa lakosságának 

becsült növekedését 

bemutató diagram 

kapcsán.) 

 Egy történelmi 

oknyomozás 

megtervezése. (Pl. Jeanne 

d’Arc életútja és halála.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Kérdések önálló 

megfogalmazása. (Pl. 

az uradalom 

felépítésével és 

működésével 

kapcsolatban.) 

 Híres emberek, 

történelmi 

személyiségek 

jellemzése, feltevések 

megfogalmazása a 

történelmi 

személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Nagy Károly portréja 

krónikarészlet 

alapján.) 

 Feltevések 

erkölcsi dilemma. 

 

Vizuális kultúra:  

Bizánci művészet, román 

stílus, gótika, reneszánsz 

(Leonardo, Michelangelo, 

Raffaello). 

 

Matematika: 

Arab számok (hindu eredetű, 

helyi értékes, 10-es alapú, 

arab közvetítéssel világszerte 

elterjedt számírás), arab 

algebra. 

 

Fizika: 

Arab csillagászat (arab 

eredetű csillagászati 

elnevezések, csillagnevek, 

iszlám naptár stb.). 

Középkori technikai 

találmányok, a gótikus stílus 

technikai alapjai (támív, 

támpillér); tudománytörténet, 

asztrológia és asztronómia. 

 

Biológia-egészségtan: 

Az arab orvostudomány 

eredményei. 

 

Ének-zene: 

A középkor zenéje; a 

reneszánsz zenéje. 

 

Informatika: 

Internetes gyűjtőmunka és 

feladatlap megoldása (pl. a 

keresztes hadjáratok 

témájában). 
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megfogalmazása egyes 

történelmi jelenségek 

hátteréről, feltételeiről, 

okairól. (Pl. a 

mezőgazdaság 

fellendülésében 

szerepet játszó 

tényezők elemzése.) 

 Különféle értékrendek 

összehasonlítása, saját 

értékek tisztázása. (Pl. 

a középkori ember 

gondolkodásának 

átélése és megértése; 

a zsidóság szerepe az 

európai 

városiasodásban, 

antijudaista 

törekvések az egyház 

részéről.) 

 

Kommunikáció: 

 Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) 

készítése. (Pl. a hűbéri 

viszony és hűbéri lánc 

bemutatását szolgáló 

ábra.) 

 Mások érvelésének 

összefoglalása és 

figyelembevétele. A 

véleménykülönbségek 

tisztázása, a saját 

álláspont gazdagítása, 

továbbfejlesztése. (Pl. 

miért nem nevezhetők a 

Nyugatrómai Birodalom 

bukása utáni évszázadok 

sötét középkornak?) 

 Események, történetek, 

jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. egy 

középkori vár lakóinak 
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egy napja.) 

 Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról. (Pl. 

a város, mint az egyik 

legsajátosabb európai 

intézmény.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

 Az európai történelem és 

a magyar történelem 

kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. 

összehasonlító időrendi 

táblázat készítése a XIV–

XV. századi Nyugat-, 

Közép- és Kelet-Európa 

legfontosabb politikai 

eseményeiről.) 

 A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

különböző térképekről. 

(Pl. az arab hódítás 

fontosabb szakaszainak 

bemutatása.) 

 Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása 

információforrások 

alapján. (Pl. Európa 

régióinak bejelölése a 

vaktérképen.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, történelmi forrás, ok és 

következmény. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési 

egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, monarchia, 

államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 
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Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, 

kolostor, bencés rend, kódex, feudalizmus, hűbériség, jobbágy, robot, 

majorság, uradalom, önellátás, nyomásos gazdálkodás, iszlám, Korán, 

kalifa, invesztitúra, inkvizíció, eretnekség, antijudaizmus, kolduló rend, 

rendi monarchia, városi önkormányzat, hospes, céh, levantei kereskedelem, 

Hanza, skolasztika, egyetem, lovag, román stílus, gótika, reneszánsz, 

humanizmus, szultán, szpáhi, janicsár. 

Személyek: Karolingok, Nagy Károly, Justinianus, Mohamed próféta, 

Aquinói Szent Tamás, VII. Gergely, Gutenberg. 

Topográfia: Egyházi (Pápai) Állam, Bizánci Birodalom, Mekka, Német-

római Birodalom, Szentföld, Velence, Firenze. 

Kronológia: 622 (Mohamed futása, a muszlim időszámítás kezdete), 732 (a 

frankok győzelme az arabok felett), 800 (Nagy Károly császárrá 

koronázása), 843 (a verduni szerződés), 1054 (az egyházszakadás), 1215 (a 

Magna Charta kiadása), 1453 (Konstantinápoly elfoglalása). 

 

 

10. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

A magyarság története a kezdetektől 1490-ig 22 óra  

A világ és Európa a kora újkorban 14 óra 

Magyarország a kora újkorban 18 óra 

Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás 

kora 
18 óra 

Éves óraszám 72 óra 

 

Tematikai egység A magyarság története a kezdetektől 1490-ig  
Órakeret 

22 óra 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyar nép eredete, 

vándorlása, a honfoglalás és a 

kalandozások kora.  

Népesség, demográfia 

(vándorlás, migráció). 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Kulcsszavak és 

kulcsmondatok keresése 

szövegben. (Pl. Szent 

István törvényeiben.) 

– Információk gyűjtése és 

Magyar nyelv és irodalom: 

A magyar nyelv rokonsága, 

története, nyelvcsaládok, 

régi magyar nyelvemlékek: a 

Tihanyi apátság alapítólevele, 

Halotti beszéd és könyörgés, 
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Árpád-házi uralkodók 

politikai életpályája (Géza és 

Szent István, Szent László, 

Könyves Kálmán, II. András, 

IV. Béla).  

Uralkodók és államférfiak. 

 

A társadalom és a gazdaság 

változásai a honfoglalástól a 

XIII. század végéig. 

 

A Magyar Királyság mint 

jelentős közép-európai 

hatalom, az Anjouk, 

Luxemburgi Zsigmond és 

Hunyadi Mátyás korában. 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

A magyar rendi állam és az 

Oszmán (Török) Birodalom 

párharca. 

 

Társadalmi és gazdasági 

változások a XIV–XV. 

század folyamán. 

 

A középkori magyar kultúra 

és művelődés emlékei. 

önálló rendszerezése, 

értelmezése. (Pl. az 

Aranybulla elemzése, 

korabeli törvényi 

előírások az idegenekről; 

középkori városaink 

jellemzőinek, a lakosság 

összetételének, 

rétegződésének kutatása.) 

– Tanultak felhasználása új 

feladathelyzetben. (Pl. 

korstílusok azonosítása 

magyarországi 

műemlékeken.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése a saját 

vélemény 

alátámasztására, 

ellenvélemények 

cáfolására. (Pl. a magyar 

honfoglalás lefolyása.) 

– Kérdések 

megfogalmazása a 

források 

megbízhatóságára, a 

szerző esetleges 

elfogultságára, rejtett 

szándékaira vonatkozóan. 

(Pl. korabeli utazók, 

krónikaírók leírásainak 

elemzése.) 

– Különbségek felismerése 

és a változások nyomon 

követése egy-egy 

történelmi jelenség 

kapcsán. (Pl. a jobbágy 

fogalom 

jelentésváltozása.) 

– Híres emberek, történelmi 

személyek jellemzése, 

feltevések 

megfogalmazása a 

Ómagyar Mária-siralom. 

Eredetmondák (pl. Arany 

János: Rege a 

csodaszarvasról). 

Janus Pannonius: Pannónia 

dicsérete, Katona József: 

Bánk Bán, Arany János: 

Toldi. 

 

Vizuális kultúra: 

A nagyszentmiklósi kincs, a 

honfoglalás korát feldolgozó 

képzőművészeti alkotások 

megfigyelése, elemzése. 

Román, gótikus és reneszánsz 

emlékek Magyarországon (pl. 

a jáki templom). 

 

Ének-zene: 

Reneszánsz zene: Bakfark 

Bálint. 

 

Matematika: 

Térbeli modellek készítése 

(pl. korstílusok 

demonstrálásához.) 

 

Informatika, 

könyvtárhasználat: 

A Magyar Nemzeti Múzeum 

Magyarország története az 

államalapítástól 1990-ig című 

állandó kiállítása középkori 

része Hunyadi Mátyás kori 

anyagának feldolgozása 

sétálófüzet kitöltésével. 

Internetes gyűjtőmunka a 

magyarok eredetével 

kapcsolatos elméletek 

témájában. 
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cselekedeteinek 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Hunyadi Mátyás 

külpolitikája.) 

– Történelmi jelenetek 

elbeszélése, eljátszása 

különböző 

szempontokból. Erkölcsi 

kérdéseket felvető 

élethelyzetek 

megismerése és 

bemutatása. (Pl. 

Nándorfehérvár 

ostromának 

rekonstruálása magyar és 

török korabeli források 

alapján.)  

– Különböző szövegek, kép- 

és hanganyagok stb. 

vizsgálata történelmi 

hitelesség szempontjából. 

(Pl. a XIX. századi 

historizáló festészet 

alkotásai [pl. Feszty-

körkép].) 

 

Kommunikáció: 

– Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról. (Pl. 

I. Károly gazdasági 

reformjainak okai.) 

– Történelmi, társadalmi 

témák vizuális ábrázolása. 

(Pl. a magyar társadalom 

változásai az Árpád-

korban.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

 Tanult események, 

jelenségek topográfiai 

meghatározása térképen. 

(Pl. a magyarság 
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vándorlásának fő 

állomásai.) 

 Az európai és a magyar 

történelem eltérő időbeli 

ritmusának elemzése. (Pl. 

a kereszténység felvétele, 

államok alapítása.) 

 Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása 

információforrások 

alapján. (Pl. a tatárjárás.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, 

migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 

államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: nyelvrokonság, őstörténet, őshaza, törzsszövetség, kettős 

fejedelemség, honfoglalás, kalandozás, királyi vármegye, ispán, nádor, 

egyházmegye, királyi tanács, tized, szerviens, várjobbágy, vajda, Szent 

Korona, Aranybulla, nemesi vármegye, székely, szász, kun, bandérium, 

aranyforint, regálé, harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, 

mezőváros, úriszék, báró, köznemes, kilenced, ősiség, perszonálunió, 

végvári rendszer, rendi országgyűlés, rendkívüli hadiadó, füstpénz, fekete 

sereg, corvina. 

Személyek: Árpád, Géza fejedelem, I. (Szent) István, Koppány, I. (Szent) 

László, Könyves Kálmán, Anonymus, II. András, IV. Béla, I. Károly, I. 

(Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás. 

Topográfia: Magna Hungaria, Kazár Birodalom, Levédia, Etelköz, 

Vereckei-hágó, Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, 

Pozsony, Horvátország, Erdély, Dalmácia, Muhi, Buda, Visegrád, 

Nándorfehérvár. 

Kronológia: 895 táján (a honfoglalás), 955 (az augsburgi csata), 972–997 

(Géza fejedelemsége), 997/1000–1038 (I. /Szent/ István), 1077–1095 (I. 

/Szent/ László), 1095–1116 (Könyves Kálmán), 1205-1235 (II. András), 

1222 (az Aranybulla kiadása), 1235–70 (IV. Béla), 1241-42 (a tatárjárás), 

1301 (az Árpád-ház kihalása), 1308-42 (I. Károly), 1342-82 (I. /Nagy/ 

Lajos), 1351 (I. /Nagy/ Lajos törvényei), 1387–1437 (Luxemburgi 
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Zsigmond), 1444 (a várnai csata), 1456 (a nándorfehérvári diadal), 1458-90 

(I. /Hunyadi/ Mátyás). 

 

 

Tematikai egység A világ és Európa a kora újkorban 
Órakeret 

14 óra 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Amerika ősi kultúrái, a nagy 

földrajzi felfedezések és 

következményeik. 

Felfedezők, feltalálók. 

Függetlenség és alávetettség. 

A fanatizmus jellemzői és 

formái. 

 

Reformáció és katolikus 

megújulás. 

Vallások szellemi, 

társadalmi, politikai gyökerei 

és hatásai. 

 

Az atlanti hatalmak 

(Hollandia és Anglia) 

felemelkedése. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

 

Nagyhatalmi küzdelmek a 

XVII. században és a XVIII. 

század elején. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

Az angol polgárháború és a 

parlamentáris monarchia 

kialakulása. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

 

A francia abszolutizmus és 

hatalmi törekvések. 

 

Közép- és Kelet-Európa a 

XVI–XVII. században. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés különböző 

típusú forrásokból. (Pl. a 

95 pontból a lutheri tanok 

kimutatása; a barokk 

stílusjegyeinek felismerése 

képek alapján.) 

– Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések levonása. 

(Pl. a polgárosult angol 

nemesség és a francia 

nemesség 

összehasonlítása.) 

– Információk önálló 

rendszerezése és 

értelmezése. (Pl. a 

harmincéves háború 

okainak csoportosítása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése a saját 

vélemény alátámasztására, 

ellenérvek gyűjtése 

meghatározott álláspontok 

cáfolására. (Pl. forradalom 

volt-e a XVII. századi 

angliai átalakulás?) 

– A különbségek felismerése 

és a változások nyomon 

követése egy-egy 

történelmi jelenség 

kapcsán. (Pl. az ipari 

termelési keretek – céh, 

Földrajz:  

Földrajzi felfedezések 

topográfiai vonatkozásai, a 

holland mélyföld, a 

Naprendszer. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Shakespeare, Molière. 

 

Dráma és tánc:  

Az angol reneszánsz színház 

és dráma, a francia 

klasszicista színház és dráma. 

 

Vizuális kultúra:  

A barokk stílus. 

 

Ének-zene:  

A barokk zene. 

 

Fizika: 

A földközéppontú és a 

napközéppontú világkép 

jellemzői. A Föld, a 

Naprendszer és a Kozmosz 

fejlődéséről alkotott 

csillagászati elképzelések. 

Kepler törvényei, Newton. 

 

Filozófia: 

Descartes, Bacon, Locke. 
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A tudományos világkép 

átalakulása. 

kiadási, felvásárlási 

rendszer, manufaktúra – 

összehasonlítása.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a XVI. 

századi világkereskedelem 

működése.) 

– Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) 

készítése. (Pl. az angol 

polgárháború 

szakaszairól.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

térképekről. (Pl. a 

reformáció egyes 

irányzatainak a 

térhódítása.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 

forrás, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, 

népességfogyás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési 

egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés, antijudaizmus. 

Fogalmak, 

adatok 

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. 
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Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a 

reformáció kezdete), 1618–48 (a harmincéves háború), 1642-49 (az angol 

polgárháború), 1689 (a Jognyilatkozat kiadása). 

 

 

Tematikai egység Magyarország a kora újkorban 
Órakeret 

18 óra 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Jagelló-kor. 

 

Az ország három részre 

szakadása. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Várháborúk kora. 

Békék, háborúk, hadviselés. 

 

A három országrész 

berendezkedése, 

mindennapjai. 

 

A reformáció és a katolikus 

megújulás Magyarországon. 

 

Az Erdélyi Fejedelemség. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

A magyar rendek és a 

Habsburg-udvar konfliktusai. 

 

A török kiűzése 

Magyarországról. 

 

Népesség, társadalom, 

gazdaság és természeti 

környezet a XVI-XVII. 

századi Magyarországon. 

 

A Rákóczi-szabadságharc. 

Egyezmények, szövetségek. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés 

szaktudományi 

munkákból (pl. Erdély 

aranykoráról). 

– Az internet kritikus 

felhasználása történelmi 

ismeretek szerzésére. (Pl. 

a magyarországi oszmán 

– török építészeti 

emlékekről.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Különböző történelmi 

elbeszélések 

összehasonlítása a 

narráció módja 

alapján.(Pl. Brodarics 

István és Szulejmán a 

mohácsi csatáról.) 

– Feltevések 

megfogalmazása egyes 

történelmi jelenségek 

hátteréről, feltételeiről, 

okairól. (Pl. Szapolyai 

királyságának szerepe az 

önálló Erdélyi 

Fejedelemség későbbi 

létrejöttében.) 

 

Kommunikáció: 

– Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) 

készítése. (Pl. kép 

alapján váralaprajz 

Magyar nyelv és irodalom: 

A reformáció kulturális 

hatása; Pázmány Péter; 

Zrínyi Miklós: Szigeti 

veszedelem, kuruc költészet, 

Mikes Kelemen. 

 

Ének-zene: 

Szegénylegény katonaénekek 

(pl. Csinom Palkó). 

 

Földrajz: 

A természeti környezet 

változása a török korban. 

 

Matematika: 

Képzeletben történő 

mozgatás (pl. átdarabolás 

elképzelése; testháló 

összehajtásának, 

szétvágásoknak az 

elképzelése; testek különféle 

síkmetszetének elképzelése – 

váralaprajz készítése). 

 

Informatika: 

Törökországi magyar 

emlékhelyek keresése az 

interneten, virtuális séta. 
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elkészítése.) 

– Mások érvelésének 

összefoglalása és 

figyelembevétele. A 

véleménykülönbségek 

tisztázása, a saját 

álláspont gazdagítása, 

továbbfejlesztése. (Pl. az 

ország előtt 1526-ban 

álló alternatívák 

megvitatása.) 

– Esszé írása történelmi 

témákról. (Pl. a török 

uralom hatása 

Magyarország 

fejlődésére címmel; 

valamint Schulhof Izsák 

beszámolója Buda 

visszavívásáról (Budai 

krónika c. forrás 

elemzése).) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– Az egyetemes és a 

magyar történelem eltérő 

időbeli ritmusának és 

kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. a Rákóczi-

szabadságharc és a 

spanyol örökösödési 

háború eseményei 

között.) 

– A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

különböző térképekről. 

(Pl. az ellenreformáció 

térnyerésének nyomon 

követése.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 
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Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességfogyás, migráció, 

életmód, város, etnikum, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

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 

visszafoglalása), 1699 (a karlócai béke), 1703-11 (a Rákóczi-

szabadságharc), 1707 (az ónodi országgyűlés), 1711 (a szatmári béke). 

 

 

Tematikai egység Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 
Órakeret 

18 óra 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A felvilágosodás. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

A felvilágosult 

abszolutizmus. 

 

Hatalmi átrendeződés a 

XVIII. századi Európában. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

Az Egyesült Államok 

létrejötte és alkotmánya. 

A hatalommegosztás formái, 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések 

levonása. (Pl. a tömegek 

bekerülése a 

politizálásba.) 

– Információk önálló 

rendszerezése és 

értelmezése. (Pl. az ipari 

forradalom találmányai 

és jelentőségük.) 

Magyar nyelv és irodalom:  

A felvilágosodás és a 

romantika, a francia 

Enciklopédia, Voltaire: 

Candide. 

 

Vizuális kultúra: 

Klasszicizmus és romantika. 

 

Ének-zene:  

A klasszika zenéje (pl. 

Haydn, Mozart, Beethoven), 

Marseillaise. 
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szintjei. 

 

A francia forradalom eszméi, 

irányzatai, hatása. 

Forradalom, reform és 

kompromisszum. 

 

A napóleoni háborúk 

Európája és a Szent 

Szövetség rendszere. 

 

Az ipari forradalom és 

hatásai. 

A technikai fejlődés feltételei 

és következményei. 

 

A XIX. század eszméi. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések 

megfogalmazása egyes 

társadalmi-történelmi 

jelenségek okairól. (Pl. a 

forradalmi terror és 

szükségessége.) 

– Történelmi személyiségek 

jellemzése, feltevések 

megfogalmazása 

viselkedésük 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Robespierre, Napóleon.) 

 

Kommunikáció: 

– Elsődleges történelmi 

források elemzése, 

összefüggések 

felderítése. (Pl. a 

Függetlenségi nyilatkozat 

elemzése és a 

felvilágosodás hatásának 

kimutatása.) 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a 

hatalommegosztás 

elvének ábrája.) 

– Beszámoló, kiselőadás 

tartása népszerű 

tudományos irodalomból, 

(Pl. a szabadkőművesség 

témájában.) 

– Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) 

készítése. (Pl. a francia 

forradalom korszakai.) 

– Események, történetek 

dramatikus 

megjelenítése. (Pl. XVI. 

Lajos pere.) 

– Esszé írása történelmi, 

filozófiai kérdésekről (Pl. 

Fizika:  

Hőerőgépek, a teljesítmény 

mértékegysége (watt). 

 

Erkölcstan, etika: 

Állampolgárság és nemzeti 

érzés. A szabadság rendje: 

jogok és kötelességek. 

Magánérdek és közjó. 

Részvétel a közéletben. A 

társadalmi igazságosság 

kérdése. 

 

Földrajz:  

Urbanizációs folyamatok és 

hatásaik. 

 

Filozófia:  

A felvilágosodás filozófusai 

(pl. Diderot, Voltaire, 

Rousseau), a német 

idealizmus (pl. Kant, Hegel), 

Marx. 

 

Biológia-egészségtan: 

Védőoltások (az 

immunológia tudományának 

kezdetei). 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

A modern nyilvánosság 

kialakulása. 

 

Informatika:  

Prezentáció készítése (pl. az 

ipari forradalom témájában.) 
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a „Mi viszi előre a 

világot? Forradalom 

vagy szerves fejlődés” 

témájában.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– Események időrendbe 

állítása. (Pl. a 1848-as 

forradalmak.) 

– A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

különböző térképekről. 

(Pl. Lengyelország 

felosztása.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, 

népességfogyás, migráció, életmód, város, nemzet, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, emberi jog, állampolgári jog, 

népképviselet, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság, lelkiismereti szabadság.  

Fogalmak, 

adatok 

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). 
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11–12. évfolyam 

11. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

Az újjáépítés kora Magyarországon 8 óra 

Reformkor, forradalom és szabadságharc 

Magyarországon 
12 óra 

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 10 óra 

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora 

Magyarországon 
16 óra 

Az első világháború és következményei 12 óra 

Európa és a világ a két világháború között 14 óra 

Magyarország a két világháború között 10 óra 

A második világháború 14 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt 

órakeret 
12 óra 

Éves óraszám 108 óra 

 

 

Tematikai 

egység 
Az újjáépítés kora Magyarországon 

Órakeret 

8 óra 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Népesség és természeti 

környezet: demográfiai 

változások, az etnikai arányok 

átalakulása. 

Népesség, demográfia 

(vándorlás, migráció). 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés 

statisztikai táblázatokból, 

grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. a 

korszakra vonatkozó 

Földrajz: 

Magyarország természeti 

adottságai. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Nyelvújítás: Kazinczy 
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Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

 

A Magyar Királyság 

újjászervezése és helye a 

Habsburg Birodalomban. 

 

A felvilágosult abszolutizmus 

a Habsburg Birodalomban. 

 

Társadalmi és gazdasági 

viszonyok változásai a XVIII. 

században. 

 

A nemzeti ébredés: a kultúra 

és művelődés változásai. 

demográfiai adatok 

elemzése, értékelése.) 

– A tanultak felhasználása 

új feladathelyzetben. (Pl. 

a felvilágosodás 

fogalmainak azonosítása 

a korszak uralkodói 

intézkedéseiben.) 

– Egy történelmi 

oknyomozás 

megtervezése. (Pl. 

Martinovics Ignác 

perújrafelvétele.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések 

megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. II. 

József politikai 

életpályájának elemzése.) 

 

Kommunikáció: 

– Önállóan gyűjtött 

képekből összeállítás, 

tabló készítése. (Pl. 

nemzetiségek 

Magyarországon.) 

– Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) 

készítése. (Pl. 

jobbágyterheket 

szemléltető ábra 

készítése.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

– A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

különböző térképekről. 

(Pl. Magyarország 

Ferenc. 

A magyar felvilágosodás 

irodalma: Bessenyei György, 

Csokonai Vitéz Mihály. 

 

Ének-zene: 

A barokk zene (pl. J. S. 

Bach, Händel), a klasszika 

zenéje (pl. Haydn). 

 

Vizuális kultúra: 

Barokk stílusú épületek (pl. 

a fertődi Esterházy-kastély), 

freskók, szobrok és 

táblaképek Magyarországon.  

 

Informatika: 

Könyvtártípusok, 

könyvtártörténet.  

Grafikonok, diagramok 

készítése a demográfiai 

adatok szemléltetésére. 
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etnikai összetételének, 

elemzése.) 

– Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása különböző 

információforrások 

alapján. (Pl. a 

népességmozgások 

irányainak 

megjelenítése.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria, vallás. 

Fogalmak, 

adatok 

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). 

 

 

Tematikai egység 
Reformkor, forradalom és szabadságharc 

Magyarországon 

Órakeret 

12 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az átalakuló társadalom és 

gazdaság. 

Nők és férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, 

életformák. 

 

A reformeszmék kialakulása 

és terjedése: Széchenyi István 

programja. 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések 

levonása. (Pl. a nemesi 

életszemlélet 

megismerése Pulszky 

Ferenc műve alapján, a 

különböző etnikumok 

Magyar nyelv és irodalom:  

A felvilágosodás és a 

reformkor irodalma. 

Nemzeti dráma, nemzeti 

színjátszás kezdetei. 

 

Dráma és tánc:  

A XIX. századi magyar 

színház és dráma néhány 

alkotása: Katona József: 

Bánk bán, Vörösmarty 
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A reformmozgalom 

kibontakozása. 

 

A nemzeti ébredés és a 

nemzetiségi kérdés. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

 

A reformkori művelődés, 

kultúra. 

 

A forradalom és 

szabadságharc nemzetközi 

keretei. 

 

Az 1848-as forradalom és 

vívmányai, az áprilisi 

törvények. 

Forradalom, reform és 

kompromisszum. 

 

A szabadságharc története. 

Békék, háborúk, hadviselés. 

 

A kisebbségek, nemzetiségek 

(pl. németek, szlávok, és 

különösen a zsidók) szerepe a 

Habsburg udvarral szembeni 

harcokban. A zsidó közösség 

kiemelt részvétele és az ezért 

kirótt kollektív hadisarc. 

Egyenlőség, emancipáció  

 

 

 

összefogása a közös cél 

érdekében.) 

– Egy történelmi 

oknyomozás 

megtervezése. (Pl. Petőfi 

Sándor halála.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek, történelmi 

személyiségek jellemzése, 

feltevések 

megfogalmazása 

viselkedésük 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Széchenyi István, Görgei 

Artúr; az 

érdekegyesítéssel és a 

törvény előtti 

egyenlőséggel 

kapcsolatos viták 

bemutatása.) 

– Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek stb. 

vizsgálata a történelmi 

hitelesség szempontjából. 

(Pl. Németh László Az 

áruló című történeti 

drámája.) 

 

Kommunikáció: 

– Elsődleges történelmi 

források elemzése, 

összefüggések 

felderítése. (Pl. Széchenyi 

programja a Stádium 12 

pontja alapján.) 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a 

reformkori rendi 

országgyűlés felépítése és 

a törvényhozás menete.) 

– Események, történetek, 

jelenségek dramatikus 

Mihály: Csongor és Tünde. 

 

Vizuális kultúra:  

Klasszicizmus és romantika 

(pl. Pollack Mihály: Nemzeti 

Múzeum). 

 

Ének-zene:  

Himnusz, Szózat, Erkel 

Ferenc: Hunyadi László – a 

nemzeti opera születése, Liszt 

Ferenc. 

 

Földrajz:  

Magyarország természeti 

adottságai, 

folyamszabályozás. 

 

Informatika:  

Glog (interaktív tabló) 

készítése Széchenyi István 

gyakorlati újításairól. 

Az 1848-49-es szabadságharc 

számítógépes stratégiai játék 

alkalmazása. 
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megjelenítése. (Pl. 

Széchenyi és Kossuth 

vitája.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– Az európai történelem és 

a magyar történelem 

kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. az 1848-as 

forradalmak 

kölcsönhatásai.) 

 Események időrendbe 

állítása. (Pl. a pesti 

forradalom eseményei.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, jelentőség, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, 

város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria. 

Fogalmak, 

adatok 

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. 

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 
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világosi fegyverletétel). 

 

 

Tematikai egység A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 
Órakeret 

10 óra 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nemzetállami törekvések 

Európában (Olaszország, 

Németország, a balkáni 

államok). 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

Az Amerikai Egyesült 

Államok polgárháborúja és 

nagyhatalommá válása. 

 

Társadalmi és gazdasági 

változások a centrum 

országaiban. 

Szegregáció, bűnbakkeresés 

 

Az iparosodás új szakaszának 

hatásai (társadalom, 

gondolkodás, életmód, épített 

és természeti környezet). 

Technikai fejlődés feltételei 

és következményei. 

 

A munkásság 

érdekképviseleti és politikai 

mozgalmai, szervezetei. 

 

A modern polgári állam 

jellegzetességei. 

Hatalommegosztás formái, 

színterei. 

 

Az Európán kívüli világ 

változásai a XIX. század 

második felében: gyarmati 

függés, a birodalmak 

versenye a világ 

újrafelosztásáért. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, 

grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. az 

egyenlőtlen fejlődés 

fogalmának értelmezése.) 

– Önálló információgyűjtés 

különböző médiumokból. 

(Pl. az ipari forradalom 

második szakaszának 

találmányai; a Dreyfus-

ügy.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Különbségek felismerése 

és a változások nyomon 

követése egy-egy 

történelmi jelenség 

kapcsán. (Pl. szövetségi 

rendszerek.) 

– Híres emberek, történelmi 

személyek jellemzése, 

feltevések 

megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Bismarck politikai 

pályája.) 

– Önálló vélemény 

megfogalmazása 

történelmi eseményekről, 

szereplőkről, 

jelenségekről, filozófiai 

kérdésekről. (Pl. a 

Földrajz: 

Kontinensek földrajza, 

Európa országai, Balkán, a 

városfejlődés szakaszai. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Stendhal, Balzac, Victor 

Hugo, Puskin, Zola, 

Dosztojevszkij, Verlaine, 

Rimbaud, Baudelaire, Keats. 

 

Vizuális kultúra: 

Eklektika, szecesszió és az 

izmusok meghatározó alkotói 

és művei. 

 

Ének-zene: 

Verdi, Puccini, Wagner, 

Debussy. 

 

Fizika: 

Tudósok, feltalálók:  

Faraday, Helmholz. 

 

Kémia: 

Meyer, Mengyelejev, Curie 

házaspár. 

 

Biológia-egészségtan: 

Pasteur; Darwin 

evolúcióelmélete. 

 

Testnevelés és sport: 

Újkori olimpiák. 
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Függetlenség, alávetettség, 

kisállamok, nagyhatalmak. 

gyarmatosítás 

ideológiája.) 

 

Kommunikáció: 

– Esszé írása történelmi – 

társadalmi témákról. (Pl. a 

technikai fejlődés hatása a 

környezetre és az 

életmódra.) 

– Mások érvelésének 

összefoglalása és 

figyelembe vétele. A 

véleménykülönbségek 

tisztázása, a saját álláspont 

gazdagítása, 

továbbfejlesztése. (Pl. 

rabszolgakérdés, női 

emancipáció.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

– Történelmi időszakok 

összehasonlítása a 

változások mennyisége és 

gyorsasága szempontjából. 

(Pl. gyarmatbirodalmak 

kiterjedése a XIX. század 

elején és végén.) 

– Események, jelenségek, 

tárgyak, személyek 

időrendbe állítása. (Pl. az 

olasz és a német egység 

megvalósulásának fő 

területi lépései.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, 

interpretáció. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 
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monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, demokrácia, népképviselet, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés, jogegyenlőség, emancipáció. 

Fogalmak, 

adatok 

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. 

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). 

 

 

Tematikai egység 
A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora 

Magyarországon 

Órakeret 

16 óra 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szabadságharcot követő 

megtorlás és önkényuralom.  

 

A kiegyezés létrejötte és 

tartalma. 

Államformák, államszervezet. 

 

A kiegyezéshez fűződő viták, 

a kiegyezés alternatívái. 

 

Politikai élet, társadalmi 

változások és gazdasági 

fejlődés a dualizmus korában. 

Fölzárkózás, lemaradás; 

Népesség, demográfia. 

 

Budapest világvárossá válása. 

 

A nemzetiségi kérdés 

alakulása, a zsidó 

emancipáció. 

Szegregáció, bűnbakkeresés 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Példák gyűjtése a 

szabadságharcot követő 

megtorlás és üldöztetés 

magyar, valamint más 

nemzetiségű áldozatairól, 

formáiról, eszközeiről, 

méretéről. (Pl. a lengyel, 

olasz és német 

származású honvéd 

tisztek kivégzése, a hazai 

zsidó közösségekre kirótt 

hadisarc.) 

– Ismeretszerzés 

különböző írásos 

forrásokból, statisztikai 

táblázatokból. (Pl. a 

dualizmuskori gyáripar.) 

– Egy történelmi 

oknyomozás 

megtervezése.  

 

Kritikai gondolkodás: 

Magyar nyelv és irodalom: 

Arany János: A walesi 

bárdok, a századforduló 

irodalmi élete (pl. a Nyugat). 

 

Vizuális kultúra: 

Romantika és realizmus (pl. 

Munkácsy Mihály), a 

szecesszió és eklektika 

jellemzői (pl. Steindl Imre: 

Országház). 

 

Ének-zene: 

Liszt Ferenc, az operett 

születése, Bartók Béla, 

Kodály Zoltán. 

 

Földrajz: 

Folyamszabályozás, 

természetkárosítás, árvizek 

kiváltó okai. 

 

Fizika:  
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A dualizmus válságjelei. 

 

A tudomány és művészet a 

dualizmus korában. 

 

Életmód a századfordulón. 

– Erkölcsi kérdéseket 

felvető élethelyzetek 

felismerése, bemutatása. 

(Pl. az aradi vértanúk 

búcsúlevelei, a 

tiszaeszlári vérvád 

képtelensége.) 

– Különböző történelmi 

elbeszélések 

összehasonlítása a 

narráció módja alapján. 

(Pl. a kiegyezés mérlege 

Eötvös József és Kossuth 

Lajos írásai alapján.) 

– Feltevések 

megfogalmazása egyes 

jelenségek hátteréről, 

feltételeiről, okairól. (Pl. 

a zsidó emancipáció 

okai, a zsidóság 

részvétele a 

modernizációban.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a 

dualizmus pártviszonyai.) 

– Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) 

készítése. (Pl. a dualista 

állam.) 

– Beszámoló, kiselőadás 

tartása történelmi 

forrásszövegek alapján. 

(Pl. dualizmuskori 

színházkultúra.) 

– Események, történetek, 

jelenségek mozgásos, 

táncos, dramatikus 

megjelenítése. (Pl. 

jelenetek egy pesti 

kávéház 

mindennapjaiból.) 

Az elektrifikáció, a 

transzformátor, a villamos 

mozdony, a karburátor. 

 

Testnevelés és sport: 

Magyar olimpiai részvétel – 

Hajós Alfréd, magyar 

sikersportágak (pl. úszás, 

vívás). 

 

Informatika: 

Internetes forrásgyűjtés pl. a 

dualizmus kori élclapok 

(Bolond Miska, Borsszem 

Jankó, Üstökös) anyagából. 
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Tájékozódás időben és 

térben: 

– Az európai történelem és 

a magyar történelem 

kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. a 

kiegyezés létrejöttét 

elősegítő külpolitikai 

tényezők számbavétele.) 

– A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

különböző térképekről. 

(Pl. a magyarországi 

vasúthálózat fejlődése.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény 

és bizonyíték, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, korfa, 

népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 

teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, 

adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, önkényuralom, hatalmi ág, 

egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet, 

vallás, jogegyenlőség, emancipáció. 

Fogalmak, adatok 

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 
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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). 

 

 

Tematikai egység Az első világháború és következményei 
Órakeret 

12 óra 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az első világháború. 

Hadviselés. 

 

Magyarország az első 

világháborúban. 

 

A februári forradalom és a 

bolsevik hatalomátvétel. A 

diktatúra kiépülése Szovjet-

Oroszországban. 

 

A háborús vereség 

következményei 

Magyarországon: az Osztrák-

Magyar Monarchia 

felbomlása, az őszirózsás 

forradalom, a 

tanácsköztársaság. 

 

Az első világháborút lezáró 

békerendszer. 

 

A trianoni békediktátum. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

 

Új államok Közép-

Európában. A határon túli 

magyarság sorsa.  

Kisállamok, nagyhatalmak. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, 

diagramokból. (Pl. 

háborús veszteségek.) 

 Önálló információgyűjtés 

adott témához különböző 

médiumokból. (Pl. 

haditudósítások, 

plakátok.) 

 Információk gyűjtése 

múzeumokban. (Pl. a 

korszak helytörténeti 

vonatkozásai.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, 

képek, plakátok, 

karikatúrák vizsgálata a 

történelmi hitelesség 

szempontjából. (Pl. 

Ferenc József korának 

plakátjai, karikatúrái.) 

 Tanult ismeretek 

problémaközpontú 

elrendezése. (Pl. 

hadicélok, haditervek – 

békecélok, békeelvek, és 

ezek megvalósulása.) 

 

Kommunikáció: 

 Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról (Pl. a 

Földrajz:  

Európa domborzata és 

vízrajza. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

Móricz Zsigmond: Barbárok, 

Ady Endre, Babits Mihály 

háborús versei. 

 

Kémia:  

Hadászatban hasznosítható 

vegyi anyagok. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Tömegkommunikáció, 

médiumok hatása a 

mindennapi életre. 
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trianoni békediktátum 

hatásai.) 

 Mások érvelésének 

összefoglalása és 

figyelembe vétele. A 

véleménykülönbségek 

tisztázása. (Pl. 

Magyarország részvétele 

a világháborúban.) 

 Történetek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. a 

magyar delegáció 

részvétele a 

béketárgyalásokon.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

 Kronológiai adatok 

rendezése. (Pl. a háború 

kiemelkedő eseményeinek 

időrendje.) 

 Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai 

adatainak elhelyezése 

vaktérképen. (Pl. a 

békeszerződések területi 

vonatkozásai.) 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, demokrácia, 

monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés, antiklerikalizmus. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, központi hatalmak, 

frontvonal, hátország, antant, jóvátétel, Népszövetség, revízió, reváns, 

bolsevik, szovjet, kommunizmus, őszirózsás forradalom, Kommunisták 
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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 (a békekonferencia kezdete, a versailles-i béke), 

1919. március 21. – augusztus 1. (a proletárdiktatúra időszaka), 1920. 

június 4. (a trianoni békediktátum aláírása). 

 

 

Tematikai egység Európa és a világ a két világháború között 
Órakeret 

14 óra 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az 1920-as évek politikai és 

gazdasági viszonyai. 

 

Demokráciák és 

tekintélyuralmi rendszerek 

Európában a két világháború 

között. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

Az olasz fasiszta állam és 

ideológia jellemzői. 

 

A kommunista diktatúra a 

Szovjetunióban. 

 

Az 1929-33-as 

világgazdasági válság 

jellemzői és következményei. 

Az Amerikai Egyesült 

Államok válasza a válságra: a 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés különböző 

statisztikai táblázatokból, 

grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. a 

német választások 

eredményei 1928–33 

között; a 

munkanélküliség 

alakulása az Egyesült 

Államokban 1929–1937.) 

– Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések 

levonása. (Pl. a GULAG 

táborainak élete.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések 

Magyar nyelv és irodalom:  

Az avantgárd (pl. Apollinaire, 

Borges, Bulgakov, Faulkner, 

Thomas Mann, Orwell, 

Szolzsenyicin, Iszaak Babel). 

 

Vizuális kultúra:  

A technikai képalkotás: 

fényképezés, film 

jelentősége. 

Az avantgárd: Picasso: 

Guernica. 

Fényképek értelmezése. 

 

Ének-zene:  

Az avantgárd zene, a dzsessz. 

 

Biológia-egészségtan: 

Vitaminok, penicillin – 

antibiotikumok, védőoltások. 
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New Deal. 

 

A nemzetiszocialista 

ideológia és a náci diktatúra 

jellemzői. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. A fanatizmus 

jellemzői és formái. 

Szegregáció, bűnbakkeresés 

 

Nemzetközi viszonyok a két 

világháború között. 

 

A gyarmatok helyzete. 

 

Tudomány és művészet a két 

világháború között. 

Korok, korstílusok. 

 

Életmód és mindennapok a 

két világháború között. 

Nők és férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, 

életformák. 

megfogalmazása egyes 

társadalmi-történelmi 

jelenségek okairól. (Pl. az 

antiszemitizmus okai.) 

– Különböző szövegek, 

hanganyagok stb. 

vizsgálata a hitelesség 

szempontjából. (Pl. 

különböző 

propagandafilmek 

elemzése.) 

– Híres emberek, történelmi 

személyiségek jellemzése, 

feltevések 

megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Gandhi és a polgári 

engedetlenségi 

mozgalom.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a 

világgazdasági válság 

jelenségei.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

különböző térképekről. 

(Pl. Kelet-Közép-Európa 

nemzetiségi térképének 

összevetése az első 

világháború előtti és 

utáni államhatárokkal.) 

– Történelmi időszakok 

összehasonlítása a 

változások mennyisége 

és gyorsasága 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

A média kifejező eszközei és 

ezek hatásmechanizmusa.  

A korszak stílusirányzatai. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet – a berlini 

olimpia (1936). 

 

Informatika:  

Archív filmfelvételek 

keresése az interneten és 

elemzésük. 
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szempontjából. (Pl. a 

hagyományos női szerep 

megváltozása fél 

évszázad alatt.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, demokrácia, parlamentarizmus, diktatúra, közigazgatás, 

birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

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). 

 

 

Tematikai egység Magyarország a két világháború között 
Órakeret 

10 óra 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A konszolidáció kezdete 

folyamata, jellemzői, 

eredményei és válsága. 

Államformák, államszervezet. 

 

A válság és hatása: a 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, 

grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. 

Földrajz:  

Magyarország és Közép-

Európa természeti adottságai. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

A Nyugat mint folyóirat és 



148 

 

belpolitikai élet változásai az 

1930-as években. 

Szegregáció, bűnbakkeresés 

 

A magyar külpolitika céljai 

és lehetőségei a két 

világháború között. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

A revízió lépései és politikai 

következményei 

Magyarországon. 

 

Társadalom és életmód 

Magyarországon a két 

világháború között. 

Szegények és gazdagok 

világa. Egyenlőség, 

emancipáció. 

 

Tudomány és művészet a két 

világháború között. 

 

Tömegkultúra és -sport. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. 

magyar gazdaság a két 

világháború között.) 

 Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések levonása. 

(Pl. az egyes társadalmi 

csoportok 

életkörülményei.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések 

megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Horthy Miklós politikai 

életpályája.) 

 Történelmi – társadalmi 

adatok, modellek és 

elbeszélések elemzése a 

bizonyosság, a lehetőség 

és a valószínűség 

szempontjából. (Pl. a 

magyar külpolitika 

mozgástere, alternatívái.) 

 Különböző hanganyagok, 

filmek vizsgálata a 

történelmi hitelesség 

szempontjából. (Pl. a 

korabeli játékfilmekből 

kirajzolódó mindennapi 

élet és társadalomkép 

összevetése a történeti 

valósággal). 

– A Horthy korszak politikai 

antiszemitizmusa valamint 

a kultúra és tudomány 

területén elszenvedett 

veszteség közötti kapcsolat 

feltárása. 

 

mint mozgalom; József 

Attila; a népi írók; a határon 

túli irodalom. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Tömegkommunikáció, 

médiumok hatása a 

mindennapi életre, a magyar 

hangosfilmgyártás kezdetei. 

propaganda-eszközök 

 

Biológia-egészségtan:  

Szent-Györgyi Albert. 

 

Vizuális kultúra:  

avantgárd – Kassák Lajos. 

 

Informatika:  

Anyaggyűjtés tudatos és 

kritikus internethasználattal a 

revízió, irredentizmus 

témájában. 
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Kommunikáció: 

 Önállóan gyűjtött 

képekből összeállítás, 

tabló készítése. (Pl. a 

korszak helytörténeti 

vonatkozásai.) 

 Beszélgetés egy 

társadalmi, történelmi 

témáról. Saját vélemény 

érthető megfogalmazása. 

(Pl. az antiszemitizmus 

témában.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

 A világtörténet, az 

európai történelem, a 

magyar történelem eltérő 

időbeli ritmusának és 

kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. a német 

befolyás erősödése és 

hatásai.) 

 Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai 

helyének elhelyezése 

vaktérképen. (Pl. a 

revíziós politika 

eredményei 1938–39.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, monarchia, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, centrum, periféria, választójog,  

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: konszolidáció, antiszemitizmus, numerus clausus, földreform, 

népszövetségi kölcsön, pengő, Magyar Nemzeti Bank, revízió, 



150 

 

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). 

 

 

Tematikai egység A második világháború 
Órakeret 

14 óra 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A második világháború 

kitörése. Hadi és diplomáciai 

események a Szovjetunió 

elleni német támadásig. 

Békék, háború, hadviselés. 

 

A fordulat a háború 

menetében. 

 

A szövetségesek 

együttműködése és 

győzelme. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A második világháború 

jellemzői. A holokauszt. 

Szegregáció, bűnbakkeresés. 

 

Magyarország háborúba 

lépése és részvétele a keleti 

fronton. 

 

Kállay Miklós 

miniszterelnöksége. 

 

A német megszállás és nyilas 

uralom. Felszabadulás és 

szovjet megszállás. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés 

szaktudományi 

munkákból. (Pl. 

Magyarország háborús 

veszteségeiről.) 

– Ismeretszerzés 

különböző írásos 

forrásokból. (Pl. az első 

és második zsidótörvény; 

leírások és 

visszaemlékezések a 

malenkij robothoz, 

valamint a 

kitelepítésekhez 

kapcsolódóan). 

– Emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések 

levonása. (Pl. 

kollaboránsok, 

ellenállók, embermentők, 

passzív szemlélők a 

második 

világháborúban.) 

– Ismeretszerzés a 

Fizika: 

Nukleáris energia, 

atombomba. 

 

Etika: 

Az intolerancia, a gyűlölet, a 

kirekesztés, a rasszizmus. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Radnóti Miklós, Semprun:  

A nagy utazás, Kertész Imre: 

Sorstalanság. 

Személyes történetek, naplók, 

memoárok. 

 

Vizuális kultúra: 

A technikai képalkotás: 

fényképezés, a film 

jelentősége. 

Fényképek értelmezése (pl. 

Capa: A normandiai 

partraszállás fényképei). 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Videó-interjúk, 

visszaemlékezések, a videó-

interjú, mint műfaj elemzése. 
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Háborús veszteségeink. A 

zsidóüldözés társadalmi, 

eszmei háttere és a 

holokauszt Magyarországon. 

A fanatizmus jellemzői és 

formái.  

holokauszt témájában a 

kapcsolódó emlékhelyek 

és múzeumok 

segítségével (pl. 

látogatás a Holokauszt 

Emlékközpontban, illetve 

a holokauszt más jelentős 

hazai emlékhelyén; az 

auschwitz-birkenau-i 

haláltábor helyén 

létrehozott emlékhely és 

múzeum megtekintése).  

 

Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek jellemzése 

(Pl. Churchill, a brit 

elszántság jelképe.) 

– Értékrendek 

összehasonlítása, saját 

értékek tisztázása. (Pl. 

Göring-, Höss-idézetek 

alapján a náci 

gondolkodásról.) 

– Történelmi-társadalmi 

jelenségek értékelése a 

saját értékrend alapján. 

(Pl. holokauszt.) 

– Filmek történelmi 

hitelességének vizsgálata. 

(Pl. A halál ötven órája 

[1965].) 

– Kérdések 

megfogalmazása a forrás 

megbízhatóságára 

vonatkozóan (pl. Horthy 

Miklós emlékiratai 

kapcsán). 

– A zsidótörvények 

változásainak felismerése, 

az okok megkeresése. 

 

Kommunikáció: 

– Események dramatikus 

 

Informatika: 

Archív filmfelvételek 

keresése az interneten, és 

elemzésük. 
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megjelenítése. (Pl. 

Churchill és Roosevelt 

vitája a második front 

megnyitásának 

helyszínéről.) 

– Érvelés: (pl. a náci 

fajelmélet 

tarthatatlansága.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

térképekről. (Pl. a náci 

Németország és a 

Szovjetunió terjeszkedése 

1939–1941.) 

– Kronológiai adatok 

rendezése. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességfogyás, migráció, életmód, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, diktatúra, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

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. 

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 
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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 

Tematikai egység címe órakeret 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú 

világ kiépülése.  
10 óra 

Magyarország 1945–1956 között.  10 óra 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb 

felbomlása 
8 óra 

A Kádár-korszak jellemzői 8 óra 

Az egységesülő Európa, a globalizáció 

kiteljesedése.  
6 óra 

A demokratikus viszonyok megteremtése és 

kiépítése Magyarországon 
6 óra 

Társadalmi ismeretek 4 óra 

Állampolgári ismeretek 6 óra 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 6 óra 

Munkavállalás 4 óra 

Rendszerező ismétlés az érettségire, 28 óra 
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Éves óraszám 96 óra 

 

 

Tematikai 

egység 
Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 

Órakeret 

10 óra 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyugati országok 

gazdasági és katonai 

integrációja. Az új 

világgazdasági rendszer 

kialakulása. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

 

A szovjet tömb kialakulása, 

jellemzői. 

A hidegháborús 

szembenállás, a kétpólusú 

világ, a megosztott Európa. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A gyarmati rendszer 

felbomlása (India, Kína), a 

„harmadik világ”. 

 

A közel-keleti konfliktusok. 

Izrael Állam létrejötte, az 

arab világ átalakulása. Izrael 

a Közel-Kelet demokratikus 

állama, a Kárpát-medencén 

kívüli legnagyobb magyar 

ajkú kisebbség otthona. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés különböző 

írásos forrásokból, 

vizuális rendezők 

készítése. (Pl. a két 

szuperhatalom 

jellemzőinek 

összegyűjtése.) 

 A tanultak felhasználása 

új feladathelyzetekben. 

(Pl. Kelet-Közép-Európa 

országainak 

szovjetizálása.) 

 

Kommunikáció: 

 Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a két 

szuperhatalom katonai 

kiadásai.) 

 Beszélgetés egy 

társadalmi, történelmi 

témáról. Saját vélemény 

megfogalmazása. (Pl. az 

iszlám fundamentalizmus 

okai, hatásai.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

 Múltban élt emberek 

életének összehasonlítása 

a jelennel. (Pl. Közép-

Európa államai a 

szocializmus időszakában 

és napjainkban.) 

 Tanult helyek 

megkeresése a térképen. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Orwell, Szolzsenyicin, 

Hrabal, Camus, Garcia 

Marquez. 

 

Kémia: 

Hidrogénbomba, nukleáris 

fegyverek. 

 

Vizuális kultúra: 

A posztmodern, intermediális 

művészet. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet. 
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(Pl. a két tömb 

meghatározó államai.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, 

állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

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).  

 

 

Tematikai egység Magyarország 1945–1956 között Órakeret 10 óra 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország szovjetizálása, 

a kommunista diktatúra 

kiépítése, jellemzői. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Az egypárti diktatúra 

működése a Rákosi-

korszakban, valamint a 

gazdasági élet 

jellegzetességei. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés személyes 

beszélgetésekből és 

megfigyeléséből. (Pl. az 

1956-os események 

résztvevőinek 

visszaemlékezéseiből.) 

 A tanultak felhasználása 

új helyzetekben. (Pl. 

Magyarország 

Magyar nyelv és irodalom: 

Illyés Gyula: Egy mondat a 

zsarnokságról. 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: 

Dokumentumfilmek, híradók 

elemzése. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet, magyar részvétel és 

sikerek a korszak olimpiáin. 
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társadalomkritika. 

 

Életmód, életviszonyok, 

munka, sport, kultúra, 

szórakozás. 

 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc okai, háttere, 

főbb eseményei, jellemzői, 

szereplői. 

Forradalom, reform és 

kompromisszum. 

szovjetizálása.) 

 Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc utcai 

hőseinek (Pl.: Angyal 

István, Pongrácz 

Gergely; Mansfeld Péter) 

megismerése 

elbeszélések, 

tanulmányok és 

visszaemlékezések 

segítségével. 

 Egy történelmi 

oknyomozás 

megtervezése. (Pl. Tóth 

Ilona ügye.) 

 Ismeret szerzése a 

diktatúra történetéhez 

kapcsolódó emlékhelyek 

és múzeumok 

segítségével (pl. látogatás 

a Terror Háza 

Múzeumban, a recski 

munkatábor területén 

létesült emlékhely [recski 

Nemzeti Emlékpark] 

felkeresése). 

 Ismeretszerzés különböző 

írásos forrásokból, 

vizuális rendezők 

készítése. (Pl. magyar 

lakosság kivándorlásának 

és emigrációjának 

irányai, célállomásai [pl. 

Nyugat Európa országai, 

USA, Izrael] 

létszámadatai, és 

következményei.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltételezések 

megfogalmazása híres 

emberek viselkedésének 

 

Informatika: 

Multimédia CD-ROM használatával 

Magyarország XX. századi 

eseményeinek és azok hátterének 

megismerése. 
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mozgatórugóiról. (Pl. 

Nagy Imre/Kádár János 

1956-os szerepvállalása.) 

 Érvek gyűjtése feltevések 

mellett és ellen, az érvek 

kritikai értékelése. (Pl. 

koncepciós perek.) 

 Többféleképpen 

értelmezhető szövegek 

jelentésrétegeinek 

feltárása. (Pl. a Rákosi-

korszak viccei.) 

 

Kommunikáció: 

 Beszélgetés egy 

történelmi témáról. (Pl. a 

Nyugat magatartása 

1956-ban.) 

 Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. az 1945. és 

1947. évi választások 

eredményei.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

 A világtörténet, az 

európai és a magyar 

történelem 

kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. az 1956-os 

forradalom és 

környezete.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, 

migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi jog, 
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állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, egyházüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

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). 

 

 

Tematikai 

egység 
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 

Órakeret 

8 óra 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szovjet-amerikai 

konfliktusok, a versengés és 

együttműködés formái, 

területei. 

 

Demokrácia és a fogyasztói 

társadalom nyugaton – 

diktatúra és hiánygazdaság 

keleten. 

 

A vallások, az életmód 

(szabadidő, sport, turizmus) 

és a kulturális szokások 

(divat, zene) változásai a 

korszakban. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Különböző élethelyzetek 

megfigyelése. (Pl. 

mindennapi élet a 

vasfüggöny két oldalán.) 

 Egy történelmi 

oknyomozás 

megtervezése. (Pl. az 

SZKP XX. kongresszusa.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések történelmi 

személyiségek 

cselekedeteinek 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Tömegkommunikáció, a 

média és a mindennapi élet. 

 

Informatika:  

Neumann János és a modern 

számítógépek. Az internet. 

 

Biológia-egészségtan:  

A DNS és a géntechnológia. 

 

Fizika:  

Az űrkutatás. 
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A kétpólusú világrend 

megszűnése: Németország 

egyesítése, a Szovjetunió és 

Jugoszlávia szétesése. 

szovjet és amerikai 

politikusok szerepe a 

korszakban.) 

 Elbeszélések, filmek 

vizsgálata a hitelesség 

szempontjából. (Pl. A 

mások élete [2006].) 

 Mindennapi élethelyzetek 

elbeszélése, eljátszása a 

különböző szereplők 

nézőpontjából. (Pl. a 

hippi mozgalom.) 

 

Kommunikáció: 

Képi és egyéb információk 

elemzése. (Pl. szovjet és 

amerikai karikatúrák 

elemzése.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

 Kronológiai adatok 

rendezése. (Pl. a 

hidegháború, enyhülés, 

kis hidegháború.) 

 Egyszerű térképvázlatok 

készítése. 

Ének-zene:  

A beat és a rock. 

Szórakoztató zenei műfajok. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi források, tény és 

bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, 

állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

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. 
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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). 

 

 

Tematikai egység A Kádár-korszak  
Órakeret  

8 óra 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Megtorlás és a konszolidáció. 

 

Gazdasági reformok, 

társadalmi változások a 

Kádár-korszakban. 

 

Életmód és mindennapok, a 

szellemi- és sportélet. 

 

A Kádár-rendszer válsága, a 

külpolitikai változások és az 

ellenzéki mozgalmak. 

 

A rendszerváltozás 

„forgatókönyve”, mérlege, 

nyertesek és vesztesek. 

Forradalom, reform és 

kompromisszum. 

 

Nemzetiségek 

Magyarországon a kétpólusú 

világ időszakában. 

Népesség, demográfia. 

 

A határon túli és a világban 

szétszóródott magyarság 

helyzete a kétpólusú világ 

időszakában. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, 

diagramokból. (Pl. a 

földterületek 

nagyságának változása 

1956-1980 között.) 

 Ismeretszerzés írásos 

forrásokból. (Pl. a 

gazdasági mechanizmus 

reformja.)  

 Emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések levonása. 

(Pl. a Kádár-korszak 

besúgói; ellenzéke.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések 

megfogalmazása egyes 

társadalmi-történelmi 

jelenségek hátteréről. (Pl. a 

magyar társadalom 

megbékélése a kádári 

hatalommal.) 

 Tételmondat 

Magyar nyelv és irodalom: 

Németh László, Nagy László, 

Sütő András, Weöres Sándor, 

Ottlik Géza, Örkény István. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Dokumentumfilmek, híradók 

elemzése; stílusirányzatok: 

budapesti iskola. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet, magyar 

részvétel és sikerek a korszak 

olimpiáin. 
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meghatározása, 

szövegtömörítés. (Pl. a 

rendszerváltó pártok 

programjai.) 

 Többféleképpen 

értelmezhető szövegek 

jelentésrétegeinek 

feltárása. (Pl. a Kádár-

korszak viccei.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a 

parlamenti patkó az 

1990-es választás után.) 

– Beszámoló, kiselőadás 

tartása (Pl. ifjúsági 

szubkultúrák a Kádár-

korszakban címmel.) 

 

Tájékozódás időben és 

térben: 

– A világtörténet, az 

európai és a magyar 

történelem 

kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. 

összehasonlító 

kronológiai táblázat 

készítése.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági 

teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, 

parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, 

diktatúra, emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 
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Fogalmak, 

adatok 

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). 

 

 

Tematikai 

egység 
Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 

Órakeret 

6 óra 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az információs – technikai 

forradalom és a tudásipar. A 

globális világgazdaság új 

kihívásai és ellenmondásai. 

Technikai fejlődés feltételei 

és következményei. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

 

A fenntarthatóság dilemmái. 

A civilizációk, kultúrák 

közötti ellentétek 

kiéleződése. 

 

Az egypólusútól a többpólusú 

világrend felé. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Az internet felhasználása 

történelmi ismeretek 

szerzésére. (Pl. 

atomfegyverrel 

rendelkező országok az 

ezredforduló után.) 

 Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák, 

vázlatok) készítése. (Pl. a 

mai hatalmi viszonyokat 

bemutató ábra.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Adatok, modellek, 

elbeszélések elemzése a 

Földrajz: 

Az EU kialakulása, 

jellemzői, tagállamai; 

globális világgazdaság 

napjainkban, globális 

környezeti problémák; 

népesség, népesedés, 

urbanizáció; fejlődő és fejlett 

országok gazdaságának 

jellemzői; Kína. 

 

Informatika: 

Információk gyűjtése az 

internetről. Bemutatók, 

dokumentumok készítése. 

Információs társadalom. 

Információkeresés, 
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A mediatizált világ. A 

tömegkultúra új jelenségei 

napjainkban. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. 

 

Az Európai Unió alapelvei, 

intézményei, működése és 

problémái. 

bizonyosság, a lehetőség 

és a valószínűség 

szempontjából. (Pl. 

globális világ 

fejlődésének határai.) 

 Erkölcsi kérdéseket 

felvető helyzetek 

felismerése, bemutatása. 

(Pl. klónozás) 

 

Kommunikáció:  

 Tabló készítése önállóan 

gyűjtött képekből. (Pl. 

globális környezeti 

problémák.) 

 Beszélgetés (vita) 

társadalmi, történelmi 

témákról. (Pl. Brazília, 

Oroszország, India, Kína) 

megnövekedett szerepe.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

 A világtörténet, az 

európai történelem, a 

magyar történelem eltérő 

időbeli ritmusának és 

kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. centrumok 

és perifériák 

napjainkban.) 

információ-felhasználás. 

 

Etika; filozófia: 

Korunk erkölcsi kihívásai. 

 

Ének-zene: 

Világzene. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, 

periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, 
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diktatúra, 

vallás, vallásüldözés.  

Fogalmak, 

adatok 

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, köztük Magyarország is). 

 

 

Tematikai egység 
A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 

Magyarországon 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A posztszocialista régió és 

Magyarország helyzete, 

problémái 1990 után. 

 

A közjogi rendszer jogállami 

átalakítása és 

intézményrendszere 1990 

után. 

Hatalommegosztás formái, 

színterei. 

 

A piacgazdaságra való áttérés 

és az átalakulás 

ellentmondásai, regionális 

gazdasági különbségek. 

 

Magyarország euroatlanti 

csatlakozásának folyamata 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

A társadalmi 

egyenlőtlenségek és a 

mobilitás problémái. A 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, 

grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. 

Magyarország 

demográfiai helyzete.) 

 Magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések levonása. 

(Pl. kisebbségek, 

nemzetiségek határon 

innen és túl.) 

 Az internet felhasználása 

történelmi ismeretek 

szerzésére. (Pl. 

Magyarország és az 

Európai Unió 

kapcsolata.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Informatika: 

Információkeresés, 

információ-felhasználás. 

 

Matematika: 

Diagramok, táblázatok, 

grafikonok – adatleolvasás, 

készítés, értelmezés, 

statisztikai fogalmak 

ismerete. 

 

Etika; filozófia:  

Korunk erkölcsi kihívásai. 

Kirekesztés, fajgyűlölet. 
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magyarországi cigányok 

(romák). Nők, férfiak 

életmódja és társadalmi 

helyzete, életformák, 

szegények és gazdagok 

világa. 

Szegregáció, bűnbakkeresés 

 

A határon túli magyarság 

helyzete. Magyarok a 

nagyvilágban. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

Különbségek felismerése, 

a változások nyomon 

követése egy-egy 

történelmi jelenség 

kapcsán. (Pl. 

Magyarország 

államberendezkedésének 

változásai a XX. század 

folyamán.) 

 

Kommunikáció:  

 Beszélgetés (vita) egy 

társadalmi, történelmi 

témáról. Saját vélemény 

megfogalmazása. (Pl. 

cigányság /romák/ 

integrációja.) 

 Események, történetek, 

jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. 

hajléktalansors, 

munkanélküliség, a 

mélyszegénység 

problémái.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

Az adott téma 

tanulmányozásához 

leginkább megfelelő térkép 

kiválasztása különféle 

atlaszokból. (Pl. 

Magyarország népesedési 

viszonyainak, az 

életkörülmények 

változásainak bemutatása.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tények és bizonyítékok, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 
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kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, 

periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, 

diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

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). 

 

 

Tematikai egység Társadalmi ismeretek 
Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Családformák a mai világban. 

Kortárscsoport és ifjúsági 

szubkultúrák. 

 

A helyi társadalom, a civil 

társadalom és az önkéntesség. 

 

Nemzet és nemzetiség. 

Kulturális és etnikai 

kisebbségek, nemzetiségek 

Magyarországon. 

 

Esélyegyenlőtlenség és 

hátrányos társadalmi helyzet. 

Társadalmi felelősségvállalás 

és szolidaritás. 

 

A nagy ellátórendszerek 

(egészségügy, társadalom-

biztosítás, oktatás) 

megismerése. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Családtípusok 

azonosítása és jellemzése 

személyes tapasztalatok 

és a médiából vett példák 

alapján. 

 

Kritikai gondolkodás: 

A nemzeti, a közép-

európai, valamint az 

európai identitás 

értelmezése. 

 

Kommunikáció: 

– Aktuális szocializációs 

kérdések, dilemmák és 

problémák megvitatása. 

– A többes identitás 

fogalmának és gyakorlati 

érvényesülésének 

megvitatása. 

– Egy nemzetiség, valamint 

egy hátrányos helyzetű 

Földrajz:  

Magyarország régiói; 

demográfiai mutatók; a 

magyar tájak kulturális, 

néprajzi értékei. 

 

Etika:  

Társadalmi szolidaritás. 

Többség és kisebbség. 
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társadalmi csoport 

életének bemutatása 

szóban vagy írásban. 

Kulcsfogalmak Család, társadalom, szocializáció, kultúra, etnikum, nemzet, nemzetiség. 

Fogalmak 

Szubkultúra, kortárscsoport, helyi társadalom, civil társadalom, kisebbség, 

többség, érdekképviselet, érdekegyeztetés, identitás, hátrányos helyzet, 

felelősségvállalás, szolidaritás, önkéntesség. 

 

 

Tematikai egység 
Állampolgári ismeretek Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Állampolgári jogok és 

kötelességek. 

 

Magyarország és az Európai 

Unió politikai 

intézményrendszere. 

 

A magyar és az európai 

állampolgárság legfontosabb 

ismérvei. 

 

A magyar választási rendszer 

(országgyűlési és helyhatósági 

választások). 

A politikai részvétel formái. 

A közvetett és a közvetlen 

demokrácia eszköztára. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A magyarországi 

országgyűlési választások 

modellezése.  

– A hazai helyhatósági 

választások működési 

mechanizmusának 

modellezése. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Az állampolgári jogok és 

kötelességek kölcsönös 

viszonyrendszerének 

elemzése. 

– A felelősségteljes 

választói magatartás 

értelmezése. 

– A többes állampolgárság 

fogalmának értelmezése. 

Földrajz:  

Az Európai Unió kialakulása 

és működésének jellemzői. 

 

Etika:  

Törvény és lelkiismeret. 

Kulcsfogalmak Állam, állampolgár, politika, intézmény. 

Fogalmak 

Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai intézményrendszer, 

választás, választási rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, politikai 

részvétel, közvetett demokrácia, közvetlen demokrácia, önkormányzat, 

párt, parlamenti küszöb, alapvető jogok biztosa, Állami Számvevőszék. 

* 

 

Tematikai egység Pénzügyi és gazdasági kultúra 
Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Az állam gazdasági Ismeretszerzés, tanulás: Földrajz:  
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szerepvállalása és kapcsolata 

a gazdaság különböző 

szereplőivel. Az állam 

bevételei. Az állam 

stabilizációs, redisztribúciós 

és tőkeallokációs feladatai. 

 

A költségvetési és a monetáris 

politika eszköztára, szerepe a 

gazdaságpolitikai célok 

megvalósításában. 

 

A pénzpiac működése, 

megtakarítók és 

forrásigénylők. A pénzügyi 

közvetítők helye a 

nemzetgazdaságban. 

 

A vállalkozások helye a 

nemzetgazdaságban, szerepük 

a GDP megtermelésében. 

Vállalkozási formák. 

Vállalkozások létrehozása és 

működtetése. A vállalkozások 

és a piac kapcsolata.  

Az üzleti terv. 

– Az adók és járulékok 

szerepének megértése a 

modern 

nemzetgazdaságok 

működésében. 

– A vállalkozási formák 

különbségeinek 

megértése, különféle 

példák elemzése révén. 

– A banki és a nem banki 

pénzügyi közvetítők 

sajátos gazdasági 

szerepeinek azonosítása. 

– Néhány hazai vállalkozás 

és a vállalkozói életforma 

megismerése példákon 

keresztül. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– A tőkeszerzés különféle 

lehetőségeinek (tőzsde, 

értékpapírok, lízing) 

összehasonlítása. 

– Az állami szerepvállalás 

és az adózás közötti 

kapcsolatok feltárása. 

– A pénzügyekkel, 

gazdasággal foglalkozó 

írott vagy audiovizuális 

médiaszövegek elemzése 

és feldolgozása. 

– Vázlatos üzleti terv 

készítése szituációs 

gyakorlat keretében. 

– Vita az adózási morállal 

kapcsolatos kérdésekről. 

A modern pénzügyi 

közvetítőrendszer a 

világgazdaságban (pénzügyi 

piacok, nemzetközi monetáris 

intézmények, 

nemzetközi tőkeáramlás,  

környezeti problémák, 

fenntarthatóság és az állam). 

 

Etika:  

A felelősség új dimenziói a 

globalizáció korában. 

Kulcsfogalmak Állam, gazdaság, piac, pénz. 

Fogalmak 

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, 

korlátolt felelősség, egyetemleges felelősség, biztosító társaság, 
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lízingtársaságok, pénzügyi közvetítő rendszer. 

 

 

Tematikai egység Munkavállalás  
Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A munkaerő és a piac 

kapcsolata. Munkaerőpiaci 

elvárások itthon és külföldön. 

 

Szakképzettség. Álláskeresési 

technikák. Pályakezdés, 

beilleszkedés a munkahelyi 

közösségbe. 

 

Munkajogi alapok. 

Foglalkoztatási formák. 

A munkaszerződés tartalma. 

 

A munkaviszonyhoz 

kapcsolódó jogok és 

kötelezettségek 

(munkaszerződés, 

bérszámítás, adózás, 

egészségbiztosítás és 

nyugdíjbiztosítás, kollektív 

szerződés). 

 

A munkaviszony megszűnése, 

munkanélküli ellátás, 

álláskeresési támogatás, 

visszatérés a foglalkoztatásba. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Munkaerőpiaci 

információk gyűjtése, a 

magyarországi és az 

uniós lehetőségek 

feltérképezése (állások és 

elvárások). 

– Egy állás elnyeréséhez 

kapcsolódó lépések 

megismerése, 

tapasztalatok szerzése a 

dokumentumok 

kezelésével kapcsolatban 

(álláshirdetés, 

tájékozódás, önéletrajz, 

motivációs levél, interjú, 

munkaszerződés). 

– A munkaviszonyhoz 

kapcsolódó adózási, 

egészség- és 

társadalombiztosítási 

teendők modellezése. 

– Saját bankszámla 

nyitásának, bankkártya 

kiváltásának és az 

internetes bankfiók 

használatának 

modellezése. 

– Tájékozódás a 

munkanélküliek 

ellátásáról, átképzési és 

visszatérési 

lehetőségekről a 

területileg illetékes 

hivatalokon keresztül. 

Kommunikáció: 

– A munkahelyi 

Magyar nyelv és irodalom:  

Tájékozódás listaszerű, nem 

folyamatos szövegekben. 

Ismerkedés az olyan, 

végrehajtásra szánt, 

aktusszerű szövegekkel, mint 

a számla, az önéletrajz, a 

szerződés és az adóbevallás. 

 

Informatika: Információk 

gyűjtése az internetről. 

Bemutatók, dokumentumok 

készítése. 
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közösségbe való 

beilleszkedés 

problémáinak 

modellezése szerepjáték 

keretében. 

– Az egyéni és a vállalati 

érdek ütközését 

megjelenítő viták 

szervezése. 

Kulcsfogalmak Gazdaság, piac, munka. 

Fogalmak 

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. 

 

 

Tematikai 

egység 
Rendszerező ismétlés 

Órakeret 

28 óra 

 

Idegen nyelv 

 

IDEGEN NYELV 
9-13. évfolyam 

Német nyelv 

Témakörök és nyelvtani ismeretek 

9-12. évfolyam 

Témák 9. évfolyam  

Éves óraszám 144 óra, 4 óra/ hét Témakörre 

tervezett 

óraszám 

1. Személyes 

vonatkozások, család 

A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos 

állomásai (fordulópontjai) 

9 

2. Ember és társadalom A másik ember külső és belső jellemzése 7 

3. Környezetünk 

 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a 

lakás, a ház bemutatása) 

Növények és állatok a környezetünkben 

Időjárás 

9 
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4. Az iskola 

 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi 

munka 

4 

5. A munka világa 

 

Szakmai érdeklődés, a választott szakma 

bemutatása, a választás okai, elvárások a leendő 

munkával szemben 

6 

6. Életmód 

 

Napirend, időbeosztás 

Ételek, kedvenc ételek 

8 

7. Szabadidő, 

művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

7 

8. Utazás, turizmus 

 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés 

7 

9. Tudomány és technika A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 3 

10. Gazdaság A zsebpénz beosztása, egyéni kiadások 3 

Egyéb Szakmai ismeretek 36 

Elvárt nyelvtani ismeretek a 9. év végére 45 

Igék jelen idejű igeragozás, elváló igekötős igék, 

tőhangváltós igék, befejezett múlt kifejezése 

(meghatározott igék) 

 

Főnevek névelők, ragozás  

Számok számok, évszámok, sorszám  

Névmások birtokos és személyes névmások alany, tárgy 

esetben, határozatlan névmás 

 

Módbeli segédigék   

Elöljárószavak tárgy, részes esettel és a két esettel állók  

Felszólító mód   

Idő kifejezése, dátum 

kifejezése 

  

Kötőszavak  Egyenes szórend, fordított szórend  

 

 

Témák 10. évfolyam  

Éves óraszám 144 óra, 4 óra/ hét Témakörre 

tervezett 

óraszám 

1. Személyes 

vonatkozások, család 

 

A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos 

állomásai (fordulópontjai) 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

5 

2. Ember és társadalom 

 

A másik ember külső és belső jellemzése 

Baráti kör 

Ünnepek, családi ünnepek 

Öltözködés, divat 

13 
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Vásárlás, szolgáltatások 

3. Környezetünk 

 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a 

lakás, a ház bemutatása) 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek 

Növények és állatok a környezetünkben 

Időjárás 

8 

4. Az iskola 

 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. 

szakmai képzés, tagozat) 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi 

munka 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai 

hagyományok 

8 

5. A munka világa Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 3 

6. Életmód 

 

Napirend, időbeosztás 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 

táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás) 

Étkezési szokások a családban 

Ételek, kedvenc ételek 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 

gyorséttermekben 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

13 

7. Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 

 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

8 

8. Utazás, turizmus 

 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés 

Nyaralás itthon, illetve külföldön 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 

megszervezése 

8 

9. Tudomány és technika 

 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben 

2 

10. Gazdaság A pénz szerepe a mindennapokban 2 

Egyéb Szakmai ismeretek 36 

Elvárt nyelvtani ismeretek a 10. év végére 38 

Vonzatos igék   

Kötőszók fordított szórend, KATI szórend (wenn, weil, 

dass) 

 

Zu+ Infinitiv, célhatározói 

mellékmondatok 

um…zu, damit  

Melléknevek ragozása   
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Melléknevek fokozása   

Visszaható igék, 

visszaható névmás 

  

Főnevek birtokos 

szerkezetben 

  

Elbeszélő múlt idő   

 

Témák 11. évfolyam  

Éves óraszám 144 óra, 4 óra/ hét Témakörre 

tervezett 

óraszám 

1. Személyes 

vonatkozások, család 

 

A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos 

állomásai (fordulópontjai) 

Családi élet, családi kapcsolatok 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

Személyes tervek 

6 

2. Ember és társadalom 

 

A másik ember külső és belső jellemzése 

Baráti kör 

Női és férfi szerepek 

Ünnepek, családi ünnepek 

Öltözködés, divat 

Vásárlás, szolgáltatások 

6 

3. Környezetünk 

 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a 

lakás, a ház bemutatása) 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása 

Növények és állatok a környezetünkben 

Időjárás 

6 

4. Az iskola 

 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. 

szakmai képzés, tagozat) 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi 

munka 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai 

hagyományok 

8 

5. A munka világa 

 

Diákmunka, nyári munkavállalás 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

6 

6. Életmód 

 

Napirend, időbeosztás 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 

táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás) 

8 



174 

 

Étkezési szokások a családban 

Ételek, kedvenc ételek 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 

gyorséttermekben 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) 

7. Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 

 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet 

Kulturális események 

10 

8. Utazás, turizmus 

 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés 

Nyaralás itthon, illetve külföldön 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 

megszervezése 

9 

9. Tudomány és technika 

 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben 

5 

10. Gazdaság 

 

Családi gazdálkodás 

A pénz szerepe a mindennapokban 

5 

Egyéb Szakmai ismeretek 36 

Elvárt nyelvtani ismeretek a 11. év végére 39 

Feltételes mód hätte, wäre, würde+ módbeli segédigék, jelen és 

múlt idejű feltételes mód 

 

Melléknévi igenevek folyamatos, befejezett  

Összetett mondatok kérdőszóval, ob kötőszóval, egyidejűség, 

utóidejűség  

 

Szenvedő szerkezet   

Szóképzés szófajváltás  

Régmúlt igeidő előidejűség  

Jövő idő   

Zu+Infinitiv szerkezetek brauchen zu, haben zu, sein zu  

Függő beszéd jelen és múlt idő  

 

Témák 12. évfolyam  

Éves óraszám 128 óra, 4 óra/ hét Témakörre 

tervezett 

óraszám 

1. Személyes 

vonatkozások, család 

 

A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos 

állomásai (fordulópontjai) 

Családi élet, családi kapcsolatok 

6 
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A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

Személyes tervek 

A család jelentősége, konfliktusok 

2. Ember és társadalom 

 

A másik ember külső és belső jellemzése 

Baráti kör 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, 

felnőttekkel 

Női és férfi szerepek 

Ünnepek, családi ünnepek 

Öltözködés, divat 

Vásárlás, szolgáltatások 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között 

7 

3. Környezetünk 

 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a 

lakás, a ház bemutatása) 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása 

Növények és állatok a környezetünkben 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: 

Mit tehetünk 

környezetünkért vagy a természet megóvásáért? 

Időjárás 

Globális kihívások 

10 

4. Az iskola 

 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. 

szakmai képzés, tagozat) 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi 

munka 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai 

hagyományok 

8 

5. A munka világa 

 

Diákmunka, nyári munkavállalás 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

Elvárások és kötelességek a leendő munkahelyen 

6 

6. Életmód 

 

Napirend, időbeosztás 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 

táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás) 

Étkezési szokások a családban 

Ételek, kedvenc ételek 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 

gyorséttermekben 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) 

8 
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7. Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 

 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet 

Kulturális események 

8 

8. Utazás, turizmus 

 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés 

A saját autó előnyei, költségek 

Nyaralás itthon, illetve külföldön 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 

megszervezése 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 

8 

9. Tudomány és technika 

 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

5 

10. Gazdaság 

 

Családi gazdálkodás 

A pénz szerepe a mindennapokban 

Fogyasztás, reklámok 

5 

Egyéb Szakmai ismeretek 32 

Elvárt nyelvtani ismeretek a 12. év végére 25 

Minden tanult nyelvtan ismerete és gyakorlatban biztosan történő alkalmazása  

 

 

9-12. évfolyamon, a heti óraszámból 1 óra 

A szakiránynak megfelelő speciális témakörök.(erdészet, vadászat, természet, növények, 

állatok) 

Szakmai terminológia, szakmai ismeretek, alapfogalmak. 

A szakma fejlődésének trendjei. 

Marketing, menedzsment. 

Reklamáció. 

Munkahelyi konfliktusok. 

 

 

 

ANGOL NYELV 

 

Témakörök a 9–12. évfolyamra 

Témák 

Óraszám 

9-11. évf.: 144 óra/év, 4 óra/hét 

12.évf.: 128 óra/év, 4 óra/hét 

 9.évf. 10.évf. 11.évf. 12.évf. 
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1.Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos 

állomásai. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

 

 

9 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

6 

2.Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

 

 

7 

 

 

13 

 

 

6 

 

 

7 

3.Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a 

lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a képzési iránynak megfelelő 

szakmákban. 

Időjárás, éghajlat. 

Globális kihívások. 

 

 

9 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

10 

4.Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. 

szakmai képzés, tagozat). 

Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, érdeklődési kör, 

tanulmányi munka. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, 

például a választott szakmában. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

5.A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás, szakmai gyakorlat. 

A képzési iránynak megfelelő szakmák, a szükséges 

kompetenciák, rutinok, kötelességek, kihívások. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú. 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

6 

 

 

6 

6.Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 

táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

 

 

8 

 

 

13 

 

 

8 

 

 

8 
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Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Ételrendelés telefonon és interneten. 

Gyógykezelés (háziorvos) 

 

7.Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

8 

8.Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 

megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Célnyelvi kultúrák. 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

8 

9.Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés, 

szaktudományok. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

és a képzési iránynak megfelelő szakmákban. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a 

munkában. 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

5 

10.Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

A képzési iránynak megfelelő szakmák gazdasági 

vonatkozásai. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

5 

A szakiránynak megfelelő speciális témakörök. 

(erdészet, vadászat, természet, növények, állatok) 

Szakmai terminológia, szakmai ismeretek, 

alapfogalmak. 

A szakma fejlődésének trendjei. 

Marketing, menedzsment. 

Reklamáció. 

Munkahelyi konfliktusok. 

 

 

 

36 

 

 

36 

 

 

36 

 

 

32 

Elvárt nyelvtani ismeretek 45 38 39 25 
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Elsajátítandó nyelvtani ismeretek 9-12 évfolyam: 

Névelők, határozott névelő, határozatlan névelő 

Főnevek, megszámlálható, megszámlálhatatlan főnevek 

Birtokos szerkezetek 

Határozószavak 

Elöljáró szavak 

Kötőszavak 

Módbeli segédigék 

Egyszerű jelen idő 

Egyszerű jelen idő, szenvedő szerkezet 

Folyamatos jelen idő 

Befejezett jelen idő 

Befejezett jelen idő, szenvedő szerkezet 

Folyamatos befejezett jelen idő 

Egyszerű múlt idő 

Egyszerű múlt idő, szenvedő szerkezet 

Folyamatos múlt idő 

Régmúlt 

Jövő idő (will, going to) 

Jövő idő, szenvedő szerkezet 

Függő beszéd 

Feltételes mód (3 szint) 

Vonatkozó névmások 

Célhatározói mellékmondat 

Kívánság (wish) 

„Ugye” kérdés (Question-tag) 

 

Érettségi utáni szakképzés 

13. évfolyam (4+1) 

 

Az előzetes tudás azokat a készségeket határozza meg, amelyekkel minden tanuló rendelkezik 

a bemeneti szinten. 

 

Ajánlott témakörök a 13. évfolyamra Témakörre 

tervezett 

óraszám 

128 óra, 4 óra/ hét 

Témák 
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1. Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

9 

2. Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. Munkatársak. 

A fiatal felnőttek világa: kapcsolat a kortársakkal, munkatársakkal, 

felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság, munkavállalás. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat, munkaruházat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia (pl. fogyatékkal 

élők). 

Konfliktusok és kezelésük. Munkahelyi konfliktusok. 

Társadalmi szokások nálunk és a célnyelvi országokban. 

 

9 

3. Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért és a 

természet megóvásáért, fenntarthatóságáért? 

Környezeti, ökológiai problémák, környezetvédelem a képzési iránynak 

megfelelő szakmákban.  

Időjárás, éghajlat. 

Globális kihívások. 

 

10 

4. Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat). 

Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, például a választott 

szakmában. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.  

Iskolai hagyományok nálunk és a célnyelvi országokban. 

 

10 
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5. A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás, szakmai gyakorlat. 

A képzési iránynak megfelelő szakmák, a szükséges kompetenciák, rutinok, 

kötelességek, kihívások. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú. 

 

10 

6. Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás 

szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Ételrendelés telefonon és interneten. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). 

Életmód nálunk és a célnyelvi országokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.) 

 

10 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célnyelvi országokban. 

 

10 

8. Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros 

közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi kultúrák. 

 

10 
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9. Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés, szaktudományok. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben és a képzési iránynak 

megfelelő szakmákban. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

 

9 

10. Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

A képzési iránynak megfelelő szakmák gazdasági vonatkozásai. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

 

10 

A szakiránynak megfelelő speciális témakörök.(erdészet, vadászat, természet, 

növények, állatok) 

Szakmai terminológia, szakmai ismeretek, alapfogalmak. 

A szakma fejlődésének trendjei. 

Marketing, menedzsment. 

Reklamáció. 

Munkahelyi konfliktusok kezelése. 

10 

Nyelvtani ismétlés 21 

 

 

Komplex természettudomány 

 

KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNY  
9. évfolyam 

 

 

Célok, fejlesztési feladatok 

 

Az ember és természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, 

értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás kialakítása a tanulókban. 

 A 9. évfolyamon feldolgozásra kerülő komplex természettudomány tantárgy a 

természeti folyamatokkal kapcsolatos ismeretanyagot tárgyalja, és az ehhez kapcsolódó 

készségeket, képességeket fejleszti. 

 

Célja továbbá, hogy a tanulók:  

- természettudományos műveltségét, szemléletét komplex módon mélyítse, 
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- természettudományi jellegű szakmai képzését megalapozza, 

- természettudományos gondolkodását, képességeit fejlessze, 

- megismerjék a természet működési alapelveit, az alapvető tudományos fogalmakat, 

módszereket és technológiai folyamatokat, 

- megértsék az emberi tevékenységek természetre gyakorolt hatásait, 

- megismerjék a szerves és szervetlen világ kapcsolatát; 

- az energia és energiaáramlás, mint általános szervező megismerjék; 

- megismerjék az atomi/molekuláris folyamatokat és azok szervezetre gyakorolt 

hatásait; 

- megismerjék az élő és élettelen világ evolúcióját; 

- a természettudományos kutatások és azok eredményeinek megismerésével képesek 

legyenek az egészség tudatos megőrzésére, a természeti, a technikai és az épített 

környezet felelős és fenntartható alakítására, 

- megismerjék és becsüljék az életformák gazdag változatosságát a természetben, 

- megtanulják, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, 

megújulási képességükre tekintettel kell használni, 

- megismerjék azokat a természeti-gazdasági folyamatokat, amelyek változásokat, 

válságokat idézhetnek elő, 

- felkészüljenek a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok 

gyakorlására.  

 

Követelmények: 

 

A tanulók legyenek képesek: 

- nyitottan tekinteni az őket körülvevő világra; 

- az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok ismeretében az okozatra 

vonatkozó következtetések levonására; 

- alkalmazni az alapvető természeti törvényeket; 

- az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott diagram ismeretében 

adatok, folyamatok meglátására; 

- legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére.  

 

 

Értékelés: 

A tanuló munkájának értékelésekor meg kell vizsgálni, hogy: 

 – milyen mélységben sajátította el a természeti folyamatokkal kapcsolatos ismeretanyagot; 

 – megszerezte-e a kellő ismereteket a természeti környezet jelenségeiről, folyamatairól, ezek 

törvényszerűségeiről; 

 – birtokába jutott-e az ismeretszerzés különböző folyamatainak, a tanulás, a megfigyelés, 

kísérlet, modellezés, kutatás területein; 

 – milyen mélységben alakult ki problémafelvető és megoldó képessége elméleti és 

gyakorlati területen; 
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 – képes-e a szerzett tapasztalatok, ismeretek önálló rendszerezésére, csoportosítására, a 

felmerült problémák világos megfogalmazására, kifejtésére, demonstrálására; 

 – felismeri-e a tudományterület gyakorlati alkalmazásának fontosságát, lehetőségeit; 

 – képes-e megfogalmazni a természeti jelenségek ok-okozati összefüggéseit; 

 – felismeri-e az idő és tér szerepét a természeti környezet és természeti jelenségek 

kialakulásában, elhelyezkedésében, mindezek összefüggéseit, egymásra való hatásukat. 

 

Az eredményes előrehaladás egyik fontos előfeltétele a tanulók tudásának folyamatos 

ellenőrzése és értékelése. A komplex természettudomány órákon értékeljük a tanulók 

 – szóbeli megnyilvánulását, 

 – írásbeli teljesítményét, 

 – manuális tevékenységét. 

A szóbeli megnyilvánulások lehetnek: 

 – feleletek, 

 – hozzászólások, képelemzések, 

 – kiselőadások stb. 

Az írásbeli teljesítmények: 

 – alkalomszerűen készített feladatlapok megoldása, 

 – feladatgyűjtemények válogatott feladatainak megoldása, 

 – különféle tesztek megoldása stb. 

Manuális tevékenységek: 

 – csoportosítás, rendszerezés, kísérletezés, mérések, 

 – internethasználat, stb. 

 

Komplex természettudomány 9. évfolyam_______________________________________ 

Óraszámok: 

Heti óraszám: 3 óra – összesen 108 óra 

Javasolt óraszámok 

Témakörök 

Az órák felhasználása 

Új 

ismeretek 

elsajátítás

a 

Ismétlés, 

gyakorlás 

Ellenőrző 

óra 

Összes 

óraszám 

 

9. évfolyam 

Hogyan működik a természet-tudomány? 

A tudomány módszerei 
3 1  4 
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Tájékozódás térben és időben 6 1 1 8 

Formák és arányok a természetben 8 1 1 10 

Halmazok 6 1 1 8 

Lendületbe jövünk! 3 1  4 

Mechanikai energia 3  1 4 

Az „embergép”: mozgás, légzés, 

keringés 
4 1 1 6 

Atomi aktivitás 3  1 4 

Elektromosság, mágnesesség 3 1  4 

Mi a fény? 3  1 4 

Energianyerés az élővilágban 3 1  4 

A szervezet egysége 6 1 1 8 

Állandóság és változatok 6 1 1 8 

Honnan hová? 

 
6 1 1 8 

Az evolúció színpada és szereplői 7 1 1 9 

Projektmunka    14 

Év végi összefoglalás - 1 - 1 

Összesen      108 

 

 

Témakörök Követelmények 

Fejlesztési feladatok 
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Hogyan működik a természettudomány? 

A tudomány módszerei 

Megfigyelések, modellek, makettek  

A mérés szerepe a mindennapokban 

Az előrejelzés szerepe a mindennapokban 

 

Kísérlet és egyszerű megfigyelés 

különbségének megértetése.  

A modellek szempontfüggőségének és a 

mérések jelentőségének bemutatása. 

Eredmények ábrázolása (grafikon), illetve 

grafikon leolvasása 

Tájékozódás térben és időben 

A tájékozódás és a csillagászat 

kapcsolatának megértése (égtájak, égi 

mozgások). A távolságok fölmérésének 

geometriai módszere. A hasonlóság 

fölismerése, a nagyítás, kicsinyítés 

mértékének meghatározása. 

Fizikai, biológiai, kémiai és csillagászati 

jelenségek sebességének összevetése. 

Időegységek. Az idő, sebesség, gyorsulás 

mértékegységeinek használata, átváltása. 

Az út, elmozdulás, sebesség, gyorsulás 

fogalmának ismerete, használata mozgások 

leírásában.  

Az egyenes vonalú egyenletes és az 

egyenletesen gyorsuló mozgás; a 

szabadesés gyorsulása fogalmának ismerete 

és alapvető összefüggései. 

A körmozgás, kerületi sebesség, 

szögsebesség, centripetális gyorsulás 

fogalmának és összefüggéseinek ismerete.  

 

A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése.  

A mozgások leírása, az ehhez szükséges 

mennyiségek, jellemzők ismerete, 

használatuk begyakorlása. 

Az égtájak és a Földről látható égi mozgások 

összekapcsolása, a földrajzi hálózat 

lényegének megértése. Tematikus térképek 

jeleinek leolvasása. 

A föld- és a napközéppontú világkép 

összehasonlítása: azonos jelenség különböző 

szempontú értelmezése. Földrajzi, 

csillagászati és biológiai jelenségek 

összekapcsolása.  

Rendszerek változásának nyomon követése. 

Folyamatok kimenetelének előrejelzése. 

Formák és arányok a természetben 

Az arány fontossága és számszerű 

jellemzése. A geometriai rend fölismerése 

az anyagok szerkezetében. Az 

anyagvizsgálat néhány módszerének 

megismerése. Néhány óriásmolekula 

gyakorlati fontosságának megismerése 

konkrét példákon 

Az arányok fontosságának belátása, 

rögzítése. Az arányokat fenntartó és 

felborító erők fölismerése. Állandó és 

változtatható arányok felismerése. 

Szerkezet és tulajdonság összefüggésének 

belátása. Szerkezet, arány és biológiai 

funkció összekapcsolása 

Halmazok (Gázok, folyadékok, 

halmazállapot-változások, az időjárás 

elemei) 

Az időjárási elemek, ezek változásait 

befolyásoló fizikai hatások (a napsugárzás, 

a léghőmérséklet, a légnyomás, a szél, a 

Önálló ismeretszerzés a környezet 

kölcsönhatásairól. 

Az időjárás napi változásainak megértése. 

Meteorológiai jelentések értelmezése. 

Kísérletek végzése, grafikonelemzés. 

Magyarázatkeresés a tapasztalt időjárási 
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levegő vízgőztartalma, a csapadékfajták) 

közti összefüggések megfogalmazása. 

Példák a gazdálkodás és a természeti 

környezet közti összefüggésekre. A 

halmazállapot-változások alapvető 

jellemzőinek ismerete. A Celsius-skála 

alappontjai, az olvadáspont, forráspont 

feladatmegoldás-szintű ismerete.  

A gáztörvények kvalitatív ismerete és 

alkalmazása. A Kelvin-skála és a Celsius-

skála kapcsolatának ismerete. 

 

jelenségekre. Az emberi gazdálkodás és a 

természeti feltételek kapcsolatának 

fölismerése néhány fontos hazai példán.  

A környezetvédelem néhány példájának 

megismertetése, az érdeklődés felkeltése a 

környezettudatosság iránt. 

Lendületbe jövünk! 

A Newton-törvények kvalitatív és egyszerű 

kvantitatív alkalmazása. A tömeg fogalma. 

A súrlódási erő szerepe a mindennapokban, 

a tapadási, csúszási és gördülési súrlódás 

megkülönböztetése.  

A lendületmegmaradás törvényének 

kvalitatív alkalmazása. 

 

A változások okainak és összefüggéseinek 

megismerése. Az állandóság és a változás 

oksági összefüggéseinek felismerése. A 

jelenségek közös jellemzőinek felfedezése. 

Alapfogalmak megszilárdítása 

(természettudományos megismerés, 

kölcsönhatás, erő, rendszer, állapot, 

változás, egyensúly, folyamat). 

Mechanikai energia 

Az energia, munka, teljesítmény, hatásfok 

fogalmának ismerete, elemi alkalmazása.  

 

Alapfogalmak megalapozása, mélyítése 

(munka, energia, mechanikai energiafajták, 

energiamegmaradás, rendszer). A munka és 

az energia kapcsolatának tudatosítása. A 

reverzibilis és irreverzibilis folyamatok 

megkülönböztetése konkrét példákban 

Az „embergép”: mozgás, légzés, keringés 

(Az emberi mozgás, keringés és légzés 

élettana és anatómiája) 

A mozgás a légzés, a szív és az erek 

mechanikája Alapvető egészségvédelmi 

ismeretek. 

 

Az emberi mozgási és légzési rendszer 

mechanikai alapelveinek megértése. Az 

emberi szívműködés és keringési rendszer 

mechanikai alapelveinek megértése. Az 

egészséget veszélyeztető tényezők 

megismertetése, az egészséges életmódra 

való törekvés erősítése. 

Atomi aktivitás 

Az elektronburok és az atommag 

szerkezete. Az atomenergia és 

felhasználása. 

 

Az anyag, kölcsönhatás, erők, energia, 

információ fogalmának mélyítése. Az 

állapot és a változás fogalmának bővítése az 

atomok mérettartományában bekövetkező 

jelenségek megismertetésével. Az 

energiagazdálkodással kapcsolatos 

felelősségtudat erősítése 
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Elektromosság, mágnesesség 

Az elektromosság és a mágnesesség, mint 

kölcsönhatás megismerése. 

 

Kölcsönhatások, erők alaposabb, 

rendszerszerűbb ismerete, ok-okozati 

kapcsolatrendszere, az információterjedés 

lehetséges módjainak leírása az 

elektromágneses kölcsönhatásokon 

keresztül. Bővebb ismeretek szerzése a 

bennünket körülvevő térről. Alapismeretek 

szerzése az elektromágneses hullámon 

alapuló eszközökről 

Mi a fény? 

A fény tulajdonságai 

 

A részecske- és a hullámtulajdonság 

jellemzőinek felismerése a fény esetében, a 

kettősség tudatosítása.  

A fény hullámtulajdonságainak elemzése és 

felismerése a mindennapokban.  

A látható fény elektromágneses hullámként 

történő azonosítása. 

Energianyerés az élővilágban. 

Táplálkozás, emésztés, kiválasztás 

Az anyag- és energiaátalakítások biológiai 

szerepének megértése az élővilágban és az 

emberi szervezetben. 

Az anyagforgalom és egészség néhány 

összefüggése. 

 

Az energiaáramlás nyomon követése az 

élővilágban. Táplálkozás, emésztés, keringés 

és kiválasztás összefüggéseinek felismerése 

az emberi szervezetben. 

Az anyagcsere és az emberi egészség 

kapcsolatának tudatosítása, az egészséges 

táplálkozás iránti igény felkeltése, erősítése 

A szervezet egysége – szabályozó 

folyamatok, ideg-és hormonrendszer és a 

viselkedés 

A szervezet belső állandóságát és az 

önazonosságot fenntartó és az azt fenyegető 

főbb hatások az emberi szervezet szintjén és 

a társas kapcsolatokban. A szabályozás és a 

vezérlés néhány formája az emberi 

szervezetben. 

Az emberi szervezet egységét fenntartó 

rendszerek működéseinek, 

kölcsönhatásainak megismerése. A testi és 

lelki egészség alapjainak tudatosítása, az 

egészséges életmód iránti igény erősítése. A 

védekező szervezet működéseinek 

bemutatása. A tanulás mint a környezethez 

való alkalmazkodás megismertetése 

Állandóság és változatok – információ, 

szexualitás, az emberi élet szakaszai 

Az öröklött és „szerzett” tulajdonságok 

megkülönböztetése, az öröklődés és a 

nemiség kapcsolata. A nemi működések 

biológiai háttere emberben. A genetika és a 

szexualitás egészségügyi vonatkozásai. A 

genetikai információ megváltozásának 

lehetséges következményei. 

 

A látható jellegek és az öröklés 

kapcsolatának felismerése. A szexualitás 

genetikai szerepének megismerése.  

A nemi működések megismerése a 

családtervezés és az egészségmegőrzés 

szempontjából. 
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Honnan hová? Csillagászati, földrajzi és 

biológiai evolúció. 

Az ember társas viselkedése 

Az egyirányúság fölismerése és 

magyarázata csillagászati, földtani és 

biológiai folyamatokban. Az emberi 

csoportok néhány biológiai jellemzőjének 

megfogalmazása. 

Különböző területek, jelenségkörök közötti 

kapcsolatok, összefüggések észrevétele, 

hasonlóságok, közös vonások felfedezése, 

megfogalmazása. 

Az idő- és térfogalom mélyítése, az időbeli 

tájékozódás fejlesztése a különböző léptékű 

folyamatok megismerése során. 

Az evolúció színpada és szereplői 

Az élőlények együttélését magyarázó 

feltételek, az ember szerepének elemzése. 

Környezet és egészség összefüggései, 

néhány lehetséges megoldási módszer 

értékelése.  

 

Tapasztalat szerzése technológiai, társadalmi 

és ökológiai rendszerek elemzésében. Az 

egyéni vélemények megfogalmazása során 

az érvelés, bizonyítás igényének erősítése. 

Evolúciós, környezet- és természetvédelmi 

szempontok összekapcsolása, az ember 

természeti folyamatokban játszott 

szerepének kritikus vizsgálata. 

A fogyasztási szokásokkal kapcsolatos 

észszerű és felelős szemlélet erősítésével 

törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre. 

A környezet szépsége, az emberi kultúrák 

fenntarthatósága és a benne élők testi-lelki 

egészsége közti összefüggések 

megjelenítése. Az alkalmazásra való 

törekvés kialakítása a fenntarthatóság és 

autonómia érdekében a háztartásokban és a 

kisközösségekben. 

Projektmunka 

Részvétel egy szabadon választott témájú 

projekt tervezésében, megvalósításában és 

értékelésében; valamint a projekt 

eredményeinek bemutatásában. 

Projektek készítése, az ehhez szükséges 

képességek, kompetenciák fejlesztése. 

 

Földrajz 

 

 

Választható érettségi tantárgy 

 

 

A helyi tanterv óraszámai: 

Évfolyamok 11/12 12/13 

Heti óraszám 2 2 

Éves óraszám 72 64 
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Óraszámok felosztása: 

11/12. évfolyamon: 

 

Témakör 

 

Új tananyag Gyakorlat Összefoglalás, 

ellenőrzés 

Óra 

keret 

A Föld kozmikus környezete 6 1  

2 

8 

A földi tér ábrázolása 2 2 5 

A kőzetburok szerkezete és 

folyamatai 

11 2 2 15 

A légkör földrajza 9 1 2 12 

A vízburok földrajza 10 1 2 13 

A földrajzi övezetesség 8 1 2 11 

Társadalmi folyamatok a 21. 

század elején 

6 - 2 8 

Összesen:    72 

 

12/13. évfolyamon: 

 

Témakör 

 

Új tananyag Gyakorlat Összefoglalás, 

ellenőrzés 

Óra keret 

A világgazdaság jellemző 

folyamatai 

14 - 2 16 

Magyarország – helyünk a 

Kárpát-medencében és 

Európában 

11 1 2 14 

A társadalmi-gazdasági 

fejlődés regionális 

különbségei Európában 

11 1 2 14 

Az Európán kívüli 

kontinensek, tájak, országok 

társadalmi-gazdasági 

jellemzői 

11 1 2 14 

Globális kihívások – a 

fenntarthatóság 

4 1 1 6 

Összesen:    64 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A Föld kozmikus környezete  

Előzetes tudás 

A Föld mint égitest jellemzői. A Föld mozgásai és azok következményei 

(napszakok, évszakok váltakozása, időszámítás). Alapvető tájékozottság a 

térbeli és időbeli nagyságrendekben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modellhasználat fejlesztése a Naprendszer keletkezéséről és felépítéséről 

alkotott elképzelések tudománytörténeti jelentőségének megértésén keresztül. A 

csillagászati térben való tájékozódási képesség fejlesztése, helyes elképzelés 

kialakítása a csillagászati adatok (távolságok) nagyságrendjéről. A 

rendszerfogalom fejlesztése a Naprendszer felépítésében megfigyelhető 

törvényszerűségek felismerésén keresztül. A tudományos és az áltudományos 

elméletek közötti különbség megvilágítása az asztrológia (csillagjóslás) 

példáján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A csillagászati ismeretek fejlődése  

A geocentrikus világkép és a heliocentrikus világkép összevetése, a 

bolygók mozgásának törvényszerűségei.  

 

A Világegyetem 

A Világegyetem (Univerzum), a Tejútrendszer (Galaxis) és a 

Naprendszer kapcsolata és méretei. A Naprendszer tagjai, 

felépítésének törvényszerűségei. A kőzetbolygók (Föld-típusú 

bolygók) és a gázóriások (Jupiter-típusú bolygók) jellemzőinek 

összehasonlításai, a kisbolygók, üstökösök, meteorok, meteoritok 

jellemzői. A Nap mint csillag felépítése, tevékenységének földi 

hatásai példák alapján. 

 

Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében 

Az űrkutatás legfontosabb mérföldkövei és korszerű eszközei, 

legújabb eredményei. Az űrkutatás magyar vonatkozású 

eredményeinek megismerése. A műholdak gyakorlati jelentőségének 

példái.  

 

A Föld mint égitest 

A tengely körüli forgás és Nap körüli keringés következményei és 

ezek hatása az ember életére. Periodikusan ismétlődő jelenségek – 

időszámítás, a helyi idő, a zónaidő gyakorlat jelentősége, egyszerű 

számítások elvégzése. 

 

A Hold 

Jellemzői, földi hatásai, a holdfázisok és a fogyatkozások 

kialakulásának magyarázata. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek:  

az ókor és a középkor 

tudományos gondolkodása. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

mitológia. 

 

Fizika:  

a bolygómozgás törvényei, a 

tömegvonzás törvénye, 

forgómozgás, viszonyítási 

rendszer, a csillagok 

energiatermelése, 

elektromágneses sugárzás, 

részecskesugárzás, nyomás, 

hőmérséklet, erő-ellenerő, 

űrkutatás. 

 

Kémia:  

hidrogén, hélium, gázok. 

 

Matematika:  

logika, matematikai 

eszközhasználat. 

 

Biológia-egészségtan: az élet 

fogalma, fotoszintézis. 
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Informatika:  

digitális információforrások 

használata, informatikai 

eszközök használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világegyetem, Tejútrendszer, Naprendszer, mozgástörvény, kőzetbolygó (Föld-

típusú bolygó), gázóriás (Jupiter-típusú bolygó), tengely körüli forgás, keringés, 

földrajzi koordinátarendszer, helyi idő, zónaidő, holdfázis, nap- és 

holdfogyatkozás, űrállomás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A földi tér ábrázolása  

Előzetes tudás 

A térkép és a földgömb fogalma, ábrázolása és méretaránya. Szemléleti 

térképolvasás. A földrajzi fokhálózat elemei, tájékozódás a fokhálózat 

segítségével.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A logikai térképolvasás képességének kialakítása. Gyakorlottság 

kialakítása a különböző típusú térképek mint információforrások 

használatában (közölt információk felismerése értelmezése és 

felhasználása). A modern technikai rendszerek szerepének bemutatása a 

Föld megismerésében és gyakorlati célok megvalósításában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A térkép 

A modern térképkészítés elvei. A földrajzi fokhálózat értelmezése és 

használata. A vetület fogalma, a vetülettípusok alkalmazhatóságának 

korlátjai. A térképek csoportosítása méretarány és tartalom alapján. 

Tájékozódás a térképen és a térképpel: távolság- és 

magasságmeghatározási és a méretarányhoz kapcsolódó számítási 

feladatok megoldása különböző méretarányú térképeken. 

Tájékozódási, számítási feladatok megoldása a fokhálózat 

használatával. A terepi tájékozódás eszközei és gyakorlata. 

Különböző típusú térképeken közölt információk értelmezése és 

felhasználása. Térképvázlatok, illetve egyszerű keresztmetszeti 

ábrák készítése. 

 

Távérzékelés és térinformatika 

A műholdfelvételek típusai, alkalmazásuk lehetőségeinek 

bemutatása példák alapján. Földi képződmények, jelenségek 

azonosítása műholdfelvételeken. A GPS működési elve és 

jelentősége. A földrajzi információs rendszer (GIS) fogalma, 

hasznosításának gyakorlati példái. Példák gyűjtése a digitális térképi 

alkalmazások, illetve térinformatikai rendszerek mindennapi életben 

Matematika: 

arányszámítás, 

mértékegységek. 

 

Informatika:  

adat, információ, 

adatbázis. 

 

Fizika: 

elektromágneses 

sugárzás, űrkutatás. 
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való sokoldalú felhasználhatóságára (pl. veszély előrejelzése, 

környezet károsodásának felismerése). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vetület, vetülettípus, jelrendszer, topográfiai térkép, tematikus térkép, kis-, 

közepes- és nagy méretarányú térkép, abszolút és relatív magasság, 

szintvonal, helymeghatározás, távérzékelés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai  

Előzetes tudás 

A Föld alakja, felépítések egyszerű modellje. A szárazföldek, óceánok 

elhelyezkedése. Elemi tájékozottság a földtörténet időrendjéről. Az 

alapvető domborzati és felszínformák felismerése, jellemzőinek 

ismerete. A hazánkban előforduló leggyakoribb üledékes és vulkáni 

kőzetek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kőzetbolygó mint összetett, törvényszerűségek alapján változó 

rendszer bemutatása. Az anyagok különböző körülmények közötti 

eltérő fizikai viselkedése bemutatásával az oksági gondolkodás 

erősítése.  

Helyes időképzet kialakítása időnagyságrendek összevetése, az 

események sorrendiségének felismerése révén. A véges ásványkincs-

készletek hasznosításának példáján olyan képesség és szemlélet 

kialakítása, amely a pozitív hatások, a lehetséges környezeti 

kockázatok és az egymással ütköző érdekek felismerésére révén 

hozzájárul a környezet iránti felelősségérzet növeléséhez, a tanultakat 

felhasználni képes, megalapozott érvelés iránti igény kialakulásához. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kőzetbolygó gömbhéjainak szerkezete, ásványtani összetétele 

A belső gömbhéjak fizikai és geokémiai; jellemzői, a tulajdonságok 

változásában megfigyelhető törvényszerűségek megfogalmazása.  

 

A kőzetlemezek és mozgásaik következményei 

A kontinentális és az óceáni kőzetlemezek felépítésének és 

legfontosabb tulajdonságainak összehasonlítása. A kőzetlemez-

szegélyek típusai - közeledő, távolodó és elcsúszó lemezszegélyek 

jellemző folyamatainak és következményeinek leírása különböző 

konkrét példák alapján. A földrengésveszélyes térségek 

elhelyezkedésének törvényszerűségei. A földrengések 

következményei, cunami. A károk mérséklésének lehetőségei példák 

alapján. A társadalom felelős alkalmazkodása a földrengésveszélyes 

zónákban. A nemzetközi segítségnyújtás szerepe.  

A felszín alatti és a felszíni magmatizmus jellemzőinek bemutatása. A 

vulkánosság típusai, összefüggésük a kőzetlemez-szegélytípusokkal, 

magyarázó ábrák elemzése. 

Kémia:  

szerves és szervetlen 

vegyületek, keverék, 

ötvözet,  

ásványok, kőszén, 

szénhidrogén, 

halmazállapotok. 

 

Biológia-egészségtan: 

élő anyag, evolúció, 

rendszertan. 

 

Matematika:  

térbeli mozgások 

elképzelése, 

időegységek, 

időtartammérés. 
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Az ütköző kőzetlemez-szegélyek mentén lejátszódó folyamatok 

összehasonlítása.  

A geológiai (belső) és a földrajzi (külső) erők felszínformáló 

munkájának kapcsolata, szerepük bemutatása példák alapján. 

 

Ásványkincsek 

A legfontosabb kőzetalkotó ásványok felismerése, elkülönítése. 

A kőzetek csoportosítása. Az egyes kőzetcsoportokhoz tartozó 

leggyakoribb kőzettípusok jellemzése. 

A kőzetek felhasználásának, hasznosításának bemutatása példák 

alapján.  

Példák gyakori ércásványokra. Magmás és üledékes ércképződés. Az 

ércek gazdasági hasznosításának bemutatása példák alapján.  

Fosszilis energiahordozók – a kőszén és a szénhidrogének 

keletkezésének folyamata, gazdasági jelentőségük változása. 

 

A bányászatból, a szilárd földfelszín megbontásából eredő környezeti 

problémák 

Az építkezések, az ásványkincsek kitermelésének környezeti 

következményei – információk gyűjtése és feldolgozása. 

A fosszilis energiahordozók felhasználásnak környezeti 

következményei. 

A károkozás mérséklésének lehetőségei, a rekultiváció bemutatása 

példák alapján. 

 

A talaj 

A talajképződés folyamatának összefüggései. 

A talaj szintjeinek jellemzői. Az elterjedtebb zonális és azonális 

talajok jellemzése.  

A talaj környezeti hatásjelző szerepének bemutatása példák alapján. A 

talajpusztulás mérséklésének lehetőségei. 

 

Földtörténet 

A kormeghatározás módszereinek összehasonlítása. 

A földtörténeti időskála elemzése. időegységeinek rendszere. 

A Föld belső és felszíni fejlődésének legfontosabb eseményei, azok 

nyomai bolygónkon, területi előfordulásuk bemutatása. Az élet 

elterjedésének, a környezet változásának fő eseményei.  

 

Fizika:  

úszás, sűrűség, 

nyomás, hőmérséklet, 

erőhatások, szilárd 

testek fizikai 

változásai, 

hullámterjedés. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

szöveg- elemek 

időrendjének 

felismerése.  

 

Etika:  

az erőforrásokkal 

való etikus 

gazdálkodás, egyéni 

és társadalmi érdek. 

 

Informatika:  

digitális 

információforrások 

használata, 

informatikai eszközök 

használata.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Geoszféra, földköpeny, asztenoszféra, geotermikus gradiens, kőzetlemez-

mozgás, hegységképződés, földrengés, vulkanizmus, szerkezeti mozgás, 

kőzetalkotó ásvány, magmás, üledékes és átalakult kőzet, ércásvány, 

ércképződés, kormeghatározás, földtörténeti eon, idő, időszak, kor, 

nagyszerkezeti elem, domborzati forma, rekultiváció. 
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Topográfiai 

ismeretek 

Gondwana, Pangea, Tethys.  

Pajzsok (ősföldek) tanult példái. A Kaledóniai-, a Variszkuszi-, a Pacifikus-

, az Eurázsiai-hegységrendszer tanult tagjai. 

Fuji, Vezúv, Etna, Hawaii-szigetek, Teleki-vulkán, Mt. Pelée, Mount St. 

Helens.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A légkör földrajza 

 

Előzetes tudás 

Időjárási elemek és az időjárási jelenségek felismerése. A felmelegedés, 

a víz körforgása és halmazállapot-változásai. Az időjárási elemek 

térbeli és időbeli változásai. A Föld gömb alakjának következménye az 

éghajlati övezetesség kialakulásának okai, az egyes éghajlatok 

előfordulásának területi példái. Éghajlati diagram.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A légkör mint rendszer folyamatainak a Föld egészére gyakorolt 

hatásának bemutatása. Az emberi tevékenység légkörben lezajló 

folyamatokra gyakorolt hatásának bemutatásával a személyes 

felelősség és cselekvés szükségességének felismertetése, igény és 

képesség kialakítása a tevékeny, felelős környezeti magatartásra. A 

lokális károsító folyamatok globális veszélyforrásokká válásának 

példájával a lokális és globális szemlélet kapcsolatának beláttatása. Az 

időjárás okozta veszélyhelyzetek felismerése, képesség fejlesztése a 

helyes és mások iránt is felelős cselekvésre. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A légkör anyagai és szerkezete 

A légkört felépítő anyagok csoportosítása, az egyes anyagok légköri 

folyamatokban betöltött szerepének megismerése.  

A légkör tartományainak jellemzése, jellemzőik összehasonlítása, 

szerepük értékelése a földi élet szempontjából. 

A levegő felmelegedése: 

A levegő felmelegedésének folyamata és törvényszerűségei, 

folyamatábrák elemzése, a hőmérsékletváltozásához kapcsolódó 

egyszerű számítási feladatok megoldása. 

A felmelegedést meghatározó tényezők. A felmelegedést módosító 

tényezők – hatásuk gazdasági-energetikai hasznosíthatóságának 

példái.  

 

A felhő- és csapadékképződés 

A felhő- és csapadékképződés feltételei és összefüggései. A levegő 

nedvességtartalmához, a csapadékképződéshez kapcsolódó számítási 

feladatok megoldása. 

A talaj menti és a hulló csapadék típusainak jellemzése. 

 

Kémia:  

gázok jellemzői, 

gáztörvények, a víz 

tulajdonságai, 

kémhatás, kémiai 

egyenletek, 

légnyomás, 

hőmérséklet, 

áramlások. 

 

Fizika:  

hőmérséklet, a 

hőmérséklet 

változása, kicsapódás 

légnyomás, 

hőmérséklet, 

áramlások sebesség. 

 

Biológia-egészségtan: 
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A levegő mozgása 

A légnyomás változásában szerepet játszó tényezők megnevezése. A 

légnyomás és a szél kialakulásának összefüggései.  

A nagy földi légkörzés rendszerének bemutatása. Az egyes 

szélrendszerek jellemzése. A jellegzetes helyeik szelek példái.  

A ciklon és az anticiklon összehasonlítása, az időjárás alakításában 

betöltött szerepük igazolása.  

 

Időjárás, időjárási frontok 

Az időjárás és a mindennapi élet kapcsolatának bemutatása. Szöveges 

és képi, időjárás-előrejelzés értelmezése. Időjárási adatok alapján 

következtetések levonása.  

A hideg és a meleg front összehasonlítása példák a mindennapi életet 

befolyásoló szerepükre. Felkészülés az időjárás okozta 

veszélyhelyzetekre, - a helyes és másokért is felelős magaratás 

kialakítása.  

 

A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége 

A pusztító és építő tevékenység által létrehozott jellemző formák 

felismerése. A szél és a csapadék felszínformáló tevékenységének 

gazdasági következményei. 

 

A légszennyezés következményei 

A legnagyobb légszennyező források megnevezése.  

A szennyeződés élettani, gazdasági stb. következményeinek 

bemutatása példák alapján. 

Az egyén lehetőségeinek és felelősségének feltárása, a károsítás 

mérséklésében, a légköri folyamatok egyensúlyának megőrzésében. 

Aktuális információk gyűjtése és feldolgozása.  

légzés, keringés, 

légúti betegségek, 

allergia. 

 

Matematika: 

százalékszámítás, 

matematikai 

eszköztudás 

alkalmazása. 

 

Informatika:  

digitális 

információforrások 

használata, 

informatikai eszközök 

használata. 

 

Etika:  

az egyéni felelősség 

felismerése, felelős 

viselkedés és 

segítségnyújtás 

veszélyhelyzetekben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állandó, változó, erősen változó gáz, troposzféra, sztratoszféra, 

üvegházhatás, a hőmérséklet napi és éves járása, izoterma, izobár, 

termikus egyenlítő, főnszél, harmatpont, relatív páratartalom, felhőtípus, 

talaj menti csapadék, hulló csapadék, időjárási-előrejelzés, kibocsátás, 

szállítás, leülepedés, ózonréteg, globális felmelegedés, savas csapadék, a 

szél pusztító és építő munkája, erózió. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A vízburok földrajza  

Előzetes tudás 

Az óceánok és jelentősebb tengerek elhelyezkedése. A folyók felszínformáló 

munkájának jellemzői példái, árvíz. A tavak jellemzői. Hazánk legnagyobb 

folyói és tavai. Az egyes kontinensek legjelentősebb folyói, tavai. Talajvíz, 

hévíz fogalma, hazai előfordulásuk példái. Vízszennyezés. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vízburokban lezajló folyamatok társadalmi-gazdasági következményeinek, 

illetve a növekvő termelés és fogyasztás a vízburokra gyakorolt hatásainak 

felismerése. A személyes felelősség és cselekvés szükségességének, 

lehetőségeinek felismerése, a felelős környezeti magatartás iránti igény 

kialakítása. Annak megértése, hogy a lokális károsító folyamatok a 

kölcsönhatások révén globális veszélyforrásokká válhatnak. Annak megértése, 

hogy az egészséges ivóvíz biztosítása egyre nagyobb gondot okoz bolygónkon, 

ezért elengedhetetlen az ésszerű, takarékos vízfelhasználás. A vízburok 

folyamatai által okozott veszélyhelyzetek felismerése, képesség a helyes és 

mások iránt is felelős cselekvésre. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A vízburok tagolódása, a vízkészlet összefüggéseinek megismerése  

A vízburok tagolódása. A tengerek típusai, jellemzőik bemutatása 

példák alapján. A tengervíz sajátos jellemzőinek kiemelése. 

 

A tengervíz mozgásai 

A hullámzás kialakulása és jellemzői, kapcsolata a parttípusokkal  

A tengeráramlást kialakító tényezők bemutatása. A tengeráramlás 

éghajlatmódosító szerepének bemutatása példák alapján. Hideg és 

meleg tengeráramlások példái.  

A tengerjárást kialakító tényezők összefüggései. A jelenség 

kapcsolata a torkolattípusokkal. 

 

A felszín alatti vizek 

A felszín alatti vizek típusai. Az egyes víztípusok jellemzése. 

Gazdasági jelentőségük megismertetése példák alapján. 

Veszélyeztetettségük okainak és következményeinek feltárása. 

 

Felszíni vizek 

Folyók - a vízgyűjtő terület, a vízállás, a vízjárás és a vízhozam 

összefüggéseinek feltárása.  

Tavak - a tómedencék kialakulásának típusai példák alapján. A tavak 

pusztulásához vezető folyamatok, illetve azok összefüggéseinek 

bemutatása. 

 

A víz és a jég felszínformáló munkája 

Az épülő és a pusztuló tengerpartok jellemzése. 

A folyóvíz felszínformáló tevékenységének, az építő és pusztító 

munka következményeinek bemutatása. 

A belföldi és a magashegységi jég felszínformáló munkájának 

példái.  

A jellemző felszínformák felismerése képeken, terepen, 

következtetés kialakulásuk folyamatára.  

Kémia:  

víz, oldatok, oldódás, szénsav, 

nitrátok. 

 

Fizika:  

légnyomás, áramlások, 

tömegvonzás, energia. 

Biológia-egészségtan: 

eutrofizáció, vízi 

életközösségek. 

 

Informatika:  

digitális információforrások 

használata, informatikai 

eszközök használata.  

 

Etika:  

az erőforrásokkal való etikus 

gazdálkodás, egyéni és 

társadalmi érdek, az egyéni 

felelősség felismerése, 

önkéntes segítőmunka. 
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A karsztosodás 

A karsztosodás folyamatának bemutatása.  

A felszíni és felszín alatti karsztformák jellemzése. 

A jellemző felszínformák felismerése képeken, terepen, 

következtetés a kialakulásuk folyamatára. 

 

A vízburok mint gazdasági erőforrás 

Ár- és belvízvédelem szerepének bemutatása hazai példákon. A 

veszélyhelyzetek kialakulásához vezető folyamatok megismerése. 

Helyes és felelős magatartás veszélyhelyzetekben.  

A gazdaság vízigényének példái. A vízenergia hasznosításának 

lehetőségei és korlátai.  

A vízi szállítás jellemzői, a víz mint idegenforgalmi vonzerő példái.  

 

A vízburok környezeti problémái 

A legnagyobb szennyezőforrások megnevezése. A szennyeződés 

élettani, gazdasági stb. következményeinek bemutatása példák 

alapján. 

Az egyén lehetőségeinek és felelősségének feltárása, a károsítás 

mérséklésében.  

Az öntözés okozta környezeti problémák bemutatása.  

Az ivóvíz biztosításának nehézségei, következményei. A vízzel való 

takarékosság lehetőségei.  

Aktuális információk gyűjtése és feldolgozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világtenger, beltenger, peremtenger, fajhő, talajvíz, belvíz, rétegvíz, hévíz, 

vízrendszer, fertő, mocsár, láp, eutrofizáció, lefolyástalan terület, épülő tengerpart, 

pusztuló tengerpart, szakaszjelleg, gleccser, moréna, karsztjelenség, karsztforma.  

Topográfiai 

ismeretek 

Karib (Antilla)-tenger, Csád-tó, Tanganyika-tó, Szt. Lőrinc-folyó; Holt-tenger, 

Jenyiszej, Ebro, Elba, Fekete-tenger, Rajna, Genfi-tó, Gyilkos-tó, Olt, Szent Anna-

tó, Vág, Visztula, Bodrog, Hernád, Szamos, Száva, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó.  

Golf-, Észak-atlanti-, Labrador-, Humboldt-, Oja-shio-, Kuro-shio-áramlás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A földrajzi övezetesség  

Előzetes tudás 

Az éghajlat és az időjárás fogalma, az éghajlati elemek felismerése. Az egyes 

kontinensek tipikus éghajlatainak és Magyarország éghajlatának jellemzői. Az 

éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító tényezők szerepe. Éghajlati 

diagram olvasása. Az éghajlati övezetesség okai. A földrajzi övezetek egyedi 

jellemzői, az övezetekhez kötődő tipikus tájak. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismertetése, hogy az éghajlat meghatározó jelentőségű más földrajzi 

tényezők alakításában. A földrajzi övezetesség elemeinek megismertetése során 

a rendszerszemlélet kialakulása. A természeti adottságok és a mezőgazdasági 

tevékenység közötti összefüggések felismertetése. Az éghajlat szerepének 

felismertetése a táplálkozás és a napi életvitel alakításában. Annak megértetése, 

hogy az egyes elemekben bekövetkező változások az egész bolygónkra 

kiterjedő övezetesség rendszerének megbomlásához is vezethetnek és 

átalakíthatják, illetve létében veszélyeztethetik az egyes társadalmak életterét. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szoláris és a valódi éghajlati övezetesség 

A szoláris éghajlati övezetesség kialakulásának törvényszerűségei, a 

valódi éghajlati övezetességgel való kapcsolatának bemutatása. Az 

övezetességet kialakító és módosító tényezők szerepének 

értelmezése. 

Az övezetesség rendszerének értelmezése. 

Az egyes övezetekhez kapcsolódó meghatározó zonális talajtípusok 

jellemzése.  

 

A forró, a mérsékelt és a hideg földrajzi övezet 

Az övezetek kialakulása, elrendeződése, az ebben rejlő 

törvényszerűségek és összefüggések feltárása.  

Az övezetek tagolódásának törvényszerűségei. Az éghajlati 

jellemzők változásában megfigyelhető törvényszerűségek feltárása, 

más elemekkel való összefüggéseinek bemutatása. 

A természetföldrajzi adottságok és az életmód, illetve gazdálkodás 

kapcsolatának bemutatása Az összefüggések, ok-okozati kapcsolatok 

feltárása. 

Az övezeteket veszélyeztető környezeti problémák és 

következményeik bemutatása. 

 

A függőleges övezetesség 

A kialakulás összefüggéseinek, törvényszerűségeinek bizonyítása. 

Fizika:  

meteorológiai jelenségek 

fizikai alapjai. 

 

Matematika:  

modellek és diagramok 

értelmezése, adatleolvasás. 

 

Biológia-egészségtan: 

életfeltételek, életközösségek, 

biomok, ökológiai 

kapcsolatrendszerek, talaj, az 

élővilág rendszerezése. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

szöveg-egységek közötti 

tartalmi különbségek 

felismerése. 

 

Informatika:  

digitális információforrások 

használata, informatikai 

eszközök használata. 

 

Etika:  

más kultúrák iránti érdeklődés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szoláris éghajlati övezetesség, valódi éghajlati övezetesség, földrajzi övezetesség, 

övezet, öv, terület, vidék, zonális talaj, természetes élővilág, függőleges 

övezetesség, erdőhatár, hóhatár. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Társadalmi folyamatok a 21. század elején  

Előzetes tudás A hazai településtípusok legfontosabb jellemzői, a különböző 
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településtípusokon élők jellemző tevékenységei. Települések és szerepköreik 

konkrét példái. Az egyes kontinensek, kontinensrészek, országok népességének 

jellemzői, meghatározó jelentőségű települései. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eltérő kultúrák értékeinek felismertetése, a kultúrák közötti párbeszéd 

fontosságának, a vallás kultúraformáló szerepének megértése. Érdeklődés és 

nyitottság kialakítása más vallások, kultúrák értékeinek megismerése iránt. Az 

idegen nyelvtudás fontosságának beláttatása. Bolygónk különböző térségeiben 

lejátszódó urbanizálódás eltérő vonásainak felismertetése, a társadalmi-

gazdasági fejlődéssel való összefüggésének belátása. A témához kapcsolódóan 

a médiában megjelenő hírek kritikus értelmezés képességének kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Demográfiai folyamatok a 21. század elején 

A népességszám-változás időbeli és területi különbségeinek 

megismerése, okainak feltárása. A folyamatok következményeinek 

megfogalmazása. A fiatal és az elöregedő társadalmak jellemzőinek 

összevetése, következtés a társadalmi folyamatokra, problémákra.  

A népesség térbeli eloszlását befolyásoló tényezők megismerése.  

A népesség gazdasági aktivitás szerinti jellemzői (keresők, 

eltartottak). 

A demográfiai folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű számítási 

feladatok megoldása, következtetések levonása az eredmények 

alapján. 

Napjaink migrációs folyamatainak megismerése, konkrét példáinak 

bemutatása (pl. hírek, nyomtatott, illetve digitális információforrások 

alapján), az okok feltárása. 

 

A népesség összetétele 

Az emberfajták (nagyrasszok) területi elhelyezkedésének bemutatása.  

Állam, nemzet, nemzetállam, több nemzetiségű állam, nemzeti 

kisebbség, nemzetiség fogalmának értelmezése konkrét példák 

alapján.  

A világ nyelvi, kulturális és vallási sokszínűségének jellemzése.  

 

Településtípusok – urbanizáció 

A települések csoportosítása különböző szempontok alapján, példák 

megnevezése.  

A különböző településtípusokon élők életkörülményének, 

életmódjának összevetése. 

A városodás és városiasodás fogalmának megismerése, kapcsoltuk 

megértése. Az urbanizációs folyamatok összehasonlítása a fejlett és a 

fejlődő világban. Az agglomerációk kialakulásának bemutatása.  

A nagyvárosi élet ellentmondásainak feltárása.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek:  

demográfiai folyamatok; 

vallás, nemzetiség; a városok 

kialakulása, urbanizáció 

jellemzői. 

 

Biológia-egészségtan: 

emberfajták. 

 

Matematika:  

logikus gondolkodás, 

matematikai eszközhasználat. 

 

Idegen nyelv:  

a nyelvtanulás fontossága 

(motiváció). 

 

Informatika:  

digitális információforrások 

használata, informatikai 

eszközök használata. 

 

Etika:  

a vallás szerepe; más kultúrák 

értékeinek elismerése. 

Kulcsfogalmak/ Nagyrassz, természetes szaporodás és fogyás, népesedési folyamat, 
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fogalmak népességrobbanás, korfa, fiatalodó társadalom, öregedő társadalom, születéskor 

várható élettartam, népsűrűség, világnyelv, világvallás, aktív és inaktív népesség, 

munkanélküliség, vendégmunkás, tanya, farm, falu, város, városszerkezet, 

agglomeráció. 

Topográfiai 

ismeretek 

Magyarország megyéi és megyeszékhelyei és megyei jogú városai, nyugat-európai, 

észak-amerikai és kelet-ázsiai népesség tömörülések, a világvallások központjai. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A világgazdaság jellemző folyamatai  

Előzetes tudás 

Alapvető gazdasági fogalmak: gazdaság, ipar, mezőgazdaság, szolgáltatás 

bevétel, kiadás adósság. A család mint a legkisebb gazdasági közösség 

működése. A világ meghatározó jelentőségű országainak alapvető gazdasági 

jellemzői. Magyarország gazdaságának fő vonásai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A globalizáció fogalmának megértetése, a jellemzők, a mozgatórugók, a 

folyamat ellentmondásainak felismerése. A pénz világa alapvető folyamatainak, 

intézményrendszerének megismertetése, az ismeretek alkalmazásának 

képessége a mindennapi pénzügyi helyzetekben. A hitelfelvétel esetleges 

veszélyeinek beláttatása. Érdeklődés felkeltése a napi pénzügyi-gazdasági 

folyamatok megismerése iránt. A témához kapcsolódóan a médiában megjelenő 

hírek kritikus értelmezésének képessége. Pénzügyi döntéseik mérlegelésének 

képessége, a vállalkozó szellemű, kreatív állampolgárrá válás igényének 

kialakulása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nemzetgazdaságok és a világgazdaság 

A nemzetgazdaságok átalakuló szerepének megértése, az állam 

piacgazdaságban betöltött szerepének megismerése. 

A gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatók 

értelmezése. A gazdasági fejlettség területi különbségeinek példái: a 

centrum- és periféria térségek jellemzői, kapcsolatrendszerük sajátos 

vonásai. Különböző típusú statisztikai forrásokból gyűjtött 

fejlettséget tükröző adatsorok értelmezése.  

A gazdaság szerveződését befolyásoló természeti és társadalmi 

telepítő tényezők megismerése, szerepük átalakulásának példái. A 

gazdasági szerkezet fogalma, a gazdasági szerkezet és társadalmi-

gazdasági fejlettség összefüggéseinek bemutatása országpéldák 

alapján. 

A gazdasági és a foglalkozási szerkezet kapcsolatának felismerése, a 

foglalkozási átrétegződés bemutatása példák alapján.  

 

Integrációs folyamatok 

Az együttműködések kialakulásában szerepet játszó tényezők 

értékelése. Az integrációk fejlődési szintjeinek összehasonlítása.   

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek:  

az eltérő gazdasági fejlettség 

történelmi alapjai, Európa a 

20. század második felében, 

gazdaságtörténet. 

 

Matematika: statisztikai adatok 

értelmezése, kamatszámítás. 

 

Etika:  

a pénz szerepe a mindennapi 

életben. 

 

Informatika:  

digitális információforrások 

használata, informatikai 

eszközök használata.  
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A legfontosabb nemzetközi integrációk jellemzése. 

 

A globalizáció 

A globalizáció értelmezése, feltételei, jellemzése. 

A transznacionális vállalatok (TNC) működésének jellemzése, a 

termelésszervezés sajátosságainak bemutatása vállalatpéldákon. A 

globalizáció és a TNC-k kapcsolatának felismerése.  

A globalizáció következményei, mindennapi életünkre gyakorolt 

hatásának bemutatása.  

 

A monetáris világ 

A működőtőke és a pénztőke áramlásának jellemzői.  

A mindennapok pénzügyi folyamatai, a pénzügyi szolgáltatások 

megismerése. (folyószámla, hitel, befektetés, értékpapírok, valuta).  

Az infláció kialakulásában szerepet játszó tényezők bemutatása. Az 

infláció következményeinek mérlegelése.  

A tőzsde működésének jellemzői.  

A hitelfelvétel és az eladósodás összefüggéseinek felismerése az 

egyén, a nemzetgazdaság és a világgazdaság szintjén. Az eladósodás 

és az adósságválság kialakulásának folyamata.  

A nemzetközi pénzügyi szervezetek szerepének és feladatainak 

megismerése. 

A gazdasági és pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó hírek, adatok 

gyűjtése, értelmezése, a vélemények ütköztetése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági szerkezet, GDP, GNI, piacgazdaság, költségvetés, integráció, területi 

fejlettségi különbség, K+F, globalizáció, pénztőke, működőtőke, adósságválság, 

Nemzetközi Valutaalap (IMF), Világbank, WTO, OECD. 

Topográfiai 

ismeretek 

A világ meghatározó jelentőségű tőzsdéinek helyszínei.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és 

Európában 
 

Előzetes tudás 

Magyarország és a Kárpát-medence természetföldrajzi jellemzői. Magyarország 

társadalmi-gazdasági jellemzői, területi sajátosságainak vonásai, értékei és 

problémái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kedvezőtlen népesedési folyamatok társadalmi és gazdasági 

következményeinek beláttatása. Hazánk földrajzi adottságainak reális 

értékelése. Az egyén, a helyi, illetve a regionális közösségek szerepének, 

lehetőségeinek felismertetése a gazdaság fejlődésében. A földrajzi ismeretek 

alkalmazásának képessége, kreatív, vállalkozó szemléletű gondolkodás 

megalapozása. Az érdeklődés felkeltése a szűkebb és tágabb környezetüket 
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érintő társadalmi-gazdasági folyamatok, illetve fejlesztések, döntések 

megismerése iránt. Képesség a hazánkkal, illetve a Kárpát-medencével 

kapcsolatos társadalmi-gazdasági tartalmú információk, híradások 

értelmezésére. Hazánk természeti, társadalmi, kulturális és tudományos 

értékeinek megismerése alapozva a magyarsághoz, a hazához, a szűkebb és 

tágabb környezethez való kötődés megerősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A társadalmi-gazdasági fejlődés jellemzői 

A természeti és társadalmi erőforrások jellemzése. 

A gazdasági rendszerváltás következményeinek bemutatása.  

Napjaink jellemző társadalmi és gazdasági folyamatainak 

megismerése, a társadalmi-gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásuk 

bemutatása példák alapján. 

 

A magyarországi régiók földrajzi jellemzői 

Az egyes régiók jellemző erőforrásainak megismerése, földrajzi 

adottságainak értékelése és összehasonlítása. A társadalmi-

gazdasági fejlődés és fejlettség területi különbségeinek bemutatása. 

A társadalmi-gazdasági központok megismerése. 

Védelem alatt álló természeti és kulturális értékeink, a nemzeti 

parkok és a világörökségi helyszínek védett értékeinek 

rendszerezése, idegenforgalmi szerepük feltárása. A legfontosabb 

idegenfogalmi célpontok bemutatása.  

 

Határokon átívelő kapcsolatok 

A regionális szerveződések földrajzi alapjainak feltárása. 

A Kárpát-medence eurorégió: működésük értelmezése.  

Hazánk Európai Unióban betöltött szerepének megismerése, 

nemzetközi gazdasági kapcsolataink bemutatása. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Magyarország történelme. 

 

Művészetek:  

az épített környezet értékei. 

 

Biológia-egészségtan: védett 

növények és állatok. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

hazai tájakról készült leírások. 

 

Informatika:  

digitális információforrások 

használata, informatikai 

eszközök használata. 

 

Etika:  

kulturális érték, a hazánkban élő 

nemzetiségek kulturális 

értékeinek tisztelete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természeti és társadalmi erőforrás, gazdasági rendszerváltozás, eladósodás, 

működőtőke-befektetés, területi fejlettségi különbség, tranzitforgalom, gazdasági 

szerkezetváltás, húzóágazat, idegenforgalom, személygépkocsi-gyártás, vegyipar, 

ipari park, hungarikum, nyitott gazdaság, eurorégió.  

Topográfiai 

ismeretek 

Településpéldák az alábbi szempontokból:  

határátkelőhely, vallási és kulturális központ, a kitermelés, az energiagazdaság 

központjai, élelmiszer-, gép- és vegyipari központ, válságterület települése, 

idegenforgalmi központ, védett természeti és kulturális érték helyszíne, 

világörökség-helyszín. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei 

Európában 
 

Előzetes tudás Az Európai Unióról tagállamai, a közösség működésének alapvető elemei, az 
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egyes kontinensrészek természeti és társadalmi-gazdasági jellemzői. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az Európai Unió, illetve a kontinens országainak természeti és társadalmi-

kulturális sokszínűségének felismertetése. Nyitottság az országok természeti és 

kulturális értékeinek megismerése iránt. Az Európai Unióval, illetve a kontinens 

országaival kapcsolatos hírek, információk értelmezése, érdeklődés a 

közösséget, a kontinens országait érintő témák, események megismerése iránt. 

Az Európai Unión belüli különbségek okainak felismertetése, az ezek 

kiegyenlítődésére irányuló programok, alapok jelentőségének megértése. Az 

Európai Unió tagországai által közösen megfogalmazott értékek iránti tisztelet, 

a felelős közösségi magatartás iránti igény kialakulása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az Európai Unió 

Az együttműködés kialakulását és elmélyítését segítő tényezők 

megnevezése, az ágazati és regionális együttműködés területei és 

konkrét példáinak megnevezése. Az Európai Unió mint gazdasági 

erőtér elhelyezése a világgazdaságban. 

 

A területi fejlettség különbségei Európában 

Az Európai Unió mag-területei: Németország, Franciaország, a 

Benelux-államok és Nagy-Britannia gazdaságának jellemző vonásai, 

szerepük az Európai Unió gazdaságában. 

Fejlett gazdaságú országok Európa közepén: Ausztria és Svájc 

gazdaságának összehasonlítása, a fejlődés sajátos vonásainak 

kiemelése. 

A gazdasági fejlődés sajátos útjai Észak-Európában és a mediterrán 

térségben példák alapján. 

Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa rendszerváltó országai: a 

piacgazdaságra történő áttérés társadalmi és gazdasági 

következményeinek bizonyítása. Csehország, Lengyelország, 

Szlovákia, és Románia gazdasági fejlődésének közös és egyedi 

vonásai. A jugoszláv utódállamok (délszláv országok) eltérő fejlődési 

útjai.  

Kelet-Európa: a gazdasági átalakulás jellemzői Ukrajna és 

Oroszország példáján.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek:  

Európa a 20. század második 

felében, az Európai Unió 

kialakulása Szovjetunió, 

szocializmus. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

útleírások, tájleírások. 

 

Informatika:  

digitális információforrások 

használata, informatikai 

eszközök használata.  

 

Etika:  

más kultúrák értékeinek 

tisztelete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági unió, eurozóna, Schengeni egyezmény, uniós támogatás, területi 

fejlettségi különbség, regionális politika, magterület, perifériaterület, felzárkózás.  

Topográfiai 

ismeretek 

Európa országai és fővárosai. A magyarsághoz kötődő határon túli területek 

központjai. 

Antwerpen, Barcelona, Bilbao, Birmingham, Csernobil, Donyeck, Dubrovnik, 

Europoort, Fiume (Rijeka), Genova, Gibraltár, Glasgow, Göteborg, Lyon, 

Manchester, Marseille, Milánó, Murmanszk, Nápoly, Odessza, Rotterdam, Sevilla, 

Split, Strasbourg, Szentpétervár, Theszaloníki, Torino, Várna, Velence, Volgográd. 

Bonn, Brassó, Bréma, Brno, Constanţa, Dortmund, Drezda, Duisburg, Frankfurt, 
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Galaţi, Gdańsk, Genf, Graz, Halle, Hamburg, Hannover, Karlovy Vary, Katowice, 

Köln, Krakkó, Linz, Lipcse, Lódz, München, Ostrava, Ploieşti, Plzeň, Rostock, 

Salzburg, Stuttgart, Szczecin, Trieszt, Zürich. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok 

társadalmi-gazdasági jellemzői 
 

Előzetes tudás 

Az egyes kontinensek természetföldrajzi jellemzői, kontinensek, illetve azok 

meghatározó jelentőségű országcsoportjainak társadalmi–gazdasági és 

környezeti sajátosságai. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A fejlett országok felelősségének felismertetése a perifériatérségek 

problémáinak mérséklésében, a nemzetközi összefogás szükségességének 

belátása. A földi gazdasági erőtér folyamatos átrendeződésének felismertetése, 

az okok megértetése. Világunk természeti és társadalmi – kulturális 

sokszínűségének felismertetése, ez ezekben rejlő értékek megőrzése iránti 

felelősség kialakulása. Nyitottság más országok természeti és kulturális 

értékeinek megismerése iránt. A Föld közeli és távoli országaival kapcsolatos 

hírek, információk értelmezése, érdeklődés a közösséget, az egész emberiséget 

érintő témák, események megismerése iránt. Az általános emberi jogok (pl. az 

egészséges környezethez, a tanuláshoz való jog) érvényesülése iránti 

elkötelezettség, az emberi értékek iránti tisztelet kialakulása. A segítő szándékú, 

az emberi fejlődést szolgáló karitatív tevékenység tisztelete, illetve az ebben 

való közreműködés képessége. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ázsia 

Délnyugat-Ázsia világgazdasági jelentőségének, kulturális-vallási 

sokszínűségének bemutatása.  

Japán meghatározó szerepének belátása Kelet- és Délkelet-Ázsia 

gazdasági fejlődésében. Délkelet-Ázsia gyorsan iparosodott 

országainak fejlődési sajátosságai. 

A feltörekvő új gazdasági hatalmak (Kína és India) fejlődésének 

sajátos vonásai.  

Ázsia elmaradott térségeinek társadalmi-gazdaság problémái.  

 

Amerika 

Az Amerikai Egyesült Államok szerepének bemutatása a világ 

gazdasági és pénzügyi folyamatainak alakulásában. A gazdasági 

fejlődés sajátosságai, területi jellemzői. 

Latin-Amerika gazdasági fejlődését befolyásoló tényezők, 

társadalmi-történelmi adottságok bemutatása. A gazdasági fejlődés 

gócpontjainak jellemzői. A fejlődés ellentmondásainak feltárása az 

adóparadicsomok példáján. Brazília feltörekvő gazdaságának 

jellemzése, a fejlődést elősegítő és megnehezítő tényezők kiemelése. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek:  

ókori öntözéses kultúrák 

(Egyiptom, Mezopotámia, 

India, Kína), világvallások 

gyarmatosítás, nagy földrajzi 

felfedezések, az Amerikai 

Egyesült Államok 

megalakulása. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

útleírások, tájleírások. 

 

Művészetek:  

távoli tájak népeinek kulturális 

értékei. 

 

Informatika:  

digitális információforrások 
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Afrika 

A fejlettség területi különbségeinek bemutatása, az okok feltárása, a 

gazdasági fejlődést nehezítő tényezők elemzése. Észak-Afrika és 

trópusi Afrika földrajzi adottságainak összehasonlítása, a társadalmi-

gazdasági felzárkózás lehetőségeinek példái. A Dél-Afrika (Dél-

afrikai Köztársaság) fejlődésében szerepet játszó tényezők 

bemutatása.  

használata, informatikai 

eszközök használata. 

 

Etika:  

más kultúrák értékeinek 

tisztelete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világgazdasági centrum, periféria, gyarmatosítás, japán csoda, posztindusztriális 

társadalom, technopolisz, hightech ágazat, K+F, duális gazdaság, demográfiai 

válság, feltörekvő ország, üdülősziget, adóparadicsom, ültetvény, farmgazdaság, 

eladósodás, adósságválság, éhségövezet, OPEC. 

Topográfiai 

ismeretek 

Fülöp-szigetek, Indonézia, Irak, Irán, Malajzia, Tajvan. 

Algéria, Csád, Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Guinea, Kenya, Libéria, Líbia, 

Marokkó, Nigéria, Tunézia.  

Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Bolívia, Chile, Brazília, Kanada, Kuba, 

Mexikó, Panama, Venezuela. 

Abuja, Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó, Tel-Avív, Pretoria. 

Atlanta, Brazíliaváros, Buenos Aires, Caracas, Chicago, Dallas, Havanna, Houston, 

Los Angeles, Mexikóváros, Montréal, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de 

Janeiro, San Francisco, São Paulo, Seattle, Washington. 

Adóparadicsomok és üdülő szigetek példái. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei  

Előzetes tudás 

Az egyes kontinensek, országok feldolgozása során megismert konkrét 

környezeti problémák. Magyarország környezeti állapota, védendő természeti és 

társadalmi-kulturális értékei. A Világörökség részeként megnevezett értékek. A 

geoszférák környezeti problémái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértetése, hogy a természeti és a társadalmi-gazdasági folyamatok 

közötti egyensúly megőrzése, a környezettudatos termelés és fogyasztás elvének 

érvényesülése Földünk jövője szempontjából alapvető fontosságú. A lokális 

folyamat – globális következmény elv értelemében az egyén és a helyi 

közösségek felelősségének beláttatása. Folyamatos tájékozódás igénye a 

környezeti témában, a környezetbarát termékek, eljárások megismerése iránti 

igény kialakulása. A témához kapcsolódó médiában elhangzó információk 

kritikus értelmezésének képessége. Törekvés a fogyasztási szokások környezeti 

szempontokat szem előtt tartó átalakítására, a tudatos fogyasztói magatartásra 

baráti és családi körben egyaránt. A természetes környezet, a természetes tájak 

és életközösségek sokszínűségében rejlő szépség felismertetése, ennek 

megőrzését segítő magatartásforma kialakulása. A témában megszerzett 

ismeretek tudatos alkalmazásának képessége a mindennapi életben, és majd 
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később a munka világában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A globálissá váló környezetszennyezés és következményei 

Az egyes szférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése, az 

összefüggések feltárása, a lokális szennyeződés globális 

következményeinek igazolása példákkal.  

A környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre gyakorolt 

hatásának bemutatása.  

 

Demográfiai és urbanizációs válság 

A népességrobbanás kialakulása és következményei, a folyamat 

összefüggéseinek, területi jellemzőinek feltárása.  

A nagyvárosok terjeszkedése - az urbanizációs folyamatok területi 

jellemzőinek, ellentmondásainak, társadalmi-gazdasági 

következményeinek feltárása példák alapján.  

 

Élelmezési válság 

Az élelmiszertermelés és -fogyasztás területi ellentmondásainak 

felismerése. A fokozódó mezőgazdasági termelés környezeti 

hatásainak igazolása konkrét példákkal. 

A bioszféra és a talaj sérülékenységének felismerése. A genetikailag 

módosított termékek előállításának, elterjedésének lehetséges hatásai. 

A biogazdálkodás jellemzése.  

 

A mind nagyobb mértékű fogyasztás és a gazdasági növekedés 

következményei 

A nyersanyag- és energiaválság kialakulásának folyamata. Az energia- 

és nyersanyag-hatékony gazdálkodás lényegének megismerése. Az 

alternatív energiaforrások hasznosítási problémáinak feltárása.  

A környezeti szempontok érvényesíthetőségének bemutatása a 

termelésben és a fogyasztásban. A fogyasztói társadalom, illetve a 

tudatos fogyasztói magatartás jellemzőinek összegyűjtése és 

összevetése.  

A hulladékkezelés és a hulladékgazdálkodás: a különböző megoldási 

lehetőség összevetése.  

 

A környezet- és a természetvédelem feladatai 

Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny 

közreműködés példáinak bemutatása. A helyi szerveződések, illetve a 

regionális és nemzetközi összefogás példái a környezet védelme és a 

fenntarthatóság eléréséért.  

A legfontosabb nemzetközi szervezetek tevékenységének bemutatása, 

a főbb egyezmények, irányelvek célkitűzéseinek megismerése. A 

Kémia:  

a szennyeződésekhez 

kapcsolódó kémiai 

folyamatok, szennyező-

anyagok, gyártási 

folyamatok, műanyagok, 

égés. 

 

Biológia-egészségtan: 

környezeti ártalmak, 

egészséges táplálkozás, 

hiánybetegségek, elhízás, 

GMO, rendszertan, védett 

növények és állatok. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek:  

demográfia, urbanizáció. 

 

Fizika:  

energia, üvegházhatás, 

elektromágneses és 

radioaktív sugárzások. 

 

Informatika:  

digitális információforrások 

használata, informatikai 

eszközök használata. 

 

Etika:  

a jövő generációért érzett 

felelősség. 
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megvalósítás eredményeinek és nehézségeinek feltárása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elsivatagosodás, elszikesedés, talajpusztulás, ózonritkulás, globális klímaváltozás, 

radioaktív szennyeződés, biodiverzitás, ivóvízellátás, vízhiány, népességrobbanás, 

élelmezési válság, urbanizációs válság, fogyó és megújuló energiaforrás, 

energiahatékonyság, veszélyes hulladék, szelektív hulladékgyűjtés, hulladék 

újrahasznosítása, fenntarthatóság,  

ENSZ, FAO, UNESCO, WHO, WWF, Greenpeace, kiotói jegyzőkönyv. 

Topográfiai 

ismeretek 

Környezeti világegyezmények aláírásának helyszínei. Regionális és globális hatású 

társadalmi-gazdasági és környezeti katasztrófák kipattanásának helyszínei. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A tanulók legyenek képesek a különböző szempontból elsajátított földrajzi 

(általános és leíró természet-, illetve társadalom-, valamint gazdaságföldrajzi) 

ismereteik szintetizálására. Rendelkezzenek valós képzetekkel a környezeti 

elemek méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli változások 

nagyságrendjéről.  

Legyenek képesek a térkép információforrásként történő használatára.  Ismerjék 

fel a Naprendszer felépítésében, a bolygók mozgásában megnyilvánuló 

törvényszerűségeket. Tudjanak tájékozódni a földtörténeti időben, ismerjék a 

kontinenseket felépítő nagyszerkezeti egységek kialakulásának időbeli rendjét, 

földrajzi elhelyezkedését. Legyenek képesek megadott szempontok alapján 

bemutatni az egyes geoszférák sajátosságait, jellemző folyamatait és azok 

összefüggéseit. Lássák be, hogy az egyes geoszférákat ért környezeti károk hatása 

más szférákra is kiterjedhet. Legyenek képesek a földrajzi övezetesség 

kialakulásában megnyilvánuló összefüggések bemutatására.  

Legyenek képesek alapvető összefüggések felismerésére és megfogalmazására az 

egész Földre jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokkal kapcsolatosan. Tudják 

elhelyezni az egyes országokat, országcsoportokat és integrációkat a világ 

társadalmi-gazdasági folyamataiban. Legyenek képesek összevetni és értékelni az 

egyes térségek, illetve országok eltérő társadalmi-gazdasági adottságait. Ismerjék fel 

a globalizáció gazdasági és társadalmi hatását, ellentmondásait. Ismerjék a monetáris 

világ jellemző folyamatait, azok társadalmi-gazdasági hatásait.  

Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit, a gazdasági 

fejlettség területi különbségeit és ennek okait. Tudják elhelyezni hazánkat Európa 

és a világ gazdasági folyamataiban.  

Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok 

környezetkárosító hatását, a lokális problémák globális következmények elvének 

érvényesülését. Tudjanak érvelni a fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdaság, 

illetve gazdálkodás fontossága mellett. Ismerjék fel az egyén szerepét és 

lehetőségeit a környezeti problémák mérséklésben.  

Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és gazdaságföldrajzi 

megfigyelések elvégzésére, a tapasztalatok rögzítésére és összegzésére. Legyenek 

képesek különböző nyomtatott és elektronikus információhordozókból földrajzi 
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tartalmú információk gyűjtésére és feldolgozására, az információk összegzésére, a 

lényeges elemek kiemelésére. Ennek során alkalmazzák digitális ismereteiket.  

Legyenek képesek véleményüket a földrajzi gondolkodásnak megfelelően 

megfogalmazni, logikusan érvelni. Tudják alkalmazni ismereteiket földrajzi 

tartalmú problémák megoldása során a mindennapi életben. Tudják földrajzi 

ismereteiket felhasználni különböző döntéshelyzetekben, illetve választott 

szakmájukhoz kapcsolódóan.  

Legyenek képesek társakkal való együttműködésre a földrajzi-környezeti tartalmú 

feladatok megoldásakor. Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy későbbi életük 

folyamán önállóan gyarapítsák tovább földrajzi ismereteiket. 

Legyenek képesek topográfiai tudásuk alkalmazására más tantárgyak tanulása 

során, illetve a mindennapi életben. Ismereteik alapján biztonsággal 

tájékozódjanak a földrajzi térben, illetve az azt megjelenítő különböző 

térképeken. 

 

A tanulók értékelése 

Értékelési elvek 

Alapvető cél annak vizsgálata, rendelkezik-e a tanuló kellő kompetenciával:  

hogyan fejlődik tudásának, képességeinek, készségeinek rendszere a földrajz tantárgy által 

közvetített értékek elsajátításával. Az egyénreszabott tanulási módszerek ugyancsak az 

egyénre szóló, sajátos értékelési rendszert kívánnak.  Ezért kiemelt értékelési elv annak 

figyelemmel kísérése, hogy mennyi és mely követelmények teljesítésében fejlődött a tanuló 

önmagához, előző szintjéhez képest. Az értékelésnek döntően a tevékenységek 

megnyilvánulásaira, az önálló munkavégzésre és az összefüggések meglátásának különböző 

szintjeire kell irányulnia a fokozatosság elvének figyelembevételével. Az értékelési 

szempontok közül azokat kell kiemelni, amelyek a tananyag jellegéhez (annak mélységéhez) s 

a feldolgozási képességek fokozatos fejlődéséhez, a tanulói kompetenciák bővüléséhez 

igazodnak.  

A tanuló: 

 elsajátította-e a természettudományok és a társadalomtudományok alapvető vizsgálati 

módszereit 

 ismeri és tudja-e alkalmazni az önálló ismeretszerzés lépéseit 

 képes-e önálló megfigyelésre, kísérletezésre, eszközhasználatra, térképi mérésekre, 

számítások elvégzésére 

 milyen szinten képes a különféle szöveges és képi információk feldolgozására, 

földrajzi tartalmának kifejtésére 

 ismeri-e a legfontosabb földrajzi tényeket, jelenségeket, fogalmakat, folyamatokat 

 felismeri-e és tudja-e példákkal bizonyítani a tények, jelenségek közötti   

hasonlóságokat és különbségeket, oksági összefüggéseket, logikai kapcsolatokat 

 tud-e csoportosítani a megadott szempontok alapján, felismeri-e a csoportosítás 

szempontjait 
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 képes-e a megszerzett ismereteket rugalmasan használni, alkalmazni a különféle 

földrajzi rendszerekben, új szituációkban és a gyakorlatban 

 hogyan tájékozódik a térképen 

 milyen a térképhasználati szintje 

 képes-e ismereteket szerezni ábrák, képek, tematikus térképek, adatsorok, metszetek, 

grafikonok, térképvázlatok elemzésével, illetve azok kiegészítésével, készítésével 

 tudja-e a természeti és a társadalmi folyamatok térbeli és időbeli változásait érzékelni, 

értelmezni, sorrendiségüket megállapítani, példákkal bizonyítani 

 felismeri-e a hazai, az európai és a világgazdasági társadalmi-gazdasági folyamatok 

összefüggéseit, tendenciáit 

 képes-e a környezet természet és társadalom alkotta értékeinek felismerésére, 

sajátosságainak, mennyiségi és minőségi változásainak értékelésére 

 ismeri-e azokat a folyamatokat, amelyek globális környezeti válságjelenségekhez 

vezetnek 

 felismeri-e a társadalmi-gazdasági modernizáció kedvező és kedvezőtlen hatásait 

Az eredményes előrehaladás egyik fontos előfeltétele a tanulók tudásának folyamatos 

ellenőrzése és értékelése. A biológia órákon értékeljük a tanulók 

 – szóbeli megnyilvánulását, 

 – írásbeli teljesítményét, 

 – manuális tevékenységét. 

A szóbeli megnyilvánulások lehetnek: 

 – feleletek, 

 – hozzászólások, képelemzések, 

 – kiselőadások stb. 

Az írásbeli teljesítmények: 

 – alkalomszerűen készített feladatlapok megoldása, 

 – feladatgyűjtemények válogatott feladatainak megoldása, 

 – különféle tesztek, vaktérképes feladatok megoldása stb. 

Manuális tevékenységek: 

 – csoportosítás, rendszerezés, kísérletezés, 

 – internethasználat, 

 – tematikus eszközök használata stb. 
 

 

Biológia 

BIOLÓGIA  
10-12. évfolyam 

 

Célok, fejlesztési feladatok: 
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- Az általános iskolában megszerzett ismeretek elmélyítése, a tanulók ismereteinek 

bővítése. 

- Megismertetni a tanulókkal az élő természet legfontosabb törvényszerűségeit, 

tudatosítani az ember ép környezetének és egészségének elválaszthatatlan kapcsolatát, 

elhelyezni a tudományok rendszerében a biológia elsajátított ismereteit, egyúttal 

kialakítani az új ismeretek önálló megszerzésének igényét. 

- Olyan természetszemléletet és biológiai műveltséget kialakítani, amelyben elfogadott 

az élőlények és az életközösségek változatossága, a biológiai sokféleség jelentősége. 

- Rámutatni az életközösségek szerveződésében felismerhető lényeges összefüggésekre. 

- Az élő és élettelen környezetet a dinamikusan változó ökológiai rendszerek részeként 

megismertetni. 

- Áttekintő képet nyújtani a tulajdonságok kialakulásához szükséges információk 

öröklődéséről és az élővilág állandóságának és változékonyságának anyagi alapjairól. 

- Megismertetni a tanulókkal az emberi szervezet önfenntartó és önszabályozó 

folyamatait, amelyek lehetővé teszik a változó környezetben a test belső 

egyensúlyának fenntartását. 

- Biztosítani az egészséges életmóddal kapcsolatos helyes alternatívák kiválasztásához 

szükséges tájékozottságot. Képessé tenni a tanulókat arra, hogy az ismeretek 

elsajátítása folyamán logikus összefüggésekben, rendszerekben gondolkodjanak és 

tudják használni a biológiai objektumokkal kapcsolatosan a természettudományos 

megismerési módszereket. 

- Elősegíteni az emberek egymás közti, valamint az emberek és környezetük közötti 

együttélési szabályok megértését. 

- Rámutatni a biológia etikai és társadalmi, gazdasági kérdésekkel való kapcsolatára. 

- Tudatosítani, hogy Földünk globális problémáinak megoldásában a biológia 

tudományának kiemelkedő jelentősége van. 

- Az élet minden területén kialakítani a környezettudatos magatartást. 

- Csoportos tevékenységekkel fejleszteni az együttműködésre vonatkozó készségeket és 

olyan magatartási mintát adni, amely segít az emberek sokféleségének elfogadásához. 

 Érdeklődést kell kelteni a tanulókban a természet megfigyelésére, úgy, hogy 

közben a tanult eljárásokat, az elsajátított ismereteket tudatosan alkalmazzák és 

felhasználják. 

- Az oktató érje el, hogy a tanulók törekedjenek az egészséges életvitel, a prevenció, 

egészségmegőrzés legfontosabb ismereteinek elsajátítására és aktív megvalósítására, a 

test és lélek harmóniájának kialakítására, végül a családi élet értékes, kulturált 

megélésére. 

- Kialakítani a tanulókban a szükséges készségeket, képességeket a fenntartható fejlődés 

biztosításához. 

 

Követelmények: 

 

A tanulók legyenek képesek: 
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 – a biológiai vizsgálómódszerek segítségével a biológiai jelenségek és folyamatok 

megismerésére, 

 – ismereteik önálló bővítésére, felhasználására, tudják használni az írott és az elektronikus 

információhordozókat, 

 – összevetni a különböző források ismereteit, 

 – a tapasztalatokat értékelni, megmagyarázni, ismereteiket mások számára is érthető módon 

előadni, 

 – egészséges életmódjukkal kapcsolatos igényeik megfogalmazására, a rajtuk múló 

feltételek megteremtésére, 

 – az élő környezet értékeinek felismerésére és megbecsülésére, a környezettudatos 

magatartásra, 

 – az élő környezettel foglakozók munkájának tiszteletére, pályaválasztásukkor a biológiai 

ismereteik alkalmazására, 

 – a megszerzett jártasságokat, képességeket, készségeket alkalmazni a mindennapi élet 

feladataiban, a problémák megoldásában. 

 

Értékelés: 

 

A tanuló munkájának értékelése során meg kell vizsgálni: 

 – milyen mélységben sajátította el a biológia nyelvezetét; 

 – megszerezte-e a kellő ismereteket a természeti környezet jelenségeiről, folyamatairól, ezek 

törvényszerűségeiről; 

 – birtokába jutott-e az ismeretszerzés különböző folyamatainak, a tanulás, a megfigyelés, 

kísérlet, modellezés, kutatás területein; 

 – milyen mélységben alakult ki problémafelvető és megoldó képessége elméleti és 

gyakorlati területen; 

 – képes-e a szerzett tapasztalatok, ismeretek önálló rendszerezésére, csoportosítására, a 

felmerült problémák világos megfogalmazására, kifejtésére, demonstrálására; 

 – felismeri-e a tudományterület gyakorlati alkalmazásának fontosságát, lehetőségeit; 

 – képes-e megfogalmazni a természeti, a biológiai jelenségek ok-okozati összefüggéseit; 

 – felismeri-e az idő és tér szerepét a természeti környezet és természeti jelenségek 

kialakulásában, elhelyezkedésében, mindezek összefüggéseit, egymásra való hatásukat; 

 – ismeri-e a biológia fejlődését, kimagasló alakjainak munkásságát, a tudományterület 

helyét, szerepét az emberiségi művelődéstörténetében. 

 

Az eredményes előrehaladás egyik fontos előfeltétele a tanulók tudásának folyamatos 

ellenőrzése és értékelése. A biológia órákon értékeljük a tanulók 

 – szóbeli megnyilvánulását, 

 – írásbeli teljesítményét, 

 – manuális tevékenységét. 

A szóbeli megnyilvánulások lehetnek: 

 – feleletek, 

 – hozzászólások, képelemzések, 
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 – kiselőadások stb. 

Az írásbeli teljesítmények: 

 – alkalomszerűen készített feladatlapok megoldása, 

 – feladatgyűjtemények válogatott feladatainak megoldása, 

 – különféle tesztek megoldása stb. 

Manuális tevékenységek: 

 – csoportosítás, rendszerezés, kísérletezés, 

 – internethasználat, 

 – laboreszközök használata stb. 

 

Biológia 10. évfolyam________________________________________________________ 

 

Cél: 

A biológia tantárgy tanításának a 10. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók 

 – megismerjék az élőlények (mikroorganizmusok, állatok, gombák, növények) testfelépítését 

és életműködéseit, valamint felismerjék ezeknek az evolúció során kialakult közös 

vonásait, 

 – az életműködések alapján megértsék a növények és az állatok egymásrautaltságát, 

 – megbizonyosodjanak arról, hogy az élővilágban minden faj egyenértékű, 

 – elegendő ismerethez jussanak az élővilág evolúciójának feldolgozásához, 

 – az önálló ismeretszerzés igényének kialakítása, 

 – gyakorolják a kísérletező módszert. 

 

Óraszámok: 

 

Heti óraszám: 2 óra – összesen 72 óra 

 

Javasolt óraterv 

 

 Összes  

óra 

Gyakorlati 

óra 

Összefoglaló 

óra 

Ellenőrző  

óra 

Bevezetés a biológiába.  3 1   

Az egyed szerveződési szintje. 

Vírusok 

2 1   

Önálló sejtek. Baktériumok 4 1 1 1 

Az alacsonyabbrendű egysejtű 

eukarióták általános jellemzése 

5 1   

Többsejtűség. Sejtfonalak, 

teleptest és álszövet: gombák, 

szivacsok 

5 1 1 1 
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Az állati sejt és a főbb 

szövettípusok jellemzői 

6 2 1 1 

A legfontosabb állattörzsek 

képviselőinek sajátosságai 

17 1 3 3 

Az állatok viselkedése 6  1 1 

A növények teste és 

életműködései 

24 2 3 3 

Év végi összefoglalás 2  2  

Összesen: 72 10 12 10 

 

 

Témakörök Követelmény 

Fejlesztési feladatok 

Bevezetés a biológiába.  

A biológia tudománya – vizsgálati 

szempontok, módszerek. Az élet jellemzői 

– rendszerezés, szerveződési szintek.  

 

A biológia nyelvezetének alapvető 

fogalmainak kialakítása. A felépítés és a 

működés összefüggése. Az anyagcsere szerepe 

az elterjedésben. A biológiai vizsgálatok 

menetének megismertetése. 

Az egyed szerveződési szintje.  

A vírusok. A vírusok életciklusa és 

jelentősége.  

 

 

Önálló sejtek.  

A prokarióta élőlények. A prokarióta sejtek 

felépítése. Autotróf és heterotróf 

baktériumok. A baktériumok jelentősége. 

 

Az alacsonyabbrendű eukarióták 

általános jellemzése. 

Az alacsonyabbrendű eukarióták 

kialakulása, általános jellemzői. Vázuk, 

mozgásuk, táplálkozásuk, kiválasztásuk, 

szaporodásuk legfontosabb jellemzői. 

Rendszerezésük. Az alacsonyabbrendű 

eukarióták jelentősége.  

Feltárni a sejtes szerveződés jelentőségét az 

élővilágban. Láttatni az alacsonyabbrendű 

eukarióták elkülönítésének szükségességét. 

Megismertetni a biológiai szerveződés típusait. 

Megértetni az állati és a növényi jellegek 

közötti különbségeket. 

Többsejtűség.  

Sejtfonalak, teleptest és álszövet: gombák, 

szivacsok 

 

 

A gombák testfelépítésének sajátosságai, 

életmódjuk, gyakorlati jelentőségük 

felismerése, kölcsönhatásaik. 

Legfontosabb ehető és mérgező gombák 

felismerése 
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Szivacsok álszövetes szerveződése. A 

szivacsok különböző formái, a külső és belső 

sejtréteg jellemző sejtjei, azok működése, 

szaporodásuk. 

Az állati sejt és a főbb szövettípusok 

jellemzése 

Az állatok szerveződési szintjei. Az állati 

sejt. Az állatok szövetei.  

A mikroszkóp használata a szövetek 

vizsgálata, felismerése során.  

 

 

A legfontosabb állattörzsek 

képviselőinek sajátosságai.  

A csalánozók. A férgek törzsei, a 

gyűrűsférgek. A puhatestűek törzse: a 

csigák, a kagylók és a fejlábúak osztálya. 

Az ízeltlábúak törzse: a rovarok, a rákok és 

a pókszabásúak osztálya. A porcos és a 

csontos halak, a kétéltűek, a hüllők, 

madarak és az emlősök. 

Meg- és felismertetni a típusállatok 

legfontosabb képviselőit. Elsajátítani az 

állatok legfontosabb szerveinek felépítését és 

azok működését. Megértetni az állatban 

kialakuló szervek megjelenésének és az állat 

életkörülményeinek összefüggését. A 

rendszerező képesség fejlesztése 

Az állatok viselkedése  

Az állatok öröklött és tanult magatartása. 

Az állatok társas viselkedése, 

kommunikációja. Az állatok szexuális 

viselkedése, az ivadékgondozás különböző 

formái. 

Egyéni megfigyelések, tapasztalatok 

felhasználásával megismerni az állati 

viselkedés alapjait. Azonosságok és 

különbségek keresése az állati és az emberi 

viselkedés között. 

A növények teste és életműködése  

A növények anyagcseréje. A növényi test 

szerveződése. A növényi szövetek. A 

növények szervei. A növények 

táplálkozása: a gyökér és a hajtás szerepe. 

A hajtás működése. A szövetes növények 

szaporodása. Növényhatározás. 

Az autotróf és heterotróf anyagcsere 

összehasonlítása. 

A növényi és állati sejtek közötti különbség 

felismerése. Mikroszkóp használata, a növényi 

szövetek megnevezése, felismerése. A növényi 

szervek megnevezése, működésük leírása.  

A gyökér és a hajtás szerepe a növények 

anyagfelvételében és leadásában. 

A növényi sejt anyagcsere folyamatai. 

Anyagszállítás: a szállítónyalábok felépítése és 

működése. 

Az autotróf anyagcsere lényege - a 

fotoszintézis. A gázcsere módjai, a 

gázcserenyílások működése. 

A légzés és a fotoszintézis kapcsolata. 

A növények tápanyag raktározása, a 

kiválasztás formái és a növények 

mozgástípusai. 
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A növények szaporodási módjai, az ivaros- és  

ivartalan szaporodás közötti különbség, a virág 

részei, megporzás, mag, termés kialakulása. 

A növények rendszertani csoportjai.  

A mohák és harasztok nemzedékváltakozásos 

fejlődése. 

A kétszikű és egyszikű növények közötti 

különbségek felismerése 

 

 

Év végi követelmények: 

 – Ismerjék az élővilág rendszerezésének és szerveződésének alapvető szabályszerűségeit. 

 – Ismerjék az élőlények legfontosabb csoportjaira jellemző testszerveződési formákat. 

 – Legyenek képesek a különféle élőlények életműködéseinek lényegét kiemelni, és röviden 

megfogalmazni. 

 – Legyenek képesek az élőlényeket testszerveződésük és életműködéseik alapján 

összehasonlítani, csoportosítani. 

 – Legyenek képesek elkülöníteni az élőlények önfenntartó és fajfenntartó működését. 

 – Ismerjék az embrió fejlődésének és a különböző átalakulásos fejlődési módoknak a főbb 

szakaszait. 

 – Ismerjenek néhány példát az ivadékgondozás különféle formáira. 

 – Értsék a viselkedés biológiai alapjait. 

 – A testszerveződés és az anyagcsere-folyamatok alapján értsék, hogy a növények, a 

gombák és az állatok miért alkotnak külön országot az élőlények természetes 

rendszerében. 

 – Értsék az autotróf és heterotróf anyagcsere lényegét. 

 – Értsék meg, hogy a fotoszintézis folyamata miért alapvető a földi élővilág számára. 

 – Ismerjék a sejtek és szövetek legfontosabb jellemzőit. 

 – Tudjanak példákat mondani arra, hogy a szövetes növények a különféle életműködéseiket 

milyen testszerveződési formákkal valósítják meg. 

 – Ismerjék a zárvatermők szaporodásának, mag- és termésképzésének főbb szakaszait. 

 – Ismerjék a gombák legfontosabb jellemzőit. 

 – Szerezzenek gyakorlatot a mikroszkóp kezelésében és a látómezőben észlelt kép 

értelmezésében. 

 

 

Biológia 11. évfolyam________________________________________________________ 

Cél: 

A biológia tantárgy tanításának a 11. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók: 

 – megismerjék a sejtek összetevőit és a sejtekben lejátszódó legfontosabb folyamatokat, 

értelmezzék ábrák és mikroszkópos felvételek segítségével, 

 – felismerjék a sejtalkotók felépítése és működése közötti szoros összefüggés, megértsék a 

sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok között kapcsolatokat, 



217 

 

 – megismerjék az ember legfontosabb életműködéseit és az életműködések közti 

kapcsolatokat, 

 – megismerjék és megértsék a szabályozás szerepét az életfolyamatokban, 

 – megismerjék az ember szexuális folyamatainak biológiai folyamatait és társadalmi-etikai 

kapcsolódásait, kialakuljon a felelősségteljes nemi magatartásuk,  

 – megértsék az egészséges életmód, a tudatos táplálkozás fontosságát, az egészségkárosító 

szokások egyéni és társadalmi hátrányait, a rendszeres testmozgás szükségességét, 

 – ismerjék a magyar lakosság egészségügyi mutatóit – elemezzék az adatok változásait, 

vonjanak le következtetéseket, tudjanak a rizikófaktorokról, 

 – lássák be a megelőzés szükségességét és legyenek tájékozottak a megelőzés gyakorlatáról. 

 

Óraszámok: 

Heti óraszám: 2 óra - összesen 72 óra 

 

 Összes 

óra 

Gyakorlati 

óra 

Összefoglaló 

óra 

Ellenőrző 

óra 

Sejtbiológia. A sejtek kémiai felépítése, 

elektronmikroszkópus szerkezete és 

anyagcseréje 

20 5 1 1 

Az emberi szervezet szabályozó 

működése. A hormonrendszer felépítése, 

működése 

7 1 1 1 

Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Az idegrendszer felépítése és működése 

15 3 2 2 

Az ember önfenntartó működése és 

szabályozása. Kültakaró és a mozgás 
5 1 1  

Az ember önfenntartó működése és 

szabályozása. A táplálkozás, légzés, 

kiválasztás, vér és vérkeringés 

13 3 2 2 

Az ember önfenntartó működése és 

szabályozása. A szaporodás, 

egyedfejlődés és növekedés 

6 1 1 1 

Immunológiai szabályozás 5 1 1 1 

Év végi összefoglalás 1  1  

Összesen: 72 15 12 8 

 

 

Témakörök Követelmény 

Fejlesztési feladatok 



218 

 

Sejtbiológia. A sejtek kémiai felépítése, 

elektronmikroszkópos szerkezete, 

anyagcseréje 

A biogén elemek. A víz biológiai szempontból 

fontos tulajdonságai. A szénhidrátok, lipidek 

legfontosabb tulajdonságai. A fehérjék és 

nukleinsavak legfontosabb tulajdonságai, 

nukleotidok.  

A sejt fogalma. A sejtplazma és a biológiai 

membránok. Anyagforgalom a membránon 

keresztül, a passzív és aktív transzport 

jellemzői. A színtest és a mitokondrium. A 

sejtmag és a sejtosztódás-mitózis. 

Az anyagcsere áttekintése. Az enzimek, az 

enzimkatalízis. A felépítő és lebontó 

anyagcsere-folyamatok vázlata. A felépítő és 

lebontó folyamatok összefüggése. A sejtek 

energiaforgalma. A fotoszintézis, az erjedés és 

a biológiai oxidáció folyamatának lényege. A 

nukleinsavak és fehérjék szintézise. 

Az anyagcsere-folyamatok zavarai 

Az élő és az élettelen természet közös 

vonásainak megismertetése. A fizika, 

a kémia és a biológia kapcsolódási 

pontjainak láttatása. Az élet 

szervezettségének bemutatása. 

 

 

 

Az eukarióta sejtalkotók felépítésének és 

működésének megismertetése. 

A földi élet anyagi egységének 

megismertetése. 

 

A sejtszintű anyagcsere-folyamatok szerepe 

lényegének elsajátíttatása. A 

fotoszintézisnek a bioszférában jelentkező 

szerepének nyomatékosítása. Felhívni a 

figyelmet az anyagcsere zavarainak 

betegségeket 

eredményező hatására. 

 

Az emberi szervezet szabályozó működése. 

A hormonrendszer felépítése és működése 

A hormonális szabályozás alapelvei. A 

hipotalamusz–agyalapi mirigy rendszer. A 

pajzsmirigy, a mellékpajzsmirigy legfontosabb 

hormonjai és ezek hatása. A hasnyálmirigy, a 

mellékvese legfontosabb hormonjai és ezek 

hatása. A hormonrendszer betegségei. 

Megismertetni az emberszabályozó 

rendszerének felépítésének és működésének 

sejt- és szervezetszintű alapjait. Érzékeltetni 

a receptorok szerepét az élőlény 

fennmaradásában. Megértetni a szabályozó 

rendszerek szerepét az egyes működések 

összerendezésében. Ismertetni a 

leggyakoribb hibák következményeit. 

Felhívni a figyelmet az e rendszerek 
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Az emberi szervezet szabályozó működése 

Az idegrendszer felépítése és működése 

Az idegsejtek felépítése, az idegszövet. Az 

elemi idegjelenségek. A nyugalmi és akciós 

potenciál kialakulása. Az ingerület terjedése. A 

szinapszis. Az ember központi idegrendszere. 

A gerincvelő és az agy felépítése. Az ember 

környéki idegrendszere. Az idegrendszer 

szomatikus és vegetatív működése. Az 

idegrendszer mozgató működése. Az 

idegrendszer érző működése.  A bőrérző 

működése. Az íz- és szagérzékelés. A szem 

felépítése és működése. A hallószerv felépítése 

és működése. Az egyensúly érzékelése. Az 

emberi magatartás idegrendszeri alapjai. Az 

érzékszervek védelme és betegségei. 

 

működését hátrányosan befolyásoló 

tényezők veszélyeire. 

 

Az ember önfenntartó működése és 

szabályozása. A kültakaró és a mozgás.  

A bőr felépítése. A csontok szerkezete és 

kapcsolódása. A csontváz fontosabb részei. Az 

izmok felépítése, funkciója és kapcsolódása a 

vázrendszerhez.  

Érzékeltetni a bőr szerepét a szervezet 

homeosztázisának megőrzésében. Felhívni a 

figyelmet a megfelelő testtartás és a 

rendszeres testmozgás jelentőségére a váz- 

és izomrendszer felépítésének és 

működésének tükrében. 

Az ember önfenntartó működése és 

szabályozása. A táplálkozás, légzés, 

kiválasztás, vér és vérkeringés 

A táplálkozás. A tápcsatorna felépítése, 

szakaszai, alkotói és ezek feladata. A légzés. A 

légutak szakaszai és funkciói, a hangképzés. A 

tüdő felépítése, a gázcsere folyamata. A 

légzőmozgások.  Az emberi vér összetétele, 

alkotói, feladatuk. Az immunrendszer 

funkciója, a sejtes és az antitestes immunitás 

lényege.  A nyirokrendszer. A védőoltások. A 

vércsoportok Az anyagszállítás, a szív 

szerkezete és működése, a nagy és a kis vérkör 

funkciója. A kiválasztás. 

A vese felépítése és működése. A húgyutak. 

A tápcsatorna működésén keresztül láttatni 

a korszerű táplálkozás alapjait. 

Megismertetni a májnak a szervezetszintű 

anyagcserében betöltött szerepét. 

Megmutatni a légzés szerepét a szervezet 

működésében. A légzőszerv felépítésén 

keresztül felhívni a figyelmet az egészséget 

károsító hatásokra. 

A testfolyadékok összetételének 

megismertetése a szervezetben betöltött 

szerepe szempontjából. Bemutatni a szív és 

az érrendszer felépítésének, és kórós 

elváltozásainak működést módosító hatását. 

Bemutatni a fizika törvényeinek 

megjelenését a keringési rendszerben. 

Láttatni a fehérvérsejtek szerepét a 

szervezet védekezésében. Kialakítani az 

allergének terjedésének csökkentésének 

igényét. 
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Bemutatni, miért nélkülözhetetlen a 

kiválasztás az élet számára. 

Az ember önfenntartó működése és 

szabályozása. A szaporodás, egyedfejlődés és 

növekedés 

A sejtek osztódása meiózissal. A hím 

ivarszerv-rendszer felépítése és működése, 

hormonális szabályozása. A női ivarszerv-

rendszer felépítése és működése. A ciklus 

hormonális szabályozása. Az emberi 

szexualitás. A fogamzásgátlás módjai. Az 

ember egyedfejlődése.  Egészségügyi ismeretek 

(a tananyag megadott helyén).  

Ismertetni az ivarszervek felépítésén és 

működésén keresztül az ember életében a 

nemiség szerepét, jelentőségét, egyúttal az 

ezzel járó felelősséget. Felhívni a figyelmet 

az egyedfejlődés egyes szakaszainak 

élettani és pszichikai jellegzetességére, 

különös tekintettel az ember viselkedésére. 

Megértetni a sejtosztódások egyes 

típusainak szerepét az élőlények egyed- és 

törzsfejlődésében. 

Immunológiai szabályozás 

Az immunrendszer résztvevői, sejtes és 

oldékony komponensei, főbb feladatai.  

Veleszületett és az egyedi élet során szerzett 

immunválasz. 

A vércsoportok, vérátömlesztés,  

szervátültetés. 

Az allergia, autoimmun betegségek, a szerzett 

(pl. AIDS) és örökölt immunhiányok, valamint 

a rák és a fertőzések elleni immunválasz főbb 

mechanizmusai. 

A védőoltások szerepe a betegségek 

megelőzésében.  

Az immunrendszer bemutatása. 

A veleszületett és az egyedi élet során 

szerzett immunválasz kapcsolatának 

elemzése.  

Példák gyűjtése a higiénia, a gyógyszer- és 

táplálkozási allergiák első tüneteiről. 

A fertőzések és az életmód szerepének 

magyarázata az immunválaszban. 

 

 

 

Év végi követelmények: 

 – Ismerjék a sejtalkotók felépítése és működése közötti összefüggést, tudjanak a sejtszintű és 

a szervezetszintű életfolyamatok között kapcsolatot teremteni. 

 – A biológiai jelenségek magyarázatakor használják helyesen a kémia tananyagában 

megismert fogalmakat. 

 – Áttekintően ismerjék, hogy az egyes önfenntartó szervrendszerek működését, a fontosabb 

élettani jellemzőket mi, és hogyan szabályozza. Tudjanak megadott témát ismereteik 

alkalmazásával elemezni, érvelni egy álláspont mellett, grafikonról értékelni annak 

biológiai tartalmát. 

 – Értelmezzék az egészség megőrzését az élettelen és élő környezettel való kiegyensúlyozott 

együttélés eredményeként, a betegséget ennek az összhang megbomlásaként. 

 – Ismerjék fel az egészséget biztosító, erősítő értékeket. 
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Biológia 12. évfolyam________________________________________________________ 

Óraszámok: 

Heti óraszám: 1 óra – összesen 32 óra 

 Összes  

óra 

Gyakorlati 

óra 

Összefoglaló 

óra 

Ellenőrző  

óra 

Ökológia. Az élőlények 

környezete 

8 2 1 1 

Ökoszisztéma  5 1 1 1 

Életközösségek  
7  1 

1 

Genetika: az öröklődés 

molekuláris alapjai 
10   

 

Genetika: az öröklődés 
16   

 

Evolúció. Biológiai evolúció 6  1  

Rendszerbiológia és az evolúció  3  1 1 

Év végi összefoglalás  1  1  

Összesen: 64 4 10 4 

 

Cél: 

A biológia tantárgy tanításának a 12. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók:  

 – legyenek képesek önállóan megfogalmazni az öröklődés lényegét, 

 – tudjanak egyszerű genetikai feladatokat megoldani, 

 – elemezzenek egyszerű ökológiai grafikonokat, ábrázolásokat,  

 – értelmezzék a táplálkozási hálózatok, életközösségek mennyiségi jellemzőinek vázlatos 

ábrázolásait, 

 – önállóan ismertessék az életközösségek sajátságait rajzok, folyamatábrák segítségével, 

 – kialakuljon bennük a lakóhelyi környezet tipikus társulásainak ismerete, bővüljön 

fajismeretük, 

 – a magasabb szerveződési szintű rendszerek egyensúlyát befolyásoló tényezőit 

megismerjék, összehasonlítsák, 

 – megismerjenek különböző evolúciós elképzeléseket, ismereteiket alkalmazzák a vitákban, 

 – önállóan tájékozódjanak az élővilág természetes rendszerében, fogadják el, hogy a 

fejlődéstörténeti rendszer a természetes rendszer, 

 – tudják az embert elhelyezni a földi élővilágban, valamint a bioszféra folyamataiban és 

történetében, 

 – képesek legyenek belátni, hogy csak az egyének és a közösségek tudatos környezetkímélő 

magatartása akadályozhatja meg az olyan emberi tevékenységeket, amelyek a földi 

környezetet szélsőséges mértékben változtatják, illetve a változásokat olyan mértékben 

felgyorsítják, hogy az evolúció nem képes azt követni, 
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 – ismerkedjenek meg a biotechnológia egyes eredményeivel és problémáival, 

 – fokozódjon érzékenységük a biológia problémái iránt, tudjon bioetikai kérdésekben helyes 

álláspontot képviselni, alakuljon ki vitakészségük, 

-  felkészüljenek egy sikeres középszintű érettségi vizsgára. 

 

Témakörök Követelmény 

Fejlesztési feladatok 

Ökológia. Az élőlények környezete 

Egyed feletti szerveződési szintek. 

Élettelen környezeti tényezők. Az élőlények 

alkalmazkodása az élettelen környezeti 

tényezőkhöz; generalista, specialista, 

indikátor fajok. 

Az élőlények tűrőképessége. 

A populációk szerkezete, jellemzői. 

A populációk változása 

(populációdinamika): szaporodóképesség, 

termékenység, korlátolt és korlátlan 

növekedés. 

Az élő ökológiai tényezők – populációs 

kölcsönhatások. 

Környezetszennyezés, környezetvédelem. 

A magasabb szerveződési szintek 

megismerése, egyensúlyuk kialakulásának 

alapjai.  

Tűrőképességi görbék értelmezése. 

Víz, talaj és levegő vizsgálata. 

A testtömeg, a testfelület és az élőhely 

átlaghőmérséklete közötti összefüggések 

elemzése. 

Az egyes élőlény-populációk közti 

kölcsönhatások sokrétűségének példákkal 

történő igazolása.  

A fenntartható fejlődés lehető útjai, a 

környezettudatos magatartás nyomatékosítása. 

Magyarország fontosabb növénytársulásainak 

megismerése. 

Ökoszisztéma 

Az ökoszisztéma fogalma, az életközösség 

ökoszisztémaként való értelmezése.  

Anyagforgalom: termelők, fogyasztók és 

lebontók szerepe, táplálkozási lánc és hálózat 

különbsége. 

A szén, az oxigén, a víz és a nitrogén 

körforgása – az élőlények szerepe e 

folyamatokban. 

Az anyagforgalom és az energiaáramlás 

összefüggése, mennyiségi viszonyai az 

életközösségekben. 

Biológiai sokféleség a faj (faj/egyed 

diverzitás) és az ökoszisztéma szintjén (pl. 

élőhelyek sokfélesége, a tápláléklánc 

szintjeinek száma). 

A biomassza, a produkció és egyedszám 

fogalmának összehasonlító értelmezése. 

„Ökológiai produkció és energia 

piramis”értelmezése. 

Táplálékhálózatok értelmezése. Az 

életközösségek mennyiségi jellemzőinek 

vázlatos ábrázolása. 

A biomassza és a produkció globális éghajlati 

tényezőktől való függésének értelmezése.  

A globális éghajlat-változások lehetséges 

okainak és következményeinek elemzése. 

Globális környezeti problémák (fokozódó 

üvegházhatás, savas eső, „ózonlyuk”) 

következményeinek megismerésén keresztül 

az emberi tevékenység hatásának vizsgálata. 

Helyi problémák elemzése. 
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Életközösségek. 

Az életközösségek fogalma és jellemzői. A 

természetes életközösségek, mint 

önszabályozó rendszerek. Anyagforgalom, 

energiaáramlás. Az élővilág sokféleségének 

fontossága. Környezet- és természetvédelem. 

 

Genetika: az öröklődés molekuláris 

alapjai 

A DNS örökítőanyag-szerepe.  

RNS-szintézis és -érés. 

A genetikai kód és tulajdonságai. 

A fehérjeszintézis folyamata. 

A génműködés szabályozásának alapjai. 

A mutáció és típusai, valamint 

következményei (Down-kór, Klinefelter- és 

a Turner-szindróma, rák). 

A genetikai információ tárolása, 

megváltozása, kifejeződése, átadása, 

mesterséges megváltoztatása.  

Nukleotid szekvencia leolvasása. 

Plazmidok és az antibiotikum-rezisztencia, 

transzgenikus élőlény. 

DNS-chip, reproduktív klónozás (Dolly), 

GMO-növények és állatok, mitokondriális 

DNS.  

Humángenomprogramok, génterápia. 

A környezet és az epigenetikai hatások. 

Mutagén hatások. 

 

A DNS örökítő szerepének értelmezése. 

A kodonszótár használata a pontmutációk 

következményeinek levezetéséhez. 

 

Érvelés a géntechnológia alkalmazása mellett 

és ellen.  

A hétköznapi életben is elterjedten használt 

fogalmak (GMO, klón, gén stb.) jelentésének 

ismerete, szakszerű használata. 

A biotechnológia gyakorlati alkalmazási 

lehetőségeinek bemutatása példákon 

keresztül. 

A molekuláris genetika korlátainak és az 

ezzel kapcsolatos etikai megfontolásoknak a 

bemutatása. 

Genetika: az öröklődés 

Egy gén által meghatározott tulajdonság 

öröklődése. Egyes emberi tulajdonságok, 

betegségek öröklődése. Többgénes 

öröklődés. Kapcsoltság.   

A nem és a nemhez kapcsolt tulajdonságok 

öröklődése. A mennyiségi jellegek 

öröklődése. A gének és a környezet 

viszonya.  A mutációk típusai és 

következményei. 

A mutagén hatások és ezek következményei. 

A genetikai ismeretek, és kutatások 

jelentősége. 

A genetikai alapfogalmak megismerése. A 

fenotípus és a genotípus. Az öröklődési 

típusok megismerése: az intermedier 

öröklésmenet, a domináns–recesszív 

öröklésmenet és a kodominancia. 

Megismertetni a kromoszómális öröklődés 

egyes típusait. Elsajátíttatni az egyszerűbb 

genetikai feladatok megoldási módszerét. 

Bemutatni az ivar genetikai meghatározását, a 

nemhez kötött öröklődés jellegzetességeit. 

Láttatni a genetikai ismeretek előnyös voltát, 

ugyanakkor megvilágítani a genetikai 

ismeretek etikátlan felhasználásának 

veszélyeit. 
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Az evolúció  

Az evolúció lényege. A legfontosabb 

evolúciós tényezők. Az evolúció elmélete, a 

fajok kialakulása, Darwin munkássága. Az 

evolúció bizonyítékai. Az evolúció 

folyamata. A bioszféra evolúciója. Az ember 

evolúciója. 

Az evolúció mozgatórugóinak áttekintése. 

Ezek bizonyítékainak felhasználása 

a megismerésben. Az élet feltételeinek 

összegzése. Az életkeletkezés tudományos 

elképzelései. A kémiai evolúció és a sejt 

kialakulása főbb lépéseinek megismertetése. 

Az evolúciós szemlélet kialakítása a növény 

és állatvilág törzsfejlődésének megismerése 

során. Megismertetni az evolúció 

szabályszerűségeinek az ember 

kialakulásában játszott szerepét.  

Rendszerbiológia és evolúció 

A biológiai rendszerekben működő általános 

(hasonló és eltérő) törvényszerűségek. 

Az élet alapvető (biológiai) jellegzetességei.  

A bioszféra hierarchikus rendszerei. 

Bioinformatikai alapfogalmak. 

A biológiai hálózatok. 

 

A jövő kilátásai és új kihívásai a biológia 

várható fejlődésének tükrében. 

Az evolúcióelmélet és az evolúciós modell 

mai bizonyítékai. 

A bioetika alapjai. 

Az ökológia és az evolúcióbiológia 

kapcsolata. 

 

Az élő rendszerek minőségi és mennyiségi 

összefüggéseinek elemzése a rendszerelvű 

biológiai gondolkodás alapján. 

 

Betegségtérképek keresése az interneten, 

értelmezésük. 

 

A nemzetközileg elfogadott bioetikai 

alapelvek és törvények értékelése. 

 

 

Év végi követelmények 

 – Tudja jellemezni az egyes öröklődési típusokat, ismerje az öröklődés törvényszerűségeit. 

 – Legyen képes egyszerűbb genetikai feladatokat megoldani. 

-  Tudjon érvelni a természetvédelmi területek fontossága mellett és a környezetszennyező, 

környezetpusztító magatartás ellen. 

 – Lássa meg az összefüggést a környezetében előforduló élőlények életmódja és a környezet 

napi, illetve évi változása között. 

 – Legyen képes táplálkozási hálózatok, életközösségek elemzésére. 

 – Legyen képes egyszerűbb biológiai problémákat önállóan megoldani. 

 – Jusson el annak az elfogadásához, hogy az élőlények és az élővilág állandóan változnak. 

 – Ismerje a biológiai evolúció lényegét. 

 – Igényelje, hogy biológiai környezetét minél több oldalról, és minél részletesebben 

megismerje, használjon ehhez ismeretterjesztő folyóiratokat, könyveket, határozókat és 

egyéb információhordozókat. 
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 – Lássa világosan, hogy az örökítő anyag változatosságának csökkenése a földi élet számára 

veszélyes, ez legyen természetvédő tevékenységének egyik mozgatója. 

 – Lássa be, hogy egyes emberi tevékenységek a földi környezetet szélsőséges mértékben 

változtatják, illetve a változásokat olyan mértékben felgyorsítják, amit az evolúció nem 

képes követni. 

 – Alakuljanak ki azok a képességek, ivódjanak be azok a készségek, melyek használatával 

képessé válik a folyamatos környezettudatos magatartásra, biztosítva ezzel a hétköznapi 

élet minden területén a fenntartható fejlődés lehetőségét. 

 

Fizika 

FIZIKA 

FIZIKA 

10-11. évfolyam 

 

A megismerés módszerei között fontos kiindulópont a gyakorlati tapasztalatszerzés, kísérlet, 

mérés, ehhez kapcsolódik a tapasztalatok összegzése, a törvények megfogalmazása szóban és 

egyszerű matematikai formulákkal. A fizikatanításban ma már nélkülözhetetlen segéd- és 

munkaeszköz a számítógép. 

Célunk a korszerű természettudományos világkép alapjainak és a mindennapi élet 

szempontjából fontos gyakorlati fizikai ismeretek kellő mértékű elsajátítása. A tanuló érezze, 

hogy a fizikából tanultak segítséget adnak számára, hogy biztonságosabban közlekedjen, hogy 

majd energiatudatosan, olcsóbban éljen, hogy a természeti jelenségeket megfelelően értse és 

meg tudja magyarázni, az áltudományos reklámok ígéreteit helyesen tudja kezelni. 

 

Évfolyam Éves óraszám Heti óraszám 

10. 72 2 

11. 72 2 

12. 64 2 

 

 

Tematikai egység 
Minden mozog, a mozgás relatív – a mozgástan elemei  

Órakeret 20 óra  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kinematikai alapfogalmak, mennyiségek kísérleti alapokon történő 

kialakítása, illetve bővítése, az összefüggések (grafikus) ábrázolása és 

matematikai leírása. A természettudományos megismerés Galilei-féle 

módszerének bemutatása. A kísérletezési kompetencia fejlesztése a 

legegyszerűbb kézi mérésektől a számítógépes méréstechnikáig. A 

problémamegoldó képesség fejlesztése a grafikus ábrázolás és ehhez 

kapcsolódó egyszerű feladatok megoldása során (is).  

A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása hétköznapi jelenségekre, 

problémákra (pl. közlekedés, sport).  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények  

Alapfogalmak: 

a köznapi testek mozgásformái: 

haladó mozgás és forgás.  

 

Hely, hosszúság és idő mérése. 

Hosszúság, terület, térfogat, 

tömeg, sűrűség, idő, erő 

mérése. 

Hétköznapi helymeghatározás, 

úthálózat km-számítása.  

GPS-rendszer. 

A tanuló legyen képes a mozgásokról tanultak és a köznapi 

jelenségek összekapcsolására, a fizikai fogalmak helyes 

használatára, egyszerű számítások elvégzésére. 

Ismerje a mérés lényegi jellemzőit, a szabványos és a 

gyakorlati mértékegységeket. 

Legyen képes gyakorlatban alkalmazni a megismert mérési 

módszereket. 

  

 

A mozgás viszonylagossága, a 

vonatkoztatási rendszer. 

 

Galilei relativitási elve. 

Mindennapi tapasztalatok 

egyenletesen mozgó 

vonatkoztatási rendszerekben 

(autó, vonat). 

Alkalmazások:  

földrajzi koordináták; GPS; 

helymeghatározás, 

távolságmérés radarral. 

Tudatosítsa a viszonyítási rendszer alapvető szerepét, 

megválasztásának szabadságát és célszerűségét. 

Egyenes vonalú egyenletes 

mozgás kísérleti vizsgálata. 

Grafikus leírás. 

Sebesség, átlagsebesség. 

Sebességrekordok a sportban, 

sebességek az élővilágban. 

Értelmezze az egyenes vonalú egyenletes mozgás jellemző 

mennyiségeit, tudja azokat grafikusan ábrázolni és 

értelmezni. 

Egyenes vonalú egyenletesen 

változó mozgás kísérleti 

vizsgálata. 

Ismerje a változó mozgás általános fogalmát, értelmezze az 

átlag- és pillanatnyi sebességet. 

Ismerje a gyorsulás fogalmát, vektor-jellegét. 

Tudja ábrázolni az s-t, v-t, a-t grafikonokat. 

Tudjon egyszerű feladatokat megoldani. 

A szabadesés vizsgálata. 

A nehézségi gyorsulás 

meghatározása. 

Ismerje Galilei modern tudományteremtő, történelmi 

módszerének lényegét:  

– a jelenség megfigyelése, 
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– értelmező hipotézis felállítása, 

– számítások elvégzése,  

– az eredmény ellenőrzése célzott kísérletekkel. 

Összetett mozgások. 

Egymásra merőleges 

egyenletes mozgások összege. 

Vízszintes hajítás vizsgálata, 

értelmezése összetett 

mozgásként.  

Ismerje a mozgások függetlenségének elvét és legyen képes 

azt egyszerű esetekre (folyón átkelő csónak, eldobott labda 

pályája, a locsolócsőből kilépő vízsugár pályája) alkalmazni. 

Egyenletes körmozgás. 

A körmozgás, mint periodikus 

mozgás. 

A mozgás jellemzői (kerületi és 

szögjellemzők). 

A centripetális gyorsulás 

értelmezése. 

Ismerje a körmozgást leíró kerületi és szögjellemzőket és 

tudja alkalmazni azokat.  

Tudja értelmezni a centripetális gyorsulást. 

Mutasson be egyszerű kísérleteket, méréseket. Tudjon 

alapszintű feladatokat megoldani. 

A bolygók körmozgáshoz 

hasonló centrális mozgása, 

Kepler törvényei. Kopernikuszi 

világkép alapjai. 

A tanuló ismerje Kepler törvényeit, tudja azokat alkalmazni 

a Naprendszer bolygóira és mesterséges holdakra.  

Ismerje a geocentrikus és heliocentrikus világkép 

kultúrtörténeti dilemmáját és konfliktusát. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sebesség, átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, gyorsulás, vektorjelleg, 

mozgások összegződése, periódusidő, szögsebesség, centripetális 

gyorsulás. 

 

 

Tematikai egység 

Okok és okozatok (Arisztotelésztől Newtonig) –  

A newtoni mechanika elemei  

Órakeret 28 óra 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ösztönös arisztotelészi mozgásszemlélet tudatos lecserélése a 

newtoni dinamikus szemléletre. Az új szemléletű gondolkodásmód 

kiépítése. Az általános iskolában megismert sztatikus erőfogalom 

felcserélése a dinamikai szemléletűvel, rámutatva a két szemlélet 

összhangjára. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények  

A tehetetlenség törvénye 

(Newton I. axiómája). 

Mindennapos közlekedési 

tapasztalatok hirtelen 

Legyen képes a tanuló az arisztotelészi mozgásértelmezés 

elvetésére. 

Ismerje a tehetetlenség fogalmát és legyen képes az ezzel 

kapcsolatos hétköznapi jelenségek értelmezésére. 
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fékezésnél, a biztonsági öv 

szerepe. 

Az űrben, űrhajóban 

szabadon mozgó testek. 

Ismerje az inercia-(tehetetlenségi) rendszer fogalmát. 

Az erő fogalma. 

Az erő alak- és 

mozgásállapot-változtató 

hatása. 

Erőmérés rugós 

erőmérővel. 

A tanuló ismerje az erő alak- és mozgásállapot-változtató 

hatását, az erő mérését, mértékegységét, vektor-jellegét. 

Legyen képes erőt mérni rugós erőmérővel. 

Az erő mozgásállapot-

változtató (gyorsító) 

hatása – Newton II. 

axiómája. 

 

A tömeg, mint a 

tehetetlenség mértéke, a 

tömegközéppont fogalma. 

Tudja Newton II. törvényét, lássa kapcsolatát az erő 

szabványos mértékegységével.  

Ismerje a tehetetlen tömeg fogalmát. Értse a 

tömegközéppont szerepét a valóságos testek mozgásának 

értelmezése során. 

Erőtörvények, a dinamika 

alapegyenlete. 

A rugó erőtörvénye. 

A nehézségi erő és hatása. 

Tapadási és csúszási 

súrlódás. 

Alkalmazások: 

A súrlódás szerepe az autó 

gyorsításában, 

fékezésében. 

Szabadon eső testek 

súlytalansága. 

Ismerje, és tudja alkalmazni a tanult egyszerű 

erőtörvényeket. 

Legyen képes egyszerű feladatok megoldására, néhány 

egyszerű esetben: 

– állandó erővel húzott test;  

– mozgás lejtőn,  

– a súrlódás szerepe egyszerű mozgások esetén.  

Az egyenletes körmozgás 

dinamikája. 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: vezetés 

kanyarban, út megdöntése 

kanyarban, hullámvasút; 

függőleges síkban 

átforduló kocsi; műrepülés, 

körhinta, centrifuga. 

Értse, hogy az egyenletes körmozgást végző test gyorsulását 

(a centripetális gyorsulást) a testre ható erők eredője adja, 

ami mindig a kör középpontjába mutat. 

Newton gravitációs 

törvénye. 

Ismerje Newton gravitációs törvényét. Tudja, hogy a 

gravitációs kölcsönhatás a négy alapvető fizikai 
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Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

A nehézségi gyorsulás 

változása a Földön.  

Az árapály-jelenség 

kvalitatív magyarázata. A 

mesterséges holdak 

mozgása és a szabadesés. 

A súlytalanság értelmezése 

az űrállomáson. 

Geostacionárius műholdak, 

hírközlési műholdak.  

kölcsönhatás egyike, meghatározó jelentőségű az égi 

mechanikában. 

 

Legyen képes a gravitációs erőtörvényt alkalmazni egyszerű 

esetekre. 

Értse a gravitáció szerepét az űrkutatással, űrhajózással 

kapcsolatos közismert jelenségekben. 

A kölcsönhatás törvénye 

(Newton III. axiómája). 

Ismerje Newton III. axiómáját és egyszerű példákkal tudja 

azt illusztrálni. Értse, hogy az erő két test közötti 

kölcsönhatás. Legyen képes az erő és ellenerő világos 

megkülönböztetésére. 

A lendületváltozás és az 

erőhatás kapcsolata. 

Lendülettétel. 

Ismerje a lendület fogalmát, vektor-jellegét, a 

lendületváltozás és az erőhatás kapcsolatát.  

Tudja a lendülettételt. 

Lendületmegmaradás 

párkölcsönhatás (zárt 

rendszer) esetén.  

 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

 golyók, korongok 

ütközése. 

Ütközéses balesetek a 

közlekedésben. Miért 

veszélyes a koccanás? Az 

utas biztonságát védő 

technikai megoldások 

(biztonsági öv, légzsák, a 

gyűrődő karosszéria).  

A rakétameghajtás elve. 

Ismerje a lendületmegmaradás törvényét párkölcsönhatás 

esetén. Tudjon értelmezni egyszerű köznapi jelenségeket a 

lendület megmaradásának törvényével. 

Legyen képes egyszerű számítások és mérési feladatok 

megoldására. 

 

Értse a rakétameghajtás lényegét. 

Pontszerű test egyensúlya. A tanuló ismerje, és egyszerű esetekre tudja alkalmazni a 

pontszerű test egyensúlyi feltételét. Legyen képes 

erővektorok összegzésére. 

A kiterjedt test egyensúlya. 

 

Ismerje a kiterjedt test és a tömegközéppont fogalmát, tudja 

a kiterjedt test egyensúlyának kettős feltételét. 
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A kierjedt test, mint 

speciális pontrendszer, 

tömegközéppont. 

Forgatónyomaték. 

 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

emelők, tartószerkezetek, 

építészeti érdekességek (pl. 

gótikus támpillérek, 

boltívek. 

Ismerje az erő forgató hatását, a forgatónyomaték fogalmát. 

Legyen képes egyszerű számítások, mérések, szerkesztések 

elvégzésére. 

Deformálható testek 

egyensúlyi állapota. 

Ismerje Hooke törvényét, értse a rugalmas alakváltozás és a 

belső erők kapcsolatát. 

Pontrendszerek 

mozgásának vizsgálata, 

dinamikai értelmezése. 

Tudja, hogy az egymással kölcsönhatásban lévő testek 

mozgását az egyes testekre ható külső erők és a testek 

közötti kényszerkapcsolatok figyelembevételével lehetséges 

értelmezni.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Erő, párkölcsönhatás, lendület, lendületmegmaradás, erőtörvény, 

mozgásegyenlet, pontrendszer, rakétamozgás, ütközés.  

 

 

Tematikai egység 

Erőfeszítés és hasznosság 

Munka – Energia – Teljesítmény 

Órakeret 8 óra 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az általános iskolában tanult munka- és mechanikai energiafogalom 

elmélyítése és bővítése, a mechanikai energiamegmaradás igazolása 

speciális esetekre és az energiamegmaradás törvényének 

általánosítása. Az elméleti megközelítés mellett a fizikai ismeretek 

mindennapi alkalmazásának bemutatása, gyakorlása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények  

Fizikai munka és teljesítmény. A tanuló értse a fizikai munkavégzés és a teljesítmény 

fogalmát, ismerje mértékegységeiket. Legyen képes 

egyszerű feladatok megoldására. 

 

 

 

Munkatétel. Ismerje a munkatételt és tudja azt egyszerű esetekre 

alkalmazni. 

Mechanikai energiafajták 

(helyzeti energia, mozgási 

Ismerje az alapvető mechanikai energiafajtákat, és 

tudja azokat a gyakorlatban értelmezni. 
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energia, rugalmas energia). 

A mechanikai 

energiamegmaradás törvénye. 

Tudja egyszerű zárt rendszerek példáin keresztül 

értelmezni a mechanikai energiamegmaradás törvényét. 

Alkalmazások, jelenségek: a 

fékút és a sebesség kapcsolata, a 

követési távolság meghatározása. 

Tudja, hogy a mechanikai energiamegmaradás nem 

teljesül súrlódás, közegellenállás esetén, mert a 

rendszer mechanikailag nem zárt. Ilyenkor a 

mechanikai energiaveszteség a súrlódási erő 

munkájával egyenlő. 

Egyszerű gépek, hatásfok. 

Érdekességek, alkalmazások. 

Ókori gépezetek, mai 

alkalmazások. Az egyszerű 

gépek elvének felismerése az 

élővilágban. Egyszerű gépek az 

emberi szervezetben. 

Tudja a gyakorlatban használt egyszerű gépek 

működését értelmezni, ezzel kapcsolatban feladatokat 

megoldani. 

Értse, hogy az egyszerű gépekkel munka nem 

takarítható meg. 

Energia és egyensúlyi állapot.  Ismerje a stabil, labilis és közömbös egyensúlyi állapot 

fogalmát és tudja alkalmazni egyszerű esetekben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Munkavégzés, energia, helyzeti energia, mozgási energia, rugalmas 

energia, munkatétel, mechanikai energiamegmaradás. 

 

 

Tematikai egység 
Folyadékok és gázok mechanikája 

Órakeret 10 óra 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör jelentőségének bemutatása, mint a fizika egyik legrégebbi 

területe és egyúttal a legújabb kutatások színtere (pl. tengeri és légköri 

áramlások, a vízi- és szélenergia hasznosítása). A megismert fizikai 

törvények összekapcsolása a gyakorlati alkalmazásokkal. Önálló 

tanulói kísérletezéshez szükséges képességek fejlesztése, hétköznapi 

jelenségek fizikai értelmezésének gyakoroltatása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények  

Légnyomás kimutatása és 

mérése. 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: „Horror vacui” – 

mint egykori tudományos 

hipotézis. (Torricelli kísérlete 

vízzel, Guericke 

A tanuló ismerje a légnyomás fogalmát, 

mértékegységeit. 

 

Ismerjen néhány, a levegő nyomásával kapcsolatos, 

gyakorlati szempontból is fontos jelenséget.  
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vákuumkísérletei, Goethe-

barométer.) 

A légnyomás változásai. 

A légnyomás szerepe az időjárási 

jelenségekben, a barométer 

működése.  

Alkalmazott hidrosztatika. 

Pascal törvénye, hidrosztatikai 

nyomás. 

 

Hidraulikus gépek. 

Tudja alkalmazni hidrosztatikai ismereteit köznapi 

jelenségek értelmezésére. A tanult ismeretek alapján 

legyen képes (pl. hidraulikus gépek alkalmazásainak 

bemutatása).  

Felhajtóerő nyugvó 

folyadékokban és gázokban. 

Búvárharang, tengeralattjáró. 

Léghajó, hőlégballon. 

Legyen képes alkalmazni hidrosztatikai és aerosztatikai 

ismereteit köznapi jelenségek értelmezésére.  

Molekuláris erők folyadékokban 

(kohézió és adhézió). 

 

Felületi feszültség. 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

habok különleges tulajdonságai, 

mosószerek hatásmechanizmusa. 

Ismerje a felületi feszültség fogalmát. Ismerje a 

határfelületeknek azt a tulajdonságát, hogy minimumra 

törekszenek.  

Legyen tisztában a felületi jelenségek fontos szerepével 

az élő és élettelen természetben. 

Folyadékok és gázok áramlása.  

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: légköri áramlások, 

a szél értelmezése a 

nyomásviszonyok alapján, nagy 

tengeráramlásokat meghatározó 

környezeti hatások. 

Tudja, hogy az áramlások oka a nyomáskülönbség. 

Legyen képes köznapi áramlási jelenségek kvalitatív 

fizikai értelmezésére. 

 

Tudja értelmezni az áramlási sebesség változását a 

keresztmetszettel az anyagmegmaradás (kontinuitási 

egyenlet) alapján. 

Közegellenállás. 

 

Az áramló közegek energiája, a 

szél- és a vízi energia 

hasznosítása. 

Ismerje a közegellenállás jelenségét, tudja, hogy a 

közegellenállási erő sebességfüggő. 

Legyen tisztában a vízi és szélenergia jelentőségével, 

hasznosításának múltbeli és korszerű lehetőségeivel. A 

megújuló energiaforrások aktuális hazai hasznosítása.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás, viszkozitás, felületi feszültség, 

légnyomás, légáramlás, áramlási sebesség, aerodinamikai felhajtóerő, 

közegellenállás, szél- és vízienergia, szélerőmű, vízerőmű. 
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Tematikai egység 
Közel- és távolhatás – Elektromos töltés és erőtér 

Órakeret 8 óra 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektrosztatikus mező fizikai valóságként való elfogadtatása. A 

mező jellemzése a térerősség, potenciál és erővonalak segítségével. A 

problémamegoldó képesség fejlesztése jelenségek, kísérletek, 

mindennapi alkalmazások értelmezésével. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények  

Elektrosztatikai alapjelenségek. 

Elektromos kölcsönhatás.  

Elektromos töltés. 

A tanuló ismerje az elektrosztatikus alapjelenségeket, a 

pozitív és negatív töltést, tudjon egyszerű kísérleteket, 

jelenségeket értelmezni. 

 

 

Coulomb törvénye. 

(A töltés mértékegysége.) 

Ismerje a Coulomb-féle erőtörvényt. 

Az elektromos erőtér (mező).  

Az elektromos mező, mint a 

kölcsönhatás közvetítője. 

 

Az elektromos térerősség 

vektora, a tér szerkezetének 

szemléltetése erővonalakkal. 

 

A homogén elektromos mező. 

Az elektromos mező munkája 

homogén mezőben.  

Az elektromos feszültség 

fogalma. 

Ismerje a mező fogalmát, és létezését fogadja el anyagi 

objektumként. Tudja, hogy az elektromos mező 

forrása/i a töltés/töltések.  

Ismerje a mezőt jellemző térerősséget, értse az 

erővonalak jelentését. 

Ismerje a homogén elektromos mező fogalmát és 

jellemzését. 

Ismerje az elektromos feszültség fogalmát. 

Tudja, hogy a töltés mozgatása során végzett munka 

nem függ az úttól, csak a kezdeti és végállapotok 

helyzetétől. 

Legyen képes homogén elektromos térrel kapcsolatos 

elemi feladatok megoldására. 

Töltés eloszlása fémes vezetőn. 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: légköri 

elektromosság, csúcshatás, 

villámhárító, Faraday-kalitka, 

árnyékolás. Miért véd az autó 

karosszériája a villámtól? 

Elektromos koromleválasztó. 

A fénymásoló működése. 

Tudja, hogy a fémre felvitt töltések a felületen 

helyezkednek el. 

Ismerje az elektromos megosztás, a csúcshatás 

jelenségét, a Faraday-kalitka és a villámhárító 

működését és gyakorlati jelentőségét.  

Kapacitás fogalma. 

 

A síkkondenzátor kapacitása. 

Ismerje a kapacitás fogalmát, a síkkondenzátor terét. 

 

Tudja értelmezni kondenzátorok soros és párhuzamos 
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Kondenzátorok kapcsolása. 

 

A kondenzátor energiája. 

Az elektromos mező energiája. 

kapcsolását. 

Egyszerű kísérletek alapján tudja értelmezni, hogy a 

feltöltött kondenzátornak, azaz a kondenzátor 

elektromos terének energiája van. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Töltés, elektromos erőtér, térerősség, erővonalrendszer, feszültség, 

potenciál, kondenzátor, az elektromos tér energiája. 

 

 

Tematikai egység 
A mozgó töltések – az egyenáram 

Órakeret 16 óra 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyenáram értelmezése, mint a töltések áramlása. Az elektromos 

áram jellemzése hatásain keresztül (hőhatás, mágneses, vegyi és 

biológiai hatás). Az elméleten alapuló gyakorlati ismeretek kialakítása 

(egyszerű hálózatok ismerete, ezekkel kapcsolatos egyszerű 

számítások, telepek, akkumulátorok, elektromágnesek, motorok). Az 

energiatudatos magatartás fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények  

Az elektromos áram fogalma, 

kapcsolata a fémes vezetőkben 

zajló töltésmozgással.  

A zárt áramkör. 

 

Jelenségek, alkalmazások: Volta-

oszlop, laposelem, rúdelem, 

napelem. 

A tanuló ismerje az elektromos áram fogalmát, 

mértékegységét, mérését. Tudja, hogy az egyenáramú 

áramforrások feszültségét, pólusainak polaritását nem 

elektromos jellegű belső folyamatok (gyakran 

töltésátrendeződéssel járó kémiai vagy más 

folyamatok) biztosítják. 

Ismerje az elektromos áramkör legfontosabb részeit, az 

áramkör ábrázolását kapcsolási rajzon.  

 

 

Ohm törvénye, áram- és 

feszültségmérés. 

Fogyasztók (vezetékek) 

ellenállása. Fajlagos ellenállás. 

 

Ohm törvénye teljes áramkörre. 

Elektromotoros erő, 

kapocsfeszültség, a belső 

ellenállás fogalma. 

 

Az elektromos mező munkája az 

áramkörben. Az elektromos 

teljesítmény. 

Ismerje az elektromos ellenállás, fajlagos ellenállás 

fogalmát, mértékegységét és mérésének módját. 

 

Tudja Ohm törvényét. Legyen képes egyszerű 

számításokat végezni Ohm törvénye alapján. 

 

Ismerje a telepet jellemző elektromotoros erő és a belső 

ellenállás fogalmát, Ohm törvényét teljes áramkörre. 

 

Tudja értelmezni az elektromos áram teljesítményét, 

munkáját. 

Legyen képes egyszerű számítások elvégzésére. Tudja 

értelmezni a fogyasztókon feltüntetett 
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Az elektromos áram hőhatása. 

Fogyasztók a háztartásban, 

fogyasztásmérés, az 

energiatakarékosság lehetőségei. 

teljesítményadatokat. Az energiatakarékosság 

fontosságának bemutatása. 

Összetett hálózatok.  

Ellenállások kapcsolása. Az 

eredő ellenállás fogalma, 

számítása. 

Tudja a hálózatok törvényeit alkalmazni ellenállás-

kapcsolások eredőjének számítása során.  

Az áram vegyi hatása. 

 

Az áram biológiai hatása. 

Tudja, hogy az elektrolitokban mozgó ionok jelentik az 

áramot. Ismerje az elektrolízis fogalmát, néhány 

gyakorlati alkalmazását. 

Értse, hogy az áram vegyi hatása és az élő 

szervezeteket gyógyító és károsító hatása között 

összefüggés van.  

Ismerje az alapvető elektromos érintésvédelmi 

szabályokat és azokat a gyakorlatban is tartsa be. 

Mágneses mező (permanens 

mágnesek). 

Permanens mágnesek 

kölcsönhatása, a mágnesek tere. 

 

Az egyenáram mágneses hatása. 

Áram és mágnes kölcsönhatása.  

Egyenes vezetőben folyó 

egyenáram mágneses terének 

vizsgálata. A mágneses mezőt 

jellemző indukcióvektor 

fogalma, mágneses 

indukcióvonalak.  

A vasmag (ferromágneses közeg) 

szerepe a mágneses hatás 

szempontjából. Az áramjárta 

vezetőre ható erő mágneses 

térben. 

Az elektromágnes és gyakorlati 

alkalmazásai. 

 

Az elektromotor működése. 

Tudja bemutatni az áram mágneses terét egyszerű 

kísérlettel. 

Ismerje a tér jellemzésére alkalmas mágneses 

indukcióvektor fogalmát.  

Legyen képes a mágneses és az elektromos mező 

jellemzőinek összehasonlítására, a hasonlóságok és 

különbségek bemutatására. 

 

Tudja értelmezni az áramra ható erőt mágneses térben. 

 

Ismerje az egyenáramú motor működésének elvét.  

Lorentz-erő – mágneses tér 

hatása mozgó szabad töltésekre. 

Ismerje a Lorentz-erő fogalmát és tudja alkalmazni 

néhány jelenség értelmezésére (katódsugárcső, 

ciklotron). 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Áramkör, ellenállás, fajlagos ellenállás, az egyenáram teljesítménye és 

munkája, elektromotoros erő, belső ellenállás, az áram hatásai (hő, 

kémiai, biológiai, mágneses), elektromágnes, Lorentz-erő, elektromotor. 

Tematikai egység 

Hőhatások és állapotváltozások – hőtani alapjelenségek, 

gáztörvények 

Órakeret 10 óra 

 

Előzetes tudás 
Hőmérséklet, hőmérséklet mérése. A gázokról kémiából tanult 

ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hőtágulás jelenségének tárgyalása, mint a hőmérséklet mérésének 

klasszikus alapjelensége.  A gázok anyagi minőségtől független 

hőtágulásán alapuló Kelvin féle „abszolút” hőmérsékleti skála 

bevezetése. Gázok állapotjelzői közt fennálló összefüggések kísérleti 

és elméleti vizsgálata.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények  

A hőmérséklet, hőmérők, 

hőmérsékleti skálák. 

Ismerje a tanuló a hőmérsékletmérésre leginkább 

elterjedt Celsius-skálát, néhány gyakorlatban használt 

hőmérő működési elvét. Legyen gyakorlata 

hőmérsékleti grafikonok olvasásában. 

 

 

 

Hőtágulás. 

Szilárd anyagok lineáris, felületi 

és térfogati hőtágulása. 

Folyadékok hőtágulása. 

Ismerje a hőtágulás jelenségét szilárd anyagok és 

folyadékok esetén. Tudja a hőtágulás jelentőségét a 

köznapi életben, ismerje a víz különleges hőtágulási 

sajátosságát. 

Gázok állapotjelzői, 

összefüggéseik. 

Boyle-Mariotte-törvény,  

Gay-Lussac-törvények. 

 

A Kelvin-féle gázhőmérsékleti 

skála.  

Ismerje a tanuló a gázok alapvető állapotjelzőit, az 

állapotjelzők közötti páronként kimérhető 

összefüggéseket. 

 

Ismerje a Kelvin-féle hőmérsékleti skálát és legyen 

képes a két alapvető hőmérsékleti skála közti 

átszámításokra. Tudja értelmezni az abszolút nulla fok 

jelentését. Tudja, hogy a gázok döntő többsége átlagos 

körülmények között az anyagi minőségüktől 

függetlenül hasonló fizikai sajátságokat mutat. Ismerje 

az ideális gázok állapotjelzői között felírható 

összefüggést, az állapotegyenletet és tudjon ennek 

segítségével egyszerű feladatokat megoldani. 

Az ideális gáz állapotegyenlete. Tudja a gázok állapotegyenletét mint az állapotjelzők 

közt fennálló összefüggést. 
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Ismerje az izoterm, izochor és izobár, adiabatikus 

állapotváltozásokat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hőmérséklet, hőmérsékletmérés, hőmérsékleti skála, lineáris és térfogati 

hőtágulás, állapotegyenlet, egyesített gáztörvény, állapotváltozás, izochor, 

izoterm, izobár változás, Kelvin-skála. 

 

 

Tematikai egység 

Részecskék rendezett és rendezetlen mozgása –  

A molekuláris hőelmélet elemei  

Órakeret 4 óra 

 

Előzetes tudás 

Az anyag atomos szerkezete, az anyag golyómodellje, gázok nyomása, 

rugalmas ütközés, lendületváltozás, mozgási energia, kémiai 

részecskék tömege. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gázok makroszkopikus jellemzőinek értelmezése a modell alapján, a 

nyomás, hőmérséklet – átlagos kinetikus energia, „belső energia”. A 

melegítés hatására fellépő hőmérséklet-növekedésnek és a belső 

energia változásának a modellre alapozott fogalmi összekapcsolása 

révén a hőtan főtételei megértésének előkészítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények  

Az ideális gáz kinetikus modellje. A tanuló ismerje a gázok univerzális tulajdonságait 

magyarázó részecske-modellt. 

 

A gáz nyomásának és 

hőmérsékletének értelmezése. 

Értse a gáz nyomásának és hőmérsékletének a 

modellből kapott szemléletes magyarázatát.  

Az ekvipartíció tétele, a 

részecskék szabadsági fokának 

fogalma. 

Gázok moláris és fajlagos 

hőkapacitása.  

Ismerje az ekvipartíció-tételt, a gázrészecskék átlagos 

kinetikus energiája és a hőmérséklet közti kapcsolatot. 

Lássa, hogy a gázok melegítése során a gáz energiája 

nő, a melegítés lényege energiaátadás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modellalkotás, kinetikus gázmodell, nyomás, hőmérséklet, ekvipartíció. 

 

 

Tematikai egység 
Energia, hő és munka – a hőtan főtételei 

Órakeret 15 óra 
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Előzetes tudás 
Munka, kinetikus energia, energiamegmaradás, hőmérséklet, 

melegítés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hőtan főtételeinek tárgyalása során annak megértetése, hogy a 

természetben lejátszódó folyamatokat általános törvények írják le. Az 

energiafogalom általánosítása, az energiamegmaradás törvényének 

kiterjesztése. A termodinamikai gépek működésének értelmezése, a 

termodinamikai hatásfok korlátos voltának megértetése. Annak 

elfogadtatása, hogy energia befektetése nélkül nem működik egyetlen 

gép, berendezés sem, örökmozgók nem léteznek. A hőtani főtételek 

univerzális (a természettudományokban általánosan érvényes) 

tartalmának bemutatása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények  

Melegítés munkavégzéssel. 

(Az ősember tűzgyújtása.) 

 

A belső energia fogalmának 

kialakítása. 

 

A belső energia megváltoztatása.  

Tudja a tanuló, hogy a melegítés lényege energiaátadás, 

„hőanyag” nincs! 

 

Ismerje a tanuló a belső energia fogalmát, mint a 

gázrészecskék energiájának összegét. Tudja, hogy a 

belső energia melegítéssel és/vagy munkavégzéssel 

változtatható. 

 

 

A termodinamika I. főtétele. 

 

Alkalmazások konkrét fizikai, 

kémiai, biológiai példákon. 

Egyszerű számítások. 

Ismerje a termodinamika I. főtételét mint az 

energiamegmaradás általánosított megfogalmazását. 

Az I. főtétel alapján tudja energetikai szempontból 

értelmezni a gázok korábban tanult speciális 

állapotváltozásait. Kvalitatív példák alapján fogadja el, 

hogy az I. főtétel általános természeti törvény, ami 

fizikai, kémiai, biológiai, geológiai folyamatokra 

egyaránt érvényes. 

Hőerőgép. 

Gázzal végzett körfolyamatok. 

A hőerőgépek hatásfoka. 

Az élő szervezet hőerőgépszerű 

működése. 

Gázok körfolyamatainak elméleti vizsgálata alapján 

értse meg a hőerőgép, hűtőgép, hőszivattyú 

működésének alapelvét. Tudja, hogy a hőerőgépek 

hatásfoka lényegesen kisebb, mint 100%. Tudja 

kvalitatív szinten alkalmazni a főtételt a gyakorlatban 

használt hőerőgépek, működő modellek energetikai 

magyarázatára. Energetikai szempontból lássa a lényegi 

hasonlóságot a hőerőgépek és az élő szervezetek 

működése között. 

Az „örökmozgó” lehetetlensége. Tudja, hogy „örökmozgó” (energiabetáplálás nélküli 

hőerőgép) nem létezhet!  
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A természeti folyamatok iránya. 

 

A spontán termikus folyamatok 

iránya, a folyamatok 

megfordításának lehetősége. 

Ismerje a reverzibilis és irreverzibilis változások 

fogalmát. Tudja, hogy a természetben az irreverzibilitás 

a meghatározó. 

Kísérleti tapasztalatok alapján lássa, hogy a különböző 

hőmérsékletű testek közti termikus kölcsönhatás iránya 

meghatározott: a magasabb hőmérsékletű test energiát 

ad át az alacsonyabb hőmérsékletűnek; a folyamat 

addig tart, amíg a hőmérsékletek kiegyenlítődnek.  A 

spontán folyamat iránya csak energiabefektetés árán 

változtatható meg. 

A termodinamika II. főtétele. Ismerje a hőtan II. főtételét és tudja, hogy kimondása 

tapasztalati alapon történik. Tudja, hogy a hőtan II. 

főtétele általános természettörvény, a fizikán túl 

minden természettudomány és a műszaki tudományok 

is alapvetőnek tekintik. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Főtétel, hőerőgép, reverzibilitás, irreverzibilitás, örökmozgó. 

 

 

Tematikai egység 

Hőfelvétel hőmérsékletváltozás nélkül – halmazállapot-

változások 

Órakeret 5 óra 

 

Előzetes tudás Halmazállapotok szerkezeti jellemzői (kémia), a hőtan főtételei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A halmazállapotok jellemző tulajdonságainak és a halmazállapot-

változások energetikai hátterének tárgyalása, bemutatása. A 

halmazállapot-változásokkal kapcsolatos mindennapi jelenségek 

értelmezése a fizikában és a társ-természettudományok területén is.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények  

A halmazállapotok 

makroszkopikus jellemzése, 

energetikai és mikroszerkezeti 

értelmezése. 

A tanuló tudja az anyag különböző halmazállapotait 

(szilárd, folyadék- és gázállapot) makroszkopikus 

fizikai tulajdonságaik alapján jellemezni. Lássa, hogy 

ugyanazon anyag különböző halmazállapotai esetén a 

belsőenergia-értékek különböznek, a halmazállapot 

megváltozása energiaközlést (elvonást) igényel. 

 

 

Az olvadás és a fagyás jellemzői. 

A halmazállapot-változás 

energetikai értelmezése.  

Ismerje az olvadás, fagyás fogalmát, jellemző 

paramétereit (olvadáspont, olvadáshő). Legyen képes 

egyszerű kalorikus feladatok megoldására. Ismerje a 
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Jelenségek, alkalmazások: 

A hűtés mértéke és a hűtési 

sebesség meghatározza a 

megszilárduló anyag mikro-

szerkezetét és ezen keresztül sok 

tulajdonságát. Fontos a 

kohászatban, mirelit-iparban. Ha 

a hűlés túl gyors, nincs 

kristályosodás – az olvadék 

üvegként szilárdul meg. 

fagyás és olvadás szerepét a mindennapi életben. 

Párolgás és lecsapódás (forrás). 

A párolgás (forrás), lecsapódás 

jellemzői. Halmazállapot-

változások a természetben. A 

halmazállapot-változás 

energetikai értelmezése. 

Jelenségek, alkalmazások: a 

„kuktafazék” működése (a 

forráspont nyomásfüggése), a 

párolgás hűtő hatása, 

szublimáció, desztilláció, 

szárítás, csapadékformák. 

Ismerje a párolgás, forrás, lecsapódás jelenségét, 

mennyiségi jellemzőit. Legyen képes egyszerű 

számítások elvégzésére, a jelenségek felismerésére a 

hétköznapi életben (időjárás). Ismerje a forráspont 

nyomásfüggésének gyakorlati jelentőségét és annak 

alkalmazását. 

Legyen képes egyszerű kalorikus feladatok 

megoldására számítással. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmazállapot (gáz, folyadék, szilárd), halmazállapot-változás (olvadás, 

fagyás, párolgás, lecsapódás, forrás). 

 

 

Tematikai egység 
Mindennapok hőtan 

Órakeret 4 óra 
 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fizika és a mindennapi jelenségek kapcsolatának, a fizikai ismeretek 

hasznosságának tudatosítása. Kiscsoportos projektmunka otthoni, 

internetes és könyvtári témakutatással, adatgyűjtéssel, kísérletezés 

tanári irányítással. A csoportok eredményeinek bemutatása, 

megvitatása, értékelése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények  

Feldolgozásra ajánlott témák: Kísérleti munka tervezése csoportmunkában, a 
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 Halmazállapot-változások a 

természetben. 

 Korszerű fűtés, hőszigetelés a 

lakásban. 

 Hőkamerás felvételek. 

 Hogyan készít meleg vizet a 

napkollektor. 

 Hőtan a konyhában. 

 Naperőmű. 

 A vízerőmű és a hőerőmű 

összehasonlító vizsgálata. 

 Az élő szervezet mint 

termodinamikai gép. 

 Az UV- és az IR-sugárzás 

egészségügyi hatása. 

 Látszólagos „örökmozgók” 

működésének vizsgálata. 

feladatok felosztása. 

A kísérletek megtervezése, a mérések elvégzése, az 

eredmények rögzítése. 

Az eredmények nyilvános bemutatása kiselőadások, 

kísérleti bemutató formájában.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A hőtani tematikai egységek kulcsfogalmai. 

 

Ismétlésre és számonkérésre 16 óra 

 

 

12. évfolyam 

 

Az atommodellek fejlődésének bemutatása jó lehetőséget ad a fizikai törvények feltárásában 

alapvető modellezés lényegének koncentrált bemutatására. Az atomszerkezetek megismerésén 

keresztül jól kapcsolható a fizikai és a kémiai ismeretanyag, illetve megtárgyalható a kémiai 

kötésekkel összetartott kristályos és cseppfolyós anyagok mikroszerkezete és fizikai sajátságai 

közti kapcsolat. Ez utóbbi témának fontos része a félvezetők tárgyalása.  

A magfizika tárgyalása az elméleti alapozáson túl magába foglalja a nukleáris technika 

kérdéskörét, annak kockázati tényezőit is. A Csillagászat és asztrofizika fejezet a klasszikus 

csillagászati ismeretek rendszerezése után a magfizikához jól kapcsolódó csillagszerkezeti és 

kozmológiai kérdésekkel folytatódik.  

 

Tematikai egység Mechanikai rezgések, hullámok  
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Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás 

A forgásszögek szögfüggvényei. A dinamika alapegyenlete, a rugó 

erőtörvénye, kinetikus energia, rugóenergia, sebesség, hangtani 

jelenségek, alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mechanikai rezgések tárgyalásával a váltakozó áramok és az 

elektromágneses rezgések megértésének előkészítése. A rezgések 

szerepének bemutatása a mindennapi életben. A mechanikai hullámok 

tárgyalása. A rezgésállapot terjedésének és a hullám időbeli és térbeli 

periodicitásának leírásával az elektromágneses hullámok megértését 

alapozza meg. Hangtan tárgyalása a fizikai fogalmak és a köznapi 

jelenségek összekapcsolásával. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények  

A rugóra akasztott rezgő test 

kinematikai vizsgálata. 

 

A rezgésidő meghatározása. 

A tanuló ismerje a rezgő test jellemző paramétereit 

(amplitúdó, rezgésidő, frekvencia). 

Ismerje és tudja grafikusan ábrázolni a mozgás kitérés-

idő, sebesség-idő, gyorsulás-idő függvényeit. Tudja, 

hogy a rezgésidőt a test tömege és a rugóállandó 

határozza meg. 

 

A rezgés dinamikai vizsgálata. Tudja, hogy a harmonikus rezgés dinamikai feltétele a 

lineáris erőtörvény. Legyen képes felírni a rugón rezgő 

test mozgásegyenletét. 

A rezgőmozgás energetikai 

vizsgálata. 

A mechanikai 

energiamegmaradás harmonikus 

rezgés esetén. 

Legyen képes az energiaviszonyok kvalitatív 

értelmezésére a rezgés során. Tudja, hogy a feszülő 

rugó energiája a test mozgási energiájává alakul, majd 

újból rugóenergiává. Ha a csillapító hatások 

elhanyagolhatók, a rezgésre érvényes a mechanikai 

energia megmaradása.  

Tudja, hogy a környezeti hatások (súrlódás, 

közegellenállás) miatt a rezgés csillapodik. 

 

Ismerje a rezonancia jelenségét és ennek gyakorlati 

jelentőségét. 

A hullám fogalma, jellemzői. A tanuló tudja, hogy a mechanikai hullám a 

rezgésállapot terjedése valamely közegben, miközben 

anyagi részecskék nem haladnak a hullámmal, a 

hullámban energia terjed. 

Hullámterjedés egy dimenzióban, Kötélhullámok esetén értelmezze a jellemző 
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kötélhullámok. mennyiségeket (hullámhossz, periódusidő). 

Ismerje a terjedési sebesség, a hullámhossz és a 

periódusidő kapcsolatát. 

Ismerje a longitudinális és transzverzális hullámok 

fogalmát. 

Felületi hullámok.  

Hullámok visszaverődése, törése.  

Hullámok találkozása, 

állóhullámok. 

Hullámok interferenciája, az 

erősítés és a gyengítés feltételei. 

Hullámkádas kísérletek alapján értelmezze a hullámok 

visszaverődését, törését. 

Tudja, hogy a hullámok akadálytalanul áthaladhatnak 

egymáson.  

Értse az interferencia jelenségét és értelmezze az 

erősítés és gyengítés (kioltás) feltételeit. 

Térbeli hullámok. 

Jelenségek: földrengéshullámok, 

lemeztektonika. 

Tudja, hogy alkalmas frekvenciájú rezgés állandósult 

hullámállapotot (állóhullám) eredményezhet. 

A hang mint a térben terjedő 

hullám. 

 

A hang fizikai jellemzői. 

Alkalmazások: hallásvizsgálat. 

Hangszerek, a zenei hang 

jellemzői. 

 

Ultrahang és infrahang.  

 

Zajszennyeződés fogalma. 

Tudja, hogy a hang mechanikai rezgés, ami a 

levegőben longitudinális hullámként terjed. 

Ismerje a hangmagasság, a hangerősség, a terjedési 

sebesség fogalmát. 

Legyen képes legalább egy hangszer működésének 

magyarázatára.  

Ismerje az ultrahang és az infrahang fogalmát, 

gyakorlati alkalmazását. 

Ismerje a hallás fizikai alapjait, a hallásküszöb és a 

zajszennyezés fogalmát.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Harmonikus rezgés, lineáris erőtörvény, rezgésidő, hullám, hullámhossz, 

periódusidő, transzverzális hullám, longitudinális hullám, hullámtörés, 

interferencia, állóhullám, hanghullám, hangsebesség, hangmagasság, 

hangerő, rezonancia. 

 

 

Tematikai egység 

Mágnesség és elektromosság –  

Elektromágneses indukció, váltóáramú hálózatok 

Órakeret 12 óra 

 

Előzetes tudás Mágneses tér, az áram mágneses hatása, feszültség, áram. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az indukált elektromos mező és a nyugvó töltések által keltett erőtér 

közötti lényeges szerkezeti különbség kiemelése. Az elektromágneses 

indukció gyakorlati jelentőségének bemutatása. Energia hálózatok 

ismerete és az energiatakarékosság fogalmának kialakítása a 

fiatalokban.  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények  

Az elektromágneses indukció 

jelensége. 

A tanuló ismerje a mozgási indukció alapjelenségét, és 

tudja azt a Lorentz-erő segítségével értelmezni. 

 

A mozgási indukció. Ismerje a nyugalmi indukció jelenségét.  

A nyugalmi indukció. Tudja értelmezni Lenz törvényét az indukció 

jelenségeire. 

Váltakozó feszültség keltése, a 

váltóáramú generátor elve 

(mozgási indukció mágneses 

térben forgatott tekercsben). 

Értelmezze a váltakozó feszültség keletkezését 

mozgásindukcióval. 

Ismerje a szinuszosan váltakozó feszültséget és áramot 

leíró függvényt, tudja értelmezni a benne szereplő 

mennyiségeket. 

Lenz törvénye. 

A váltakozó feszültség és áram 

jellemző paraméterei. 

Ismerje Lenz törvényét. 

Ismerje a váltakozó áram effektív hatását leíró 

mennyiségeket (effektív feszültség, áram, 

teljesítmény). 

Ohm törvénye váltóáramú 

hálózatban. 

Értse, hogy a tekercs és a kondenzátor ellenállásként 

viselkedik a váltakozó áramú hálózatban. 

Transzformátor. 

Gyakorlati alkalmazások. 

Értelmezze a transzformátor működését az 

indukciótörvény alapján. 

Tudjon példákat a transzformátorok gyakorlati 

alkalmazására. 

Az önindukció jelensége. Ismerje az önindukció jelenségét és szerepét a 

gyakorlatban.  

Az elektromos energiahálózat. 

A háromfázisú energiahálózat 

jellemzői. 

Az energia szállítása az erőműtől 

a fogyasztóig. 

Távvezeték, transzformátorok. 

 

Az elektromos energiafogyasztás 

mérése. 

Az energiatakarékosság 

lehetőségei. 

 

Tudomány- és technikatörténet. 

Jedlik Ányos, Siemens szerepe. 

Ismerje a hálózati elektromos energia előállításának 

gyakorlati megvalósítását, az elektromos 

energiahálózat felépítését és működésének alapjait. 

 

Ismerje az elektromos energiafogyasztás mérésének 

fizikai alapjait, az energiatakarékosság gyakorlati 

lehetőségeit a köznapi életben. 
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Ganz, Diesel mozdonya. 

A transzformátor magyar 

feltalálói. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozgási indukció, nyugalmi indukció, önindukció, váltóáramú generátor, 

váltóáramú elektromos hálózat. 

 

 

Tematikai egység 

Rádió, televízió, mobiltelefon –  

Elektromágneses rezgések, hullámok 

Órakeret 6 óra 

 

Előzetes tudás 
Elektromágneses indukció, önindukció, kondenzátor, kapacitás, 

váltakozó áram.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektromágneses sugárzások fizikai hátterének bemutatása. Az 

elektromágneses hullámok spektrumának bemutatása, 

érzékszerveinkkel, illetve műszereinkkel érzékelt egyes spektrum-

tartományai jellemzőinek kiemelése. Az információ elektromágneses 

úton történő továbbításának elméleti és kísérleti megalapozása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények  

Az elektromágneses rezgőkör, 

elektromágneses rezgések. 

A tanuló ismerje az elektromágneses rezgőkör 

felépítését és működését. 

 

 

Elektromágneses hullám, 

hullámjelenségek. 

 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

információtovábbítás 

elektromágneses hullámokkal. 

Ismerje az elektromágneses hullám fogalmát, tudja, 

hogy az elektromágneses hullámok fénysebességgel 

terjednek, a terjedéshez nincs szükség közegre. Távoli, 

rezonanciára hangolt rezgőkörök között az 

elektromágneses hullámok révén energiaátvitel 

lehetséges fémes összeköttetés nélkül. Az 

információtovábbítás új útjai. 

Az elektromágneses spektrum. 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

hőfénykép, röntgenteleszkóp, 

rádiótávcső. 

Ismerje az elektromágneses hullámok 

frekvenciatartományokra osztható spektrumát és az 

egyes tartományok jellemzőit. 

Az elektromágneses hullámok 

gyakorlati alkalmazása. 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: a rádiózás fizikai 

alapjai. A tévéadás és -vétel elvi 

Tudja, hogy az elektromágneses hullámban energia 

terjed. 

 

Legyen képes példákon bemutatni az elektromágneses 

hullámok gyakorlati alkalmazását. 
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alapjai. A GPS műholdas 

helymeghatározás. A 

mobiltelefon. A mikrohullámú 

sütő. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromágneses rezgőkör, rezgés, rezonancia, elektromágneses hullám, 

elektromágneses spektrum. 

 

 

Tematikai egység 
Hullám- és sugároptika 

Órakeret 12 óra 
 

Előzetes tudás 
Korábbi geometriai optikai ismeretek, hullámtulajdonságok, 

elektromágneses spektrum.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fény és a fényjelenségek tárgyalása az elektromágneses hullámokról 

tanultak alapján. A fény gyakorlati szempontból kiemelt szerepének 

tudatosítása, hétköznapi fényjelenségek és optikai eszközök 

működésének értelmezése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények  

A fény mint elektromágneses 

hullám. 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: a lézer mint 

fényforrás, a lézer sokirányú 

alkalmazása. 

 

A fény terjedése, a vákuumbeli 

fénysebesség. 

A történelmi kísérletek a fény 

terjedési sebességének 

meghatározására. 

Tudja a tanuló, hogy a fény elektromágneses hullám, az 

elektromágneses spektrum egy meghatározott 

frekvenciatartományához tartozik. 

 

Tudja a vákuumbeli fénysebesség értékét és azt, hogy 

mai tudásunk szerint ennél nagyobb sebesség nem 

létezhet (határsebesség). 

 

 

A fény visszaverődése, törése új 

közeg határán (tükör, prizma). 

Ismerje a fény terjedésével kapcsolatos geometriai 

optikai alapjelenségeket (visszaverődés, törés)  

Interferencia, polarizáció 

(optikai rés, optikai rács). 

Ismerje a fény hullámtermészetét bizonyító 

legfontosabb kísérleti jelenségeket (interferencia, 

polarizáció), és értelmezze azokat. 

A fehér fény színekre bontása. 

 

Prizma és rács színkép. 

Tudja értelmezni a fehér fény összetett voltát. 
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A fény kettős természete. 

Fényelektromos hatás – Einstein-

féle foton elmélete. 

Gázok vonalas színképe. 

Ismerje a fény részecsketulajdonságára utaló 

fényelektromos kísérletet, a foton fogalmát, energiáját. 

Legyen képes egyszerű számításokra a foton 

energiájának felhasználásával. 

A geometriai optika alkalmazása. 

Képalkotás. 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

a látás fizikája, a szivárvány. 

Optikai kábel, spektroszkóp. A 

hagyományos és a digitális 

fényképezőgép működése. A 

lézer mint a digitális technika 

eszköze (CD-írás, -olvasás, 

lézernyomtató). A 3D-s filmek 

titka. Légköroptikai jelenségek 

(szivárvány, lemenő nap vörös 

színe). 

Ismerje a geometriai optika legfontosabb alkalmazásait.  

Értse a leképezés fogalmát, tükrök, lencsék 

képalkotását. Legyen képes egyszerű 

képszerkesztésekre és tudja alkalmazni a leképezési 

törvényt egyszerű számításos feladatokban.   

Ismerje és értse a gyakorlatban fontos optikai eszközök 

(egyszerű nagyító, mikroszkóp, távcső), szemüveg, 

működését. 

Legyen képes egyszerű optikai kísérletek elvégzésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A fény mint elektromágneses hullám, fénytörés, visszaverődés, elhajlás, 

interferencia, polarizáció, diszperzió, spektroszkópia, képalkotás. 

 

 

Tematikai egység 
Az atomok szerkezete  

Órakeret 6 óra 
 

Előzetes tudás Az anyag atomos szerkezete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atomfizika tárgyalásának összekapcsolása a kémiai tapasztalatokon 

(súlyviszonytörvények) alapuló atomelmélettel. A fizikában alapvető 

modellalkotás folyamatának bemutatása az atommodellek változásain 

keresztül. A kvantummechanikai atommodell egyszerűsített, képszerű 

bemutatása. A műszaki-technikai szempontból alapvető félvezetők 

sávszerkezetének, kvalitatív, kvantummechanikai szemléletű 

megalapozása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények  

Az anyag atomos felépítése 

felismerésének történelmi 

folyamata. 

Ismerje a tanuló az atomok létezésére utaló korai 

természettudományos tapasztalatokat, tudjon 

meggyőzően érvelni az atomok létezése mellett. 

 

 

A modern atomelméletet Értse az atomról alkotott elképzelések (atommodellek) 
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megalapozó felfedezések. 

A korai atommodellek. 

Az elektron felfedezése: 

Thomson-modell. 

Az atommag felfedezése: 

Rutherford-modell. 

fejlődését: a modell mindig kísérleteken, méréseken 

alapul, azok eredményeit magyarázza; új, a modellel 

már nem értelmezhető, azzal ellentmondásban álló 

kísérleti tapasztalatok esetén új modell megalkotására 

van szükség. 

Mutassa be a modellalkotás lényegét Thomson és 

Rutherford modelljén, a modellt megalapozó és 

megdöntő kísérletek, jelenségek alapján. 

Bohr-féle atommodell. Ismerje a Bohr-féle atommodell kísérleti alapjait 

(spektroszkópia, Rutherford-kísérlet).  

Legyen képes összefoglalni a modell lényegét és 

bemutatni, mennyire alkalmas az a gázok vonalas 

színképének értelmezésére és a kémiai kötések 

magyarázatára. 

Az elektron kettős természete, 

de Broglie-hullámhossz. 

 

Alkalmazás: az 

elektronmikroszkóp. 

Ismerje az elektron hullámtermészetét igazoló 

elektroninterferencia-kísérletet. Értse, hogy az elektron 

hullámtermészetének ténye új alapot ad a mikrofizikai 

jelenségek megértéséhez. 

A kvantummechanikai 

atommodell. 

Tudja, hogy a kvantummechanikai atommodell az 

elektronokat hullámként írja le. Tudja, hogy az 

elektronok impulzusa és helye egyszerre nem 

mondható meg pontosan. 

Fémek elektromos vezetése. 

Jelenség: szupravezetés. 

Legyen kvalitatív képe a fémek elektromos 

ellenállásának klasszikus értelmezéséről. 

Félvezetők szerkezete és vezetési 

tulajdonságai. 

 

Mikroelektronikai alkalmazások: 

dióda, tranzisztor, LED, 

fényelem stb. 

A kovalens kötésű kristályok szerkezete alapján 

értelmezze a szabad töltéshordozók keltését tiszta 

félvezetőkben. 

Ismerje a szennyezett félvezetők elektromos 

tulajdonságait. 

Tudja magyarázni a p-n átmenetet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Atom, atommodell, elektronhéj, energiaszint, kettős természet, Bohr-

modell, Heisenberg-féle határozatlansági reláció, félvezetők. 

 

 

Tematikai egység 
Az atommag is részekre bontható – a magfizika elemei 

Órakeret 6 óra 
 

Előzetes tudás Atommodellek, Rutherford-kísérlet, rendszám, tömegszám, izotópok. 

A tematikai egység A magfizika alapismereteinek bemutatása a XX. századi történelmi 



249 

 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

események, a nukleáris energiatermelés, a mindennapi életben történő 

széleskörű alkalmazás és az ezekhez kapcsolódó nukleáris kockázat 

kérdéseinek szempontjából. Az ismereteken alapuló energiatudatos 

szemlélet kialakítása. A betegség felismerése és a terápia során fellépő 

reális kockázatok felelős vállalásának megértése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények  

Az atommag alkotórészei, 

tömegszám, rendszám, 

neutronszám. 

A tanuló ismerje az atommag jellemzőit (tömegszám, 

rendszám) és a mag alkotórészeit. 

 

  

Az erős kölcsönhatás.  

Stabil atommagok létezésének 

magyarázata.  

Ismerje az atommagot összetartó magerők, az ún. „erős 

kölcsönhatás” tulajdonságait. Tudja kvalitatív szinten 

értelmezni a mag kötési energiáját, értse a neutronok 

szerepét a mag stabilizálásában. 

Ismerje a tömegdefektus jelenségét és kapcsolatát a 

kötési energiával. 

Magreakciók. Tudja értelmezni a fajlagos kötési energia-tömegszám 

grafikont, és ehhez kapcsolódva tudja értelmezni a 

lehetséges magreakciókat. 

A radioaktív bomlás. Ismerje a radioaktív bomlás típusait, a radioaktív 

sugárzás fajtáit és megkülönböztetésük kísérleti 

módszereit. Tudja, hogy a radioaktív sugárzás 

intenzitása mérhető. Ismerje a felezési idő fogalmát és 

ehhez kapcsolódóan tudjon egyszerű feladatokat 

megoldani. 

A természetes radioaktivitás. Legyen tájékozott a természetben előforduló 

radioaktivitásról, a radioaktív izotópok bomlásával 

kapcsolatos bomlási sorokról. Ismerje a radioaktív 

kormeghatározási módszer lényegét.  

Mesterséges radioaktív izotópok 

előállítása és alkalmazása. 

Legyen fogalma a radioaktív izotópok mesterséges 

előállításának lehetőségéről és tudjon példákat a 

mesterséges radioaktivitás néhány gyakorlati 

alkalmazására a gyógyászatban és a műszaki 

gyakorlatban. 

Maghasadás. 

Tömegdefektus, tömeg-energia 

egyenértékűség. 

 

Ismerje az urán–235 izotóp spontán hasadásának 

jelenségét. Tudja értelmezni a hasadással járó energia-

felszabadulást. 

Értse a láncreakció lehetőségét és létrejöttének 
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A láncreakció fogalma, 

létrejöttének feltételei. 

feltételeit. 

Az atombomba. Értse az atombomba működésének fizikai alapjait és 

ismerje egy esetleges nukleáris háború globális 

pusztításának veszélyeit. 

Az atomreaktor és az 

atomerőmű. 

Ismerje az ellenőrzött láncreakció fogalmát, tudja, hogy 

az atomreaktorban ellenőrzött láncreakciót valósítanak 

meg és használnak energiatermelésre. Értse az 

atomenergia szerepét az emberiség növekvő 

energiafelhasználásában, ismerje előnyeit és hátrányait. 

Magfúzió. Legyen tájékozott arról, hogy a csillagokban magfúziós 

folyamatok zajlanak, ismerje a Nap energiatermelését 

biztosító fúziós folyamat lényegét. 

Tudja, hogy a H-bomba pusztító hatását mesterséges 

magfúzió során felszabaduló energiája biztosítja. 

Tudja, hogy a békés energiatermelésre használható, 

ellenőrzött magfúziót még nem sikerült megvalósítani, 

de ez lehet a jövő perspektivikus energiaforrása.  

A radioaktivitás kockázatainak 

leíró bemutatása. 

 

Sugárterhelés, sugárvédelem. 

Ismerje a kockázat fogalmát, számszerűsítésének 

módját és annak valószínűségi tartalmát.  

Ismerje a sugárvédelem fontosságát és a sugárterhelés 

jelentőségét.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Magerő, kötési energia, tömegdefektus, maghasadás, radioaktivitás, 

magfúzió, láncreakció, atomreaktor, fúziós reaktor. 

 

 

Tematikai egység 
Csillagászat és asztrofizika elemei 

Órakeret 10 óra 
 

Előzetes tudás 
A földrajzból tanult csillagászati alapismeretek, a bolygómozgás 

törvényei, a gravitációs erőtörvény. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak bemutatása, hogy a csillagászat, a megfigyelési módszerek 

gyors fejlődése révén, a XXI. század vezető tudományává vált. A 

világegyetemről szerzett új ismeretek segítenek, hogy az emberiség 

felismerje a helyét a kozmoszban, miközben minden eddiginél 

magasabb szinten meggyőzően igazolják az égi és földi jelenségek 

törvényeinek azonosságát.   

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények  



251 

 

Leíró csillagászat. 

Problémák: 

a csillagászat kultúrtörténete. 

Geocentrikus és heliocentrikus 

világkép. 

Asztronómia és asztrológia. 

Alkalmazások: 

hagyományos és új csillagászati 

műszerek.  

Űrtávcsövek. 

Rádiócsillagászat. 

A tanuló legyen képes tájékozódni a csillagos égbolton. 

Ismerje a csillagászati helymeghatározás alapjait. 

Ismerjen néhány csillagképet és legyen képes azokat 

megtalálni az égbolton. Ismerje a Nap és a Hold égi 

mozgásának jellemzőit, értse a Hold fázisainak 

változását, tudja értelmezni a hold- és 

napfogyatkozásokat. 

Tájékozottság szintjén ismerje a csillagászat 

megfigyelési módszereit az egyszerű távcsöves 

megfigyelésektől az űrtávcsöveken át a rádió-

teleszkópokig.  

 

 

 

Égitestek. Ismerje a legfontosabb égitesteket (bolygók, holdak, 

üstökösök, kisbolygók és aszteroidák, csillagok és 

csillagrendszerek, galaxisok, galaxishalmazok) és azok 

legfontosabb jellemzőit. 

 

Legyenek ismeretei a mesterséges égitestekről és azok 

gyakorlati jelentőségéről a tudományban és a 

technikában. 

A Naprendszer és a Nap. Ismerje a Naprendszer jellemzőit, a keletkezésére 

vonatkozó tudományos elképzeléseket. 

Tudja, hogy a Nap csak egy az átlagos csillagok közül, 

miközben a földi élet szempontjából meghatározó 

jelentőségű. Ismerje a Nap legfontosabb jellemzőit: 

a Nap szerkezeti felépítését, belső, energiatermelő 

folyamatait és sugárzását, a Napból a Földre érkező 

energia mennyiségét (napállandó). 

Csillagrendszerek, Tejútrendszer 

és galaxisok. 

 

A csillagfejlődés: 

a csillagok szerkezete, 

energiamérlege és keletkezése. 

Kvazárok, pulzárok; fekete 

lyukak. 

Legyen tájékozott a csillagokkal kapcsolatos 

legfontosabb tudományos ismeretekről. Ismerje a 

gravitáció és az energiatermelő nukleáris folyamatok 

meghatározó szerepét a csillagok kialakulásában, 

„életében” és megszűnésében. 

A kozmológia alapjai. 

Problémák, jelenségek: 

a kémiai anyag (atommagok) 

kialakulása. 

Perdület a Naprendszerben. 

Nóvák és szupernóvák. 

Legyenek alapvető ismeretei az Univerzumra 

vonatkozó aktuális tudományos elképzelésekről. 

Ismerje az ősrobbanásra és a Világegyetem tágulására 

utaló csillagászati méréseket. Ismerje az Univerzum 

korára és kiterjedésére vonatkozó becsléseket, tudja, 

hogy az Univerzum gyorsuló ütemben tágul. 
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A földihez hasonló élet, kultúra 

esélye és keresése, exobolygók 

kutatása. 

Gyakorlati alkalmazások: 

 műholdak, 

 hírközlés és meteorológia, 

 GPS, 

 űrállomás, 

 holdexpediciók, 

 bolygók kutatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Égitest, csillagfejlődés, csillagrendszer, ősrobbanás, táguló világegyetem, 

Naprendszer, űrkutatás. 

 

Testnevelés 

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 
Testnevelés 

TESTNEVELÉS  

Évfolyam Éves óraszám Heti óraszám 

9. 180 5 

10. 180 5 

11. 180 5 

12. 160 5 

 

 

9-10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 80 

óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és 

szabályismeret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 

A sportjáték-specifikus képességek megerősítése. 

A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten 

történő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél 

tisztelete szempontjából is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Legalább két sportjáték választása kötelező. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A sportjátékokra felkészítő mozgásfeladatok 
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Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és testnevelési játékok 

A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó irányokba), vágták, irányváltások, 

taposások helyben, súlypontemelkedések, ugrások páros és egy lábbal, váltott lábbal – gyakorlási 

hatékonyságának, játékban való eredményes használatának továbbfejlesztése. 

Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 

A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 

A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való harcban, cselek labdával és 

labda nélkül, küzdések váll-váll érintéssel a labda megszerzéséhez. 

Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés összetettebb játékai: a 

labda fogadása, kezelése fokozódó lendületben, magasságban, távolságban, a labda továbbítása 

gyorsabban, lendületesebb, változó magasságokban, futás közben, labdavezetés, haladás a 

labdával gyors irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. 

Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban, kidobós, fogójátékok labdával, 

labdaszerző és -védő játékok, cicajátékok, pontszerzők, stilizált játékok, szabadon alkalmazott 

technikai-taktikai elemek és szabályismeretek mellett is. 

A mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret stb.). 

Bonyolultabb - kooperatív, kreatív - testnevelési és sportjátékok (pl. játékszabályok dinamikus 

változtatása, esélykiegyenlítő játékok, fordított eredményszámítás). 

A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az életszerepekre felkészítő és 

inklúzióra érzékenyítő játékok. 

Bemelegítés sportjáték foglalkozásra – részleges oktatói irányítással 

A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló bemelegítésre való felkészítés. A modell 

minimális tartalma: sportjáték-specifikus futó-ugrómozgások, labda nélküli és labdás gyakorlatok 

az ízületek átmozgatására, labdavezetések variációi helyben és haladással, páros, mikrocsoportos 

labdás gyakorlatok, bemelegítő testnevelési játékok labda nélkül és labdával, az adott sportjáték 

specifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatai. 

A választott sportjátékok technikai és taktikai elemeinek gyakorlása, tökéletesítése, alkalmazása új 

variációkban, szituációkban. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek gyakorlása 

Az 5–8. osztályban tanult technikai elemek fokozódó lendületben, magasságban, távolságban 

csökkenő hibaszázalékkal. 

Taktikai elemek gyakorlása 

Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék teljes anyagának beépítése az 5:5 

elleni játékba, félpályás és egészpályás gyakorlatokkal. 

Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben. 

Emberfogás, területvédekezés. Ötletjáték támadásban. 

A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedobás, büntetődobás utáni 

támadás és védekezés). 

Kézilabdázás 

Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel, magasabban és távolabbra, 

csökkenő hibaszázalékkal 

Labda nélkül: Gyorsfutások közben, a társ futómozgásának követése. Térnyerésre törekvés 
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indulócselekkel mindkét irányba. A kapus mozgástechnikája. 

Labdával: Alaphelyzetek, alapmozgások, támadó, illetve védő játékos esetén. Labdakezelési 

gyakorlatok 2-3-4-es csoportokban, egy-két kézzel. Átadások talajról és felugrásból cselezés után. 

Indulócsel, átadócsel, lövőcsel, cselkapcsolatok alkalmazása mindkét oldalra. Kapura lövések 

bevetődésből is. 

Taktikai elemek növekvő együttműködéssel és eredményességgel 

Támadó taktika: Zárás, leválás alkalmazása. Támadásbefejezések lerohanásból rendezetlen 

védelem elleni játékból. Szélsőbefutások. Beállós játék. A test-test elleni játék a támadásban. 

Védekező taktika: Vegyes védekezés alkalmazása a játékban. Ütközés talajon és levegőben. 4:2 

elleni védekezési rendszer. A test-test elleni játék a védelemben.  

Labdarúgás 

Technikai elemek végrehajtása fokozódó kitartással, variációban, lendületben, magasságban, 

távolságban, csökkenő hibaszázalékkal 

A labdás koordináció minőségi fejlesztése. Labdakezelések mozgás közben és irányváltoztatással, 

átadások különböző mértani alakzatokban. Rövid és hosszú labdaátadások talajon vagy levegőben. 

Átadások, átvételek mélységi, szélességi játékhelyzetek kialakításával. 

Induló-, futó-, átadási és lövőcselek védővel szemben. Fejelések technikái levegőből, társnak vagy 

kapura. 

Taktikai elemek gyakorlása a variációk növelésével és a végrehajtási minőség emelésével 

Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 

Rombuszban 4 játékos feladatmegoldása mélységben, szélességben, folyamatos helycserékkel.  

Röplabda 

Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó magasságban, pontossággal, 

folyamatossággal, csökkenő hibaszázalékkal 

A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, társtól dobott vagy falra 

feljátszott labdával. Gurulások, vetődések. Célba ütések és érintő labdatovábbítások mozdulatlan 

majd mozgó céltárgyra vagy társhoz. A sáncolás technikája egyénileg és párban. 

Támadás és védekezés alapvető megoldásai  

két-három fős támadási technikák védelem nélkül és védelem ellen, védekező feladatok, 

biztosítás, változatos támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés stb. szempontjából). 

Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok alkalmazása, betartatása 

növekvő tudatossággal és önállósággal az osztályszintű gyakorlások és mérkőzések során. 

Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a játékszituáció megállítása, 

elemenkénti ismétlése a szabálytalanság korrekciója érdekében.  

Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal.  

Rövidített játékidővel gyakorlás, osztálymeccsek, villámtornák a diákolimpiáknak megfelelő 

versenyszerű körülmények és a helyi szabályozás szerint. Differenciált mennyiségű és minőségű 

játéklehetőség biztosítása. 

Rövid játékvezetői gyakorlás az oktatóval együtt, rögzített, változtatható, egyszerűsített 

játékvezetésben. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 

A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika, emberelőnyös-emberhátrányos 
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játékszituációk) felhasználása a taktikai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során. 

Az animáció alkalmazása a játékok továbbfejlesztésében. 

Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi önkontroll. A siker egyéni és 

csoportos átélése, a kudarc elfogadása, mint a tevékenység természete velejárója.  

Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése, az ötletek kulturált 

megfogalmazása és megvalósítása. Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 

problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, 

megegyezésen alapuló játék. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 64 

óra 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az iskolai tornajellegű feladatok, táncos mozgásformák során a reális énkép 

további alakítása. 

A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása révén a 

tevékenységek állandó motivációs hátterének biztosítása. 

Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az alkotókészség, kreativitás 

fejlesztése a gimnasztika, torna, esztétikai sportok, és a helyi tantervben 

választott sporttáncok, történelmi és néptáncok mozgásrendszerén belül. 

Az esztétikus mozgás, rendezett, megtartott testmozgás további javítása. A test 

térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált mozgás és az 

erőközlés összhangjának továbbfejlesztése. 

A táncmotívumok ritmikailag, plasztikailag pontosabbá, az újabb koreográfiák, 

művészeti előadások tudatosabbá tétele. 

A saját kultúra újrateremtése iránti igény és a más népek kultúrája iránti 

tisztelet erősítése. 

Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai élvonaláról, 

ennek révén a nemzeti öntudat fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése 

Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Variációk a ritmusban, a tempóban történő 

változtatással, rendgyakorlatok zene nélkül és zenére is. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végrehajtása 

816 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal, kiemelten a mély hát- és 

hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat izomzatának optimális és precíz működése által. 

Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint (nyújtó, erősítő, ernyesztő-

lazító) arányosan, minden testrész mozgásaira kiterjedően, növekvő önállósággal a gyakorlatok 

kiválasztásában, növekvő önállósággal a gyakorlatsorok összeállításában. 

A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a mozgásütem változtatásával, a kiinduló 

helyzet és kartartás változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda – 
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alkalmazásával. A dinamikus és statikus erőkifejtés megkülönböztetése. 

A különböző erőadagolás változatos gyakorlatai alkalmazása. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenciáltan, egyénre szabottan, 

állandó gyakorlási jelleggel. Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. 

Aerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. Az elrugaszkodás (dobbantás) 

gyorsaságának fejlesztése.  

Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére a statikus helyzetek időtartamának és bonyolultságának 

növelése. Az esztétikus mozgások előadásmódja segítésére a testtartást biztosító kondicionális és 

koordinációs képességfejlesztő eljárások gyakorlása. 

Torna – iskolai sporttorna 

Talajon a korábbi követelményeken nehézségben túlmutató mozgásanyag tanulása, gyakorlása 

egységesen és differenciáltan. 

Talajtorna 

Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, 

mérlegállások, spárgák, hidak. 

Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző irányokba, tarkóbillenés, 

fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt mindkét irányban, vetődések, átguggolások, átterpesztések, 

lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az alapformában és differenciáltan a variációkban. 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc 

kidolgozása). 

Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése - differenciáltan. Az egyéni 

optimum, az önálló bővítés lehetőségének megjelenítése az elemkapcsolatokban, gyakorlatokban. 

A gyakorlatbemutatás rítusa minőségi paraméterek hozzáadásával történik az ellenőrzések során. 

 

 

Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata figyelembevételével. Az 5–8. 

osztályban tanultak továbbfejlesztése, az első és második ív növelése. 

Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok, bukfencek, guggoló átugrások, 

terpeszátugrások, lebegőtámasz. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű mozgássor megtanulása. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése növekvő tanulói önállósággal. 

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi 

gyakorlási szokásokba. 

 

 

Szabadgyakorlatok  

Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformái ismétlése, és új, összetett formák gyakorlása: 

lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és kilépő állások, támadó- és 

védőállások, lebegő- és mérlegállások, nyújtott és hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések, 

térdelőmérlegek, fekvések, kéz és lábtámaszok, ujj- és kartartások és mozgások (lebegtetések, 

ejtések, fordítások, hullámok), statikus és dinamikus törzsmozgások és lábmozgások. 

Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák gyakorlása: Testsúlyáthelyezések, 

járások, futások, szökdelések, ugrások (öt alapforma megkülönböztetése), egyensúlyhelyzetek, 
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forgások, hullámok. 

Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása az alapgyakorlathoz. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló használata a tervezésben, 

segítségadásban és a hibajavítás értelmezésében. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az ezzel kapcsolatos félelmek, 

szorongások, frusztrációk megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és tudatos 

felvállalása. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának ismerete. A saját és társ testi 

épsége iránti felelősségvállalás. 

A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése, támogatása. 

A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen tényezőinek szétválasztása 

(értékfelismerés, önértékelés). 

Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a magyar élsportolók 

eredményeinek ismerete. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szaknyelvi kifejezés, elem, vezényszó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétika jellegű feladatok 

Órakeret 50 

óra 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az atlétikai mozgásokat befolyásoló jellegzetes biomechanikai 

törvényszerűségek megismerése, egyre tudatosabb alkalmazása. Jártasság 

kialakítása az egyes szakági technikákban.  

Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját 

teljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni teljesítmény 

túlszárnyalására ösztönzés. 

Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más sportágakban 

történő alkalmazhatóság érdekében is.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai  

Az 5–8.osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben és tudatosabban. 

Futóiskolai és futófeladatok bemutatás nélküli végrehajtása. Iramfutások. Aerob állóképesség 

fejlesztése, a kitartó futás távjának további növelésével, az önismeretre, a korábbi tapasztalatokra 

épített, a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával. Akadályok felett 5-4-3 lépéses 

ritmusfutások könnyített magasságon és távolságon. Tartós és résztávos állóképesség-fejlesztő 

módszerek gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

Futások 30-60 méteren. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a rövid és hosszú sprintszámokban. A 

váltófutás botátadási technikáinak a váltótávolság kialakításának (segédjelek alkalmazásával), és a 
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váltás szabályainak gyakorlása. A gátfutás lendítő és elrugaszkodó lábmozgásának ismerete. A 

rövid, közép- és hosszú távok közötti futótechnika megkülönböztetése. 

A tartós futás technikájának kontrollja, az egyéni tartós futás sebességének kialakítása az önálló 

gyakorlás elősegítése érdekében. 

Játékok és versenyek 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni, sor- és váltóversenyek gyors-, akadály- és 

váltófutással. Egyéb testnevelési játékok futófeladatokkal. 

Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Az 5–8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, koordináltabban, nagyobb 

kiterjedéssel, erővel és tudatosabban, egylépéses sorozatelugrás, illetve kétlépéses sorozat 

felugrás. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 

Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának összehangolása. A lépő távolugró 

technika végrehajtása, aktív leérkezéssel. Az egyéni nekifutás próbái a szabályosnál nagyobb 

elugró terület kijelölése mellett. 

Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses, íven történő nekifutással. 

Játékok és versenyek 

Távolugróversenyek helyből és egyéni nekifutással. Magasugróversenyek egyéni nekifutással 

(érintő ugrások). Egyéni, sor- és váltóversenyek ugró és szökdelő feladatokkal. Egyéb testnevelési 

játékok ugrásokkal és szökdelésekkel. 

Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és két kézzel, különböző kiinduló 

helyzetekből. Speciális erősítés kézisúlyzókkal, súlyzókkal, erőgépekkel. 

A sportági technika gyakorlása 

Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal. 

Hajítás nekifutással, öt lépéses dobóritmusban. A lekészítés technikájának és az impulzus lépés, 

beszökkenés szerepének ismerete. 

A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból súlygolyóval vagy medicinlabdával. 

Az egy- és kétkezes vetések technikái. 

 Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál, szerepük a jobb eredmény elérésében. 

 

Játékok és versenyek 

Kislabdahajító és szabadon választható egyéb dobószerrel versenyek helyből és lendületszerzéssel. 

Súlylökő versenyek. Célbadobó versenyek. 

Dobóiskolai versengések. 

Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások, dobások végzése előtt. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A futóversenyek, a váltás szabályainak ismerete. 

A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás szabályszerűségeinek, a 
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repülőrajt előnyeinek ismerete. 

A savasodás jellegzetes hatásainak és annak teljesítőképességre gyakorolt hatásának ismerete. Az 

állóképesség-fejlesztő módszerek ismerete. 

A nekifutás jellemzőinek ismerete távol- és magasugrásnál. 

Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének ismerete. 

Az ideális kirepülési szög szerepe a jobb eredmény elérésében.  

A dobások főbb versenyszabályainak és balesetvédelmi, biztonsági rendjének ismerete. 

A magyar olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmények ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekvencia; 

irambeosztás, pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális 

sebesség, maximális sebesség; súlypont, szögsebesség, pördület, fordulat, hatás-

ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 60 

óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági 

mozgással a kívánt edzéshatás és élményszerzés elérése.  

Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére.  

A szervezet edzettségének, ellenállásának növelése a tudatosan szabadtéren 

tartott foglalkozásokkal.  

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elköteleződés 

kialakítása az élményszerű, változatos és kötetlen foglalkozások által.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Az 5–8. osztályban felsorolt lehetséges sportok, és szabadidős sportok. Az egyén által előnyben 

részesített, élethossziglan űzhető sportok alternatíváinak bővítése. 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés 

Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető gyakorlatokkal, a természeti erők 

felhasználásával a szervezet alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a fejlesztése. 

A természetben végzett önálló bemelegítés, gyakorlás - laza oktatói kontrollal. 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, speciális, túra jellegű terhelések 

előtt és alatt. 

Technika és taktika gyakorlása 

Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások megismerése. Az adott sportmozgás 

lehetőségekhez képest minél sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása. 

Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban, fizikai aktivitásban. A fair play 

szellemének és a személyes biztonságnak a szem előtt tartása minden mozgásos tevékenységben. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős döntésekhez szükséges képességek 

fejlesztése. 
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Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek során. 

Transzferáló képesség fejlesztése a sportban átélt élményeknek az élet más területén, a saját és a 

környezet javára történő fordítására. 

Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori tapasztalatok átadása. 

Prevenciós és rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, 

környezettudatosság, edzettség, fittség, zene, ritmusérzék, egyensúlyérzék, 

bátorság-vakmerőség, közlekedési szabály.  

 

 

Tematikai 

egység/ Fejlesztési 

cél 

Önvédelem és küzdősportok Órakeret 30 óra 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, küzdelmekben 

magas fokú jártasság elérése. A küzdő típusú sportágak, játékok gyakorlása 

során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére és a szabályok elfogadására 

szoktatás, a tudatosan fegyelmezett jelenlét kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel azonos testalkatú tanulókkal 

végeztetjük. 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez 

Az 5–8. osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása, továbbfejlesztésük. Azon testi és 

pszichés képességek megerősítése, amik alkalmassá teszik a tanulót a bonyolultabb gyakorlatok 

végrehajtására. 

Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő gyakorlatok, esések-zuhanások 

sérülésmentes elsajátítása, egészségi és élettani szabályok betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül, társakkal vagy önállóan. 

Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és változó körülmények között. A 

gyakorlatok tanulása az egyéni képességek hangsúlyozott figyelembevétele mellett történik. 

Grundbirkózás 

A 7–8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások, kihúzások, emelések, szabadulások 

gyakorlása, cselekvésbiztos végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok megismerése, megoldása. 

Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések, kiemelések állásból, térdelésből, 

földharcban. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az általános és küzdőjellegű sportágak gyakorlását megelőző specifikus bemelegítő mozgások 

ismerete. 

Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot, súlyzó, gumikötél, 

medicinlabda). 

A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 

A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák konstruktív megoldása, és az 

ellentmondásos helyzetek szabálytudatos kezelése. 
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A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának képessége. 

A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű magatartás mellett. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Páros és csapat küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem, önismeret, 

tisztelet, tus, ippon. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Úszás és úszó jellegű feladatok 

Órakeret 30 

óra 

Előzetes tudás 

Biztonságos mozgás és tájékozódás a vízen, víz alatt. 25 méter mellúszás, 150 

méter hátúszás és/vagy gyorsúszás, egyszerű rajttal, fordulóval. 

A saját teljesítményre vonatkozó önértékelés. 

Vízből mentés passzív társsal kis távolságon. 

Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások és az uszoda, fürdő 

viselkedési szabályai ismerete, betartása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az úszóerő és az állóképesség fejlesztése, ennek során a monotónia tűrés 

erősítése, a vízben történő tájékozódás javítása. 

Az erőközlés gazdaságosabbá tétele vízen és a víz alatti úszások során, a 

pihenés nélkül megtett táv növelése legalább két úszásnemben. 

A vízben mozgások során a levegővétel automatikussá és optimálissá tétele a 

bonyolultabb mozgásvariációk elvégzése során is. 

Az úszás prevenciós és rekreációs előnyeinek tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a helyi tantervben nem szerepel, a 

többi tematikus terület óraszámait az úszás óraszámát szétosztva meg kell növelni.  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Természetes mozgások, szervezett játékok végzése vízben. 

Vízbe és vízben ugrások egyénileg, párban, csoportban, változó kiinduló helyzetből. 

Járások, futások, forgások, irányváltások egyénileg, párban és csoportosban. Ugrások társ(ak) 

segítségével. 

Egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhető, nagy vízbiztonságot igénylő 

játékok. Alkotó játékok (gúlaépítés). 

Sor- és váltóversenyek szerrel és szer nélkül az úszótechnika részleges (pl. csak lábmunka) vagy 

teljes alkalmazásával. 

Képességfejlesztés 

Gyakorlatok a medencén kívül – a technikát előkészítő izomfejlesztő gyakorlatok eszközzel és 

eszköz nélkül. 

Fittség növelő gyakorlatok eszköz nélkül vagy különböző eszközök segítségével (aquafitness). 

Magasabb szintű kondicionális képzés: az 1–8. osztályban begyakorolt úszómozgás terhelést 

növelő eszközökkel. 

 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés, életvédelem 

Úszó-gyógyúszó gyakorlatok testtartásjavító jelleggel. 

Tájékozódás a vízben – vízből mentés. 
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Víz alatti gyakorlatok – tárgyak felhozása, növekvő távolságról. 

Tárgyak „vonszolása”, húzása a vízben. 

Mentőugrások elsajátítása. 

Sérült megközelítésének és megragadásának szabályai. 

Továbbhaladás passzív társsal a vízben, növekvő távolságon. 

A vízből mentés technikájának csiszolása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az egyén számára legmegfelelőbb úszásnem gyakorlása eredményeképp a pozitív fizikai, szellemi 

és érzelmi hatás lehetőségeinek, cselekvései motívumának széles körű ismerete. 

Az egyéni teljesítőképesség határai átlépésének lehetősége (önismeret, önfejlesztés) – 

élethossziglan fenntartható attitűd tudatosulása. 

Az úszás preventív, rekreációs előnyeinek ismerete, és az élethossziglan fenntartható rutin 

jelentőségének megértése. 

A vízből mentés felelősségének, veszélyeinek és szabályainak, pontos menetének ismerete. 

A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló használata, a hibajavítás 

megértése. 

A saját test mozgatása a vízben és víz alatt, és az ezzel kapcsolatos félelmek megfogalmazása, 

átélése és leküzdése. 

Vizes vetélkedőkben, játékokban – a társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek 

figyelembe vételével – asszertív, aktív részvétel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Versenytechnika, szabályos levegővétel, fejesugrás, bukóforduló, átcsapós 

forduló, vízből mentés, mentőugrás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra – prevenció 

Órakeret 46 

óra 

Előzetes tudás 

Légző, sterssz- és feszültségoldó, valamint testtartásjavító gyakorlatok, 

alapvető gerinctorna-gyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatok és ellenjavallt 

gyakorlatok. 

Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokás fogalma, gyakorlata.  

A prevenció tágabb értelmezése. 

A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége, szerepe. 

Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség 

elkerülése. 

A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre. 

A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás). 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani, anatómiai – 

elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele. 

Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az 

egészségmegőrző szokásrendszer megerősítése. 

Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugalmasan 

bővíthető információs készletének rendszerezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  



263 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások, nyújtások, lendítések stb.). 

Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 

Edzés, terhelés 

A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzusérték mellett, és a pulzus idősoros mérése 

(nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső érték stb.).  

Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a terhelésre. 

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. 

A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 

Részben önálló mozgásprogram-tervezés. 

Testépítés – a főbb izomcsoportok izolált hatású gyakorlatai. 

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fejlesztése, megőrzése 

érdekében – egyszerű edzéstervek a gyengeségek felszámolására. 

Edzés korszerű (alternatív) eszközökkel, erőgépekkel, fitneszgépekkel. 

Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fejlesztése, megőrzése 

érdekében. 

Köredzés változatos mintákkal, négy-hat feladattal. 

 

Motoros tesztek. 

Az egészséges test és lélek megóvása. 

A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése – összehasonlító idősoros 

adatrögzítés. 

Stressz- és feszültségoldó gyakorlatok: 

Képesség a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló fenntartására. 

A technikák használata a saját tanulási technikáinak tökéletesítésében. 

A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták gyakorlása. 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag: a 

biomechanikailag helyes testtartás megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a oktató és a 

társak kontrollja, hibajavítása mellett. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok megfogalmazása, 

felismerése, helyes kivitelezése, a helytelen kijavítása. 

A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és sportmozgásokban. 

A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 

A gerincsérülések leggyakoribb fajtáinak ismerete. 

Törekvés az önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker átélésére, a kudarc 

elfogadására és az azzal való megküzdés a teljesítmény részeként értelmezése. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, kommunikációja, mint a 

műveltségterületi kommunikáció része. 

A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai felismerése, és a sport általi oldás 

elfogadása. 
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Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Stretching, nyugalmi pulzus, munkapulzus, testépítés, köredzés, intenzitás, 

ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, megküzdési 

stratégia, gerincvédelem. 

 

11-12. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 80 

óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése. 

Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és 

minőségi növelése. 

Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok 

eredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése. 

A többféle sportjáték során a mozgástanulás folyamatában működő 

transzferhatás kihasználása. 

Megküzdés a feszültségekkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Általános feladatok 

Az önszervezés gyakorlása 

Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés.  

A közvetlen oktató irányítást többnyire nélkülöző, a támadás és védekezés megszervezésére, a 

csapatösszeállításra és az értékelésre vonatkozó megbeszélések a gyakorlásokba építve. 

Szituációk, feladatok megoldása, melyek során önálló az egyéni és/vagy társas döntéshozatal - a 

sportszerűség, tolerancia és empátia szem előtt tartásával. 

A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló használata, rendben tartása, 

megóvása. 

Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – játékvezetési gyakorlat 

A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt vagy indirekt személyre 

irányuló szabálytalanságok elkerülését elősegítő gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések. 

A kosárlabdában, kézilabdában és labdarúgásban a szabályok engedte test-test elleni játék több 

lehetőségének modellálása, gyakorlása. 

Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra vonatkozó szabályok ismerete, 

betartása. 

Röplabdában a forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó főbb megkötéseknek való 

megfelelés, a háló és a labda hibás érintése szabályai és a labdára, emberre vonatkozó 

területelhagyás értelmezése. 

A sportjáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai. 

A szabályok a képzettségnek megfelelő önkontrollos betartása, játék az elkövetett vétség önálló 

jelzésének elvárásával.  

Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, megegyezéssel. 

A játékvezetés gyakorlása laza oktató kontrollal, önállóan, a lényeges játékszabályok 

alkalmazásával, néhány játékvezetői non-verbális jel használatával is. Az eredmény jelzésében és 

egyszerűsített jegyzőkönyvvezetésben szerzett gyakorlat. 

Versenyhelyzetek  

A sportjátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása, megmérettetése osztályszintű 
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mérkőzéseken, házibajnokságokon, a tehetségesebb tanulók számára a korosztályos diákolimpiai 

és egyéb versenyeken. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  

Új variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe ágyazottan - mindenféle 

cselezés, ritmusváltás, biztonságos labdabirtoklás, kidobott labda elfogása, labdavezetés 

különböző testhelyzetekben, támadó, védő láb- és karmozgások, összetettebb átadások, kötetlen 

átadási formák, lepattanó labda megszerzése, ebből indulás, átadás vagy kosárra dobás. 

A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk önálló és kreatív 

felhasználásával. 

Taktikai továbbfejlesztés 

A lényeges védekezési formák - terület védelem, emberfogásos védekezés, vegyes védekezés – 

gyakorlása és önálló alkalmazása. 

Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára (támadásban és védekezésben). 

Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azonos létszámú taktikai 

szituációban. 

Önálló játék (streetball, illetve egész pályás 5:5 elleni játék). 

Kézilabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe 

ágyazottan. 

Taktika előkészítő futó- és fogójátékok, test-test elleni küzdelmek. 

Labdatechnikák összetett és bonyolultabb alapformái cselekvésbiztosan végrehajtva. 

Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása rövidebb akciók 

befejezéseként, kapusmozgások átismétlése. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból való támadások. 

A támadó taktika posztonként történő alkalmazása, játékszituációk ismétlése egy-két beállóval, 

lerohanás rendezetlen védelem ellen. 

Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika végrehajtása 6:0, 5:1, 4:2 védekezési 

rendszerek esetén. 

 

Labdarúgás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai csökkenő hibaszázalékkal, 

labdakezelési cselekvés biztonsággal, eredményes befejezésekkel. Pozícióváltások szélességben és 

mélységben zavaró ellenféllel szemben is, felívelés, beadások, letámadás, visszatámadás. Pontos 

cselezések, szerelések alkalmazása a játékban. 

Változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazás, a labda céltudatos irányításával. 

Fejelések különböző fajtái dobott vagy rúgott labdából. Szögletrúgás, bedobás eredményes 

technikája, büntetőrúgások különböző távolságból. Gólszerzés különféle testrésszel a szabályok 

betartása mellett. 

Taktikai továbbfejlesztés  

A területvédekezésben szerzett tapasztalatok, megoldások bővítése. 

A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb egységekben. Védelmi rendszerek 

ismerete és gyakorlása. 

Támadási variációk felépítése a különböző védekezési formák ellen. 

Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek összjátékának megvalósítása a 

kötött játékfolyamatok és ötletjáték során. 

 

Röplabdázás  
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A röplabda sajátossága kettős: egyrészt a játékos nem birtokolhatja a labdát, így a döntési idő 

igen-igen rövid és a cselekvés pillanata elé helyeződik, másrészt a játék szabályai szerint a 

játékosok között nincs testi kontaktus.  

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének gyakorlása, a hibaszázalék 

csökkentése, az élvezhető, folyamatos játék elérése érdekében. 

Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás elsajátítása helyes technikával 

talajról, tehetségesebbek felugrásból. 

A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és kosárérintéssel egyaránt. 

A háló felett érkezett nyitásfogadások gyakorlása változó irányú és erejű labdákkal, technikai 

kombinációkkal. 

Az eredményes sáncolás elsajátítása, sáncolás párban is. 

Gurulások, labdamentések technikájának továbbfejlesztése. 

„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintéssel. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Védekezések különböző állásrendek szerint, a csillagalakzat, alapvédekezési forma megtanítása. 

4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek elsajátítása. 

Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy ejtett labdához való 

elhelyezkedés, támadás közbeni helycserék megtanítása, helytartási szabály betartása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportági ismeretek magasabb szintű, kreatív alkalmazása az alkotó, kooperatív feladatokban, 

játékokban, sportjátékokban. 

A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere egymásra épülésének megértése. 

A játékszabályok, játéktípusok tudatos alkalmazása. 

A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete. 

A sportjátékok transzferhatásának felismerése és a lehetséges összefüggések értelmezése az 

egyéni fejlődés szempontjából. 

A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás. 

Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés, tájékozottság a témában. 

A személyes biztonság és társak biztonságának védelme a játékszituációkban, a döntésekben pedig 

a baleset-megelőzés fontosságának tudatos képviselete. 

A sport és környezettudatosság értő összekapcsolása, a sportolási felszerelés és sportolási 

környezet felelős, jövőorientált használata, kímélete. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 

problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, 

megegyezésen alapuló játék. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 90 

óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedő mozgásritmus 

továbbfejlesztése a tornajellegű és táncos sorozatok során a már ismert és új 

elem- és motívumkapcsolatokkal is. 

Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer működtetésének 

minden területén: bemelegítésben, képességfejlesztésben, gyakorlásban, 

versenyzésben, versenyrendezésben. Az erősségek és gyengeségek 

figyelembevétele. 

A közös tervezés, kivitelezés során a kellő határozottságú és öntudatú 

kommunikáció fejlesztése. 
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A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, gördülékeny, könnyed, 

plasztikus, esztétikus végrehajtásának elérése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Rendgyakorlatok gyakorlása 

A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal történő ismétlése. 

Alkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése 

A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl. mozgásütem változtatása, kiinduló 

helyzet és kartartás változtatása. 

Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése.  

Az aktív és passzív izomnyújtás – a hatás elkülönítése. 

Kéziszerek alkalmazása. 

8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű mozgáskapcsolatok, aszimmetrikus sorozatok. 

Önállóság a gyakorlatok kiválasztásában, gyakorlatsorok összeállításában. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok végzése 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenciáltan, egyénre szabottan. 

Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és stretching gyakorlatokkal. 

Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. 

Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. 

Az egyensúly gyakorlatai: dinamikus gyakorlatok guggolásban, ülésben, fekvésben, 

forgómozgásokkal sorozatban. 

Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő 

eljárások. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni fejlődést követő rendszeres 

kontrollal. 

Torna, sporttorna 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna 

Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás, fejállás, kézállás, mérlegek 

kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak mozgásos gyakorlatelemek gyakorlása: 

gurulóátfordulások különböző irányokba, gurulóátfordulás hátra-tolódás kézállásba, tarkóbillenés, 

fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt, kézentfordulás, vetődések, átguggolások, átterpesztések, 

lábkörzések, dőlések, felállások egységesen az alapformában és differenciáltan a variációkban, az 

elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan. 

Talajtorna gyakorlatsorok 

Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése az elemkapcsolatokban, 

sorozatokban. 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc) mint 

minőségi elvárás megjelenik a hibajavítás, ismétlések során. 

Akrobatikus gyakorlatok – társas talajtorna 

Páros és mikrocsoportos gyakorlatok önálló összeállítása cselekvésbiztos szinten elsajátított 

talajtorna-elemek kreatív felhasználásával, a szükség szerint beépített segítségadást tartalmazva. 
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Szabadgyakorlatok gyakorlása 

A 9–10. osztályban begyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos elemek és fő mozgások 

alapformái ismétlése és új, összetett formák gyakorlása. 

Kötélgyakorlatok gyakorlása 

Egyszerű és keresztezett áthajtások, ugrások és fordulatok áthajtások közben, kötélforgatások, test 

körül és köré, kötélmozgatások egy kézzel, kötéldobások és -elkapások, kötélkörzések függőleges 

és vízszintes síkban. 

 

  

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A hibajavítás megértése, kétirányú kommunikáció, tudásátadás, mások tanítása. 

Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus esztétikájának átélése és tudatos 

felvállalása. 

A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen tényezőinek szétválasztása 

(értékfelismerés, önértékelés). 

A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás a társak gyenge, esetleg sérült oldalának 

segítése, az erősségek elismerése, támogatása, egyéni és helyzetből adódó sajátosságok 

mérlegelése, az objektív megoldások keresése. 

A társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek figyelembevételével, a stratégiák 

egyeztetése. 

Alkotó, kooperatív feladatok, mozgásos tevékenységek – aktív részvétel a sportrendezvények, 

bemutatók szervezésében. 

Tornasport és tánctörténeti ismeretek, érdekességek. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus egyensúly, 

társas talajtorna, forgásbiztonság, táncstílus, divattánc, sporttánc. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jelegű feladatok 

Órakeret 40 

óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jártasság kialakítása a biomechanikai törvényszerűségek alkalmazásában. 

Az önismeret fejlesztése a kedvező atlétikai mozgásformák kiválasztása és 

önálló gyakorlása révén. 

A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályai a 

korosztályos előírások szerinti alkalmazása és betartása. 

Motiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására. 

A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés elfogadtatása, 

beépítése a döntéshozatalba. 

A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének, hatásának 

tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások 

Rövidtáv, váltófutás, gátfutás 

A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. A kedvező rajthelyzet 

kialakítása, segédvonalak kijelölése. Versenyszerű végrehajtás, eredményorientált együttműködés 

váltófutásban. Csapatban 4x50-100 méteres váltók alakítása, versenyzés. A gátvételi technika 

alkalmazása magasabb akadályon, gáton 3-4 lépéses ritmusban. 

Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás 

Választás a távok közül. A különböző távokhoz illeszkedő futótechnika kiválasztása. Jártasság az 
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adott táv teljesítéséhez szükséges tempó és irambeosztás megválasztásában. Állóképesség-

fejlesztő módszerek rendszeres alkalmazása és teljesítményének nyomon követése. Az 

állóképesség-fejlesztő eljárások önálló gyakorlása.  

Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen célállomások megtalálása.  

Ugrások 

A homorító és távolugrás jellemzőinek ismerete, gyakorlati alkalmazása. Választás a magasugró 

technikák közül. 5-7 lépéses egyénileg kialakított nekifutással versenyszerű végrehajtás. 

Közreműködés versenyek lebonyolításában. 

Kondicionális jelleggel sorozat szökdelések végrehajtása. 1-3 lépéses sorozat elugrás, illetve 2-4 

lépéses sorozat felugrások technikajavító végrehajtása. Gyorsuló nekifutás optimális távolságról. 

Dobások 

A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. Teljes lendületből történő hajítás. 

Választás az egyes lökő mozdulatok közül. Lendületvétellel egykezes vetés végrehajtása. Az 

optimális kidobási szögre, sebességre és magasságra törekvés. 

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete. 

A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete. 

Az atlétikai ugrások és dobások technikatörténetének, a technikák változásai teljesítménynövelő 

hatásainak ismerete. 

Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. 

„A gyorsabban, magasabbra, erősebben” jelmondat értelmezése. 

Önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker átélése, a kudarc elfogadása és az 

azzal való megküzdés. 

Az élettani különbözőségek ismerete. 

Tájékozódási futás alapjainak ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, váltás közbeni alkalmazkodás, 

korrekció, holtpont, lépő, homorító és ollózó technika, átlépő, guruló, hasmánt- és 

floptechnika, ötlépéses hajító ritmus, lökés, vetés, jegyzőkönyvvezetés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 60 

óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rekreációs szemléletet tartalmazó életvitelhez szükséges sportági, élettani, 

edzéselméleti ismeretek megszerzése. Az önállóan kezdeményezett társas vagy 

csoportos sportoláshoz ismeretek, jártasságok megszerzése. A testnevelés 

újszerű tartalmakkal történő gazdagítása, az iskolai létesítményen belüli és 

tágabb környezetében lévő lehetőségek kihasználása sportolásra. A felnőtt kor 

sportos életviteléhez újabb sportágak megismerése, családi és csoportos 

öntevékeny sportoláshoz szükséges szervezési és rendezési ismeretek 

megszerzése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A szabadidő, illetve alternatív sportok rendszerben kezelése.  

A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a természet erőivel - játszóterek, 

szabadidő-központok bevonása, az adottságok kihasználásával jégpálya készítése. 

Újszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a közlekedés-biztonság területén a 

kerékpározás kultúráját szem előtt tartva. 

Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület megóvásában,  

a tájhasználatban, az épületek megóvásában és az energia, a vízhasználat, a dohányzás elleni 
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küzdelem és a hulladékgyűjtés, újrahasznosítás területén. 

A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra való felkészítés, az 

önszerveződéshez szükséges ismeretek, jártasságok átadása. Társaságban is jól alkalmazható 

mozgásos kreatív, kommunikációs és kooperációs játékok tárházának bővítése. 

A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök bevonása a tartalmi változatosság biztosításához 

(természetes akadályok, ügyességi versenyek a környezet adta kihívások legyőzése). 

Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű mozgásformák elsajátítása. 

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi tantervben kidolgozott alternatív 

sportok területén. 

A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren végzett sportolás során. 

A környezettudatos magatartás, a testmozgások során az egyénnek önmagával, társaival és a 

természettel való harmonikus kapcsolata kialakítása.  

A táborozási eszközrendszer megismerése, használatában jártasság szerzése (tájfutás, tájoló és 

térkép használata, sátorverés, vízitúra, vándortábor stb.). 

Egy választott alternatív sportágban a világ-elit teljesítményének ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség, újrahasznosítás, 

példamutatás; környezettudatos természet- és épített környezet-használat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 20 

óra 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a félelem 

leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének kiteljesítése. Küzdő 

típusú játékok tudatos alkalmazása a személyiségfejlesztésben, különös 

tekintettel az önuralomra, a társak tiszteletére és a szabályok elfogadására. A 

közösségben előforduló veszélyhelyzetek felismerése és kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok: 

Tolások-húzások, változatos testrészekkel, testhelyzetekben.  

Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása: 

Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások csuklóra, karra, nyakra, 

derékra, rögzített kilendítések, keresztfogások. 

Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással. 

A mögékerülések és kiemelések különböző változatai, dobástechnikák, leszorítások alkalmazása. 

Az eredményes földharc technikájának elsajátítása. 

Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos formában és páros 

küzdelmek. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Önmaga megvédésének ismerete, néhány támadáselhárítási eljárás ismerete, megértése és 

alkalmazása. 

Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése a küzdőjellegű sporttevékenységek 

révén, az előnyök megfogalmazásának képessége. 

A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, elismerése. 

A megegyezésre készenlét képessége, a szabályok időleges, társ által megerősített 

felfüggesztésének, módosításának lehetősége. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, sérülésmentes 

küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerűség. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret 50 

óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő prevenciós 

és rekreációs mozgásos tevékenységek önálló működtetéséhez, bővítéséhez és 

szükség esetén gyógyászati céllal történő gyakorlásához szükséges készségek 

és kompetenciák továbbfejlesztése. 

Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenő idő 

jelentősége.  

Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra, rekreációra 

kész fizikai és mentális állapot állandósítása, a stressz kezelése. 

A fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás rendszerré szervezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag feladatmegoldásai, kezdetben egyénileg, 

majd párban a tervezés, szervezés, levezetés, értékelés megvalósítása. 

A sportjátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez kapcsolódó bemelegítések 

általános és speciális jellemzőinek, mozgásainak elkülönítése szóban és gyakorlatban egyaránt. 

Edzés, terhelés 

A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása: jól szervezettség, a felesleges 

állásidők kiküszöbölése, szükséges mozgásterjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás 

(sebesség, gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés egyensúlya. 

Főbb témák: 

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és megvalósítása a gyakorlatban 

egyénileg, párban, csoportban eszközök nélkül és különböző eszközök segítségével. 

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 

Önálló mozgásprogram-tervezés. 

Lehetséges hagyományos és alternatív eszközök: pulzusmérő, mozgásszenzorok, medicinlabda, 

súlyzó, ugrókötél, erősítő gumiszalag, erőgépek. 

A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása: intervallumos, ismétléses, tartós és 

ellenőrző módszerekkel edzésfolyamatok. 

A koordinációt javító eljárások bemutatása: a végrehajtás megváltoztatása és a végrehajtás 

feltételeinek megváltoztatása. 

A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásai. 

Egyéni rekreációs megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet vezetése. 

Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett kondicionális és koordinációs 

képességfejlesztés. 

Motoros tesztek lebonyolítása – helyi tervezés szerint. 

 

Az egészséges test és lélek megóvása 

A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való felkészítés: a biomechanikailag helyes 

testtartás és az egészséges lábboltozat kialakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a 

gyakorlatai, az ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló tevékenységek, a sportolás 

kedvező hatása a szenvedélyek megelőzésében. 

A stresszoldás gyakorlatai.  

A megtanult és folyamatosan használt stressz és feszültségoldó módszerek tudatos alkalmazása, a 

feszültségek szabályozása. 

A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív megközelítése a helyi lehetőségek és 
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programok szerint. 

A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának fejlesztése a helyesen végzett 

tartásjavító tornával (általános és konkrét sportági jelleggel). 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sport által a pillanatnyi kiteljesedés (flow) élményének megélése. 

A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő eljárások ismerete. 

A terhelésfokozás paramétereinek ismerete. 

Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az egészséges alvásban. 

A gerincsérülések, ártalmak elkerülési módozatainak ismerete. 

A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel való helyes bánásmód ismerete.  

A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete. 

A helyes gerinctorna kivitelezésével kapcsolatos fogalmak, a gerinckímélet lényegének ismerete. 

A növekvő teljesítmény, sporteredmény objektív elismerése, öröm a másik ember teljesítménye 

felett, pozitív megerősítés. 

Az öröm, mint pozitív életérzés melletti tudatos döntés, közös élmény, az egészség és a mozgásra 

fordított szabadidő megteremtésének egymást erősítő igénye (motiváció). 

A tudatos terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló teljesítményfejlesztés. 

Felelősségvállalás társak egészséges életmódja iránt. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sportágspecifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos, ismétléses, 

tartós és ellenőrző módszer, terhelés-pihenés egyensúlya, stressz- és 

feszültségoldás, ingernagyság, ingergyakoriság, gerinckímélet,. 

 

 

Etika 

ETIKA 
12. évfolyam 

 

A tantárgy sajátos fejlesztési céljai és követelményei, amelyek valamennyi témakör 

feldolgozása során egységesen érvényesülnek, a következők:  

— Filozófiai fogalmak, vallási és irodalmi szövegek, példázatok elemzése, 

értelmezésük szóban és írásban.  

— A következtetés, érvelés, bizonyítás és cáfolat szabályainak alkalmazása, az ettől 

eltérő gondolkodásmódok (sejtés, hit, képzelet, kétely, bizalom stb.) 

jelentőségének belátása. 

— Egyéni vélemény kialakítása, felülvizsgálata, fejlesztése a más véleményekkel való 

párbeszédben. 

— A méltányos vita szabályainak és készségeinek elsajátítása. Az elkötelezettség és 

az elfogulatlanság igényének összeegyeztetése. 

— Erkölcsi elvek alkalmazása egyedi esetekre, különféle élethelyzetek erkölcsi 

dimenziójának felismerése, a gyakorlatban felmerülő értékkollíziók kezelése, 

alternatívák mérlegelése. 

— A helyes önismeret és az önnevelés igényének erősítése. A cselekedeteink 



273 

 

minőségét meghatározó erkölcsi képességek (erények, különösen az okosság, 

igazságosság, bátorság és mértékletesség) jelentőségének belátása, fejlesztésük 

lehetőségeinek felismerése. 

— Az erkölcsi értékek megbecsülése, tisztelete másokban, igényesség kialakítása a 

saját magatartás tekintetében. A kötelességtudat és az autonóm viselkedés közötti 

összefüggés felismerése. 

— A személyközi kapcsolatok morális, érzelmi, intellektuális és érzéki dimenziói 

közötti összefüggések felismerése. A szeretet, megértés, türelem, hűség, bizalom és 

odaadás értékének tudatosítása. A tartós párkapcsolatok és a harmonikus családi 

élet kialakításához szükséges gondolkodásmód és attitűd fejlesztése. A másokkal 

való együttérzés, azonosulás képességének elmélyítése.  

— Az ember erkölcsi méltóságáról alkotott fogalmak értelmezése: igazság és 

szabadság, azaz az öntudatos létezés és a cselekedeteinkért és társainkért viselt 

felelősség közötti összefüggés tudatosítása. 

— Az élet, illetve az életformák gazdag változatosságának és változékonyságának 

tisztelete a természetben és a kultúrában. A kanti aranyszabály értelmének, illetve a 

szenvedésokozás tilalmának belátása, gyakorlati alkalmazásuk képessége a 

globális egymásrautaltság feltételei között. A globális felelősség összefüggéseinek 

felismerése a hálózati társadalomban. A halállal való szembenézés képessége. 

— A természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, 

értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás fontosságának 

tudatosítása. 

— Az együttélési szabályok jelentőségének belátása. A törvények tisztelete és a 

lelkiismeret szabadsága közötti konfliktusok értelmezése. A társadalom jobbítására 

irányuló kezdeményezés és bírálat megbecsülése. Felkészülés a közéletben való 

felelős részvételre. 

— A korrupció társadalmi jelenségének ismerete, az ellene alkalmazható egyéni és 

közösségi magatartásformák alkalmazásának készsége és képessége. 

— Az erkölcsi önigazolási mechanizmusok működése, a rossz példák, a rossz 

társadalmi gyakorlat hatása az egyéni döntésekre; a nemet mondás nehézsége.    

— A szolidáris és kooperatív viselkedés, a segítőkészség értékének belátása, 

alkalmazása konfliktushelyzetekben. Az előítéletes, kirekesztő, rasszista, a 

kisebbségekkel, nemzetiségekkel szemben elutasító viselkedés gyökereinek 

feltárása, a társadalmi csoportok közötti együttélés konfliktusainak méltányos 

kezelésére irányuló igény, illetve az ehhez szükséges attitűdök és ismeretek 

elmélyítése. 

E szempontok egyúttal jelzik az etika tantárgy tanításának kívánatos és a sikerességre 

reményt adó módszertanának legfontosabb vonásait is. A rendelkezésre álló idő 
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függvényében, a témák feldolgozásának értékes formája lehet – a beszélgetés és a vita mellett 

– egy-egy projektfeladat megoldása is, egyéni vagy csoportos munka keretében.  

 

Tematikai egység Alapvető etika Órakeret 13 óra 

Előzetes tudás 

A nyelvi/fogalmi gondolkodás és a tudatos környezetformálás (munka) 

szerepe a kulturális evolúcióban. Az Ó- és Újszövetség legismertebb részletei. 

A felelősségvállalás, illetve az ezzel kapcsolatos mulasztások irodalmi példái. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Az erkölcsi gondolkodás alapjai 

Tények és értékek. Ismeret, megértés, értékelés, elhatározás. 

Elmélet és gyakorlat.  

A társas lény: erkölcsi lény. A Másik szerepe az öntudatos én 

kialakulásában. 

Etika és nyelv: bizalom, megértés, egyetértés, vita, párbeszéd. 

Erkölcsi érzék, tanult viselkedés, az erkölcsi szabályok 

természete, az egyén erkölcsi méltósága. 

A munka mint az önkiteljesítés alapvető eszköze. 

Jó és rossz. A rossz eredete – különféle megközelítések.  

A szenvedés kérdése. 

 

Bibliai erkölcsi értékek a világi etikában 

Az ember kitüntetett léthelyzete. A világvallások emberképe és 

etikája. 

A szeretet erkölcsi jelentősége.  

A lelkiismeret szabadsága és a személyes felelősség 

elháríthatatlansága. 

 

Mit kell akarnom? Az erkölcsi döntés 

Az erkölcsi gondolkodás fejlődése. Szokáserkölcs, hagyomány, 

törvény.  

A lelkiismeret szava. Példakövetés, tekintélytisztelet. A mások 

igazsága.  

Párbeszéd, vita, kétely. Értékkonfliktusok. 

Kötelesség és szabadság. A kanti kötelességetika és bírálata. 

 

A felelősség kérdése 

Az erkölcsi cselekedet. A jóakarat. Felelősség a tetteinkért – 

felelősség másokért. 

 

Az erények és a jó élet céljai  

Önmegvalósítás, önkorlátozás, önismeret, önértékelés. A jólét és 

a jó élet fogalmának megkülönböztetése. A boldogság mint etikai 

Filozófia:  

Az elérhető boldogság.  

A szabad akarat és a rossz 

kérdései. Az értékteremtő ember 

és a hatalom. Szabadság, 

választás, felelősség, szorongás. 

 

Társadalmi, állampolgári 

ismeretek:  

Pályakezdés, álláskeresés. 

Munkaerő-piaci elvárások itthon 

és külföldön.  
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kérdés. Az erények és a jellem. Az erkölcsi nevelés. Önállóság és 

példakövetés. Magánérdek és közjó.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Erkölcsi érték, értékítélet, gyakorlat, erkölcs, etika, öntudat, munka; hit, szeretet, 

kiválasztás, bűn, kegyelem; lelkiismeret, szabadság, kötelesség, törvény, 

megértés; felelősség, szándék, következmény, erény, boldogság, jellem, 

önigazolás. 

 

 

Tematikai egység Egyén és közösség Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás 

Irodalmi példák törvénytisztelet és lelkiismeret összeütközésére. A haza 

szolgálatának és védelmének történelmi példái. A nemzetállamok 

kialakulásának sajátosságai Kelet-Közép-Európában. Nemzetiségi 

konfliktusok, vallásüldözés a magyar történelemben. A cigányság történetével, 

helyzetével kapcsolatos alapismeretek. Hátrányos élethelyzetek, a szegénység 

alapvető társadalmi összetevőinek ismerete. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A kapcsolatok etikája 

Az emberek közti testvériség eszméje. Barátok és ellenfelek. 

Szeretetkapcsolatok. Párválasztás. Felelősség a társakért. 

Szexuáletika.  

Házasság. Családi élet. Otthonteremtés. Családi szerepek. Szülők 

és gyermekek. A családi élet válságai. 

 

Társadalmi szolidaritás 

Hátrányos élethelyzetek. Társadalmi igazságosság és/vagy 

kölcsönös segítség. 

A betegekkel és szegényekkel való törődés mint erkölcsi 

kötelesség. 

 

Törvény és lelkiismeret  

A szabadság rendje. Jogok és kötelességek. Erkölcs és politika. A 

lelkiismeret és véleménynyilvánítás szabadsága.  

 

Szavak és tettek 

Visszaélés a szólásszabadsággal. Uszítás, rágalmazás, az ember 

lealacsonyítása, az erőszak népszerűsítése, megtévesztő reklámok. 

Szavak és tettek: a nyilvános beszéd a tömegmédiumokban. 

Médiaetika. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek:  

A jóléti társadalom. 

A magyar társadalom a 

rendszerváltozás után. 

A cigányság (a romák), helyzete 

és integrációjának folyamata. 

A zsidóság Magyarországon. 

Antiszemitizmus, kirekesztés, 

genocídium. 

 

Földrajz:  

Magyarország és a Kárpát-

medence földrajza; a magyarság 

által lakott, országhatáron túli 

területek. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

A média társadalmi szerepe. 

Médiareprezentáció, 

valószerűség, hitelesség. 

Médiaetika, médiaszabályozás. 
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Hazaszeretet 

Állampolgárság és nemzeti érzés. Nemzeti szolidaritás. Áldozat a 

hazáért, és ennek elfogadható mértéke. A társadalmi önazonosság 

(identitás) felépülése és torzulásai. 

 

Többség és kisebbség 

Az etnokulturális csoportok, nemzetiségek és vallási kisebbségek, 

illetve a többségi társadalom közti konfliktusok, az együttélés 

erkölcsi problémái, rasszizmus, kirekesztés. 

A nemzeti fejlődés traumái – Kárpát-medencei sajátosságok. A 

kirekesztő, elnyomó nemzetstratégiák erkölcsi megítélése. 

 

Társadalmi, állampolgári 

ismeretek: Kulturális és etnikai 

kisebbségek, nemzetiségek 

hazánkban. 

Esélyegyenlőtlenség és 

hátrányos társadalmi helyzet. 

Szolidaritás és társadalmi 

felelősségvállalás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Család, felelősség a társainkért, hűség, szeretet, szerelem; erkölcsi érték, erény, 

boldogság, jellem; törvény, törvénytisztelet, emberiesség, polgári 

engedetlenség; nemzet, identitás; nacionalizmus, sovinizmus, együttélés, 

idegengyűlölet, antijudaizmus, antiszemitizmus, genocídium, hátrányos 

megkülönböztetés, kisebbség, nemzetiség; igazságosság, szolidaritás, 

önkéntesség. 

 

 

Tematikai egység Korunk kihívásai Órakeret 11 óra 

Előzetes tudás 

A műszaki-tudományos haladás vívmányai, hatásai. Természet- és társadalom-

földrajzi ismeretek. Pszichés funkciók a magasabb rendű állatoknál, 

biodiverzitás, ökológiai rendszerek. Kulturális hagyomány, jövőkép, az 

utódokról való gondoskodás szerepe és változásai a civilizáció történetében. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A tudományos-technikai haladás etikai kérdései 

Az emberi cselekvés megváltozott természete. Technika és etika.  

A tudósok felelőssége. 

 

Bioetika 

Születés és halál. Családtervezés. Mesterséges megtermékenyítés. 

Béranyaság. Terhességmegszakítás.  

Genetikailag módosított élőlények.  

Egészségvédelem és etika. Szembenézés a halállal. Eutanázia. 

 

A felelősség új dimenziói a globalizáció korában 

Az egyén felelőssége és cselekvési lehetőségei a globális 

hálózatok korában.  

Magánérdek és közjó. A fenntarthatóság fogalma. Lokalizáció és 

önrendelkezés: az emberi lépték helyreállítása.  

Szellemi és anyagi tulajdon védelme és a felelős piaci magatartás. 

Világszegénység – a szegények világa. A szegénység új arcai: 

környezetrombolás, adósságcsapda, szélsőséges jövedelmi 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek:  

A tudományos-technikai 

forradalom. Az emberiség az 

ezredfordulón: a globális világ 

és problémái. 

A globális világgazdaság 

fejlődésének új kihívásai és 

ezek hatása hazánk fejlődésére. 

 

Földrajz:  

globális kihívások, migráció, 

mobilitás.  

 

Biológia-egészségtan: 

környezet és fenntarthatóság. 

 

Filozófia:  
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egyenlőtlenségek, létbizonytalanság, népbetegségek, 

népességrobbanás, tömeges migráció. 

 

Ökoetika 

Az ökológiai válság mint erkölcsi kérdés. Számít-e erkölcsileg, 

amit más lényekkel teszünk? Érvek az állatok védelmében: a 

szenvedésokozás tilalma, szolidaritás lénytársainkkal, a biológiai 

sokféleség értéke, megóvásának és fenntartásának lehetősége. Az 

élet tisztelete. Az etika emberközpontúságának értelmezése. Az 

ember felelőssége egy több mint emberi világban. 

A közösség és a korrupció problémája 

Tisztességes és tisztességtelen érdekérvényesítés. Jogos és jogtalan 

előnyszerzés, a megvesztegetés, a megvesztegethetőség. 

Magánérdek és közjó. A korrupció jelensége és veszélyei, 

hatalommal való visszaélés és korrupció a mindennapokban. 

Hogyan lehet a megvesztegetést, a korrupciót megszüntetni? 

Lehet-e hála jele a hálapénz? Ki hibázik, aki adja, vagy aki kapja? 

A korrupció elleni fellépés lehetőségei, az egyén és a közösség 

felelőssége.  

 

Felelősség utódainkért 

Az emberiség közös öröksége. A jövő nemzedékek jogai.  

A ma élők felelőssége. 

Az ökológiai válság etikai 

vonatkozása. Bioetikai 

állásfoglalások napjainkban. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Uralom a természet felett, ökológiai elővigyázatosság; globális felelősség, 

környezettudatosság, fenntarthatóság, közjó, korrupció, korrupció-megelőzés; 

élet, halál, egészség; környezeti etika, állati jólét, fajsovinizmus, 

emberközpontúság, mélyökológia; az emberiség közös öröksége, a jövő 

nemzedékek jogai, szellemi tulajdon, szerzői és szabadalmi jog, eredetvédelem, 

védjegy. 

A fejlesztés várt 

eredményei 

ciklus végén 

A tanulók ismerik az erkölcsi hagyomány legfontosabb elemeit, s e tudás 

birtokában képesek a mindennapi életben felmerülő erkölcsi problémák 

felismerésére és kezelésére.  

Értékítéleteiket ésszerű érvekkel tudják alátámasztani, képesek a felelős 

mérlegelésen alapuló döntésre. Rendelkeznek az etikai és közéleti vitákban való 

részvételhez, saját álláspontjuk megvédéséhez, illetve továbbfejlesztéséhez 

szükséges készségekkel és képességekkel.  

Képesek elfogadni, megérteni és tisztelni a magukétól eltérő nézeteket.  

Ismerik azokat az értékelveket, magatartásszabályokat és beállítódásokat, 

amelyeknek a közmegegyezés kitüntetett erkölcsi jelentőséget tulajdonít. 

Értékelés 

A tanulók értékelése az egyes témakörök végén ön- és társértékelés formájában 

történhet. A félévi és a tanév végi bizonyítványba megfelelt/nem megfelelt 

szöveges értékelés kerülhet be. 
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Különleges 

bánásmódban 

részesülő tanulók 

értékelése 

A tanulók képességei, készségei, attitűdjei a meghatározóak az órákon. Ezért, 

szükség esetén a feladatok megoldásához többletidőt biztosítunk, ill. előnyben 

részesítjük a szóbeli megnyilvánulásokat. 

 

Művészetek – Dráma és tánc 

 

DRÁMA ÉS TÁNC 
 

 

A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja 

az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a 

kreativitás fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése. 

A dráma és tánc kreatív folyamata szolgálja a tanulók ön- és társismeretének 

gazdagodását, segíti az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítést-, és ápolást. 

A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, ezzel együtt különböző 

drámai és színházi kifejezési formák megismerését, alkalmazásuk elsajátítását és értelmezését 

szolgálják. 

A mozgásos-táncos tevékenységek többek között fejlesztik a ritmusérzéket, a 

térérzékelést, a testtartást, a mozgáskoordinációt, az állóképességet. E tevékenységek során a 

tanulók megismerik a mozgásos-táncos kommunikáció és önkifejezés sajátosságait, 

eszköztárát. 

A dramatikus és a mozgásos-táncos tevékenység gyakorlása és tanulása hozzájárul a 

nemzeti, helyi vagy a nemzetiségi hagyomány megismeréséhez, az önazonosság erősítéséhez, 

fontos szerepe lehet a közösségi tudat kialakításában. 

A művészeti tevékenységformákkal való személyes találkozás révén a művészeti ágak 

nyelve a tanulók sajátjává válik, és mindezek eredményeként kialakul bennük a művészettel 

élés, az értő befogadóvá válás alapvető igénye. 

 

 

11. évfolyam 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Csoportos játék és megjelenítés  

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Tiszta, érthető, artikulált beszéd jellemzőinek ismerete.  

Szövegkörnyezetnek, vagy a szituációnak megfelelő nyelvhasználat. 

Alkotó, cselekvő részvétel többféle dramatikus tevékenységben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók önkifejezési készségének fejlesztése, megnyilatkozásaik bátorítása, 

együttműködésük erősítése. 

A kommunikáció különböző típusainak ismerete és a szituációhoz illő 
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használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Koncentrációs és lazítógyakorlatok (szöveges és 

szövegmentes légző gyakorlatok, relaxációs játékok, 

koncentrációs gyakorlatok az érzékelésfejlesztés, a 

figyelemtartás-, és megosztás, a memóriakapacitás 

fejlesztésére). 

Ön- és társismereti gyakorlatok (pl.: ismerkedő és 

megismerő játékok, interakciós gyakorlatok). 

Páros, kiscsoportos és csoportos egyensúly- és 

bizalomgyakorlatok. 

Fejlesztő és szinten tartó verbális és nem verbális 

kommunikációs gyakorlatok.  

Szándékos és tudatos nyelvi választások, kifejezésmódok: 

felismerése és használata dramatikus tevékenységekben. 

Egyéni stílus, karakter, státusz, érzelem ábrázolása nyelvi és 

gesztusnyelvi eszközökkel. 

A különféle beszédműfajok és a hatáskeltés eszközeinek 

alkalmazása a gyakorlatok során. 

A média jellemző kifejezésmódjainak megjelenítése 

dramatikus tevékenységekben. 

A tánc- és mozgásszínházi technikák alapjai (fizikai 

koncentrációt, testtudatot fejlesztő gyakorlatok, 

kiscsoportos és csoportos együttműködést igénylő 

mozgásgyakorlatok).  

A konkrét és absztrahált mozgás közötti különbség 

tudatosítása. 

Hangulatok kifejezése mozgással/tánccal. 

Stílus, jellem ábrázolása mozgással/tánccal. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Kommunikációs, stilisztikai játékok, 

stílusgyakorlatok. A szünet, a 

hangsúly-, a beszédtempó-, a 

hangmagasság-váltás és a hanglejtés 

modulációjának használatában rejlő 

kommunikációs lehetőségek 

megfigyelése és alkalmazása. 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: 

Megjelenő konfliktusok, viselkedési 

módok és megoldások tudatos kritikai 

elemzésén, illetve a valóságismereten 

alapuló szövegalkotási gyakorlatok. A 

korosztály sajátosságainak megfelelő, 

rövid, árnyalt és pontos fogalmazásra 

törekvő médiaszövegek 

létrehozásának előkészítése és azok 

kivitelezése. 

 

Ének-zene: 

A zenei mondanivaló verbális 

kifejtése vagy más művészeti ág 

kifejezési eszközeibe való átkódolása. 

 

Ember és társadalom: 

Különböző emberi magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása.  

 

Életvitel és gyakorlat: 

Véleményalkotás a saját és a társak 

tevékenységéről, reális értékítélet 

megfogalmazása. Közreműködés a 

közösségi normák kialakításában. A 

társak munkájának segítőkész, 

együttműködő értékelése, a másoktól 

kapott értékelés megértése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Koncentráció, ritmus, tempó, térérzékelés, stílus, testérzékelés, hangulat, érzelem. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rögtönzés és együttműködés 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Alapszintű improvizációs képesség. Az improvizációs munkaformák ismerete.  

Figurák mozgásos-táncos rögtönzésekben történő ábrázolása. Improvizációk 

elemző értékelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az aktív, tudatos és tevékeny részvétel csoportos tevékenységekben. Növekvő 

intenzitású és mélységű részvétel szerepjátékokban, csoportos 

improvizációkban. A megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazása. 

A dramatikus tevékenységek elemző megbeszélése, önálló véleményalkotás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Improvizáció az oktató által megadott téma vagy fogalom, a 

tanulók által közösen kidolgozott cselekményváz 

(jelenetváz) alapján.  

Némajátékos és szöveges improvizációk (pl. mozdulatra, 

hangeffektusokra, tárgyakkal), hétköznapi élethelyzetek 

felidézése mozgással és beszéddel, szituációs játékok (pl. 

befejezetlen történetre, fotóra, filmre, képzőművészeti 

alkotások reprodukcióival, a szereplők jellegzetes 

vonásainak megadásával). 

Improvizáció a megismert kifejezési formák összefűzésével, 

illetve alkotó jellegű alkalmazásával.  

Különféle konkrét és metaforikus kifejezőeszközök tudatos 

alkalmazása (pl. szituációs játékok hangeffektusokra, vázlat 

megadásával, a valódi érzelmek kimondásának tiltásával). 

Hétköznapi helyzetek megjelenítése és értelmezése; látott 

vagy hallott történetek feszültséggel teli jeleneteinek 

felidézése kiscsoportos improvizációkban. 

Spontán és előkészített mozgásos improvizáció adott zene, 

téma vagy fogalom alapján.  

Rövid, mozgásos etűdépítés és különféle feltételekre alapozó 

improvizációk (pl. versek által keltett hangulatokra épülő 

improvizációk, szimbolikus mozgásokból építkező 

improvizációk, zenés etűdök indulatok, hangulatok, 

érzelmek megadásával). 

Magyar nyelv és irodalom: 

Szövegtan (szövegalkotás, 

szövegszerkesztés, a szöveg 

szerkezete), korstílusok, 

stílusirányzatok. 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: 

Átélt, elképzelt, hallott esemény 

mozgóképi vagy más médiaszöveggel 

történő megjelenítésének 

megtervezése, kivitelezése egyszerű 

eszközökkel. 

 

Ember és társadalom:  

Mások érvelésének összefoglalása és 

figyelembevétele. A 

véleménykülönbségek tisztázása, a 

saját álláspont gazdagítása, 

továbbfejlesztése. 

 

Életvitel és gyakorlat: 

Feladatvállalás, a helyzetnek 

megfelelő aktivitás, tudatosan 

kialakított együttműködés, 

kompromisszumkészség és felelősség 

a közös munkában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Stílus, karakter, viszonyok, feszültség, státusz, kontraszt, harmónia-diszharmónia, 

fokozás, variáció, arányosság, hatás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Alapvető dramaturgiai, drámaszerkezeti, műfaji fogalmak ismerete és 

használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különféle színházi korszakok, stílusok és műfajok felismerése és 

jellegzetességeik megfogalmazása. 

A színház és dráma jellemző műfaji jegyeinek azonosítása. 

Alapszintű dramaturgiai fogalomkészlet használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Dramatikus formanyelvi elemek összefűzése, egymásra 

építése a kívánt tartalom kifejezése érdekében. 

A színpadi hatáselemek, egyes színházi stílusok, színházi 

műfajok jellemző jegyeinek azonosítása és alkalmazása saját 

játékokban.  

Különböző dramatikus és színházi tevékenységek 

alkalmazása az improvizációkban és jelenetekben, a 

figurateremtés folyamatában. 

A játékok megbeszélése során a dramatikus eszközök és a 

színházi formanyelv elemeinek értelmezése a tanult 

szakkifejezések alkalmazásával. 

A feszültségteremtés eszközeinek felismerése és 

alkalmazása dramatikus tevékenységek során. 

Alkotó jellegű részvétel a közösség és az oktató közös 

igénye szerint a nyilvánosság (elsősorban saját közönség) 

számára készített egyéni vagy közös produkcióban 

(megismerkedés a felkészülés lépéseivel, a próbafolyamattal, 

produkció lebonyolításával). 

Magyar nyelv és irodalom: 

Műalkotások elemzésének, 

megközelítésének lehetőségei, 

módszerei. 

 

Rajz és vizuális kultúra:  

A vizuális nyelv eszközeinek 

komplex értelmezése. Saját és mások 

munkájának elemzése, értékelése. 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret:  

Nem lineáris szövegformák elemzése. 

 

Matematika:  

Adott tárgy, elrendezés más 

nézőpontból történő elképzelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sűrítés, feszültség, tét, fókusz, keret, kontraszt, szimbólum. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Történetek feldolgozása 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Dramatikus kifejezésformák.  

Élmények feldolgozása tánc- és mozgástechnikai elemek alkalmazásával. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Érdeklődés felkeltése a kultúrtörténet, történelem iránt. 

Dramatikus eszközök tudatos alkalmazása események, művészeti alkotások 
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céljai feldolgozásában, megjelenítésében. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Jeles alakokhoz, eseményekhez, korszakokhoz tartozó 

élethelyzetek feldolgozása dramatikus tevékenységekkel. 

Irodalmi művek részleteinek vagy egészének feldolgozása 

drámás eszköztár/dramatikus tevékenységek alkalmazásával. 

Különböző művészeti ágakhoz tartozó műalkotások 

irodalmi, vagy filmes, vagy dramatikus, vagy mozgásos 

(esetleg a felsoroltak közül több módon történő) adaptációja. 

Mindennapi történetek, érzések, élmények feldolgozása 

drámajátékos tevékenységformákkal.  

A célirányos helyzetértékelési és döntési képesség 

fejlesztése a történetek feldolgozása során. 

Tudomány- és művészettörténeti 

korszakok jeles alakjai, kiemelkedő 

eseményei (irodalom, művészetek, 

matematika, természettudományok). 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

A művészet kultúraalkotó szerepének 

megfigyelése. Más kultúrák 

megismerésének igénye. 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret:  

Önálló kérdések megfogalmazása a 

tárgyalt témával kapcsolatban. Az 

életkori sajátosságoknak és az 

elvárható tájékozottságnak megfelelő 

érvkészlettel és példákkal 

alátámasztott vita.  

 

Ember és társadalom:  

Történelmi jelenetek elbeszélése, 

eljátszása különböző szempontokból. 

Erkölcsi kérdéseket felvető 

élethelyzetek felismerése, bemutatása. 

Különféle értékrendek 

összehasonlítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sűrítés, dramatizálás, szituáció, motiváció, történet, cselekmény, adaptáció.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Megismerő- és befogadóképesség 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Színház- és drámatörténeti alapismeretek. 

(Nép) hagyományok alapfokú ismerete. 

Színházi előadások alapszintű befogadása, értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Színházi előadások elemzése színházi fogalmak alkalmazásával. 

Előadások drámás eszközökkel történő feldolgozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Különböző színházi irányzatokat képviselő előadások 

(hivatásos vagy amatőr színházi társulat előadása, annak 

hiányában gyermek- vagy diákszínjátszó csoportok 

előadásainak) megtekintése. 

Előadások elemzése az élmények befogadását elősegítő 

dramatikus tevékenységformákkal. 

A színészi, rendezői, dramaturgiai és egyéb tervezői munka 

alapszintű elemzése.  

Színház- és drámaelméleti ismeretek megalapozása a látott 

előadásokhoz kapcsolódóan (pl. a dráma, mint műnem 

jellegzetességei, dramaturgiai alapfogalmak, a 

színházművészet összművészeti sajátosságai). 

Egyszerűbb tánc- és mozgásszínházi műfajok felismerése. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Drámafeldolgozások; drámaírói 

életművek ismerete. 

 

Ének-zene:  

A zene különféle funkcióinak, 

megjelenésének megfigyeltetése. 

 

Rajz- és vizuális kultúra: 

Párhuzamok keresése az irodalom, a 

zene, a dráma, a film és a vizuális 

művészetek egyes alkotásai között; 

jelmez, kellék, térábrázolás, 

színkezelés. 

 

Média és mozgóképkultúra: 

Színházi közvetítések formai 

megoldásai.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dramaturgiára, szcenikára, színészi játékra vonatkozó legfontosabb alapfogalmak. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A tanulók képessé válnak a pontos önkifejezésre, a mások előtti 

megnyilatkozásra és együttműködésre. 

Növekvő intenzitással és mélységgel vesznek részt szerepjátékokban, csoportos 

improvizációkban. 

Tudatosan és kreatívan alkalmazzák a megismert munkaformákat.  

Képessé válnak a megismert dramaturgiai fogalomkészlet használatára. 

Képesek színházi előadások drámás eszközökkel történő feldolgozására.  

Értékelés 

A tanulók értékelése az egyes témakörök végén ön- és társértékelés formájában 

történhet. Emellett a projektfeladatok megoldása, a dramatizált előadások 

tartalma, minősége az irányadó. A félévi és a tanév végi bizonyítványba a 

megfelelt/nem megfelelt szöveges értékelés kerülhet be. 

Különleges 

bánásmódban 

részesülő 

tanulók 

értékelése 

A tanulók képességei, készségei, attitűdjei a meghatározóak a művészetközpontú 

tánc és dráma órákon. Ezért, szükség esetén a feladatok megoldásához 

többletidőt biztosítunk, ill. előnyben részesítjük a szóbeli megnyilvánulásokat. 
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Osztályfőnöki 

Osztályfőnöki 
9 - 12. Évfolyam 

Célok és feladatok 

 

A középiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az 

egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit, testi és lelki egészségre törekvő, az emberi 

kapcsolatokban igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, 

akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez 

alkalmazkodó cselekvésre. 

 

Az életfeltételek kialakítása és a társadalomba való beilleszkedés sokoldalú tájékozódási 

képességet és tájékozottságot kívánó feladatát a középiskola azzal támogatja, hogy felkészíti 

tanulóit a társadalmi jelenségek, kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, az alkalmazni 

képes tudás megszerzéséhez nélkülözhetetlen munka felvállalására. Mindehhez 

nélkülözhetetlen a tanulók tudatos, önkéntes, aktív, segítőkész együttműködése az iskolával. 

 

A középiskola feladata, hogy előmozdítsa a tanulás belső motivációinak, önszabályozó 

mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését; a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók 

előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon módot tudásuk átrendezésére, 

továbbépítésére, integrálására. 

 

Az osztályfőnöki nevelőmunka az utóbbi időben átértékelődött, melynek okai: 

- modernkor veszélyei 

- közvetlen környezet veszélyeztető tényezői 

- családok helyzete 

- információhoz való jutás széles skálája, és ellenőrizhetetlensége 

- iskolával kapcsolatos társadalmi elvárások. 

 

Elvárások a felnövekvő nemzedéktől: 

 - Haza felelős polgára legyen – kifejlődjön benne a hazafiság. 

 - Reális önismereten alapuló szilárd erkölcsi ítélőképességgel rendelkezzen. 

 - Megtalálja helyét a családban, társadalomban és a munka világában. 

 - Törekedjen tartalmas és tartós kapcsolatra. 

 - Legyen képes önálló tájékozódásra, cselekvésre. 

 - Ismerje és értse a természeti, a társadalmi, kulturális jelenségeket. 

 - Tartsa értéknek a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését. 

 

NAT fejlesztési területei és az osztályfőnöki óra feladatai: 

- Erkölcsi nevelés 

- Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

- Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

- Önismeret, társas kultúra. 
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- Családi életre nevelés 

- Testi és lelki egészségre nevelés. 

- Felelősségvállalás másokért.  

- Önkéntesség. 

- Fenntarthatóság, környezettudatosság. 

- Pályaorientáció 

- Gazdasági és pénzügyi nevelés 

- Médiatudatosságra nevelés 

- Elsősegélynyújtás 

- A tanulás tanítása. 

 

Kulcskompetenciák:   

- Anyanyelvi kommunikáció 

- Idegen nyelvi kommunikáció 

- Matematika kompetencia 

- Természettudományos és technikai kompetencia 

- Digitális kompetencia 

- Szociális és állampolgári kompetenciák 

- Kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetenciák 

- Esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

- Hatékony önálló tanulás 

 

 

9. évfolyam 

Éves óraszám:36 óra 

 

Családi életre nevelés: 

Témakörök Tartalmak 

A család mint az 

egyén legfontosabb 

mikrokörnyezete 

 

A család történelmi kialakulása, szerepe koronként és 

társadalmanként. Jelenlegi helyzete, jelenősége, funkciója: elsősorban 

a gyermeknevelésben, az érzelmi biztonság nyújtásában.  

A családi hagyományok, a családtörténet ismerete, vállalása, mint a 

családi identitás része.  

Kapcsolatok a családtagok között (a szülőkkel, nagyszülőkkel, 

testvérekkel, rokonokkal). 

A család, mint a 

társadalom 

legalapvetőbb egysége. 

A család működése 

 

 

 

 

Saját családban megélt tapasztalat és más családok (pl. rokonok, 

ismerősök, barátok) megfigyelése, filmek, irodalmi művek alapján 

kialakult saját elképzelés, vélemény; korábbi tanévek során családórán 

tanultak.  

A család értékének hangsúlyozása. 

Pozitív attitűd kialakítása és/vagy megerősítése a család intézménye 

iránt. 
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A diákok megismertetése a párválasztás szociológiai vonatkozásaival 

(háttér, végzettség, vagyoni helyzet, nemzetiség, vallás, szokások stb.), 

illetve ehhez kapcsolódóan a családon belüli szerepek, feladatok, 

felelősség, döntési jog, javak elosztása, a kölcsönösség alakulása 

fogalmainak megismerése. 

Családszociológiai 

témakörök 

A szocializáció fogalma. 

Párválasztás szociológiai vonatkozásai. 

Konfliktus a családban – a válás hatása a családokra. 

Magatartásminták – harmonikus családi minták. Szerepek, normák, 

értékek változásai. 

Családtípusok és azok személyiségre gyakorolt hatása. 

Pedagógiai 

témakörök 

Generációk közötti kommunikáció és együttműködés. 

Oktatók, szülők és diákok jogai és kötelességei. 

Etikai témakörök 

(csak érintőlegesen) 

 

Az emberi méltóság. 

Társadalmi normák, értékek. 

Szabadság–értelem és akarat kapcsolata.  

Az ember ösztönös és érzelmi élete.  

A szabadság, mint az ember egyedülálló sajátossága. 

A családon belüli kommunikáció és az érzelmek, a szeretet 

kifejezésének jelentősége, társadalmi szinten berögzült káros 

sztereotípiák lebontása. 

A látásmód egyre differenciáltabbá válása, a családi élet működésében 

az összefüggésekből egyre több megértése. A kapcsolatokban, a 

problémák kezelésében, az élet autonóm irányításában stb. való egyre 

kompetensebb viselkedés. 

A családi szerepek 

bemutatása 

Szerepek, minták, eltérő természetű és mélységű kötelékek a 

családban. 

Az apa és anya sajátos szerepe a családban és a gyermeknevelésen. 

A szülők mint viselkedési szerepminták: nemi szerep, életvitel, 

viselkedés, szemlélet. 

Az anya-gyermek kapcsolat alapvető jelentősége a gyermek 

fejlődésében.  

A hiányzó szülő szerepének helyettesítése (egyedülálló anya, apa, 

nagyszülő, nevelőszülő). 

Örömök és konfliktusok a családi közösségekben.  

Nemzedéki konfliktusok, a konfliktusok feloldásának lehetősei. 

A család, mint az elsődleges szocializáció tényezője és megvalósítója. 

Nevelési stílusok a 

családban 

A különböző nevelési stílusok a családban, hatások a gyermek 

személyiségének alakulására. 

A kényeztetés, a túlzott gondoskodás, a közömbösség, a merevség, a 

ridegség, az elhanyagoló nevelés, a következetlenség káros 

következményei. 
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Csecsemők és kisgyermekek gondozása. 

A különböző életkorú gyermekekkel és fiatalokkal adódó jellegzetes 

nevelési problémák, tipikus konfliktusok. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Család, boldogság, testi-lelki egészség, élet tisztelete, harmonikus 

családi minta, ünnep, emberi méltóság. 

 

 

 

Egészségkultúra:           

Témakörök Tartalmak 

A személyes higiénia 

iránti igény 

Következetes testápolás, tudatos higiénés magatartás. Felelősség 

önmagával és másokkal szemben. Az egészség és a természetes 

környezet közötti kapcsolat. Környezeti tisztaság. 

 

Az egészségmegőrzés 

alapvető szabályainak 

alkalmazása 

Betegségmegelőző beállítódás erősödése.  

Az egészségmegőrzés jelenőségének felismerése. 

A károsító hatások elutasítása (cigaretta, alkohol, drogok), 

egészséget károsító hatásai. Balesetvédelmi szokások, minták, 

készségek és ismeretek elsajátítása. 

 

Kommunikációs kultúra:       

Témakörök Tartalmak 

A kapcsolatteremtés A köszönések, megszólítások zűrzavara (a probléma tudatosítása). 

A kapcsolat kezdeményezése: például: új osztálytársakkal, más 

osztálybeliekkel, más nembeliekkel, felnőttekkel, idegenekkel stb. 

reagálás a kapcsolatteremtő szándékára. 

Jellegzetes hibák: ügyetlenség a kapcsolat kezdeményezésében; 

A kapcsolatot kezdeményező szándékánál indokolatlan 

elutasítása; 

Tolakodás, túlzott bizalmaskodás stb. 

A beszélgetés A testtartás, a testhelyzet, a gesztus, a mimika és más nonverbális 

jelzések jelentősége a kommunikációs készség, a partner iránti 

Témakörök Tartalmak: 

Az ember megismerése 

és egészsége 

 

 

 

 

Szűrővizsgálat, önvizsgálat, védőoltás. 

Sérülések, mozgásszervi betegségek és megelőzésük. 

Háziorvosi és szakorvosi ellátás, szűrővizsgálatok rendszere. 

 Alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek. 
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tisztelet, figyelem kimutatásában. 

Jellegzetes hibák: túl közel megyünk a beszédpartnerhez, vagy 

messziről kiabálunk, nem nézünk a másik szemébe, nem 

figyelünk mondandójára stb..  

A beszélő és a hallgató 

szerepváltása 

A beszélő és a hallgató szerepváltásával kapcsolatos helyes 

szokások: a szerepváltásra – a szó átvételére és átadására – 

alkalmas pillanatok megérzése.  

Mondanivalónk „tárolásának” képessége, viselkedésünk, másokra 

való odafigyelésünk, amíg szóhoz nem jutunk.  

 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: 

 

Viselkedéskultúra:        

 

Témakörök Tartalmak 

A mindennapi 

együttéléshez 

nélkülözhetetlen 

civilizációs szokások 

Az ígéret, a megállapodás, a határidők betartása.  

Mások idejének, tulajdonának, nyugalmának tiszteletben tartása: 

például: pontosság, tapintat, a „hangerő” helyzetének, a környezet 

igényeinek megfelelő szabályozása stb. 

A kölcsön kapott tárgyak, értékek (pénz, könyv, lemez, kazetta stb.) 

időben és sértetlenül történő visszaadása. 

Kimentés, kiengesztelés, bocsánatkérés. 

Sorban állásnál az érkezési sorrend betartása (például: 

jegypénztárnál, üzletben stb.). 

Témakörök Tartalmak 

 

Ünnepek, hagyományok 

Tisztában van nemzeti ünnepeink jelentőségével, kontextusával, 

hagyományaival. Részt vesz a nemzettel, a hazával való érzelmi 

azonosulást erősítő tevékenységekben. Ismeri a népi 

hagyományokon és vallási gyökereken alapuló éves ünnepkört, van 

tapasztalata ezekhez kötődő szokásokról. 

 Ismeri lakóhelye és iskolája környékének természeti és kulturális 

örökségét, tisztában van a helytörténeti események főbb 

állomásaival. Ismer az UNESCO kulturális örökség kincséhez és a 

magyar örökséghez tartozó kiemelkedő jelentőségű hazai természeti 

és kulturális értékeket.  

Tájegységekhez kötve is ismer hungarikumokat. A hagyományos 

(népi) életmód, szokások, megismerésén keresztül értékeli ezek 

fenntarthatósággal kapcsolatos szerepét. Ismeri a nemzeti kultúrák 

jelentőségét, tiszteli a különböző népek és kultúrák hagyományait.  
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Az arra rászorulókkal: 

idősekkel, betegekkel, kisgyermekekkel, nagy megrázkódtatást 

átélőkkel – fokozatosan figyelmes, illemtudó magatartás, előzékeny, 

akár kérés nélküli segítésük. 

A velünk egyformák erősekkel az adódó terhek egyenlő megosztása.  

A testi és lelki erőszak kerülése és elutasítása. 

Korrekt panaszkezelés kommunikálása az élet számos területén. 

 

Gazdálkodáskultúra:         

 

Témakörök Tartalmak 

A gazdálkodással 

kapcsolatos 

összefüggések 

A háztartási jövedelmek összetétele. (a családi pénzjövedelem 

forrásai). 

A háztartás kiadása.  

A költségvetés készítésének lépései.  

Háztartási könyv vezetése. A bevétel – kiadás tervezése. (havi, heti 

terv készítése).  

A takarékossági lehetőségek kihasználása. 

Az árak elemzése, az árak és a minőség összehasonlítása, észszerű 

döntés.  

 

 

Közlekedési kultúra:         

 

Témakörök Tartalmak 

Tájékozódás Szűkebb és tágabb lakóhelyünk megközelítési módjainak ismerete. 

Tájékozódás ismeretlen városokban, országokban (menetrendek, 

térképek, útikalauzok, stb. használata). 

 

Közlekedési szabályok Szabályismeret, szabályalkalmazás a biztonságos közlekedéshez. 

A gyalogos közlekedés, a tömegközlekedés, (városi, vasúti, 

országúti, vízi, légi), valamint a kerékpáros közlekedés 

szabályainak gyakorlati alkalmazása. 

Közlekedési helyzetek A közlekedési helyzetek helyes és gyors megítélése. 

A közlekedés lélektana: a túlzott gyorsaság és túlzott lassúság 

veszélyei. Az agresszivitás, a gyors helyzetfelismerés és döntési 

tudás. A határozottság jelentősége a közlekedésben. 

A veszélyhelyzetek gyors felismerése, felmérése és elhárítása. 

A városi és vidéki közlekedés különbségeinek felismerése. 

A defenzív vezetéstechnika alkalmazása. 

Veszélyforrások a 

közlekedésben 

Veszélyforrások: a szabályok ismeretének hiánya, illetve figyelmen 

kívül hagyása, agresszivitás, „vagánykodás” a veszélyérzet 

kialakulatlansága, alkoholfogyasztás, túlzott gyógyszerfogyasztás, 
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legális és illegális drogok használata. 

Az autóstop és az azzal járó veszélyek. 

 

 

10. évfolyam 

 

Éves óraszám:36 óra 

 

Családi nevelés kultúrája:        

 

Témakörök Tartalmak 

A család szerepe az 

érzelmi biztonság 

nyújtásában 

A család szerepe az érzelmi biztonság nyújtásában, az érzelmi kultúra 

kialakításában. 

A család képe a tömegkommunikációban, a művészetekben, 

irodalomban – a közvéleményben. 

A gyermekek és fiatalok szorongásának lehetséges okai, - ezek 

feloldásának lehetősége a családban. 

A megbeszélés, a kibeszélés, az élmények feldolgozása. 

Az évszaknak „tanulása” a családi kapcsolatok által: szeretet, tapintat, 

empátia, együttérzés, figyelmesség, tolerancia, tisztelet, stb.  

A szülők kapcsolata az iskolával, gyermekek baráti körével, partnerével.  

 

A családi élet szervezése Tervszerűen végzett háztartási munkák. A háztartási munkák 

megszervezésének és elvégzésének célszerű módjai. 

 

Munkamegosztás A munkamegosztás, az arányos és személyre szabott teherviselés. 

Felelősség a rendszeres napi feladatok ellátásában. Legyen képes 

életvitele tudatos alakítására. Önkiszolgálás és a család „szolgálata”. 

 

Szabadidő-kultúra A szabadidő értéke és fontossága. Családi szabadidős tevékenység 

tervezése, szervezése. A játék szerepe a szülők és a gyermek 

kapcsolatában. 

Sokoldalú aktív-passzív szabadidő-tevékenység. 

A káros szabadidő-tevékenységek elkerülése. 

Egyéni és társas szabadidő-tevékenységek megszervezése a családban, 

az iskolában. Az ünnepek jelentősége a család életében.  

Családi beszélgetések, illetve azok elmaradásának káros 

következményei. 

 

 

Társas kapcsolatok – kommunikáció – konfliktuskezelés 

Témakörök 
Tartalmak 
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Társas kapcsolatok 

A diákok jó kommunikációs képességeinek kialakítása és/vagy 

erősítése. 

A konfliktuskezelési és -megoldó képesség fejlesztése. 

Esélyegyenlőség – szemléletformálás. 

Elfogadó, pozitív attitűd kialakítása a hátrányos helyzetű 

személyekkel (idősek, romák, fogyatékos emberek stb.). 

Én-te-mi 

Család 

 

 

Én – te – mi – társas kapcsolatok: 

A kapcsolati nehézségek. 

A párkapcsolati érettség. 

Család: 

A szülők és a jelenlegi fiatalok világának különbségei. 

Kölcsönösség, összetartás, szeretet, tisztelet. A kétszülős, egyszülős, 

mozaik- és nevelőcsaládok.  

Nevelőszülők, örökbefogadott gyermekek 

 

Barátság, közösség 

 

Barátság: 

A barátság jelentősége, kialakítása, szerepe a család életében. A 

különbözőségek elfogadása, összehasonlítás, az elfogadás hiánya, 

önzés. 

A barát választása, életkorok és nemek közötti barátság. Intimitás, 

érzelmek és gondolatok megosztása. Kölcsönös segítség. A 

csoportnyomás kivédése és határok állítása. 

Közösség: 

Közösségi és társadalmi értékek. A család és a kisebb közösségek 

értékközvetítése. 

 

Szerelem, párválasztás 

A párkapcsolatok kialakulása és tartóssága: párkeresés, 

megismerkedés, „lazázás”, randevúzás, együttjárás, csalódások, 

szakítás. Intimitás, szenvedély és elköteleződés 

Házasság 

Együttélés, élettársi 

kapcsolat 

Házasság: 

Életre szóló döntések meghozatala, elköteleződés és hűség. 

Gyermekvállalás és gyermeknevelés. Jogi tudnivalók. 

Férfi-női különbözőségek, az archetípusok. 

Féltékenység megjelenése a kapcsolatokban. 

Hogyan gazdálkodunk az időnkkel; a szabadidő hasznos eltöltése. 

 

Együttélés, élettársi kapcsolat: 

a döntéshozatal nehézségei, az elköteleződés hiánya. 
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Kommunikáció a 

kapcsolatokban 

Érzelem-kommunikáció. 

Belső kommunikáció: 

értékek, szükségletek és célok megfogalmazása. Határok kijelölése. 

Döntések meghozatala, végrehajtása és felülvizsgálata. Önkontroll, 

transzparencia. 

Értő figyelem: 

Meghallgatás képessége, megértés, odafigyelés, visszatükrözés, 

átírás. Kérdezéstechnikák. 

Asszertivitás/Magabiztosság: 

Jogosultság az önkifejezéshez. Ötleteink, véleményünk, érzéseink 

kifejezése és kifejtése. Egyes szám első személy használata. A nemet 

mondás joga és lehetősége. A kritika nem sértő megfogalmazása. 

Manipuláció. 

Párkapcsolati kommunikáció: 

a férfi és női kommunikáció sajátosságai, különbözőségei, ebből 

fakadó félreértések, problémák. Szexuális érzelmek, vágyak és 

határok felállítása és megosztása a társsal. Segítség keresése és 

igénybevétele. 

Tömegkommunikáció vagy szociális kommunikáció: 

A tudatos médiahasználat és a kétlépcsős kommunikáció. A 

manipuláció eszközei. 

A virtuális világ veszélyei. A technika által előidézett változás a 

kommunikációban. Személyesség hiánya. 

A mobiltelefon, a számítógép és az internet hatásai a mai emberek 

életére. 

Konfliktuskezelés a 

kapcsolatokban (család, 

iskola, barátok, 

munkahely stb.) 

 

Bevezetés, alapismeretek bővítése: 

A konfliktusok kifejlődése és fokozatai, a patológiás konfliktus. 

Kiváltó esemény – meggyőződés – érzelem. Konfliktuskezelési 

stílusok. Előítélet. Alapvető kommunikációs technikák, empátia. 

Konfliktusmegoldási stratégiák: 

Megoldási lehetőségek, elhatározás, kitartás. A konfliktus 

megoldásának lépései. Az érzelmek kezelése. A saját és a másik fél 

véleményének, szükségleteinek figyelembe vétele. Tolerancia. 

Hatékony konfrontáció. Kezeletlen konfliktusok következménye. 

Határok: 

Értékek és célok megfogalmazása. Kompromisszum és a határok 

betartatása. Verbális és fizikai társfüggőség 

Képesség kapcsolatok kezdeményezésére, gondozására és 

védelmezésére; a kapcsolatok buktatóinak megismerése és a 

változtatáshoz szükséges eszközök felismerése. 

A tanult készségek minél hatékonyabb alkalmazása a kapcsolatok 

megtartása és/vagy megerősítése érdekében. 



293 

 

Az egészséges határok áthágása miatt kialakuló helyzetben megfelelő 

döntéshozatal egy kapcsolat megszakításáról vagy folytatásáról. 

Az értő figyelem készségének elsajátítása, a visszatükrözés, 

kérdezéstechnikák gyakorlása, a férfi és női kommunikáció 

sajátosságainak megismerése, a tömegkommunikáció manipulációs 

hatásainak és az önkontroll fontosságának tudatosítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elfogadás, bizalom, összetartás, tisztelet, beilleszkedés, elköteleződés, hűség, 

meghallgatás, tudatos médiahasználat, virtuális világ, tolerancia. 

 

 

Elsősegélynyújtás: 

 

 

Egészségkultúra:        

Témakörök Tartalmak 

Egészséges táplálkozás Az egészséges táplálkozás jelentősége az egészség megőrzésében. 

Korszerű étkezési eljárások ismerete. 

Hibás táplálkozási szokások, divatok elutasítása. 

Egészséges heti étrend összeállítása, ételsor tervezése. 

Táplálkozástörténet. 

 

Betegápolás, gondozás Az egészségmegőrzés, az ápolás egyéni és társadalmi jelentősége. 

Türelem és önzetlenség a gondozásban, ápolásban. 

Életmentés, elsősegély, házi patika. 

Fejlődjön a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó, 

segítőkész magatartást. 

 

 

 

Kommunikációs kultúra       

 

Témakörök Tartalmak 

A társalgás „szabályai” A társalgás „szabályai” nagyobb társaságban, kezdeményezők, 

hangadók, passzívak, visszavonulók. 

Témakörök Tartalmak: 

Az ember megismerése 

és egészsége 

Az elektromos áram hatása az élő szervezetre. Veszélyek, 

érintésvédelmi ismeretek. 

 Veszélyes anyagok és kezelésük a háztartásban. 

Veszélyjelek, biztonsági előírások szerepe, értelme, teendők egyes 

mérgezések esetén. 

Alapfokú elsősegély-nyújtási és újraélesztési ismeretek. 
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A társaság központjába kerülők pozitív és negatív szerepe: például: 

hangulatteremtés, érdeklődés felkeltése, változatosság biztosítása – 

mások elnyomása, a helyezet önközpontú uralása.  

Törekvés a visszahúzódók bevonására a társalgásba (a tapintat, az 

egyéni szuverenitás tiszteletben tartása). 

A mások meghallgatásának, oda nem illő mondandónk magunkban 

tartásának képessége. 

 

Nyelvi igényesség Nyelvhelyesség, adekvátság, világosság, tömörség, érdekesség, 

színesség, árnyaltság, közhelymentesség, töltelékszavak 

„divatszavak” kerülése, humor stb.  

 

Nyelvi viselkedés Jellegzetes helyzetekben: ismeretlenek, barátok és „ellenségek” 

között, nyilvánosság előtt vitában, ünnepélyes alkalmakkor, 

telefonáláskor, hivatalos helyen, étteremben, szórakozóhelyen stb. 

 

 

 

Viselkedéskultúra        

 

Témakörök Tartalmak 

 

 

 

 

 

Udvariassági formák 

Különbségek a felnőttek és fiatalok viselkedési kultúrájában. 

A különböző generációk közötti konszenzus létrehozásának 

lehetősége és fontossága. 

Az idősek szokásainak megértése, türelem, alkalmazkodás. 

A tartalmas, életképes hagyományok megőrzése, illetve 

újraélesztése. 

Hagyomány és személyesség az udvariassági formulákban: például: 

kérés, megköszönés, üdvözlés, gratuláció, részvétnyilvánítás, 

meghívás – az ezekre való reagálás helyes módjai.  

Illemszabályok jellegzetes helyzetben: pl.: vendégfogadásnál, 

vendégségben, étteremben, moziban, színházban, diszkóban, 

koncerten, futballmeccsen, az iskolában, otthon, utcán, közlekedési 

eszközön, a természetben. 

 

 

 

Gazdálkodáskultúra        

 

Témakörök Tartalmak 

Fogyasztóvédelem A fogyasztói érdekvédelem lehetőségeit a gyakorlatban 

érvényesíteni tudja. 
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Tudatos vásárlóvá nevelés. 

Termék, termékszerkezet, termékelemzés. 

 

Energia-megtakarítás Környezetkímélő és gazdaságos energiahasznosítás, gépesítés. 

(fűtés, világítás, vízellátás, főzés, takarítás, tárolás). 

A háztartási energiafogyasztás rendszeres nyilvántartása. 

 

 

Közlekedési kultúra        

 

Témakörök Tartalmak 

Magatartási 

követelmények 

A közlekedéssel kapcsolatos helyes magatartási szokások és elvárt 

udvariassági szabályok alkalmazása. 

A kultúrált közlekedési magatartás tudatos alkalmazása. 

Méltányossági szempontok érvényesítése a forgalomban, az 

érdekek rangsorolása járműveken és a közutakon, mások 

szempontjainak, igényeinek szem előtt tartása, udvariasság, 

előzékenység, a rászorulók – főként az öregek, kisgyermekesek, 

vakok, mozgássérültek – segítése.  

 

Az aktív közvélemény 

szerepe 

Az aktív közvélemény szerepe a tömegjárművek, gépkocsik, 

közutak, közterek, épségének, tisztaságának megvalósításában. A 

közvélemény hatása a szabálytalanul, maguk és az embertársaik 

testi épségét veszélyeztető módon közlekedőkkel szemben.  

A közeledési szabályok megszegésének, a balesetokozásnak 

hatósági és jogi következményei.  

Baleseti hírek, tanulságainak elemzése, hasznosítása közlekedési 

gyakorlatokban.  

 

11. évfolyam 

Éves óraszám:36 óra 

 

Jellem – értékrend: 

Témakörök Tartalmak 

Jellem és 

értékrend  

Az értékkel, értékrenddel, erkölccsel, törvénnyel stb. kapcsolatos önálló 

gondolatok, személyes tapasztalatok, korábban megtanult fogalmak, 

családban, általános és középiskolában megtanult viselkedési normák. 

A jellem és az értékek szerepének és fontosságának megértetése. 

A diákok elgondolkodtatása az értékrend, a lelkiismeret „karbantartásának”, 

a közösségi értékek, társadalmi normák fontosságáról. 

Jellembeli változást és/vagy viselkedésváltozást eredményez(het)ő, stabil, 
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az egyetemes emberi értékekre alapuló értékrend kialakulásának 

elősegítése. Érett személyiség kialakulásának elősegítése 

A jellem és az értékek szerepének és fontosságának megértetése. 

A diákok elgondolkodtatása az értékrend, a lelkiismeret „karbantartásának”, 

a közösségi értékek, társadalmi normák fontosságáról. 

Jellembeli változást és/vagy viselkedésváltozást eredményez(het)ő, stabil, 

az egyetemes emberi értékekre alapuló értékrend kialakulásának 

elősegítése. Érett személyiség kialakulásának elősegítése. 

Fogalmak 

tisztázása, 

alapfogalmak 

 

Fogalmak tisztázása 

Az erkölcs meghatározása. 

Erkölcsi relativizmus fogalma. 

Abszolút igazságfelfogás fogalma. 

 

Az alapprobléma megértése 

Van-e alapunk bizonyos értékekről, viselkedésről, szokásról kijelenteni, 

hogy helytelen? 

Az értéksemlegesség problematikája. 

Emberkép, az ember célja, a személy mint az etikavonatkoztatási pontja. 

Az ember személyes cselekvése, tudatosság, szándékosság – jó cselekedet 

és bűn. 

Emberi jogok. 

Szeretet – a másik ember javának akarása. Egyéni és szociális szeretet. 

Okosság – a többi erény mértéke. 

Bátorság – tanúságtétel az igazságról. 

Felelősségtudat erősítése, magunkért és másokért érzett felelősség. 

Közösségi és társadalmi értékek 

A család és a kisebb közösségek értékközvetítő hatása. 

A társadalom és az állam értékközvetítő szerepe. 

Értékrendünk szerint hozzuk döntéseinket. 

Döntésképesség, döntéshelyzetek, dönteni tudás gyakorlása szituációkkal. 

Sajátos területek: emberi munka, a politika, a környezetvédelem, a béke. 

 

A felelősségvállalásnak, a döntéshozatalnak mint az érett, felnőtt magatartás 

fontos ismérveinek gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jellem, érték, erkölcs, értékrend, posztmodern relativizmus, illemtan, 

lelkiismeret, mértékletesség, felelősségtudat, érett személyiség. 

 

Önismeret és érzelmi intelligencia: 

Témakörök Tartalmak 

 
Saját és mások érzéseinek felismerése, megértése, elfogadása. Egészséges 
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Önértékelés 

kialakulása 

 

önbizalom elősegítése, erősítése. 

Tévhitek, avagy az önismeret csapdái, ezek felismerése és feloldása, az 

egészséges önértékelés megőrzéséért. 

Egészséges énkép, a harmonikus személyiség. 

Mennyire fejlett az akaratom, mennyire vagyok kitartó? 

Tudatosság. 

Én- és csoportészlelés. Én-te-mi fogalma. 

Önértékelés kialakulása 

A tágabb környezet hatása az önértékelés kialakulásában: média, internet, 

trendek. 

Önbecsülés, önkontroll. 

Külső és belső szépség. 

Sztereotípia, benyomáskeltés és szerepek. 

Hogyan formálhatja az értelmünk az önértékelésünket? 

 

 

 

Az önismeret 

csapdái: 

 

Teljesítmény csapdája: „Bizonyos elvárásoknak meg kell felelnem ahhoz, 

hogy jól érezzem magam.” 

Vád szava: „Azok, akik kudarcot vallanak, méltatlanok a szeretetre és 

megérdemlik a büntetést.” 

Az elismerés kényszere: „Bizonyos embereknek el kell ismerniük ahhoz, 

hogy értékesnek lássam magam.” 

A reménytelenség csapdája: „Az vagyok, aki vagyok. Nem tudok 

megváltozni. Reménytelen eset vagyok.” 

 

 

Az érzelmi 

intelligencia 

fogalmának és 

szerepének 

megértése 

 

Érzelmeink intelligens (képesség a jobbat választani) megértése. 

Segítségével képesek vagyunk megérteni az érzéseinket, ránk gyakorolt 

hatásukat. Mások érzéseinek megértése. 

Érzelmek felismerése és kifejezése. Gondolatok és érzelmek kapcsolata. 

A negatív és pozitív érzelmek kifejezésének eszközei. 

Személyes kompetenciák 

Éntudat – tudok valamit vagy tudatában vagyok valaminek. 

Érzelmi tudatosság, önértékelés, magabiztosság. 

Önkontroll, átlátszóság, rugalmasság, kezdeményezés, optimizmus. 

Szociális kompetenciák 

Szociális érzék 

Empátia, mások megértése, emberekkel bánás, mások fejlesztése, ráérzés a 

hierarchiára. 

Szociális képességek 

Kommunikáció, kötődések kialakítása, konfliktuskezelés, hatás másokra, 

csapatmunka, vezetés, változások elindítása. 

Gondolkodási hibák, stressz-kezelés. 

Az érzések, gondolatok, testi tapasztalatok tudatosítása, és azok kifejezése. 

Az én-üzenetek jelentőségének felismerése a kapcsolatokban, asszertív 
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kommunikáció. 

Az érzelmi intelligencia fogalmával, szerepének fontosságával, az érzelmi 

tudatossággal való megismerkedés, önkontroll gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Énkép, harmonikus személyiség, önértékelés, önbecsülés, önkontroll. 

Személyiségtípus, érzelmek felismerése és kifejezése, személyes kompetencia, 

szociális kompetencia. 

 

Gazdálkodási és pénzügyi ismeretek: 

 

Egészséges életre nevelés   

Témakörök Tartalmak: 

A társadalmi 

normaalkotás folyamata 

(norma, szabály, szokás) 

Mindennapi életünket – különböző eredetű – szokások és 

normák szabályozzák. A szokások kialakításában nagy szerepük 

van az egyes embereknek és kisebb közösségeiknek. A szokások 

alapvetően abban különböznek a normáktól, hogy az utóbbiak 

rendszerint írásbeli formát öltenek. Rávilágítunk az erkölcsi, a 

társadalmi és a jogi normák közötti különbségekre. Az egyes 

emberek és közösségeik – a kulturális, földrajzi, gazdasági és 

vallási környezettől erősen befolyásolt – nézeteit, 

megfogalmazott elvárásait foglalhatjuk össze az erkölcsi norma 

fogalmában. Az egyes csoportok által megfogalmazott normák – 

társadalmi elfogadottság esetén – a társadalmi norma rangjára 

emelkedhetnek. A jogi szabályok a modern társadalmakban írott 

formában jelennek meg. Társadalmi rendszerenként, történelmi 

koronként eltérő, hogy egy adott országban milyen testület vagy 

szervezet hozhat mindenkire kötelező szabályokat. Nem ritka, 

hogy egyes országokban például táplálkozási szokások a 

társadalmi (vallási) norma rangjára emelkedtek (az iszlám és a 

zsidó vallás uralta területeken például az alkohol vagy a 

sertéshús fogyasztásának  

tilalma). 

 

 

 

 

 

Eltérés a szokásostól: 

táplálkozás 

Vajon ismerünk-e olyan táplálkozási szokásokat, amelyek a 

szokásostól eltérnek, és vajon mi lehet az oka ennek az 

eltérésnek.  

A tanulókkal közösen összegyűjtött eltérések (pl.: hús-, 

tejfehérje-, gabonaszármazék-, gyümölcscukor-

mentestáplálkozás) eltérő okokra vezethetők vissza. Korábban 

Témakörök Tartalmak: 

Alapvető pénzügyi 

ismeretek 

Pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, 

a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a 

fogyasztóvédelmi jogok tanítása. 
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már volt szó például a vallási okról. Számos egyéb oka is lehet 

az eltérő táplálkozási szokásoknak, így betegség 

(lisztérzékenység), kulturális környezet (sok nyers étel 

fogyasztása), illetve az anyagi helyzet. Nem szabad 

megfeledkezni arról, hogy aktuális divatirányzatok, kiélezett 

élethelyzetek, továbbá akár filmek is befolyásolhatják a 

táplálkozási szokásokat.  

Eltérés a szokásostól: 

Párkapcsolati minták 

Vajon a társadalmi elvárások mit fogalmaznak meg felénk a 

párkapcsolatok terén.  

Melyek azok a párkapcsolatok, amelyek megfelelnek az 

általános elvárásnak és melyek nem? 

 Vajon van-e összefüggés a kulturális, erkölcsi és vallási 

környezet és a közvetített minták között? 

Eltérés a normáktól: 

alkohol és drog I. 

Az emberiség ősidők óta használ olyan szereket, amelyek 

alkalmasak arra, hogy időlegesen megváltozott tudatállapotot 

idézzenek elő. Ezek a hagyományosan és elsősorban 

fájdalomcsillapításra használt szerek (ópiumszármazékok) az 

idők folyamán elszakadtak eredeti funkciójuktól. Az emberek 

sokszor bódító hatásuk miatt használják ezeket az anyagokat. 

Hasznos lehet, ha az óra során bemutatjuk, hogy Európában 

elsősorban az alkohol fogyasztásával érték el az emberek a 

megváltozott tudatállapotot (alkoholos kultúrájú országok), míg 

például Indiában a (marihuána) az egyházi liturgia része 

(kábítószeres kultúrájú országok). Ha a jogi aspektust világítjuk 

meg, akkor különbséget kell tennünk legális és illegális szerek 

között.  

Az alkohol és a dohány a világ legtöbb országában legális szer 

(kivéve az iszlám országokat az alkohol szempontjából). 

 A kábítószerek (ópiumszármazékok, serkentők, szintetikus 

szerek) a világ országaiban általában tiltottak, de ismerünk olyan 

társadalmat is, amelyik legalizálta egyes szerek (marihuána) 

forgalmát. Milyen következményekkel járhat a drogok 

fogyasztása, az egészséget károsító hatása, a jogi 

következményei.. Drogfogyasztásnak a párkapcsolatokra 

gyakorolt hatása, vagy éppen a függőség következményei.  

Arányban állnak-e az esetleges rövid távú előnyök – ha vannak 

ilyenek – a hosszabb távú kedvezőtlen következményekkel?  

 

 Önismeret, kommunikáció, pályaválasztás 

Témakörök Tartalmak: 

Pályaválasztás, 

önismeret 

Számos kutatást ismerünk, amely arról tájékoztat, hogy a 

pályaválasztási döntések olykor elhamarkodottan, saját tényleges 
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késztetéseink és lehetőségeink valódi ismerete nélkül születik meg. 

A középiskola 11. évfolyamában a pályaválasztás kérdése 

megkerülhetetlenné válik. Mi kell ahhoz, hogy jó döntést hozzunk, 

milyenek is vagyunk valójában, mi érdekel, mi köt le, mit 

szeretnénk csinálni? 

A jó pályaválasztási döntések elsősorban az önismereten múlnak, 

továbbá, hogy a sikeresség egyik leglényegesebb összetevője a jó 

illeszkedés: a személy és a pálya kínálta lehetőségek 

összefüggésében. 

 

Ember és környezete  

Témakörök Tartalmak: 

Környezetvédelem Gazdasági rendszerek, üzleti tevékenységek lehetséges környezeti 

hatásai 

Marketingszemlélet, marketing eszközök. 

A környezetvédelem részesedése a költségvetésben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Az infrastruktúra szerepe a környezetszennyezés felszámolásában. 

Környezetpolitika és foglalkoztatottság. 

Adók kérdése ( személyi jövedelemadó,  környezethasználati díj ). 

Környezetszennyezés, erőforrások korlátozottsága, szegénység. 

Érdekellentétek az erőforrások felhasználásában. Környezeti piac. 

Konfliktusok a helyi társadalomban. Környezeti kockázatok, 

biztonság, szegénység, munkanélküliség. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

Témakörök Tartalmak: 

 

Gazdasági és pénzügyi 

ismeretek 

Legyen ismerete a  az Euró-övezetről, a valutaforgalomról, a 

tőzsdeindexről, a GDP-ről és ezek hatásairól az ő személyes 

életében.  

Törekedjen arra, hogy  a fejlődési, megélhetési, biztonsági, 

önérvényesítési, társas szükségleteit minél magasabb szinten, 

tartalmasabb életvitelben elégítse ki.  

Érzékelje az anyagi és a kapcsolati tőke értékét és szerepét a 

társadalomban. Képes legyen eligazodni pénzügyi és 

közgazdasági fogalmak között. Képes információkat keresni és 

értelmezni különböző egyéni pénzügyi döntésekkel (pl. 

befektetések, hitelek) kapcsolatban. Kellő ismerettel rendelkezik 

ahhoz, hogy számlát nyisson, és azt használja, 

 

 

 

12. évfolyam 

Éves óraszám:32 óra 
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Témakörök 
Tartalmak: 

Nemiség – férfi/női 

identitás – 

szexualitás – 

párkapcsolatok 

A diákok segítése a genetikai nemnek megfelelő nemi identitás 

megerősödésében, a nemek közötti alapvető különbségek megismerésében. 

A párkeresés és a párválasztás sikerének elősegítése. 

Felkészítés a harmonikus, boldog, elkötelezett párkapcsolaton 

(házasságon) alapuló érett, felelős, kiegyensúlyozott, egészséges 

szexualitásra. 

Az egészséges szexuális élethez szükséges ismeretek elsajátítása. 

Korszerű tájékoztatás a szexuális úton terjedő betegségekről és a 

családtervezési módszerekről. 

A természetes családtervezési módszer  korszerű ismertetése és a 

mesterséges módszerek bemutatása őszinte, nyílt, érthető, „tabuk” nélküli 

beszélgetések során. 

 A művi terhességmegszakítás lelki és fizikai veszélyeinek tudatosítása 

(abortuszprevenció). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemi identitás, különbségek férfi és nő között, megtermékenyítés csodája, 

családtervezés, életvédelem, várandósság, szülés, csecsemőgondozás, 

meddőség. 

 

 

Témakörök 
Tartalmak: 

Útelágazások, 

zsákutcák, 

útvesztők avagy 

Veszélyek és 

devianciák, 

döntéshelyzetek  

Az egészséges életmód alapjainak, a káros szenvedélyek hosszú távú 

hatásainak ismerete. A csoportnyomás jelentése, törekvés az ellenállásra. 

A segítségkérés lehetőségeinek, formáinak, a segítő szervezetek 

elérhetőségének ismerete, törekvés egymás segítésére. 

A felelős gondolkodás, a döntési folyamat megismertetése. Támogatás a 

pályaválasztásban, életcélok, jövőkép kialakításában. 

 Gondolatébresztés a családról mint védőfaktorról: érzelmi biztonság, 

elfogadás, értékadás, feszültségkezelési minták nyújtása, rossz minta  

követésének tudatos elkerülése. 

Szocializáció 

közösséghez 

tartozás igénye: 

 

 

Érték, norma, szabály. Konformizmus, csoportnyomás. Sztereotípia, 

előítélet, diszkrimináció, deviancia, tolerancia. 

Társas hatások szerepe általában: kortársak, szociokulturális hatás. 

A virtuális világ veszélyei. 

A család mint védő faktor: érzelmi biztonság, elfogadottság érzése, stabil 

norma és értékátadás, valamint adekvát feszültségkezelési minták nyújtása; 

rossz minta követésének tudatos elkerülése. 

Döntések és 
Egészség mint érték: 

Az egészség megőrzése. Betegségmegelőzés. 
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választási lehetőség Függőség, szenvedély, drognélküli világ? 

A boldogság pótszerei, szerhasználat: dohányzás, alkohol, gyógyszer és 

illegális drog, egyéb függőséget okozó szerek és tevékenységek, mobil, 

számítógép és internet  függés: kipróbálás, rendszeres fogyasztás, függés. 

Kialakulásban szerepet játszó rizikó- és védőfaktorok azonosítása, 

következmények. Nemet mondás, visszautasítási technikák gyakorlása. 

Dönteni tudás gyakorlása, a döntések felvállalása. 

A függőségtől való megszabadulás. 

A fiatalkori szexualitás következményei. 

Kudarcok. 

Balesetmegelőzés (pl. közlekedés/sportolás). 

Fiatalkori bűnelkövetés: 

Veszélyeztető és kriminalizáló tényezők, deviáns karrier. Áldozattá válás. 

Bűnmegelőzés. 

A bűnelkövetők visszavezetése a társadalomba. 

Jövő 

Jövőkép(nyújtás) – család, pályaválasztás. Karrier – hivatás. 

Vágyak, álmok és tervek a jövőről. Milyen céljaim vannak az életben? 

Rövid- és hosszú távú célok. Kitartás. 

A globális problémák és a lokális válaszok. 

Értékközvetítő példaképek. 

Segítségkérés és 

támasznyújtás: 

 

Emberi kapcsolatok fontossága. Saját szükségletek, elvárások tudatosítása 

és asszertív kommunikációja. Probléma megbeszélés, a „titkok” 

megosztása 

Támasznyújtás módjai – aktív segítségnyújtás. 

A dönteni tudás és a nemet mondás gyakorlása. 

Saját erőforrásaikat meghaladó problémamegoldás esetén képesség az 

igényeik megfogalmazására, esetleges segítségkérésre, illetve annak 

elfogadására. 

A káros szenvedélyekben, a fiatalkori szexualitásban, a 

gyermekbántalmazásban, a balesetek kialakulásában szerepet játszó rizikó- 

és védőfaktorok azonosítása, következmények felismerése és tudatosítása. 

Változások, azok 

következményei és 

kezelésük 

Saját tapasztalatok az életciklusok változásairól, a serdülőkor, a felnőtté 

válás problematikájáról A változás okozta feszültségek, bizonytalanságok, 

a stressz hatékony kezelése, valamint a veszteség elfogadásához szükséges 

kompetenciák további fejlesztése, a változások kezelésével kapcsolatos 

ismeretek átadása.A fejlődéssel járó családi életciklusváltások, veszteségek 

mint „normál krízisek”. 

A felnőtté válás, önállóság, felelősségvállalás, leválás a szülőkről, 

társadalmi identitás kialakulásának kérdései. 

A váratlan, „nem normatív” veszteségek, krízisek kezelése (szenvedés, 

betegség, fogyatékosság, kudarcok, válás, munkanélküliség, szülők korai 

halála). 
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Egészségmegőrzés, 

prevenció. 

 

Félelem a betegségtől, az öregségtől és a haláltól. Az időskor értéke. Az 

időskor és a betegápolás. 

A halál, az élet velejárója. 

A veszteségek kezelése: pszichológiai gyászmunka lépései (egyéni és 

közösségi folyamatai). 

A veszteségek kezelése a családban és a családon kívüli környezetben 

(erőforrások). 

A válásról és a mozaikcsaládban élés sajátos nehézségeiről 

(feszültségkezelési problémák). 

A társadalmi változások szerepe. Bizonytalanság, állandóan változó 

világhoz való alkalmazkodás. 

A családi életben folyamatosan jelenlévő változások kezelése, az azzal járó 

nehézségek elviselése – toleranciaszint emelése. 

Felnőtté válás, önállóság, felelősségvállalás, leválás a szülőkről, társadalmi 

identitás kialakulása. 

A felnőtté válás 

folyamata a 

döntések tükrében, 

pályaválasztás 

A felnőtté válás folyamatát – leegyszerűsítve – úgy is áttekinthetjük, mint 

a döntési kompetencia változásának menetét. A tanulók egyre több 

élethelyzetben hoznak olyan saját döntést, amely alapvetően 

befolyásolhatja jövőbeni életüket, egészségüket. Egyre önállóbban 

határoznak életmódjukról, kapcsolataikról, a környezethez való 

viszonyukról. Ezen időszak talán legfontosabb döntése a pályaválasztás. E 

döntés során nemcsak önmagukról kell reális képpel rendelkezniük, hanem 

azzal is tisztában kell lenniük, hogy a környezetük milyen képet alakított 

ki róluk. Rendelkezniük kell azokkal a képességekkel és jártasságokkal, 

amelyek megkönnyítik azt, hogy elfogadják más döntéseit, még akkor is, 

ha az a személyüket érintik. 

Hogyan képzelem el 

a családom? 

Kérjük meg a diákokat, hogy gondolják végig, hogyan képzelik el életüket 

10-15 év múlva. Most elsősorban azt gondolják végig, hogy milyen 

családot szeretnének. Vajon milyen elvek mentén fogják gyerekeiket 

nevelni? Hogy látják most, mennyire alkalmazzák majd a saját szüleiktől 

megismert nevelési elveket? Van-e olyan mondat („Amíg az én 

kenyeremet eszed…”), amelyet gyakran halottak szüleiktől, és ők nem 

akarják majd ugyanezt gyermeküknek mondani? Mi az, amit ma úgy 

látnak, hogy fontos lesz 10-15 év múlva a családi élet és a gyerekek 

nevelése szempontjából. Gondolják azt végig, hogy napjainkban a 

szemünk előtt lejátszódó információs forradalom mennyire lesz hatással a 

családra, a kapcsolatokra, a gyerekek nevelésére. Milyen szerepe van a 

tradíciónak az elsődleges szocializációban? 

Hogyan képzelem a 

munkám? 

 

Hogyan képzelik a tanulók önmagukat 10-15 év múlva a munka világában. 

Kinek milyen tervei vannak? Vajon ma tehetnek-e azért, hogy jövőbeni 

terveik valóra váljanak? Gondolják végig, milyen szerepe van a munkának 

a kapcsolatok, a családi élet, illetve a kiegyensúlyozott életvitel 

szempontjából. Hogyan lehet kezelni a munkahelyi kudarcokat? Szét lehet-
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e választani a magán- és a munkahelyi problémákat? Képzeljék el azt a 

helyzetet, ha valamilyen ok miatt nem válhat valóra elképzelésük. Milyen 

hatással lesz ez életmódjukra, családi életükre? 

Közösségért érzett 

felelősség: a 

környezet 

 

A beszélgetés elsősorban a manapság szinte mindenkit foglalkoztató 

környezeti problémák köré szerveződjön. A diákok már nagyon sok 

mindent tudnak fizikából, biológiából és kémiából a környezetismeretből. 

ti problémák okairól. Ezen tudás fényében vizsgálják meg, hogy milyen 

konzekvenciákat, következményeket ismernek fel, amelyek befolyásolják 

saját életük alakulását. Az irányított beszélgetés során azt tekintsék át, 

hogy egy mai cselekedet milyen következményekkel járhat a tágabb 

környezetre nézve. 

Az erkölcsi 

cselekedet 

dimenziói 

Életcélok, önmegvalósítás, Önbecsülés és mások iránti tisztelet. Az élet 

tisztelete. Segítség, áldozat, szolidaritás: a személyes kapcsolatok erkölcsi 

dilemmái. A nemiség és családi élet, erkölcstana. Munkaerkölcs. Etikus 

fogyasztás. Elkötelezettség, tolerancia, szolidaritás. Hazaszeretet. 

Törvénytisztelet és polgári engedetlenség. Erkölcs és politika. 

Gazdaságetikai alapelvek. 

Jellem és erények 

Erkölcsi érzék. Jellem és illem. Önnevelés, példakövetés. A jóakarat. A 

szeretet forrásai, nemei, erkölcsi jelentősége. Etikai alapértékek. Az 

alapvető erények klasszikus és modern értelmezései 

Az ember és a 

természet 

harmonikus 

kapcsolata 

Mit értünk természeten, mit jelent számunkra a természet. 

Létezhet-e az ember az élő természet nélkül? Hogyan károsította a 

történelem során a környezetét az ember?  

Mit értünk makro-és mikrokörnyezeten? Mi éppen most a legnagyobb 

környezetrombolás? 

Mi a globális természetrombolás? Mit kell tenni az emberiség, a természet 

megmentéséért? 

 

Környezetünk 

védelme 

Hogyan függ össze a lokális és globális környezetvédelem? 

 Miképpen fejleszthetjük mikro-és makrokörnyezetünket? 

Milyen szerepe van a rendnek és tisztaságnak környezetvédelemben? 

Befolyásolhatja-e az ember a természet pusztításait?  

Vízszennyezés, talajszennyezés, levegőszennyezés, sugárszennyezés. 

Törvényszerű-e a növények és állatfajok tömeges fajpusztulása? Ki rombol 

inkább? Az ember vagy a természet? 

Miért pusztít az ember közvetlenül és közvetve? Milyen kiveszőben lévő 

állatfajokat ismernek? 

Milyen jelentős környezetvédelmi egyezményeket, nyilatkozatokat 

ismernek? 

 

Környezetünk 

minőségi 

összefüggései 

Életmód és társadalmi helyzet összefüggései. Az életmód elemei. 

Munkaidő, szabadidő. 

Az egészséges életmód és a társadalmi helyzet ( zöldövezet, iparváros, 
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egészségünkkel pihenési lehetőségek, munkahely.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csoportnyomás, deviancia, médiahatás, függőség, nemet mondás, jövőkép, 

támasznyújtás, aktív segítségnyújtás. 

„Normál krízis”, „nem normatív” veszteség, krízis, változás, betegség, 

öregség, halál, veszteség, válás, gyászmunka. 

Család, munka, környezet.  Jellem és erény. Környezetvédelem 

 

II. A 3 éves szakképzés közismereti helyi tantervei 

3 éves szakképzés helyi tanterve 

 

A közismereti képzés heti óraszámai: 

 

Tantárgyak 
Évi óraszámok 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Magyar- Kommunikáció 72 36 0+32 

Társadalomismeret 72 36 --- 

Természetismeret 108 --- --- 

Matematika 72+36 36 0+32 

Szakmai számítások --- 0+72 0+64 

Idegen nyelv 72 72 32 

Testnevelés 108 108 96 

Osztályfőnöki 36 36 32 

Összesen: 576 396 288 

 16 óra/hét 11 óra/hét 9 óra/hét 

 

Készült a 22/2016.(VIII.25.) számú EMMI rendeletben (10. melléklet) kiadott szakközépiskolai 

kerettanterv alapján 

 

Kommunikáció -  magyar nyelv és irodalom 

 

KOMMUNIKÁCIÓ – MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

KOMMUNIKÁCIÓ – MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 72 óra 

TÉMAKÖRÖK ÓRASZÁMOK 

5. Személyes kommunikáció - tömegkommunikáció 8 óra 
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6. Vizuális és verbális kommunikáció kapcsolata; 

hivatalos kommunikáció 

8 óra 

7. A nyelv és nyelvtan rendszere 8 óra 

8. Mondat – szöveg – jelentés 8 óra 

9. Szövegértés, szövegalkotás I. A szövegek szerkezete 10 óra 

10. Szövegértés, szövegalkotás II. A történetalakítás 

eszközei 

10 óra 

11. Irodalom – művészetek – média I. Művészeti ágak, 

műnemek, műfajok 

10 óra 

12. Irodalom – művészetek – média II. Az irodalom és a 

vizuális kultúra formanyelve és eszközei 

10 óra 

  

KOMMUNIKÁCIÓ – MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 10. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 72 óra 

TÉMAKÖRÖK ÓRASZÁMOK 

4. A sikeres kommunikáció – nyelvi és kommunikációs 

repertoár a gyakorlatban 

14 óra 

5. Nyelv és társadalom – nyelvi rétegek, stílusrétegek 14 óra 

6. Szövegértés, szövegalkotás – retorikai gyakorlatok 26 óra 

7. Irodalom – művészetek – média, műalkotások 

befogadása 

18 óra 

  

KOMMUNIKÁCIÓ – MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 11. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 64 óra 

TÉMAKÖRÖK ÓRASZÁMOK 

8. Stílusrétegek, beszélt és írásbeli stílus 8 óra 

9. Önálló szövegalkotás I. 16 óra 

10. Önálló szövegalkotás II. 6 óra 

11. Önálló szövegalkotás III. 6 óra 

12. A munka világa - állásinterjú 4 óra 

13. Etikett, netikett 6 óra 

14. Kommunikációs gyakorlatok 8 óra 

15. Projektfeladatok 10 óra 

  

 

9. évfolyam 

 

A 9. évfolyam legfontosabb céljai: 

— a szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztése, hátránykompenzálás; 

— a teljes mondatokban való fogalmazás igényének felkeltése; 

— ismerjék fel és alkalmazzák a helyesírási alapelveket; 

— saját vélemény megfogalmazása szóban és írásban; 

— a köznyelvi és az irodalmi szöveg különbségeinek felismerése; 

— ismerjenek fel néhány jelentéstani elemet a művészi nyelvben; 

— ismerjenek fel néhány alakzatot és szóképet; 

— legyenek képesek rokon értelmű szavakkal változatosabbá tenni mondanivalójukat; 
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— legyenek képesek szóban és írásban logikusan elmesélni egy történetet; 

— ismerjék néhány egynyelvű szótár használatát; 

— legyenek képesek néma olvasással szövegek megértésére és az olvasottak 

felidézésére;  

— legyenek képesek történetet írni előre meghatározott szempontok segítségével;   

— tudjanak vázlatot készíteni megadott szempontok alapján; 

— legyenek képesek stílusváltásra hivatalos helyzetben; 

— ismerjék fel a manipuláció eszközeit a különböző médiumokban és műfajokban; 

— szerezzenek gyakorlatot a vizuális, a hangzó és a komplex információk 

megértésében; 

— ismerjék meg az online kommunikáció módjait, írott és íratlan szabályait. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Személyes kommunikáció – Tömegkommunikáció 

Órakeret:  

8 óra  

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A szóbeli kommunikáció személyes sikerének fokozása a 

kommunikáció verbális és egyéb összetevőinek tudatosításával. Az 

üzenet kódolásának és dekódolásának gyakorlása. Az udvarias, 

köznyelvi normának megfelelő kommunikáció igényének 

felébresztése és gyakorlása. A személyközi és a társadalmi, valamint a 

tömegkommunikáció fogalmának megismerése, ezek 

megkülönböztetése. A tömegkommunikáció csatornáinak és 

eszközeinek ismerete, a manipuláció felismerése. Az online 

kommunikáció módjainak, írott és íratlan szabályainak megismerése; 

az egyén felelősségének tudatosítása az internetes kommunikációban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Önismeret, énkép, énkép-kommunikáció, én és a csoport. A kommunikáció alapmodellje, 

összetevőinek azonosítása, értelmezése. 

A nonverbális kommunikáció elemei, sajátosságai, működési mechanizmusai (pl. testbeszéd, 

térközszabályozás, arcjáték). 

A közös nyelv és a nonverbális kommunikáció szerepe a megértésben; a verbális és a 

nonverbális kommunikáció összhangja; dekódolás.  

A verbális kommunikáció jelentősége és lehetséges formái. A kommunikáció sikere, a 

kulturális és a nyelvi szabályok szerepe a megértésben.  

Etikett a kommunikációban. Kommunikáció az interneten. Netikett a Facebookon, e-mailben 

és online csevegés közben.  

Előzetes elvárások a kommunikációban, a megértés csapdái, emberi játszmák. 

A kommunikáció szintjei. A társadalmi kommunikáció fogalma. A társadalmi 

kommunikáció csatornái. Centrum és periféria. A társadalmi kommunikáció egyéb területei: 

hivatalos szövegek (pl. menetrend, betegtájékoztató, banki dokumentumok, álláshirdetések 

értelmezése). 

Tömegkommunikáció és műfajai. A manipuláció fogalma és hatásmechanizmusai.  

http://www.kommunikacio-alapjai.hu/index.php/altalanos-modell.html
http://www.kommunikacio-alapjai.hu/index.php/jellegzetessegek/kommunikacio-szintjei.html
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Kommunikációs gyakorlatok és játékok. Az értő figyelem felkeltése, fenntartása 

beszélőként; hallgatóként pedig gyakorlása. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális és verbális kommunikáció kapcsolata; 

Hivatalos kommunikáció 

Órakeret:  

8 óra  

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A kommunikáció kulturális meghatározottságának tudatosítása. 

A reklámnyelv megfigyelése és megértése különböző reklámhordozók 

esetében, a manipuláció felismerése. 

Filmnyelvi kommunikációs eszközök felismerése, megismerése és 

alkalmazása. 

A vizuális, a hangzó és a komplex információk megértésének 

továbbfejlesztése. 

A színek jelentéshordozó szerepéről való tudás elmélyítése.  

Ismerkedés a zenei nyelvvel, a nyelv zenéjének tanulmányozása. 

A hivatalos és a társalgási stílus megkülönböztetése saját 

gyakorlatban. 

Hivatalos kommunikáció műfajainak, szövegtípusainak, 

szabályrendszerének megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A kommunikáció kulturális meghatározottsága, kulturális antropológiai szempontok; a divat, 

az öltözködés jelentéshordozó szerepe. 

Reklám, plakát, graffiti: a meggyőzés vizuális eszközei, meggyőzés, manipuláció. 

Reklám: rádióreklám, internetes reklám. A meggyőzés hangzó és komplex eszközei, 

meggyőzés, manipuláció. 

A képi nyelvben és a verbalitásban rejlő meggyőzési lehetőségek, ezek kipróbálása. 

Megértés szöveggel és szöveg nélkül, a kontextus és a hagyomány szerepe, kulturális 

útjelzők. Hangzó szövegek és képi információk megértése. 

A filmnyelv mint kommunikációs forma. 

A vizuális és a verbális kommunikáció kapcsolata.  

A vizuális kommunikáció eszközei, a képek jelentése és olvashatósága.  

A színek jelentése, színszimbolika a köznapokban és a művészetekben. 

Zene és kommunikáció, zenei nyelv, a nyelv zenéje. A zenei nyelv egyetemessége. 

 

Részvétel a hivatalos kommunikációban, a hivatalos kommunikáció aktuális műfajai: 

felelés, beszámoló, vizsga stb. 

Pályázatok. Állásinterjú. A hivatalos dialógus mint műfaj. Gyakorlatok, szerepjáték. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv és a nyelvtan rendszere 

Órakeret:  

8 óra  

A komplex A nyelvi jelekről és a nyelvi jelrendszerről tanultak felfrissítése, 
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műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

kiegészítése. A helyes beszéd és a jó helyesírás igényének felkeltése, 

megerősítése. A nyelvtani ismeretek hasznosságáról való 

meggyőződés kialakítása, megerősítése. Az általános iskolában tanult 

leíró nyelvtani ismeretek felfrissítése, az alapvető hiányosságok 

pótlása feladatok megoldása során. A szóelemek és a szófajok, 

valamint a szintagmák felismerésének fejlesztése, szókincsbővítés. A 

teljes mondatokban való fogalmazás igényének felkeltése. A 

helyesírás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A nyelv fogalma, nyelv és beszéd.  

A beszéd jellemzői – az egyénre jellemző beszédmód.  

A jel, a jelzés, a jelrendszer fogalmának megismerése, illetve ismétlése. A nyelv mint 

jelrendszer, a nyelvi jelek típusai.  

A nyelv szintjei, a leíró nyelvtan egységei (hangtan, morfématan, szótan, mondattan, 

szövegtan).  

Hang, fonéma, betű. A hangok jelölése írásban, a betű. Hangtörvények. 

A hangtörvényekből fakadó helyesírási szabályok felelevenítése, helyesírási feladatok 

egyéni szükségletek szerint. A hangok szerepe a beszédben. A hangok keletkezése, tiszta 

ejtés.  

A szófajok beszédbeli és mondatbeli szerepe. A szófajok felismerése, szavak csoportosítása.  

Morfémák, szóelemek, szóalakok. A toldalékok szerepe a szó- és a mondatalkotásban. 

Szóalkotó játékok.  

Szintagmák keresése és jelölése. A szókincs fejlesztése a határozós és a jelzős 

szintagmákhoz kapcsolódva. 

A tulajdonnevek és az igekötős igék helyesírása. 

Általános helyesírási gyakorló feladatok az egyéni problémák feltárására és egyéni 

fejlesztésre. A helyesírás önálló fejlesztésének módjai, az önellenőrzés eszközei. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mondat – szöveg – jelentés 

Órakeret 

8 óra  

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A mondattani és a szövegtani ismeretek felidézése és bővítése 

gyakorlati feladatok során. A központozás mint helyesírási probléma 

gyakorlása. 

Az értő néma és hangos olvasás fejlesztése kreatív feladatokkal. A 

jelentéstani ismeretek fejlesztése, szerepük felismerése a művészi 

nyelvben és a hétköznapi kommunikációban. Szövegelrendezés. 

A szókincs bővítése, a fogalmazási készség fejlesztése. Ismerkedés az 

egynyelvű szótárak használatával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A mondat fogalma, a mondat szerkesztettsége és modalitása. A modalitás szerepe a közlő 

szándékának kifejezésében. Írásjelek. 
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Az egyszerű és az összetett mondat felismerése, csoportosítása gyakorlati feladatok során. Az 

összetett mondat típusainak megkülönböztetése, összetett mondatok alkotása szerkezeti 

modellek alapján. 

A szöveg és a szövegkohézió. Szövegértési feladatok. A szövegelemzés lehetséges módszerei.  

A szövegkohézió nyelvi elemei, a lineáris kohézió (pl. névmások, toldalékok vizsgálata a 

szófajokról és a morfémákról tanultak felidézésével). 

A szövegkohézió jelentésbeli elemei, globális kohézió (pl. a cím, a téma, a tétel- és 

kulcsmondatok, kulcsszavak; a bekezdések logikai viszonyának vizsgálata köznapi, irodalmi 

és saját szövegekben). 

Szövegfonetikai eszközök. Hangos olvasás, interpretálás, előadó-művészet. A fonetikai 

eszközökkel való tudatos bánásmód gyakorlása. 

A hangalak és a jelentés viszonya. Azonos alakú, egyjelentésű, többjelentésű, rokon értelmű, 

hangutánzó és hangfestő szavak felismerése, gyűjtése, csoportosítása. 

A rokon értelmű szavak szerepe a szóbeli és az írásbeli kommunikáció változatosságában, 

pontosságában és választékosságában. Szókincsbővítő feladatok. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegértés, szövegalkotás I. 

A szövegek szerkezete 

Órakeret 

10 óra 

 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Különböző megjelenésű és műfajú szövegek átfogó megértése, a 

szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezése, a szövegből 

információk visszakeresése. A szöveg tartalmának összefoglalása, 

jegyzet és vázlat önálló készítése. Az olvasott szöveg tartalmával 

kapcsolatban saját vélemény megfogalmazása szóban és írásban. 

Szövegalkotás során a különböző mondatfajták használata. A 

helyesírás alapvető szabályainak ismerete. Szótárak (papíralapú és 

internetes) gyakorlott használata, saját szókincs fokozatos bővítése. A 

szövegek tagolása, főbb szerkezeti elemeinek ismerete. A 

forrásellenőrzés szempontjainak megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A szöveg jellemzői, tartalmi és formai elemei. 

Különböző szövegek – különböző szándékok: szerzők, szövegalkotási célok, hogyan 

változik egy-egy szöveg a szándéktól függően. 

Különböző célok – különböző szövegműfajok (típusok, jellemzők) 

– olvasástechnika, olvasás és szövegértés, hangos és néma olvasás utáni értés. 

Szövegek tagolása, szerkezeti elemek, kapcsoló elemek. 

Az írásbeli és a szóbeli szövegalkotás eltérései, az eltérések okai, típusai. 

Szókincs bővítése, szótárak, kézikönyvek használata. 

Internetes szótárak, helyesírás-ellenőrző programok, szótárprogramok használata, internetes 

keresés, források ellenőrzésének kérdései. 

Rövid szóbeli szövegek leírása – írott szöveggé alakítása. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegértés, szövegalkotás II. 

A történetalakítás eszközei 

Órakeret 

10 óra 

 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Történet létrehozása előre meghatározott szempontok alapján, a 

történet részeinek, felépítésének meghatározása. A történetek 

variálhatóságának megtapasztalása, kipróbálása. 

Meghatározott szempontok szerint kiselőadások, referátumok önálló 

elkészítése. Különböző beszédműfajok meghatározása és 

megkülönböztetése. Különböző beszéd/szövegműfajok jellemzőinek 

ismerete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A történet fogalma, funkciója. 

Történetalakítás: a történet alapegységei, történetépítés. A történet variálhatósága, 

különböző műfajok. 

Saját történet létrehozása, szereplők, történetelemek kiválasztása, cselekménybonyolítás. 

A szöveg makroszerkezetének három egysége: bevezetés, tárgyalás, befejezés. 

Beszédműfajok/szövegműfajok. Elbeszélés, élménybeszámoló, felszólalás, hozzászólás, 

érvelés. 

Köznyelv, irodalmi nyelv, nyelvi norma, szleng, rétegnyelvek, csoportnyelvek. 

A kiselőadás, a referátum és a vázlat készítésének szabályai. 

Forrásmegjelölés, forrásellenőrzés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalom – művészetek – média I. 

Művészeti ágak, műnemek, műfajok 

Órakeret 

10 óra 

 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A köznyelvi és irodalmi szöveg különbségeinek felismerése. 

Műnemek és műfajok felismerése. A magas- és tömegkultúra 

különbségeinek felismerése. Az ízlés fogalmának megértése, a modern 

kommunikáció műfajainak megismerése. A művészeti ágak 

megkülönböztetése. A manipuláció működési mechanizmusának 

belátása, a fikció fogalmának megértése, az alternatív valóságok 

szerepének belátása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Irodalom:  

Az irodalmi és a köznyelvi szövegek eltérései, az irodalom mint nyelvhasználat: az irodalmi 

szöveg felhívó jellege. 

Az irodalom mágikus jellege. 

Az irodalom szerepváltozása, virtuális valóságok. 
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Műnemek: epika, dráma, líra. 

Az egyes műnemek legjellemzőbb műfajai. 

Napló és blog mint irodalmi műfajok, illetve az internet műfajai. 

Levél, e-mail, sms, blog (eltérő nyelvezet, eltérő etikett). 

A Nyugat c. folyóirat.  

Internetes irodalmi lapok (Pl. Litera, Irodalmi Jelen, Spanyolnátha). 

Kortárs szerzők versei, szövegei. 

Groteszk, egyperces novellák. 

(Javasolt szerzők /művek, műrészletek/: Madách Imre, Arany János, Móricz Zsigmond, 

Mikszáth Kálmán, Krúdy Gyula, Ady Endre, József Attila, Karinthy Frigyes, Weöres Sándor, 

Ottlik Géza, Örkény István, Parti Nagy Lajos, Karafiáth Orsolya, Varró Dániel, Jónás 

Tamás, Szabó T. Anna.) 

 

Művészet/Média: 

A művészet fogalma, művészeti ágak. 

Ismerkedés a következő fogalmakkal: magaskultúra, tömegkultúra, kommersz, ízlés. 

Az írott sajtó műfajai. 

Fikció, manipuláció, hazugság, átverés, demagógia stb.  

Facebook, világháló, játékok, alternatív valóságok. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalom – művészetek – média II. 

Az irodalom és a vizuális kultúra formanyelve és 

eszközei 

Órakeret 

10 óra 

 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az irodalom kezdeteivel kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása. 

A leggyakoribb alakzatok és szóképek felismerése. 

Néhány epikai műfaj, valamint az elbeszéléssel kapcsolatos fogalmak 

ismerete és alkalmazása.  

Művészfilmek és kommersz filmek közötti különbség felismerése. 

Filmes adaptációk (képregény, regény, remake) jellemzőinek 

megállapítása. 

Ismerkedés az irodalom határterületeivel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Irodalom:  

Oralitás – az irodalom kezdetei, népmesék, monda, legenda. 

Műköltészet: eposzok, fabulák, anekdota, aforizma. 

Legfontosabb alakzatok és szóképek (pl. versszak, rím, alliteráció, ismétlés, felsorolás, 

fokozás, ellentét, metafora, megszemélyesítés, szimbólum). 

Dalszövegek, kortárs költészet (pl. rap-szövegek, Lovasi András, Kiss Tibor, Parti Nagy 

Lajos, Kukorelly Endre, Marno János). 

Novella, regény (pl. Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, F. Kafka, B. Hrabal). 

Az elbeszélő szerepe és típusai. 
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Cselekménybonyolítás, jellemábrázolás. 

Korrajz, társadalmi kontextus, szubkultúrák megjelenése a szövegben. Hagyomány, kánon, 

történetiség. 

Színhely, időkezelés, beszédmód, valóság és fikció. 

Művészet/Média: 

Graffiti az őskorban és az ókorban (pl. barlangrajzok, pompeji falfeliratok, egyiptomi sírok). 

Graffiti ma: művészet vagy kulturális környezetszennyezés.  

A képregény mint műfaj, híres képregények. Képregények filmes adaptációi (pl. Superman, 

Batman, Pókember, Sin City, Amerika kapitány, Asterix stb.). 

A képregény mint művészet (pl. R. Lichtenstein). 

Művészfilm, kommerszfilmek, reklámfilmek, plakátok. 

Filmes gegek, átverés, képi humor, rajzfilm, némafilm (pl. Chaplin, Stan és Pan, Buster 

Keaton). 

Film és irodalom kapcsolata – adaptáció vagy új műalkotás, remake-ek. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 9. 

évfolyam végén 

Az egyes tanulók önmagukhoz viszonyítva a korábbinál tudatosabban és 

sikeresebben kommunikálnak. Ismerik a kommunikáció összetevőit, 

tudnak olvasni a nonverbális jelekből. Igyekeznek alkalmazkodni a 

helyzetnek megfelelő kommunikációs normákhoz. 

A tanulók ismerik a kommunikáció fajtáit, meg tudják különböztetni a 

hírt és a véleményt. Online kommunikációjuk tudatos, ismerik az 

internetes kommunikáció veszélyeit és illemtanát. 

A tanulók az oktató segítségével felismerik egyéni fejlesztési 

szükségleteiket, kialakul a helyes beszéd és a helyes írás iránti 

motiváció, fejlődik az önellenőrzés, az önálló tanulás képessége. A 

tanulók rendelkeznek a legalapvetőbb nyelvtani ismeretekkel, felismerik 

a nyelvi elemeket. 

A tanulók kissé biztosabb leíró nyelvtani ismeretekkel rendelkeznek, 

ezeket képesek gyakorlati feladatok során alkalmazni. Törekszenek arra, 

hogy szóban és írásban is teljes mondatokban fogalmazzanak, és 

törekszenek arra, hogy kevés helyesírási hibát ejtsenek. 

A tanulók hangosan és némán is értőn olvasnak. Az olvasott szöveg 

tartalmával kapcsolatban saját véleményt fogalmaznak meg szóban és 

írásban. Képesek a szövegben információkat keresni. Képesek 

különböző típusú szövegek tartalmának összefoglalására, jegyzet és 

vázlat önálló készítésére. Önállóan használják a hagyományos és az 

internetes szótárakat. Ismerik a forráskritika alapvető szempontjait. 

Ismerik a netikett alapvető szabályait és ezek alkalmazását. Képesek az 

irodalmi és köznyelvi szövegek közötti különbségek felismerésére. 

Képesek önálló szóbeli és írásbeli megnyilatkozásokra irodalmi 

művekről.  

A tanulók ismeretei bővülnek a képi, hangzó és a komplex eszközöket 
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használó kommunikáció, különösen a reklámok és a filmek terén. 

Felismerik a durva manipulációt. Képessé válnak néhány filmnyelvi 

eszköz felismerésére és alkalmazására. 

A tanulók felismerik az egyszerű szövegek témáját, kulcsszavait, meg 

tudják határozni a bekezdések témáját és ezek kapcsolatát. Fejlődik 

írásjel-használatuk és olvasási készségük. 

A tanulók gyakorlatot szereznek a vizuális, a hangzó és a komplex 

információk megértésében. Elmélyül a színek jelentéséről szerzett 

tudásuk. Képesek stílusváltásra hivatalos helyzetben. 

Felismernek néhány jelentéstani elemet a művészi nyelvben, és képesek 

rokon értelmű szavakkal változatosabbá tenni mondanivalójukat. 

Képesek szóban és írásban logikusan elmesélni egy történetet. Tudnak 

legalább egy nyelvi szótárt használni. 

Képesek néma olvasással szövegek megértésére és felidézésére. 

Képesek történet írására előre meghatározott szempontrendszer 

segítségével. Tudnak vázlatot készíteni megadott szempontrendszer 

alapján. Felismerik a helyesírási alapelveket, és helyesen alkalmazzák 

őket. Képesek néhány alakzat és szókép felismerésére. Ismernek néhány 

epikai műfajt, ismerik és alkalmazzák az elbeszéléssel kapcsolatos 

fogalmakat. 

 

 

10. évfolyam 

 

 

A 10. évfolyam legfontosabb céljai: 

— fejlődjön a tanulók tanulási technikája, alakítsanak ki pozitív viszonyt a jövőbeli 

tanulás különböző módozataihoz; 

— értsék meg az egész életen át tartó tanulásra való képesség és motiváció 

fontosságát;  

— kommunikációjuk során nem kortársi helyzetben kerüljék a szlenget és a 

vulgarizmust; 

— legyenek képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő szövegeket;  

— készüljenek fel a különböző vizsgahelyzetekre;  

— legyenek képesek önálló, néma, értő olvasásra, meghatározott szempontok alapján 

különböző műfajú szövegek írására; 

— tudjanak rövid, elmondásra vagy felolvasásra szánt és arra alkalmas, különböző 

műfajú szövegeket írni;  

— legyenek képesek különböző műfajú szövegek önálló írására előre megadott 

szempontok önálló alkalmazásával; 

— ismerjék a lényegkiemelés eszközeit; 

— használják tudatosan a digitális eszközöket, legyenek tisztában a világháló 

használatának etikai szabályaival és az internet használatának veszélyeivel. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A sikeres kommunikáció – nyelvi és kommunikációs 

repertoár a gyakorlatban 

Órakeret 

14 óra  

 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tanulási technikák, az önértékelés és a társértékelés fejlesztése. A 

formális és az informális tanulási lehetőségek közötti tájékozódás. 

Írásbeli és szóbeli véleményformálás művészeti alkotásokról. Az 

udvarias társalgás gyakorlása, a vulgarizmus csökkentése, elutasítása. 

Az érvelési technika, a vitakészség gyakorlati fejlesztése. 

A tanulók és mások által írott szövegek meggyőző előadásának 

gyakorlása és e képesség, valamint a rögtönzés fejlesztése. 

Felkészítés a vizsgahelyzetekre. 

Az egész életen át tartó tanulásra való képesség és motiváció 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A kommunikációs zavarok, konfliktusok feloldásának eljárásai. Generációs megértési 

nehézségek: eltérő nyelv, eltérő jelentés (pl. szleng, réteg- és csoportnyelvek). 

A kulturális szignálok használatának, a kommunikációs maximák érvényesülésének 

vizsgálata.  

Személyes erősségek és gyengeségek megfogalmazása, megerősítés és segítő bírálat a 

társaknak. A művészeti ágakhoz való viszony beépítése az önértékelésbe. 

Formális és informális tanulás, tehetség, kreativitás. 

A családi viszonyok és a társalgási stílus történeti változásai.  

Disputa: érvelő szövegek alkotása szóban. A disputa szabályainak megismerése, 

egyszerűsített játék. 

Tömegkommunikáció, televízió, internet. A média vélemény- és ízlésformáló szerepe. 

Pénz és tömegkommunikáció (pl. reklám, show, klip). Állásfoglalás az életstílusok, 

szerepminták körében, értékválasztás. 

Társalgási stílus különböző beszédpartnerek esetén. Udvarias társalgás. A vulgarizmus 

kerülése. 

Kulturált nyelvi megoldások kényes témák megbeszélésére. Különböző stílusrétegek műfaji 

sajátosságainak megfelelően írt saját és kész szövegek felolvasása, előadása, illetve 

rögtönzése. 

Kulturált véleményalkotás, önértékelés, egymás munkájának és teljesítményének értékelése 

indoklással, fejlesztési tanácsokkal. 

Érvelő műfajok és szövegek, a meggyőzés szolgálatában. A vizsga mint a meggyőzés 

színtere. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelv és társadalom – nyelvi rétegek, stílusrétegek 

Órakeret 

14 óra 
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A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A stílusrétegek megkülönböztetése. Jártasság kialakítása a 

szépirodalmi művek néhány stílusjegyének felismerésében. 

Fejlődés a társalgási stílus gyakorlásában a vulgarizmus negatív 

voltának tudatosítása. 

A szövegalkotási, felolvasási és előadási jártasság fejlesztése. 

Az alapvető nyelvtörténeti ismeretek felelevenítése és bővítése; a 

szinkron nyelvváltozatok közötti tájékozódási képesség megalapozása. 

A tanuló számára fontos nevek eredetének, jelentésének megismerése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A jeltermészet jelentősége a nyelvben. A jelek típusai (ikon, index, szimbólum). A nyelvtan 

szerepe az egyén életében, tanulásának haszna. Játék a mondatokkal, nyelvi cselekvésekkel.  

A szóbeliség és az írásbeliség stílusjegyei a magánéleti és a félhivatalos, publicisztikai 

helyzetekben. 

A tárgyalt művekről szóló rövid kritikák, blogbejegyzések koherenciájának elemzése.  

Ismerkedés a publicisztikai, az előadói (szónoki) és a tudományos (népszerű tudományos, 

ismeretterjesztő) stílus jegyeivel szövegek alapján. A különböző stílusrétegekbe tartozó 

szövegek felismerése. 

Nyelvtörténeti ismeretek, a magyar nyelv eredete, a szókincs történeti rétegei néhány szöveg 

vizsgálatával. 

Nyelvújítás, a technika és a globalizáció szerepe a nyelv változásában. Szógyűjtés a 

technikával, a divattal és a zenével kapcsolatban – köznyelvivé vált idegen és új szavak. 

Ismerkedés az utónévkönyvvel, a nevek eredetével és jelentésével. 

Nyelvváltozatok, nyelvjárások. Egy-egy a tanulók által ismert vidék nyelvjárásainak 

jellegzetességei. Tájszavak.  

Nyelvváltozatok, ifjúsági és diáknyelv. Szleng és argó. Szlengszótárak. A határon túli 

nyelvhasználat egy-két változata: kétnyelvűség, kevertnyelvűség, kettősnyelvűség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegértés, szövegalkotás – retorikai gyakorlatok 

Órakeret 

26 óra 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Különböző műfajú szövegek önálló írása, előre megadott 

szempontrendszer önálló alkalmazása, a lényegkiemelés eszközeinek 

alkalmazása. 

Képes instrukciók szöveggé formálása, illetve szöveges információk 

képpé alakítása. 

Egyszerűbb retorikai feladatok megoldása, retorikai szövegek önálló 

alkalmazása. 

Mindennapi szövegtípusok (önéletrajz, névjegy, álláshirdetés, 

kérvények stb.) megértése és önálló létrehozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Lényegkiemelés különböző műfajú, családi témájú szövegekben (pl. újságcikk, 

blogbejegyzés). 

Érvelő szövegek vizsgálata és alkotása. 

Képes instrukciók szöveggé formálása v. szöveges instrukciók alapján egyszerű képek 

alkotása (összeszerelés, folyamatábra stb.). 

Írásbeli ítéletalkotás, kritika, értékelő szöveg írása.  

Nézőpontváltás a szövegben.  

Retorikai feladat, ünnepi beszéd alkotása (pl. ballagásra, születésnapra, esküvőre, 

eljegyzésre, keresztelőre). 

A retorika nyelven kívüli eszközei. 

Retorikai feladat, beszéd alkotása tetszőleges témában. 

Érvelő szövegek olvasása és alkotása. 

Vers- vagy prózaírás sablon segítségével. 

Alapvető stilisztikai ismeretek rendszerezése, gyakorlati alkalmazása szövegalkotás során. 

Felkészülés az OKM mérésre! 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalom – művészetek – média 

Műalkotások befogadása 

Órakeret 

18 óra 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Irodalmi művekről, filmekről való véleményalkotás önálló kifejtése. 

Művészeti irányzatok közötti különbségek felismerése. 

Műalkotások megértésével, értelmezésével, befogadásával kapcsolatos 

legfontosabb ismeretek elsajátítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Irodalom: 

Különböző műnemű és műfajú irodalmi művekről közös beszélgetés és elemzés tematikus 

bontásban.  

(Javasolt szerzők: Ady Endre, József Attila, Áprily Lajos, Kányádi Sándor, Dsida Jenő, 

Tamási Áron, Márai Sándor, Szilágyi Domokos, Esterházy Péter, Kovács András Ferenc 

műveiből részletek, Katona József, W. Shakespeare, E. Ionesco drámáiból részletek.) 

Önéletrajz, életrajz, útirajz az irodalomban. 

A krimi, sci-fi, kalandregény jellemzői, témái. 

Képversek, hangköltemények. 

 

Művészeti ágak, műfajok, kifejezőeszközök, üzenet, hangulat.  

Műalkotás és műkedvelés, hobbi, giccs. 

Művészfilm és közönségfilm. Műalkotások (vers, zene, film, tánc stb.) befogadása és 

kommentálása, a befogadó szerepe a művek értelmezésekor.  
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A fejlesztés várt 

eredményei a 10. 

évfolyam végén 

Fejlődnek a tanulók tanulási technikái, a tanulók felismerik az egész 

életen át tartó tanulás szükségességét.  

Többségük legalább nem kortársi beszédhelyzetben kerüli a szlenget és 

a vulgarizmust. 

A tanulók képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő 

szövegeket. Felkészültek a vizsgahelyzetek kommunikációs szempontú 

kezelésére.  

Rendelkeznek alapvető nyelvtörténeti ismeretekkel, tudják, hogy egy 

időben is többféle nyelvváltozat létezik. 

Képesek önálló, néma, értő olvasásra, meghatározott szempontrendszer 

alapján különböző műfajú szövegek írására, vázlatírásra. 

Tudnak rövid, elmondásra vagy felolvasásra szánt és arra alkalmas 

szövegeket írni.  

Képesek különböző műfajú szövegek írására, előre megadott 

szempontrendszer alkalmazásával, ismerik a lényegkiemelés eszközeit. 

Képesek a retorika alapvető eszközeit alkalmazni érvelő szövegek 

szóbeli előadásakor. 

Tisztában vannak a média vélemény- és ízlésformáló szerepével, 

felismerik a manipuláció eszközeit. 

Kulturáltabban mondanak véleményt a műalkotásokról nemtetszés 

esetén is, képesek véleményüket egy-két érvvel alátámasztani. 

Felismerik a művészeti irányzatok közötti különbségeket. Felismerik a 

képszerűség néhány stíluseszközét és a szépirodalmi stílus néhány 

jellegzetességét szépirodalmi művekben.  

 

11. évfolyam 

 

A fejlesztés várt eredményei a 11. évfolyam végén: 

 Ismerik a hétköznapokban használatos dokumentumok típusait, azok kitöltésének 

módját, eligazodnak a hivatalos ügyekben használatos formanyomtatványok között, 

kitöltésükben alapszintű jártasságot szereznek. 

 Képessé válnak a mindennapi szövegtípusok (önéletrajz, névjegy, álláshirdetés, 

kérvények stb.) megértésére és önálló létrehozására. 

 Álláshirdetések elemzése és alkotása személyes tényezők figyelembevételével, 

önismeret. 

 Egyedi névjegy tervezése, megalkotása.  

 Átmenet a munka világába – dokumentumok használata. 

 

Tematikai egység Stílusrétegek – beszélt és írásbeli stílus 

Órakeret 

  8 óra 

 

  Stílusrétegek- beszélt és írásbeli stílus  
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 A társalgási és a hivatalos stílus alapvető 

különbségei 

 Önálló szövegalkotás I. 

Órakeret 

16 óra 

 

 

 Önéletrajz típusai 

 Önálló szövegalkotás: a hagyományos önéletrajz 

 Önálló szövegalkotás: modern önéletrajz 

 Europassos önéletrajz 

 A motivációs levél 

 Önálló szövegalkotás: motivációs levél 

 

 Önálló szövegalkotás II. 
Órakeret 

6 óra 

 

 A panaszos levél 

 Önálló szövegalkotás: panaszos levél 

 A kérvény 

 Önálló szövegalkotás: kérvény 

 A fellebbezés 

 

 Önálló szövegalkotás III. 
Órakeret 

6 óra 

 

 Nyugta, bizonylat 

 Nyugta, bizonylat kitöltése 

 A számla formai követelményei 

 Számla kiállítása 

 

 A munka világa - állásinterjú 
Órakeret 

4 óra 

 
 Állásinterjú lehetséges kérdései 

 Szituációs játék: állásinterjú 

 

 Etikett – Netikett 
Órakeret  

6 óra 

 

 Etikett a munka világában 

 Viselkedési és öltözködési szabályok a munka 

világában 

 

 Kommunikációs gyakorlatok 
Órakeret 

8 óra 

 

 Bemutatkozás, névjegy 

 A szakmai vizsga 

 A felelet felépítése, magabiztos vizsgázás 

 Kommunikációs gyakorlatok lehetséges 

vizsgahelyzetben 

 

 Projektfeladatok Órakeret  
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10 óra 

 

 Projektfeladat: egy vizsgahelyzet bemutatása 

 Projektfeladat: Állást keresek! 

 A projektek értékelése 

 

 

Társadalomismeret 

 

TÁRSADALOMISMERET 
A tantárgy óraterve 

 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

9. évfolyam 2 72 

10. évfolyam 1 36 

 

 

9. évfolyam 

Éves óraszám: 72 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Európa a világban,   

Magyarország Európában 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek/Témák Kapcsolódási pontok 

Lakóhelyünk és környezetünk a térben. 

 

Magyarország területi tagozódása. 

 

Magyarország és Európa. 

 

Természetismeret: térképhasználat. 

 

Matematika: mennyiségek összehasonlítása. 

 

Idegen nyelv: földrajzi nevek; idegen nyelvű 

honlapok, alkalmazások. 

 

Osztályközösség-építés: ismeretek 

Magyarországról, az EU-ról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közép-Európa, Nyugat-Európa, Kelet-Európa, Dél-Európa, Észak-

Európa, Európai Unió, régió, ország, állam, szövetség, rendszerváltás, 

demokratikus berendezkedés, úthálózat, infrastruktúra. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben I. 

Európa bölcsői 

Órakeret 

8 óra 
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Ismeretek/témák Kapcsolódási pontok 

Az európai civilizáció kezdetei.  

 

Vallás, kultúra és sport az antikvitásban. 

 

Természetismeret: tájékozódás a térképen. 

 

Matematika: adatok értelmezése. 

 

Idegen nyelv: földrajzi és személynevek. 

 

Osztályközösség-építés: a személyiség 

szerepe, információforrások használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: polisz/városállam, demokrácia, rabszolga, egyistenhit, zsidó 

vallás, kereszténység, Biblia, Újszövetség, olimpia. 

Személyek: Szolón, Jézus, Theodosius. 

Topográfia: Balkán-félsziget, Athén, Róma, Júdea, Olimpia. 

Kronológia: Kr.e. 776 (első ókori olimpia), Kr.e. 5. század (athéni 

demokrácia kialakulása), 395 (a Római Birodalom felosztása), 476 (a 

Nyugat-római Birodalom bukása). 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben II. 

A középkor századai 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek/ témák Kapcsolódási pontok 

A középkori Európa birodalmai, társadalom 

és világkép. 

 

A magyar honfoglalás és az államalapítás.  

 

A középkori Magyar Királyság helye 

Európában. 

Természetismeret: tudósok, felfedezők. 

 

Matematika: adatok értelmezése. 

 

Idegen nyelv: földrajzi nevek, személynevek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: hun, barbár, gróf, lovag, lovagi erény, keresztes háború, 

egyház, pápa, Korán, iszlám, finnugor, nyelvrokonság, sztyeppe, törzs, 

honfoglalás, pogány, vármegye, Árpád-ház, jobbágy, forint, zsoldos 

hadsereg (pl. fekete sereg). 

Személyek: Attila, Nagy Károly, I. Ottó, Mohamed, Árpád, Géza, 

Vajk/I. István, IV. Béla, III. András, Károly Róbert, I. (Nagy) Lajos, 

Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás. 

Topográfia: Frank Birodalom, Német-római Császárság, Bizánc, 

Konstantinápoly, Szentföld, Kárpát-medence, Vereckei-hágó, Oszmán 

Birodalom, Nikápoly, Mohács.  

Kronológia: VII. század (az iszlám vallás alapítása), 800 (Nagy Károly 

császárrá koronázása), 895 táján (a honfoglalás), 1000 (I. István 

megkoronázása), 1054 (az egyházszakadás), 1241–42 (a tatárjárás), 

1301 (az Árpád-ház kihalása), 1308 (Károly Róbert királlyá 

választása), 1342 (I. [Nagy] Lajos), 1453 (Konstantinápoly 

elfoglalása), 1456 (a nándorfehérvári diadal), 1458–1490 (I. [Hunyadi] 
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Mátyás uralkodása), 1526 (a mohácsi csata). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben III. 

Az újkor hajnala 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek /témák Kapcsolódási pontok 

Felfedezések – a civilizációk találkozása. 

 

Vallási megújhodás Európában. 

 

Államformák és uralkodók az újkori 

Európában. 

 

A Magyar Királyság a birodalmak 

szorításában. 

Természetismeret: tudósok, felfedezők. 

 

Matematika: adatok értelmezése. 

 

Idegen nyelv: földrajzi nevek, személynevek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: világkereskedelem, selyemút, karavella, gyarmatosítás, 

reformáció, evangélikus, református, kapitalizmus, alkotmányos 

monarchia, parlament, abszolutizmus, végvár, kuruc.  

Személyek: Kolumbusz, Luther Márton, XIV. Lajos, Szapolyai János, 

Habsburg Ferdinánd, Dobó István, II. Szulejmán, Zrínyi Miklós, II. 

Rákóczi Ferenc. 

Topográfia: Anglia, Franciaország, Versailles, Buda, Eger, Szigetvár, 

Ónod.  

Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a 

reformáció kezdete), 1541 (Buda török elfoglalása, az ország tényleges 

három részre szakadása), 1552 (Eger sikertelen török ostroma), 1566 

(Szigetvár eleste), 1703–11 (a Rákóczi-szabadságharc), 1707 (az ónodi 

országgyűlés), 1711 (a szatmári béke). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben IV. 

A modern világ születése 

Órakeret 

12 óra 

Ismeretek/ témák Kapcsolódási pontok 

Forradalmak kora Európában. 

 

A Magyar Királyság a Habsburg 

Birodalomban. 

 

A reformkor és az 1848–1849-es forradalom 

és szabadságharc. 

 

A dualizmus kora. 

Természetismeret: tudósok, felfedezők. 

 

Matematika: adatok értelmezése. 

 

Idegen nyelv: földrajzi nevek, személynevek. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: felvilágosodás, tolerancia, egyenlőség, szabadság, 

enciklopédia, forradalom, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, 

jakobinus diktatúra, terror, ipari forradalom, belső vándorlás, 

betelepítés, Ratio Educationis, nyelvrendelet, jobbágyrendelet, 

nyelvújítás, ipari forradalom, gyár, környezetszennyezés, 

jobbágyfelszabadítás, áprilisi törvények, honvédség, aradi vértanúk, 

dualizmus.  

Személyek: Bonaparte Napóleon, Mária Terézia, II. József, James Watt, 

Széchenyi István, Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, Deák Ferenc. 

Topográfia: Bécs, Pozsony, Budapest, Nagy-Britannia, Amerikai 

Egyesült Államok, Németország, Osztrák-Magyar Monarchia. 

Kronológia: 1789. július 14. (a Bastille ostroma, a francia forradalom 

kitörése), 1793–1794 (a jakobinus diktatúra), 1804 (Napóleon császárrá 

koronázása), 1740–80 (Mária Terézia), 1780–1790 (II. József), 1825–

1848 (a reformkor), 1848. március 15. (forradalom kitörése Pesten), 

1848–1849 (forradalom és szabadságharc Magyarországon), 1867 (a 

kiegyezés). 

 

 

Ismeretek/ témák Kapcsolódási pontok 

Az első világháború és következményei 

Európában, valamint Magyarországon. 

 

A totális diktatúrák jellemzői. 

 

Magyarország a két világháború között. 

 

A második világháború és következményei 

Európában, valamint Magyarországon. 

Természetismeret: tudósok, felfedezők. 

 

Matematika: adatok értelmezése. 

 

Idegen nyelv: földrajzi nevek, személynevek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: antant, központi hatalmak, jóvátétel, kiegyezés, 

kommunizmus, bolsevik, államosítás, diktatúra, Tanácsköztársaság, 

ellenforradalom, revízió, általános választójog, gazdasági világválság, 

nemzetiszocializmus, egypártrendszer, fajelmélet, antiszemitizmus, 

zsidóüldözés, deportálás, haláltábor, holokauszt, soá, porraimos, 

kényszermunkatábor, gulág. 

Személyek: Ferenc Ferdinánd, Károlyi Mihály, Kun Béla, Lenin, 

Sztálin, Adolf Hitler, Horthy Miklós, Bethlen István, Szálasi Ferenc.  

Topográfia: Budapest, Szarajevó, Párizs, Trianon, Auschwitz, 

Hirosima. 

Kronológia: 1914. június 28. (a szarajevói merénylet), 1914–1918 (az 

első világháború), 1918 (az őszirózsás forradalom), 1920 (a trianoni 

békediktátum aláírása). 1938 (a náci Németország megszállja 

Ausztriát), 1939. szeptember 1. (Németország megtámadja 
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Lengyelországot, kitör a második világháború), 1941 (Magyarország 

belép a háborúba), 1943. január (a doni katasztrófa), 1944. tavasz (a 

németek megszállják Magyarországot), 1945. május 8. (a második 

világháború lezárása Európában), 1945. április (Magyarország 

felszabadítása a náci uralom alól, a szovjet megszállás kezdete, a 

háború vége Magyarországon), 1945. augusztus (atomtámadás 

Hirosima és Nagaszaki ellen). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben VI. 

A megosztott világ 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek/ témák Kapcsolódási pontok 

A kétpólusú világ és a megosztott Európa. 

 

Magyarország vasfüggöny mögött. 

 

1956-os forradalom és szabadságharc. 

 

A szovjet tömb felbomlása, a demokratikus 

viszonyok kiépülése. 

 

Tudományos és technikai forradalom. 

 

A környező országok, határon túli magyarok. 

 

Az Európai Unió alapelvei és intézményei. 

Természetismeret: tudósok, felfedezők. 

 

Matematika: adatok értelmezése. 

 

Idegen nyelv: földrajzi nevek, személynevek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: hidegháború, szuperhatalom, fegyverkezési verseny, 

vasfüggöny, Szovjet Kommunista Párt, berlini fal, ÁVH, 

vallásellenesség, centralizáció, választási csalás, koncepciós per, 

államosítás, termelőszövetkezet (téesz), kétkeresős családmodell, 

kitelepítés, emigráció, gulyáskommunizmus, rendszerváltás, MDF, 

SZDSZ, FKgP, FIDESZ, KDNP, MSZP, Európai Unió, schengeni 

övezet.   

Személyek: Gagarin, Neil Armstrong, Hruscsov, Kennedy, Gandhi, 

Rákosi Mátyás, Kádár János, Nagy Imre, Reagen, Mihail Gorbacsov, 

Antall József.  

Topográfia: Korea, Kuba, Vietnám, Berlin, Afganisztán, 

Csehszlovákia, Csehország, Szlovákia, Jugoszlávia, Szlovénia, 

Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Koszovó. 

Kronológia: 1949 (a kommunista alkotmány), 1961 (a berlini fal 

építése, Gagarin űrrepülése), 1969 (az első Holdra szállás), 1956. 

október 23. (a forradalom kirobbanása), 1956. november 4. (szovjet 
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támadás indul Magyarország ellen), 1973 (első olajárrobbanás), 1989. 

június 16. (Nagy Imre és társainak újratemetése), 1990 (szabad 

országgyűlési és önkormányzati választások), 1991 (Jugoszlávia 

bomlásnak indul), 1993 (Csehország és Szlovákia szétválása), 2004 

(Magyarország és kilenc másik állam csatlakozása az Európai 

Unióhoz). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben VII. 

A magyar társadalom a rendszerváltás után. 

 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek/ témák Kapcsolódási pontok 

Az ezredforduló magyar társadalma.  

 

A mai magyar társadalom jellemzői, 

problémái.  

 

Hazánk kiemelkedő tudományos-technikai, 

kulturális és sportteljesítményei. 

Természetismeret: tudósok, felfedezők. 

 

Matematika: adatok értelmezése. 

 

Idegen nyelv: földrajzi nevek, személynevek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szabadpiac, privatizáció, társadalom, munkanélküliség, társadalmi 

egyenlőtlenség, gazdagok, középosztály, szegények, népességfogyás, 

várható élettartam, elöregedés, korfa, iskolázottság, létminimum, 

deviancia (bűnözés, öngyilkosság, kábítószer-fogyasztás, mentális 

betegségek, prostitúció), norma, nemzetiségek, cigányság társadalmi 

helyzete, felekezeti megoszlás, hungarikum, világörökség. 

 

 

Ismeretek/témák Kapcsolódási pontok 

Az oktatás és iskola a múltban.  

 

A tanuló társadalom és az élethosszig tartó 

tanulás. 

Természetismeret: tudósok, felfedezők. 

 

Matematika: adatok értelmezése. 

 

Idegen nyelv: földrajzi nevek, személynevek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

oktatás, iskola, tanítás, tudásépítés, tanuló, tanuló-felnőtt, képzettség, 

képzetlenség, információs társadalom, élethosszig tartó tanulás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

2 óra 
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10. évfolyam 

Éves óraszám: 36 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

2 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Társadalom és intézményei múltban és jelenben – 

Intézményeink működése 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A modern polgári állam funkciói, 

intézményei. 

 

A demokratikus berendezkedés, a 

hatalommegosztás. 

 

A mai magyar állam főbb jellemzői. 

Az önkormányzat intézményei. 

 

Különböző ügyek intézésének gyakorlata, a 

kulturált viselkedés gyakorlása. 

 

Különböző emberi élethelyzetek 

megfigyelése, következtetések levonása, 

magatartásminták elemzése, értékelése. 

 

Mindennapi élethelyzetek elbeszélése, 

eljátszása. 

Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom: 

szóbeli és írásbeli szövegalkotás, hivatalos stílus.  

 

Osztályközösség-építés: a helyzetnek megfelelő 

magatartás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állam, államszervezet, önkormányzat, hatalmi ág, demokrácia, alkotmány 

– Alaptörvény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A világkép 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Világmagyarázatok, a világról alkotott kép 

változásai. A sokszínű világlátás. Vallások, 

világvallások (különös tekintettel a zsidó, a 

keresztény, és az iszlám vallásra). 

 

Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom: 

különböző megközelítési módok, nézőpontok. 

 

Természetismeret: környezetvédelem, 

fenntarthatóság. 
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A fogyasztói társadalom, a jóléti állam és a 

világgazdasági válságok. 

 

Demográfiai problémák Európában és a 

világban. 

 

A globalizáció és a fenntartható fejlődés. A 

globális világ kihívásainak hatása hazánk 

fejlődésére. Alapvető globális problémák 

tudatosítása. A kulturális globalizáció előnyei 

és hátrányai. 

 

Generációk, generációs kérdések, 

konfliktusok. Az időskor és a különböző 

nemzedékek eltérő életmódja. A nemzedékek 

közti szolidaritás. Az együttélés szabályainak 

kialakítása és rendeltetése. 

 

A család funkciójának és szerepének 

változásai napjainkban. 

 

Osztályközösség-építés: a tanulás szerepe; 

család; vallási közösségek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világkép, civilizáció, filozófia, vallás, hit, fundamentalizmus, ateizmus, 

egyistenhit, többistenhit, világvallás, földrajzi felfedezés, idealizmus, 

materializmus, gazdasági, társadalmi, politikai rendszer, berendezkedés, 

fejlődő és fejlett ország, globalizáció, fenntartható fejlődés, terrorizmus, 

információs társadalom, klímaváltozás, környezetszennyezés, migráció, 

nyugdíjrendszer, társadalmi szolidaritás, inaktív korú népesség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A politika világa – a demokratikus politikai 

berendezkedés 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gazdaság, a társadalom és a politika 

kapcsolata.  

 

A politikai berendezkedések: a demokrácia és 

a diktatúra. 

 

A rendszerváltás Magyarországon. 

 

Az Alaptörvény főbb pontjai. 

 

A politizálás színterei. 

Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés. 

 

Osztályközösség-építés: társadalmi és közösségi 

szerepek. 
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A politikai pártok ma Magyarországon.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Politika, demokrácia, diktatúra, kirekesztés, fajgyűlölet, antiszemitizmus, 

holokauszt, Gulág, párt, politikai jog, rendszerváltás, alkotmány, 

Alaptörvény, jogállam. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gazdaság, gazdálkodás, pénzügyek 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A legfontosabb közgazdasági fogalmak 

(gazdasági ágazatok, gazdasági szereplők, 

tőke). 

 

Az egyén gazdálkodása, a háztartások 

gazdálkodása.  

 

A legfontosabb pénzügyi ismeretek (bankok, 

banki szolgáltatások, számlák, hitel, kamat, 

megtakarítás, thm, bankkártyák, 

valutaárfolyam, jelzálog). 

 

Egyéni költségvetés készítése. Mindennapi 

élethelyzetek elbeszélése, eljátszása. 

Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom: 

szituációs játékok. 

 

Matematika: egyszerű gazdasági számítások. 

 

Osztályközösség-építés: egyéni és családi 

költségvetés, tervezés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Gazdasági ágazat, költségvetés, vállalkozás, tőke, banki szolgáltatás, 

pénzügyi tranzakció. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

2 óra 

 

Matematika 

MATEMATIKA  
9-11. évfolyam 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

9. évfolyam 3 108 

10. évfolyam 1 36 

11. évfolyam 1 32 
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9. évfolyam 

A helyi tantervben 5 óra összefoglalásra és 5 óra számonkérésre szánt idő nem szerepel az 

egyes témakörökre szánt órák között. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
 Számtan, algebra 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 
Elemi számolás, alapműveletek, tízes számrendszer, algebrai kifejezés, képlet 

behelyettesítési értéke, zsebszámológép használata. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban. Megismeréshez 

szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, képzelet, emlékezés, 

gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). Problémakezelés és -

megoldás fejlesztése. A kreativitás (adott feltételek szerinti) fejlesztése. 

Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, motiváltság, 

önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása. 

A tízes számrendszer használata, ábrázolás számegyenesen, 

alapműveletek, hatványozás (10 hatványai), elvégzése, 

négyzetgyökvonás (számológéppel). 

Algebrai kifejezések (összevonás), képletekbe behelyettesítés 

(képletgyűjtemények használata).  

Pontosság (hibahatár), nagyságrend, becslés, kerekítés.  

 

Törekvés az/ önálló, aktív munkára, kreativitásra, kommunikációra, 

kooperációra. 

Eredmények korrekt szöveges megfogalmazása.  

Matematikai ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati 

problémákban: logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus 

gondolkodás. 

Növekvő igény az önellenőrzésre. 

Fogalmak, szakkifejezések felismerése. 

Zsebszámológép használata. 

Kommunikáció – magyar nyelv 

és irodalom; osztályközösség-

építés; 

idegen nyelv:  

szövegértés, kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció. 

 

Kulcsfogalmak 
Szám, alapművelet, hatvány, négyzetgyök, azonosság, normál alak, pontosság 

(hibahatár), számegyenes, számhalmazok.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, 

valószínűség, statisztika 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Elemi szinten a halmaz, grafikon, szöveges feladat, valószínűség fogalmának 

felismerése. Alapfokú számolási készség, egyszerű, rövid szövegek értő 

olvasása. Tájékozódás a számegyenesen (racionális számkör). 
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A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az 

időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, 

képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). 

Problémakezelés és - megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott 

feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az 

együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Halmazokkal kapcsolatos műveletek végzése (elem, válogatás, 

ábrázolás). 

Grafikon, diagram, koordinátarendszer – értelmezés, tájékozódás, 

ábrázolás.  

A nyelv logikai elemeinek felismerése a matematikában 

(összehasonlítás, viszonyítás, rendezés, relációk, műveletek: és, 

vagy, ha - akkor, minden, van olyan, nem minden, egyik sem, nem) 

Feltétel, előzmény, következmény felismerése, alkalmazása 

egyszerű esetekben. 

Szövegértelmezés gyakorlati feladatokban (adatok kiválasztása, 

lejegyzése, becslés, kiszámítás, ellenőrzés).  

A valószínűség gyakorlati fogalmának megismerése („biztos”, 

„lehet, de nem biztos”, „lehetetlen”), valószínűségi játékok, 

problémák. 

Probléma-megoldási módszerek gyakorlása (próbálgatás; 

következtetés, sejtés, szabályosságok, lehetőségek kipróbálása, 

ellenpélda szerepe). 

Statisztika a hétköznapi életben (adatgyűjtés, mintavétel). 

 

A fogalmak felismerése, alkalmazása hétköznapi, tantárgyi, 

gyakorlati előfordulásaikban.  

Aktív, kreatív munkavégzés, a kommunikáció, kooperáció javuló 

szintje..  

Az eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás. 

Közelítő fejben számolás, becslés (nagyságrend). 

Az önellenőrzés igénye, alkalmazása. 

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kommunikáció – magyar nyelv 

és irodalom; osztályközösség-

építés; természetismeret; 

társadalomismeret; idegen 

nyelv: szövegértés, 

kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

adatsorok, diagramok 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak 

Halmaz, számegyenes, pontosság (hibahatár), nagyságrend, 

koordinátarendszer, grafikon, diagram, logikai művelet, statisztika, 

valószínűség. 

 

 

Tematikai egység/ Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus Órakeret 
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Fejlesztési cél 25 óra 

Előzetes tudás Számolás racionális körben, számegyenes, koordinátarendszer. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az 

időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, 

képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). 

Problémakezelés és - megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott 

feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az 

együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyes gyakorlati összefüggések matematikai modelljének 

megalkotása (egyenes arányosság, táblázat, képlet, függvény, ábra).  

Elsőfokú egy ismeretlenes egyenletre vezető szöveges feladat 

megoldása.  

Algoritmusok felismerése, alkalmazása, pl. sorozatok, számtani 

sorozat, mértani sorozat, kamatszámítás.  

Arányos mennyiségek, fordított arány, százalék, százalékszámítás 

alkalmazása játékos, beugratós, gyakorlatias feladványokban.  

 

Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció és kooperáció 

javuló szintje.  

Többféle megoldási út keresése. 

Az eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Az ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati problémákban. 

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodásra. 

A helyes megoldások számának keresése (mikor lehet több is?). 

Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása. 

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kommunikáció - magyar nyelv 

és irodalom; osztályközösség-

építés; természetismeret; 

társadalomismeret; idegen 

nyelv: 

szövegértés, kommunikáció, 

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

társadalom- és 

természetismereti adatsorok, 

diagramok, függvények 

értelmezése. köznapi 

gazdálkodási ismeretek. 

Kulcsfogalmak 
Százalék, sorozat, függvény, egyenlet, definíció (képlet, szabály), grafikon, 

táblázat, diagram, algoritmus, kamat.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A geometria alapjai  

Órakeret 

23 óra 

Előzetes tudás 

Alapfokú tájékozódás a térben, egyszerű alakzatok és testek felismerése, elemi 

mérés (vonalzó, szögmérő, mérőszalag), vázlatos rajzolás, derékszögű 

koordináta-rendszer ismerete, képletgyűjtemény használata. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az 

időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, 

képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). 

Problémakezelés és - megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott 

feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az 
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feladatok együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). A matematika épülésének bemutatása 

(geometria története: a földmérés gyakorlati szükségességéből). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Alapvető geometriai fogalmak ismerete (sík és tér, pont, egyenes, 

félegyenes, szakasz, távolság, szög, párhuzamosság, merőlegesség, 

síkidomok és térbeli testek). 

Háromszög, négyszög, sokszög, kör felismerése, tulajdonságai 

megállapítása (Thalész-tétel).  

Tulajdonságok, szabályosság, szimmetria felismerése, alkalmazása 

egyszerű esetekben. 

Derékszögű háromszög adatai, Pitagorasz-tétel (oldalak és szögek 

kapcsolata – szögfüggvény).  

Egybevágóság, hasonlóság felismerése, alkalmazása  

egyszerű következtetésekben.  

 

Mérés (módszerek, mértékegységek alkalmazása), kerület, terület 

(gyakorlati pl.) kiszámítása. 

Egyszerű testek fajtáinak felismerése (gúla, kúp, hasáb, henger, 

gömb).  

Alapadatokból terület, térfogat becslése, képletgyűjteménnyel 

kiszámolása. 

Vektorok fogalma. 

(Szak)rajz, ábra olvasása, értelmezése. 

Geometriai problémák vázlatos ábrázolása, modellezése.  

Geometriai ismeretek használata gyakorlati problémákban. 

 

Kreativitás, kommunikáció, kooperáció, önismeret fejlődése. 

Az eredmények korrekt szöveges megfogalmazása. 

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.  

Közelítő fejszámolás, becslés (nagyságrend), pontosság (hibahatár). 

Az önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása.  

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kommunikáció - magyar nyelv 

és irodalom; osztályközösség-

építés; természetismeret; 

társadalomismeret; idegen 

nyelv: 

szövegértés, kommunikáció, 

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

térbeli relációk, 

szabályosságok.  

 

Kulcsfogalmak 
Sík, tér, szög, síkidom, test, mérés, kerület, terület, térfogat, felszín, 

szimmetria, síkidom, nevezetes alakzatok 

 

10. évfolyam 

A helyi tantervben 4 óra összefoglalásra, számonkérésre szánt idő nem szerepel az egyes 

témakörökre szánt órák között. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számtan, algebra 

Órakeret 

4 óra 
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Előzetes tudás 
Gyakorlottság a számolásban, alapműveletek, tízes számrendszer, algebrai 

kifejezés, képlet behelyettesítése. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az 

időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, képzelet, 

emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). 

Problémakezelés és - megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott 

feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az 

együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Alapműveletek, hatványozás, négyzetgyökvonás (számológéppel). 

Algebrai kifejezések (alapműveletek), műveleti szabályok 

alkalmazása, képletek, behelyettesítés (képletgyűjtemények 

használata).  

Pontosság (hibahatár), nagyságrend (normál alak), számolás fejben, 

papíron, géppel, becslés, kerekítés. 

 

Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció, kooperáció javuló 

szintje.  

Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Matematikai ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati 

problémákban. 

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.  

Önellenőrzés igénye.  

Zsebszámológép gyakorlott használata. 

Kommunikáció - magyar nyelv 

és irodalom; osztályközösség-

építés; idegen nyelv: 

szövegértés, kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció. 

 

Kulcsfogalmak 
Szám, alapművelet, hatvány, négyzetgyök, normál alak, becslés, pontosság 

(hibahatár), ellenőrzés, számegyenes. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, 

valószínűség, statisztika 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Halmaz, grafikon, szöveges feladat, valószínűség fogalmának felismerése, 

számolási készség, szövegek értő olvasása, tájékozódás a számegyenesen. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az 

időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, képzelet, 

emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). 

Problémakezelés és - megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott 

feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az 

együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Halmazokkal kapcsolatos műveletek végzése (részhalmaz, metszet, Kommunikáció - magyar nyelv 
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unió, ábrázolás).  

Grafikon, diagram, koordinátarendszer használata. 

A nyelv logikai elemeinek tudatos alkalmazása a matematikában 

(összehasonlítás, viszonyítás, rendezés, relációk, műveletek: és, 

vagy, ha - akkor, minden, van olyan, nem minden, egyik sem, nem). 

Ellentmondás, bizonyítás, általánosítás felismerése, alkalmazása 

egyszerű esetekben. 

Szövegértelmezés gyakorlati feladatokban (adatok kiválasztása, 

lejegyzése, megoldási terv, becslés, kiszámítás, ellenőrzés), 

matematikai modellalkotás.  

Gráfok, kombináció, variáció alkalmazása egyszerű problémákban.  

Valószínűség gyakorlati fogalmának alkalmazása („biztos”, „lehet, 

de nem biztos”, „lehetetlen”), valószínűségi játékokban, 

problémákban.  

Probléma-megoldási módszerek alkalmazása (próbálgatás; 

következtetés, sejtés, szabályosságok, lehetőségek kipróbálása, 

ellenpélda szerepe). 

Statisztika a hétköznapi életben (adatgyűjtés, mintavétel, 

relevancia, következtetések).  

 

Aktív, kreatív munkavégzés, a kommunikáció, kooperáció javuló 

szintje.  

Önismeret fejlődése, reális énkép.  

Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.  

Közelítő fejben számolás, becslés (nagyságrend).  

Önellenőrzés igénye, alkalmazása.  

Tájékozódás térben, időben, folyamatokban. 

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

és irodalom; osztályközösség-

építés; természetismeret; 

társadalomismeret; idegen 

nyelv: 

szövegértés, kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

adatsorok, diagramok 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak 
Halmaz, számegyenes, koordinátarendszer, grafikon, diagram, logikai művelet, 

statisztika, valószínűség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Számolás racionális körben, számegyenes, koordinátarendszer, függvények 

ábrázolása értéktáblázatból, sorozatok fogalma, hatványozás, kamatszámítás. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az 

időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, képzelet, 

emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). 

Problémakezelés és - megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott 

feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az 

együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 
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motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gyakorlati összefüggések matematikai modelljének alkalmazása 

(egyenes/fordított arányosság, táblázat, grafikon, képlet, függvény). 

Elsőfokú egy ismeretlenes egyenletre, egyenletrendszerre vezető 

szöveges feladat megoldása, ellenőrzés, megoldhatóság vizsgálata. 

Algoritmusok: pl. sorozatok, számtani sorozat – egyszerű 

számítások gyakorlati problémákban; mértani sorozat, elemeinek 

számolása; kamatszámítás (kamatos kamat számítása). 

(Fejtörők, beugratós, gyakorlatias feladványok.)  

 

Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció, kooperáció javuló 

szintje.  

Többféle megoldási út keresése.  

Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Közelítő fejszámolás (nagyságrend), becslés, pontosság.  

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.  

Helyes megoldások számának keresése (mikor lehet több is?). 

Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása.  

Tájékozódás térben, időben, folyamatokban.  

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kommunikáció - magyar nyelv 

és irodalom; osztályközösség-

építés; természetismeret; 

társadalomismeret; idegen 

nyelv: 

szövegértés, kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

adatsorok, diagramok, 

függvények értelmezése. 

 

Kulcsfogalmak 
Százalék, sorozat, függvény, képlet, szabály, grafikon, táblázat, diagram, 

algoritmus. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A geometria alapjai 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Tájékozódás a térben, alakzatok és testek felismerése, elemi mérés, vázlatos 

rajzolás, képletgyűjtemény használata. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az 

időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, képzelet, 

emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). 

Problémakezelés és - megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott 

feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az 

együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). A matematika épülésének bemutatása 

(geometria története). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az alapvető geometriai fogalmak ismerete és használata (sík és tér, 

pont, egyenes, félegyenes, szakasz, távolság, szög, párhuzamosság, 

merőlegesség).  

Síkidomok és térbeli testek felismerése (modell, absztrakció 

Kommunikáció - magyar nyelv 

és irodalom; osztályközösség-

építés; természetismeret; 

társadalomismeret; idegen 
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fogalma).  

Háromszög, négyszög, sokszög, kör felismerése, tulajdonságai 

megállapítása (Thalész-tétel).  

Tulajdonságok, szabályosság, szimmetria felismerése, alkalmazása 

egyszerű esetekben.  

Derékszögű háromszög adatai, Pitagorasz-tétel (oldalak és szögek 

kapcsolata - szögfüggvény).  

Egybevágóság, hasonlóság felismerése, alkalmazása.  

Mérés (módszerek, mértékegységek használata), kerület, terület 

(gyakorlati pl.) kiszámítása.  

Egyszerű testek fajtái tulajdonságainak megállapítása (gúla, kúp, 

hasáb, henger, gömb).  

Alapadatokból terület, térfogat, felszín becslése, 

képletgyűjteménnyel kiszámolása.  

Rajzok értelmezése (műszaki, szakmai példák).  

Vektorok fogalma, egyszerű alkalmazások.  

Geometriai problémák vázlatos ábrázolása, modellezése.  

 

Kreativitás, kommunikáció, kooperáció, önismeret fejlődése. 

Eredmények korrekt szöveges megfogalmazása. Logikus, 

fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás. Közelítő 

fejszámolás, becslés (nagyságrend), pontosság (hibahatár). 

Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása. Tájékozódás térben, 

időben, folyamatokban. Ismerethordozók kezelése, tudatos 

használata. 

nyelv: 

szövegértés, kommunikáció, 

önismeret, tanulási technikák, 

kooperáció, térbeli relációk, 

szabályosságok, szimmetriák. 

Kulcsfogalmak 
Sík, tér, szög, távolság, mérés, kerület, terület, térfogat, felszín, szimmetria, 

nevezetes síkidomok, szabályos testek. 

 

 

11. évfolyam 

A helyi tantervben 5 óra összefoglalásra, számonkérésre szánt idő nem szerepel az egyes 

témakörökre szánt órák között. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
 Számtan, algebra 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Elemi számolás, alapműveletek, tízes számrendszer, algebrai kifejezés, képlet 

behelyettesítési értéke, zsebszámológép használata. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban. Megismeréshez 

szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, képzelet, emlékezés, 

gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). Problémakezelés és - 

megoldás fejlesztése. A kreativitás (adott feltételek szerinti) fejlesztése. 

Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 
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feladatok kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, motiváltság, 

önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tízes számrendszer használata, ábrázolás számegyenesen, 

alapműveletek, elvégzése, négyzetgyökvonás (számológéppel). 

Pontosság (hibahatár), nagyságrend, becslés, kerekítés.  

 

Eredmények korrekt szöveges megfogalmazása.  

Matematikai ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati 

problémákban: logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus 

gondolkodás. 

Növekvő igény az önellenőrzésre. 

Fogalmak, szakkifejezések felismerése. 

Zsebszámológép használata. 

Kommunikáció – magyar nyelv 

és irodalom; osztályközösség-

építés; 

idegen nyelv:  

szövegértés, kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció. 

 

Kulcsfogalmak 
Szám, alapművelet, négyzetgyök, azonosság, pontosság (hibahatár), 

számegyenes, számhalmazok.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, 

valószínűség, statisztika 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Elemi szinten a halmaz, grafikon, szöveges feladat, valószínűség fogalmának 

felismerése. Alapfokú számolási készség, egyszerű, rövid szövegek értő 

olvasása. Tájékozódás a számegyenesen (racionális számkör). 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az 

időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, 

képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). 

Problémakezelés és - megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott 

feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az 

együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szövegértelmezés gyakorlati feladatokban (adatok kiválasztása, 

lejegyzése, becslés, kiszámítás, ellenőrzés).  

Probléma-megoldási módszerek gyakorlása (próbálgatás; 

következtetés, sejtés, szabályosságok, lehetőségek kipróbálása, 

ellenpélda szerepe). 

Statisztika a hétköznapi életben (adatgyűjtés, mintavétel). 

 

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás. 

Közelítő fejben számolás, becslés (nagyságrend). 

Az önellenőrzés igénye, alkalmazása. 

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kommunikáció – magyar nyelv 

és irodalom; osztályközösség-

építés; természetismeret; 

társadalomismeret; idegen 

nyelv: szövegértés, 

kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

adatsorok, diagramok 

értelmezése. 
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Kulcsfogalmak 
Pontosság (hibahatár), nagyságrend, koordinátarendszer, grafikon, diagram, 

logikai művelet, statisztika. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A geometria alapjai  

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Alapfokú tájékozódás a térben, egyszerű alakzatok és testek felismerése, elemi 

mérés (vonalzó, szögmérő, mérőszalag), vázlatos rajzolás, derékszögű 

koordináta-rendszer ismerete, képletgyűjtemény használata. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az 

időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, 

képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). 

Problémakezelés és - megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott 

feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az 

együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). A matematika épülésének bemutatása 

(geometria története: a földmérés gyakorlati szükségességéből). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Alapvető geometriai fogalmak ismerete (sík és tér, pont, egyenes, 

félegyenes, szakasz, távolság, szög, párhuzamosság, merőlegesség, 

síkidomok és térbeli testek). 

Háromszög, négyszög, sokszög, kör felismerése, tulajdonságai 

megállapítása.  

Tulajdonságok, szabályosság, szimmetria felismerése, alkalmazása 

egyszerű esetekben. 

Derékszögű háromszög adatai, Pitagorasz-tétel (oldalak és szögek 

kapcsolata – szögfüggvény).  

Egybevágóság, hasonlóság felismerése, alkalmazása  

egyszerű következtetésekben.  

 

Mérés (módszerek, mértékegységek alkalmazása), kerület, terület 

(gyakorlati pl.) kiszámítása. 

Egyszerű testek fajtáinak felismerése (gúla, kúp, hasáb, henger, 

gömb).  

Alapadatokból terület, térfogat becslése, képletgyűjteménnyel 

kiszámolása. 

Kreativitás, kommunikáció, kooperáció, önismeret fejlődése. 

Az eredmények korrekt szöveges megfogalmazása. 

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás.  

Közelítő fejszámolás, becslés (nagyságrend), pontosság (hibahatár). 

Az önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása.  

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kommunikáció - magyar nyelv 

és irodalom; osztályközösség-

építés; természetismeret; 

társadalomismeret; idegen 

nyelv: 

szövegértés, kommunikáció, 

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

térbeli relációk, 

szabályosságok.  
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Kulcsfogalmak 
Sík, tér, szög, síkidom, test, mérés, kerület, terület, térfogat, felszín, 

szimmetria, síkidom, nevezetes alakzatok 

A fejlesztés várt eredményei az évfolyamok végén 

A tanuló képes  

 elvégezni alapműveleteket racionális számkörben;  

 behelyettesíteni és kiszámolni (géppel) adott (szakmai) képletek értékét;  

 megoldani egyszerű szöveges problémákat (következtetés, próbálgatás, elsőfokú 

egyenlet);  

 értelmezni relációkat (kisebb, nagyobb), logikai kapcsolatokat (nem, és/vagy, ha, 

akkor, is);  

 százalékszámítást;  

 használni elemi geometriai fogalmakat és mértékegységeket;  

 elvégezni elemi méréseket, geometriai számításokat; 

 felismerni szimmetriát, egybevágóságot; 

 tájékozódni számegyenesen, derékszögű koordináta rendszerben;  

 felismerni műveletsorokat, algoritmusokat; 

 értelmezni, ábrázolni a tanultakhoz kapcsolódó grafikonokat, diagramokat, 

táblázatokat;  

 felismerni a matematika (halmazok, statisztika, geometria) elemi fogalmait, 

szakkifejezéseit; 

 megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű kérdéseit, 

problémáit, megoldást keresni ezekre; 

 új információkat keresni (könyvtárban) interneten. 

 

 

 

Idegen nyelv 

 

IDEGEN NYELV 
9–11. évfolyam 

 

Témakörök évfolyamonkénti órára bontása ANGOL nyelvből: 

 

Témakörök: 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

A nyelvtanulás célja 3 3 3/- 

Hogyan tanuljam az idegen nyelveket? 10 10 - 

Én és a családom 8 8 4/9 
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Az otthonom 7 7 4/9 

Az iskola és barátaim 7 7 3/8 

Ruhatáram télen -nyáron, bevásárlás 6 6 2/6 

Eszem-iszom, étkezés 7 7 3/8 

Szabadidőmben 8 8 4/10 

Válasszunk szakmát! 12 12 7/14 

Végre itt a nyár! 4 4 2/- 

 72 72 32+64 

 

Témakörök évfolyamonkénti órára bontása NÉMET nyelvből: 

 

Témakörök: 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

A nyelvtanulás célja 3 - 3/- 

Hogyan tanuljam az idegen nyelveket? 9 - - 

Én és a családom 8 12 4/9 

Az otthonom 7 12 4/9 

Az iskola és barátaim 7 10 3/8 

Ruhatáram télen -nyáron, bevásárlás 6 8 2/6 

Eszem-iszom, étkezés 7 9 3/8 

Szabadidőmben 8 10 4/10 

Válasszunk szakmát! 12 8 7/14 

Végre itt a nyár! 5 3 2/- 

 72 72 32+64 

 

 

A továbbhaladás feltételei az egyes évfolyamokon: 

9. évfolyam: 

A tanuló alkalmazza a legalapvetőbb nyelvtani struktúrákat, a témakörökhöz kapcsolódó 

szókincset biztonsággal, kisebb segítséggel használja. Kiejtése érthető, néha szorul 

korrekcióra. Az ismert és begyakorolt szituációkban kis segítséggel boldogul. Rövid 

szövegeket képes értelmezni, amennyiben az alapszókinccsel rendelkezik a témához. Képes 

rövid szövegeket létrehozni (képeslap, rövid bemutatkozás) előzetes gyakorlás után. Rövid 
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hallott szövegekből (főleg rövid beszélgetések) képes kiszűrni a lényeget, rövid válaszokat 

tud adni a kérdésekre.  

Témakörök: Én és a családom, Iskolám, Napirend, Élelmiszerek és bevásárlás, Étkezés, 

Otthonom 

10. évfolyam: 

A tanuló az elsajátított nyelvtani struktúrákat nagyobb biztonsággal alkalmazza. Szókincse a 

megismert témakörökön belül stabil, szituációs helyzetekben biztonsággal társalog. Kiejtése 

kevesebb korrekcióra szorul, csak az új szavak esetén szükséges a segítség. Hosszabb 

szövegeket képes a szókincs birtokában értelmezni és képes a szövegkörnyezetből az 

ismeretlen szavakat kitalálni. Képes a szöveg tartalmát segítséggel, rövid mondatokban 

összefoglalni, kérdésekre válaszolni. Rövid szövegeket nem csak az ismert témákkal 

kapcsolatban képes létrehozni. Hosszabb hallott szövegekből (információt közlő szövegek, 

rövid történetek) képes kiszűrni a lényeget és rövid mondatokban megválaszolni a lényeget.  

Témakörök: család-rokonok, szabadidő, otthonom–lakóhelyem, barátok, időjárás és 

évszakok, Sport, Hobbi, Egészséges életmód, Betegségek (orvosnál) 

11. évfolyam: 

A tanuló biztonsággal használja az elsajátított nyelvtani struktúrákat. Szókincsét a legtöbb 

helyzetben biztosan alkalmazza, szókincse változatos. Kiejtése ritkán szorul korrekcióra. 

Hosszabb szövegeket az ismert témakörökön belül segítség nélkül képes értelmezni, 

gondolatait összefüggően megfogalmazni. Képes hosszabb szövegeket ismert témában 

létrehozni (levelek, e-mailek, élménybeszámolók). Hallott szövegek esetén képes a szöveget 

megérteni, a mondatok ismert részeiből kitalálni az ismeretlen elemeket.  

A tanult témakörökön belül megpróbál folyamatosan kommunikálni. Szakmai szókincs 

elsajátítása után képes az adott szakmával kapcsolatos helyzetekben boldogulni. Állásinterjút 

szimuláló helyzetben törekszik a folyamatos kommunikációra, megérti a kérdéseket és 

megválaszolja azokat. Szükség esetén vissza tud kérdezni. Az alapvető udvariassági formákat 

ismeri és biztosan alkalmazza. 

Témakörök: bemutatkozás, pályaválasztás, a választott szakma, iskolarendszerek, online-

lakáshirdetés, öltözködés-divat, a nyelvtanulás fontossága  

 

Természetismeret 

TERMÉSZETISMERET  
9. évfolyam 
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A természetismeret műveltségterület tartalma szerint a természeti folyamatokkal kapcsolatos 

ismeretanyagot (azaz az Ember és természet műveltségterületet, illetve a Földünk-

környezetünk természetföldrajzi részét) tárgyalja, és az ehhez kapcsolódó készségeket, 

képességeket fejleszti. 

Általános célként jelenik meg a természetismeret kerettantervében, hogy az alkalmas 

legyen a tanuló szakmai képzésének, illetve az általános középfokú oktatás más 

intézménytípusaiban való részvételnek megalapozására azzal együtt, hogy lehetővé tegye az 

ezen intézményekbe lépni nem készülők tudásának bővítését is a nekik megfelelő tananyag és 

fejlesztési feladatok segítségével.  

 

Célok, fejlesztési feladatok: 

— a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra; 

— legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok 

ismeretében az okozatra vonatkozó következtetések levonására; 

— ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket; 

— legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott 

diagram ismeretében adatok, folyamatok meglátására; 

— legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére;  

— ismerjék a szerves és szervetlen világ kapcsolatait;  

— az energia és energiaáramlás, mint általános szervező megismerése; 

— a „láthatatlan” hatások megismerése; 

— az atomi/molekuláris folyamatok, és azok szervezetre gyakorolt hatásainak 

megismerése;  

— az élő és élettelen világ evolúciójának megismerése; 

— az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek 

tudatosítása; 

— az információ és annak jelentőségének ismerete a fizikai-biológiai-társadalmi 

létben; 

— a globális problémák megoldásához fontos ok-okozati összefüggések felismerésén 

alapuló, kritikus és konstruktív magatartása kialakítása; 

— az ember és természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló 

környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás 

váljék meghatározóvá a tanulók számára. 

Eközben szerezzenek gyakorlatot az egyéni és csoportos munkában, feltevéseik szabatos 

megfogalmazásában, a képi és verbális kommunikáció összekapcsolásában is. 

 

Követelmények: 

A tanulók: 

— ismerjék a természet működési alapelveit, az alapvető tudományos fogalmakat, 

a különböző természettudományos módszereket és technológiai folyamatokat, 

azok előnyeit, korlátait és kockázatait; 

— értsék az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait;   

— tudatosan törekedjenek az egészségük megőrzésre;  
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— a természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismeretével képesek 

legyenek a természeti, a technikai és az épített környezet felelős és fenntartható 

alakítására; 

— ismerjék fel a globális problémák ok-okozati összefüggéseit;  

— ismerjék és becsüljék az életformák gazdag változatosságát a természetben; 

— tanulják meg, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 

felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel kell használniuk; 

— ismerjék meg azokat a természet-gazdasági folyamatokat, amelyek 

változásokat, válságokat idézhetnek elő. 

 

Értékelés: 

 

A tanuló munkájának értékelése során meg kell vizsgálni: 

 – milyen mélységben sajátította el a természeti folyamatokkal kapcsolatos ismeretanyagot; 

 – megszerezte-e a kellő ismereteket a természeti környezet jelenségeiről, folyamatairól, ezek 

törvényszerűségeiről; 

 – birtokába jutott-e az ismeretszerzés különböző folyamatainak, a tanulás, a megfigyelés, 

kísérlet, modellezés, kutatás területein; 

 – milyen mélységben alakult ki problémafelvető és megoldó képessége elméleti és 

gyakorlati területen; 

 – képes-e a szerzett tapasztalatok, ismeretek önálló rendszerezésére, csoportosítására, a 

felmerült problémák világos megfogalmazására, kifejtésére, demonstrálására; 

 – felismeri-e a tudományterület gyakorlati alkalmazásának fontosságát, lehetőségeit; 

 – képes-e megfogalmazni a természeti jelenségek ok-okozati összefüggéseit; 

 – felismeri-e az idő és tér szerepét a természeti környezet és természeti jelenségek 

kialakulásában, elhelyezkedésében, mindezek összefüggéseit, egymásra való hatásukat. 

  

Az eredményes előrehaladás egyik fontos előfeltétele a tanulók tudásának folyamatos 

ellenőrzése és értékelése. A természetismeret órákon értékeljük a tanulók 

 – szóbeli megnyilvánulását, 

 – írásbeli teljesítményét, 

 – manuális tevékenységét. 

A szóbeli megnyilvánulások lehetnek: 

 – feleletek, 

 – hozzászólások, képelemzések, 

 – kiselőadások stb. 

Az írásbeli teljesítmények: 

 – alkalomszerűen készített feladatlapok megoldása, 

 – feladatgyűjtemények válogatott feladatainak megoldása, 

 – különféle tesztek megoldása stb. 

Manuális tevékenységek: 

 – csoportosítás, rendszerezés, kísérletezés, mérések, 
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 – internethasználat, stb. 

 

Természetismeret 9. évfolyam__________________________________________________ 

Óraszámok: 

Heti óraszám: 3 óra – összesen 108 óra 

Javasolt óraszámok 

Témakörök 

Az órák felhasználása 

Új 

ismeretek 

elsajátítá

sa 

Ismétlés, 

gyakorlás 

Ellenőrző 

óra 

Összes 

óraszám 

 

9. évfolyam 

I. Hogyan működik a természettudomány? 

A tudomány módszerei, mérések, 

megfigyelések 

1 1 1 3 

II. Tájékozódás térben és időben  3 2 1 6 

III. Lendületbe jövünk, azaz többet ésszel és 

erővel! Mozgások 
3 1 1 5 

IV. Mechanikai energia 3 1 1 5 

V. Gázok, folyadékok, halmazállapot-

változások, az időjárás elemei 
6 2 1 9 

VI. Formák és arányok a természetben 

Elemek és vegyületek. Kristályrácsok. 

Szerves molekulák a mindennapokban  

6 1 1 8 

VII. Energianyerés az élővilágban. 

Táplálkozás, emésztés, kiválasztás 
6 3 3 12 

VIII. Az emberi mozgás, keringés és légzés 

élettana és anatómiája  
8 3 3 14 

IX. A szervezet egysége – idegrendszer és 

viselkedés 
7 3 2 12 

X. Állandóság és változatok – információ, 

szexualitás, az emberi élet szakaszai  
5 3 2 10 
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XI. Csillagászati, földrajzi és biológiai 

evolúció. Az ember társas viselkedése 
3 1 1 5 

XII. Atomi aktivitás 3 1 1 5 

XIII. Mi a fény? 2 1 1 4 

XIV. Elektromosság, mágnesesség 3 1 1 5 

XV. Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a mérése 
   5 

Összesen   59 24 20 108 

 

 

Témakörök Követelmény 

Fejlesztési feladatok 

I. Hogyan működik a 

természettudomány? A tudomány 

módszerei, mérések, megfigyelések 

Kísérlet és egyszerű megfigyelés különbségének 

megértetése.  

A modellek szempontfüggőségének és a mérések 

jelentőségének bemutatása. 

Eredmények ábrázolása (grafikon), illetve grafikon 

leolvasása. 

Közös cél: Legalább egy megfigyelés, kísérlet és 

mérés közös megbeszélése.  

II. Tájékozódás térben és időben A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése.  

A Föld mozgásainak leírása, jellemzőik ismerete. 

Az égtájak és a Földről látható égi mozgások 

összekapcsolása, a földrajzi hálózat lényegének 

megértése. Tematikus térképek jeleinek leolvasása. 

A föld- és a napközéppontú világkép 

összehasonlítása: azonos jelenség különböző 

szempontú értelmezése. Földrajzi, csillagászati és 

biológiai ismeretek összekapcsolása.  

Rendszerek változásának nyomon követése. 

Folyamatok kimenetelének előrejelzése. 

Közös cél: A tájékozódás és a csillagászat 

kapcsolatának megismerése (égtájak, égi 

mozgások). A távolságok fölmérésének geometriai 

módszere. A hasonlóság fölismerése, a nagyítás, 

kicsinyítés mértékének meghatározása. 
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III. Lendületbe jövünk, azaz többet ésszel 

és erővel! Mozgások. 

A változások okainak és összefüggéseinek 

megismerése. Az állandóság és a változás oksági 

összefüggéseinek felismerése. A jelenségek közös 

jellemzőinek felfedezése. Alapfogalmak 

megalapozása (természettudományos megismerés, 

kölcsönhatás, erő, rendszer, állapot, változás, 

egyensúly, folyamat). Időegységek. Az idő, 

sebesség, gyorsulás mértékegységeinek használata, 

átváltása. 

Az út, elmozdulás, sebesség, gyorsulás 

fogalmának ismerete, használata mozgások 

leírásában.  

Az egyenes vonalú egyenletes és az egyenletesen 

gyorsuló mozgás; a szabadesés gyorsulása 

fogalmának ismerete és alapvető összefüggései. 

A körmozgás, kerületi sebesség, szögsebesség, 

centripetális gyorsulás fogalmának és 

összefüggéseinek ismerete. 

Közös cél: Newton-törvények ismerete, a tömeg 

fogalma. a súrlódási erő szerepe a 

mindennapokban, a tapadási, csúszási és gördülési 

súrlódás megkülönböztetése.  

IV. Mechanikai energia Alapfogalmak megalapozása, mélyítése (munka, 

energia, mechanikai energiafajták, energia-

megmaradás, rendszer). A munka és az energia 

kapcsolatának tudatosítása. A reverzibilis és 

irreverzibilis folyamatok megkülönböztetése 

konkrét példákban. 

Közös cél: 

Az energia, munka, teljesítmény, hatásfok 

fogalmának ismerete, elemi alkalmazása. 

V. Gázok, folyadékok, halmazállapot-

változások, az időjárás elemei 

Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól. 

Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti 

folyamatokról.  

Az időjárás napi változásainak megértése. 

Meteorológiai jelentések értelmezése. Kísérletek 

végzése, grafikonelemzés. 

Magyarázatkeresés a tapasztalt időjárási 

jelenségekre. Az emberi gazdálkodás és a 

természeti feltételek kapcsolatának fölismerése 

néhány fontos hazai példán.  

A környezetvédelem néhány példájának 

megismertetése, az érdeklődés felkeltése a 
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környezettudatosság iránt. 

Közös cél:  

Az időjárási elemek, ezek változásait befolyásoló 

fizikai hatások (a napsugárzás, a léghőmérséklet, a 

légnyomás, a szél, a levegő vízgőztartalma, a 

csapadékfajták) közti összefüggések 

megfogalmazása. Példák a gazdálkodás és a 

természeti környezet közti összefüggésekre. A 

halmazállapot-változások alapvető jellemzőinek 

ismerete. A Celsius-skála alappontjai, az 

olvadáspont, forráspont feladatmegoldás-szintű 

ismerete.  

VI. Formák és arányok a természetben 

Elemek és vegyületek. Kristályrácsok. 

Szerves molekulák a mindennapokban  

Az arányok fontosságának beláttatása, rögzítése. 

Arányokat fenntartó és felborító erők fölismerése. 

Állandó és változtatható arányok felismerése. 

Szerkezet és tulajdonság összefüggésének 

beláttatása. Szerkezet, arány és biológiai funkció 

összekapcsolása. 

Közös cél:  

Az arány fontossága és számszerű jellemzése. A 

geometriai rend fölismerése az anyagok 

szerkezetében. Az anyagvizsgálat néhány 

módszerének megismerése. Néhány óriásmolekula 

gyakorlati fontosságának megismerése konkrét 

példákon. 

VII. Energianyerés az élővilágban. 

Táplálkozás, emésztés, kiválasztás 

Az energiaáramlás nyomon követése az 

élővilágban. Táplálkozás, emésztés, keringés és 

kiválasztás összefüggéseinek felismerése az 

emberi szervezetben. 

Az anyagcsere és az emberi egészség 

kapcsolatának tudatosítása, az egészséges 

táplálkozás iránti igény felkeltése, erősítése. 

Közös cél:  

Az anyag- és energiaátalakítások biológiai 

szerepének megértése az élővilágban és az emberi 

szervezetben. 

Anyagforgalom és egészség néhány összefüggése. 

VIII. Az emberi mozgás, keringés és 

légzés élettana és anatómiája  

Az ember mozgási és légzési rendszer mechanikai 

alapelveinek megértése. Az emberi szívműködés 

és keringési rendszer mechanikai alapelveinek 

megértése. Az egészséget veszélyeztető tényezők 

megismertetése, az egészséges életmódra való 

törekvés erősítése. 
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Közös cél:  

A mozgás és légzés mechanikájának megismerése. 

A szív és az erek mechanikájának megismerése. 

Alapvető egészségvédelmi ismeretek elsajátítása. 

IX. A szervezet egysége – idegrendszer 

és viselkedés 

Az emberi szervezet egységét fenntartó rendszerek 

működéseinek, kölcsönhatásainak megismerése. A 

testi és lelki egészség alapjainak tudatosítása, az 

egészséges életmód iránti igény erősítése. A 

védekező szervezet működéseinek bemutatása. A 

tanulás, mint a környezethez való alkalmazkodás 

megismertetése. 

Közös cél:  

Az önazonosságot (homeosztázist) fenntartó és az 

azt fenyegető főbb hatások áttekintése az emberi 

szervezet szintjén és a társas kapcsolatokban. A 

szabályozás és a vezérlés néhány formája az 

emberi szervezetben.  

X. Állandóság és változatok – 

információ, szexualitás, az emberi élet 

szakaszai  

A látható jellegek és az öröklés kapcsolatának 

felismerése. A szexualitás genetikai szerepének 

megismerése.  

A nemi működések megismerése a családtervezés 

és az egészségmegőrzés szempontjából. 

Közös cél:  

Az öröklött és „szerzett” tulajdonságok 

megkülönböztetése, az öröklődés és a nemiség 

kapcsolata. A nemi működések biológiai háttere 

emberben. A genetika és a szexualitás 

egészségügyi vonatkozásai. A genetikai információ 

megváltozásának lehetséges következményei. 

XI. Csillagászati, földrajzi és biológiai 

evolúció. Az ember társas viselkedése 

Különböző területek, jelenségkörök közötti 

kapcsolatok, összefüggések észrevétele, 

hasonlóságok, közös vonások felfedezése, 

megfogalmazása. 

Az idő- és térfogalom mélyítése, az időbeli 

tájékozódás fejlesztése a különböző léptékű 

folyamatok megismerése során. 

Közös cél: 

Az egyirányúság fölismerése és magyarázata 

csillagászati, földtani és biológiai folyamatokban. 

Az emberi csoportok néhány biológiai 

jellemzőjének megfogalmazása. 
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XII. Atomi aktivitás 
Az anyag, kölcsönhatás, erők, energia, információ 

fogalmának mélyítése. Az állapot és a változás 

fogalmának bővítése az atomok 

mérettartományában bekövetkező jelenségek 

megismertetésével. Az energiagazdálkodással 

kapcsolatos felelősségtudat erősítése. 

Közös cél:  

Az elektronburok és az atommag szerkezetének 

áttekintése. Az atomenergia ismerete. 

XIII. Mi a fény? 
A részecske- és a hullámtulajdonság jellemzőinek 

felismerése a fény esetén, a kettősség tudatosítása.  

A fény hullámtulajdonságainak elemzése és 

felismerése a mindennapokban.  

A látható fény elektromágneses hullámként történő 

azonosítása. 

Közös cél: 

A fény tulajdonságainak áttekintése. 

XIV. Elektromosság, mágnesesség 
Kölcsönhatások, erők alaposabb, rendszerszerűbb 

ismerete, ok-okozati kapcsolatrendszere, az 

információ terjedésének lehetséges módjainak 

leírása az elektromágneses kölcsönhatásokon 

keresztül. Bővebb ismeretek szerzése a bennünket 

körülvevő térről. Alapismeretek szerzése az 

elektromágneses hullámon alapuló eszközökről. 

Közös cél: 

Az elektromosság, mágnesesség, mint 

kölcsönhatás megismerése. 

XV. Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a 

mérése 

Projektek készítése, az ehhez szükséges 

képességek, kompetenciák. fejlesztése. 

A tanulók teljesítményének a mérése – komplex 

mérés a matematika és a természetismeret 

területén. (A mérés feladata annak ellenőrzése, 

hogy a tanuló milyen mértékben igazodik el a 

természet szerveződési szintjei között, különös 

tekintettel az atomi és egyed feletti szintekre, 

képes-e a valószínűségi szemlélet alkalmazására 

mindennapi szituációk elemzése során is.) 

 

 

Év végi követelmények: 
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— A tanuló fogalmazza meg és konkrét példán ismerje föl az egyszerű megfigyelés és a 

kísérlet különbségét, a két vizsgálati mód célját. Értse a számszerűség jelentőségét a 

mérésekben, tudjon ábrázolni és leolvasni mért adatokat. 

— Tudja jellemezni a mozgásokat sebességükkel, gyorsulásukkal.  

— Értse a térbeli tájékozódás geometriai módszereinek lényegét. Tudjon tájékozódni 

térképeken.  

— Értse a tehetetlenség fogalmát, a gyorsulás formáit, okát. Találjon kapcsolatot a tömeg 

és a súly között.  

— Értse az ok és okozat közötti kapcsolatrendszert.  

— Értse az energia, a munka, a hatásfok és a hő összefüggését. Ismerje az emberi 

szervezet működésének mechanikai hátterét. 

— Magyarázzon mindennapokban tapasztalt jelenségeket anyagi 

halmaztulajdonságokkal.  

— Értse az éghajlat és az időjárás elemeinek fizikai hátterét, összefüggését hazánk 

természeti képével, gazdálkodásával. 

— A tanuló értelmezze és ábrázolja a természetben megfigyelhető arányokat, ismerjen 

példákat vizsgálatuk módjára. Hozza kapcsolatba az anyagok szerkezetét 

tulajdonságaikkal, felhasználásukkal. 

— Értse az elektromosság és mágnesesség alapjait.  

— Értse az áram mágneses, valamint a mágneses tér változásának elektromos hatását.  

— Értse a szervezetünkön átáramló anyag és energia szerepét, összefüggését 

egészségünkkel.  

— Magyarázza az élőlények egymásra utaltságát.  

— Magyarázza a biológiai rendszerek belső rendjét a szabályozás és vezérlés 

segítségével.  

— Értse az alkalmazkodás szerepét az egyéni és társas viselkedésben. 

— Értse az anyag atomos felépítését, ismerje a proton, neutron, elektron helyét és 

szerepét az atomon belül.  

— Legyen tisztában a radioaktivitás okával és élettani hatásával. Legyen tisztában az 

atomenergia felszabadulásának módjaival és lehetőségeivel, környezeti hatásaival. 

— A tanuló értelmezze a tulajdonságok öröklődését családfán, különítse el öröklött és 

szerzett tulajdonságainkat. Legyen áttekintése a genetikai információról, a 

génműködés szabályozottságáról, egyirányú változásairól (egyedfejlődés) és 

zavarairól. 

— Ismerje a Föld és alkotóanyagainak helyzetét a Naprendszerben és az Univerzumban. 

— Ismerje a nemek kromoszomális meghatározottságát, a nemi ciklusok és a 

családtervezés hormonális-élettani hátterét. 

— Ismerjen nagy léptékű, egyirányú változásokat az élő és élettelen természetben, 

ismerje ezek bizonyítékait, okait. 

— Ismerjen az élőlény-populációk létszámát és változatosságát csökkentő és növelő 

tényezőket, az élőlények önszabályozó közösségeinek fölépítését.  

— Tudjon példákat bemutatni az ember környezetfüggésére és környezet-átalakító 

szerepére. 
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Testnevelés 

 

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 
heti 3 óra 

 

Évfolyam Éves óraszám Heti óraszám 

9. 108 3 

10. 108 3 

11. 96 3 

 

Cél az önálló felelősségvállalás, a munkavállalásra alkalmasság, a munkabírás fejlesztési 

útjának kialakítása. További cél a saját, előnyben részesített rekreációs terület kiválasztása és 

az azzal kapcsolatos tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A műveltségterület ebben az 

életszakaszban közvetíti a civilizációs betegségek elleni küzdelem lehetőségét, módjait is. 

Az elvárt célállapotban a szakközépiskolai tanulmányait befejező fiatal képes az iskolai 

testnevelésben tanult testgyakorlati ágak technikájának bemutatására, a testi képességekhez, 

az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek felhasználására, az egyéni és társas 

sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek alkalmazására. 

A szakközépiskolai tanulmányok befejeztével előtérbe lép a saját életút iránti 

felelősségvállalás. A tanulók ismerik és értik a mozgás szükségességét, a testi képességek és a 

mozgásműveltség fejlesztésének egyes módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére 

vonatkozó legfontosabb információkat, lehetőségeket. Tudatában vannak annak, hogy 

életvitelüket számos minta alapján, saját döntéseik sorozataként alakítják ki, amely döntések 

hatással vannak testi és lelki egészségükre, a társas életben betöltött szerepeikre. Képesek 

bizonyos értékkonfliktusok felismerésére, felelősségre ébrednek abban, hogy saját sportos, 

egészséges életvitelükkel mutathatnak példát családjuknak, társas környezetüknek, eközben 

tekintettel kell lenniük tárgyi környezetükre, a fenntarthatóság kritériumaira. 

 

9. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok Órakeret 24 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A két labdajátékra vonatkozóan: 

Az ismételt játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és 

szabályismeret megszilárdítása, bővítése, hiánypótlás. 

A sportjátékok végzéséhez szükséges ismeretek, képességek megerősítése. 
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Új játékszituációk, játékfeladatok megoldása a szabálykövetés állandóan 

ismételt megerősítése mellett. Agressziómentes test-test elleni játék és 

kommunikáció. 

Igényességre törekvés erősítése a felszereltségben, a testkultúrához tartozó 

higiéniában és a gyakorlási környezet személyi és tárgyi rendezettségében. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Kiemelt tartalom: Az 5–8. osztályban tanult, a játékhoz szükséges lényeges technikai és taktikai 

elemek végrehajtása csökkenő hibaszázalékkal. A különböző szintű tudás, motiváció 

egységesítése. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és testnevelési játékok 

Az 5–8. osztályban tanult, labda nélkül végzett mozgások gyakorlási hatékonyságának növelése, 

játékban való egyre eredményesebb használata. A technikai jellegű alapmozgások variációi 

változó irányokban, sebességnöveléssel. 

A helyezkedés, helyzetfelismerés fejlesztése a labdáért való harcban. Labdás ügyességfejlesztés 

nagy ismétlésszámmal. 

A helyben választott sportjátékok technikáinak gyakorlása testnevelési játékokban, fogójátékok 

labdával, labdaszerző és labdavédő játékok, egyéb célirányos játékvariációk. A mozgástanulást 

segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret stb.). 

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – oktatói irányítással 

Egy állandó bemelegítési modell ismételt és tudatos gyakorlása, és az önálló bemelegítésre való 

felkészülés. Egyes bemelegítési részfeladatok önálló végzése. 

 

 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek gyakorlása 

Megállás, sarkazás labdavezetésből, önpasszból, meghatározott helyen és időben is, csellel is. 

Fektetett dobás egy leütéssel, labdavezetésből mindkét oldalon, közeli és közép-távoli dobás 

helyből, félaktív és aktív védővel szemben is. 

Taktikai elemek 

Emberfogás. Labdavezető és labda nélküli játékos védése, a feladattartás minőségének javítása. 

Szabálykövető feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedobás, jelzés szabálytalanság 

elkövetése esetén). 

Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék, teljes létszámú játék, félpályán és 

egészpályán feladatokkal. Ötletjáték támadásban. 

 

Labdarúgás 

Technikai elemek gyakorlása a labdás koordináció továbbfejlesztésével 

Labdakezelések mozgás közben és irányváltoztatással, átadások különböző mértani alakzatokban, 

rövid és hosszú labdaátadások talajon. 

Labdaátvétel testcsellel. 

Dekázás: helyben, haladással, irányváltoztatással, párokban. 

Cselezés: átadócsel, rúgócsel, rálépéssel. 

Fejelések technikái levegőből, társnak vagy kapura. 
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Taktikai elemek végrehajtása a variációk növelésével és a végrehajtási minőség emelésével 

Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 

Rombuszban 4 játékos feladatmegoldásai mélységben, szélességben, folyamatos helycserékkel. 

A támadások súlypontjának változtatása rövid átadásokkal. 

Ötletjáték. Játék 1 kapura. 

 

Röplabda 

Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó pontossággal 

Kosárérintés előre-hátra, alacsony és középmagasra elpattanó labdával. Fokozódó sebességgel 

érkező labdával alkarérintések váltakozó irányba és magasságra. Az alsó egyenes nyitás 

végrehajtása a hálótól (zsinórtól) növekvő távolságra és különböző nagyságú célterületre, az 

alapvonal különböző pontjairól. 

A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, társtól dobott vagy falra 

feljátszott labdával. 

Taktikai gyakorlatok 

Helyezkedés támadásban. 

2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal, védelem nélkül, változatos támadás 

befejezések (erő, ív, elhelyezés stb. szempontjából). 

Minden tanult sportjátékra vonatkoztatva: 

Hiánypótlás. Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok alkalmazása, 

betartatása növekvő tudatossággal, érthető, erős és határozott oktatói kontrollal az osztályszintű 

gyakorlások és mérkőzések során. 

Játékszituációk előidézése egy-egy szabály nagy ismétlésszámú gyakorlására, a játékszituáció 

megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság korrekciója érdekében. 

Játék egyszerűsített és igen kis lépésekben bővülő szabályokkal. 

Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása, önálló játék csak erős oktatói 

megfigyelő kontroll esetén. 

Rövid játékvezetői gyakorlás az oktatóval együtt, egyszerűsített játékvezetésben. Néhány 

nonverbális jel alkalmazása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Játéktípusok, szabályok működtetése. 

Taktikai beszélgetések egyszerű magyarázattal kísérve a játékszervezés során. 

Az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi kitörések visszafogása. 

A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadása, mint a tevékenység természetes 

velejárója. 

Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének elfogadása. 

A specifikus sportjáték-tudás elsajátításához szükséges motoros képességek és néhány fejlesztési 

módszer ismerete. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, aktív védő, test-test elleni játék, taktika, támadási rend, védelmi 

rend, befutás, eséstompítás, bevetődéses lövés, sportág-specifikus bemelegítés, 

taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok  Órakeret 18 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai torna jellegű feladatok, ritmusos-zenés mozgásformák során a reális 

énkép további alakítása. 

Tartós és koncentrált előkészítés és rávezetés a balesetmentes gyakorlásra. 

A gyakorlás során a pontos segítségadás felelősségének megértése, lazább 

oktatói kontrollal a segítség adása és elfogadása. 

Differenciáltan önálló részvétel motiválása a gimnasztika, torna, esztétikai 

sportok mozgásrendszerén belül. 

Az esztétikus mozgás, a feszes, rendezett testmozgás további javítása. A test 

térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésében, valamint a koordinált mozgás és az 

erőközlés összhangjában a hiányosságok feltérképezése, törekvés a 

felszámolásukra. 

Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai élvonaláról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése 

Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Ellenvonulások járásban és futásban. 

Ritmus-, tempóváltoztatás, rendgyakorlatok zene nélkül, ritmuskeltéssel és zenére is. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok gyakorlása 

4–8 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a 

lábboltozat izomzatának optimális és tudatosan pontos működtetésével. 

Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint (nyújtó, erősítő, ernyesztő-

lazító) arányosan, minden testrész mozgásaira kiterjedően. 

Változatok a mozgásütem változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás változtatásával, a 

kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda – alkalmazásával. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlás 

Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. Aerob állóképesség-fejlesztő 

eljárások a gimnasztika eszközeivel. Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére a statikus helyzetek 

időtartamának növelése. Mászások, függeszkedések hiánypótlása, a testalkat szerint differenciált 

követelmény, az 1–8. osztályban elért egyéni szint fejlődését követő rendszeres kontrollal. 

 

Torna – iskolai sporttorna 

Talajon  

 Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, mozgásalkalmazó, átállító és 

mozgástanuló jelleggel. Az 1–8. osztályos (általában nagyon egyenetlen) tudás ismeretében, 

ismétlő variációkban gazdag mozgásanyag tanulása, gyakorlása egységesen és differenciáltan a 

mozgásbiztonság fejlesztésére. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna 

Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, 

spárgák, hidak. 

 



355 

 

Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző irányokban és variációkban, 

kézenátfordulás oldalt, vetődések, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az 

alapformában és differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és harmonikus előadásmód rávezető 

eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása). Tarkóbillenés, fejenátfordulás és 

kézállás-variációk differenciált tanítása. 

Az egyéni optimum differenciált megjelenítése az elemkapcsolatokban. 

 

Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata figyelembevételével. Az 5–8. 

osztályban tanultak továbbfejlesztése, az első ív növelése. 

Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarulatok, bukfencek, guggoló átugrások, 

terpeszátugrások. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy mozgássor megtanulása. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése növekvő tanulói önállósággal. 

A segítségadás néhány technikája, felelős külső kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi 

gyakorlási szokásokba. 

 

Szabadgyakorlatok 

Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformáinak ismétlése, és új, összetett formák 

gyakorlása: 

lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és kilépő állások, támadó- és 

védőállások, lebegő- és mérlegállások, nyújtott és hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések, 

térdelőmérlegek, fekvések, kéz- és lábtámaszok, ujj- és kartartások. 

Fő mozgások alapformáinak ismétlése, és új, összetett formák gyakorlása: testsúlyáthelyezések, 

egyensúlyhelyzetek. 

  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Alapvető szakkifejezések és vezényszavak ismerete, alkalmazása a segítségadásban és a 

hibajavítás értelmezésében. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az ezzel kapcsolatos félelmek, 

szorongások, frusztrációk megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és tudatos 

felvállalása. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának, vagy esztétikájának  az ismerete. A saját és a társ 

testi épsége iránti felelősségvállalás. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szaknyelvi kifejezés, tornaelem, vezényszó, RG-motívum, precizitás, 

elemkombináció, balesetmentes gyakorlás, felelősség a segítségadásban, 

hibajavítás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétika jellegű feladatok 

Órakeret 

21 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Az atlétika versenyszámainak eredményes tanulását és a teljesítmények 

javulását megalapozó motoros képességekben mérhető további fejlődés 
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céljai elérése – a más sportágakban történő alkalmazhatóság érdekében is. 

Jártasság kialakítása a továbbfejlesztett szakági technikákban, az adott 

feladat, versenyszám a mozgásmintára emlékeztető bemutatása. 

A futás, a kocogás élettani jelentőségének elfogadása, az állandó 

gyakorlás szükségességének megértése. 

Az érdeklődés cselekvésekben történő kinyilvánítása az atlétikai 

mozgások, valamint a sportolás és a rendszeres testedzés iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Az 5–8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben, pontosabban. 

Tartós állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

A rövid, közép- és hosszútávok közötti futótechnika megkülönböztetése. Futások 30–60 

méteren. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a rövid sprintszámokban.  

A váltófutás alsó botátadási technikájának és az átadás szabályainak gyakorlása. 

A tartós futás technikájának kontrollja, a tartós futás optimális egyéni sebességéről 

tapasztalatszerzés, a távnak megfelelő egyéni iram kialakításának próbái. 

 

Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Az 5–8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, koordináltabban, 

nagyobb kiterjedéssel, erővel. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 

Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának összehangolása. A guggoló 

távolugró technika végrehajtása, aktív térdlendítéssel. Az egyéni nekifutás próbái nagyobb 

elugró terület kijelölése mellett. 

Magasugrás átlépő technikával, ugrások versenyszerű magasságra törekvés nélkül. Az 

átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses köríven történő nekifutással, ugráspróbák az egyéni 

testalkat figyelembevételével. 

Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és két kézzel, különböző 

kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés kézisúlyzókkal, súlyzókkal (helyi felszereltség 

esetén erőgépekkel). 

A sportági technika gyakorlása 

Célba és távolságra dobások hajító, lökőmozdulattal. 

Hajítás nekifutással, ötlépéses dobóritmusban. A lekészítés technikájának és a beszökkenés 

szerepének ismerete. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal felállásból súlygolyóval vagy medicinlabdával. 

Játékok és versenyek 
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Rajtversenyek, sprintversenyek. Egyéb testnevelési játékok futófeladatokkal, ugrásokkal és 

szökdelésekkel. 

Célbadobó versenyek. Dobóiskolai versengések. 

Atlétikai bemelegítési modellek gyakorlása a futások, ugrások, dobások végzése előtt. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A futóversenyek, a váltóbotátadás szabályainak ismerete. 

Az állóképesség-fejlesztés egészségtani hatásainak ismerete. 

A nekifutás és elugrás összekötésének és optimális irányának ismerete távol- és 

magasugrásnál. 

Az ötlépéses nekifutás és a kidobás optimális összehangolásának ismerete. 

Az ugrások, dobások balesetvédelmi, biztonsági rendjének ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, irambeosztás, 

pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális sebesség; 

ötlépéses ritmus, kidobási irány, atlétikai bemelegítés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

20 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek szerint választott sportági mozgással 

edzéshatás és élményszerzés elérése. 

A szervezet ellenállásának növelése szabadtéren, különböző 

évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, játékkal, 

oktatói kontroll mellett. 

Az élményszerű játékkal és a játéktudás alakításával felkészítés a 

későbbi, önszerveződő rekreációs sporttevékenység űzésére.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább egy, az 5–8. osztályban felsorolt (feladatok 

és játékok havon és jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különféle eszközökkel; 

hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; labdás játékok különféle labdákkal; 

falmászás; íjászat, lovaglás, karate, úszás, egyéb szabadidős mozgásos, táncos 

tevékenységek) lehetséges sport, vagy/és az évszaknak megfelelő és a helyi személyi és 

tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó egyéb alternatív, szabadidős, táncos 

mozgásforma. Az egyén által előnyben részesíthető, élethossziglan űzhető sportok 

ismereteinek, alternatíváinak bővítése. 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés (példák) 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, speciális, túra jellegű 

terhelések előtt és alatt. 

Frízbi: 

Dobások párokban, csoportokban (öt-hét fő), állóhelyben, majd mozgásban és 
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helycserékkel. Folyamatos passzolások. Nyitások meghatározott távolságra. Célbadobások a 

koronggal a zónába. Védekező mozgások, ugrások, elkapások. 

Játék csapatokban, néhány lényeges játékszabállyal. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A fair play szellemének és a személyes biztonságnak a szem előtt tartása minden mozgásos 

tevékenységben. A rekreációs tevékenységek jelentőségének megértése. 

A sportban átélt élmények felhasználhatósága az élet más területén, a saját és a környezet 

javára történő fordítása. 

Információk átadása, mások tanítása, a megélt élmények, pl. tábori és játéktapasztalatok 

átadása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, 

környezettudatosság, edzettség, fittség, bátorság-vakmerőség, közlekedési 

szabály.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 

14 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, fair 

megoldásokban jártasság elérése. A nyers erőből, technika 

mellőzésével indított agresszív megoldások visszaszorítása, elkerülése, 

elutasítása. 

A grundbirkózás, dzsúdó küzdelmekben aktív részvétel. 

A küzdő típusú sportágak, játékok foglalkozásai során az önuralom 

erősítésére és a szabályok elfogadására szoktatás nyugodt, segítőkész 

oktatói irányítás mellett. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel azonos testalkatú 

tanulókkal végeztetjük. Lányok esetében a tematikai egység várt eredményei minimumát 

szem előtt tartva, a grundbirkózás és a dzsúdó tartalom a 10. osztályban csökkenthető. Az 

óraszám 30%-a átcsoportosítható torna jellegű, ritmusos és zenés mozgásokra. 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez. 

Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő gyakorlatok, esések-

zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és élettani szabályok betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül, társakkal vagy önállóan. 

Önvédelem 

Alapvető önvédelmi technikákat – szabadulások egykezes, kétkezes lefogásból, mellső, 

hátsó egykezes és kétkezes átkarolásból, szabadulások fojtásfogásból – elsajátító 

gyakorlatok változó körülmények között. A gyakorlatok tanulása saját képességek 

figyelembevétele mellett történik. 

Grundbirkózás 

A 7–8. osztályos kerettantervben felsoroltak (emelések és védésük, mellső, hátsó és 
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oldalemelések különböző fogásokkal, derékfogásból, hónaljfogásból, karlezárással, 

karfelütéssel stb.), valamint kitolások, kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása, 

cselekvésbiztos végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok megismerése, megoldása. 

Az egyensúlyhelyzetek és azok elvesztésének tudatos kihasználása, mögékerülések. 

Grundbirkózás szabályai, küzdelmek azonos súlyú partnerekkel. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Erőszak-, agressziómentes küzdelmek jellemzői. 

A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 

A felmerülő vitákban a sportszerű magatartás értékként kezelése. 

Néhány tulajdonság felsorolása, amelyek a küzdésben szükségesek. 

A sportszerűség megfogalmazásának képessége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Páros és csapat küzdőjáték, önvédelmi technika, grundbirkózás-technika, 

dzsúdó-technika, önismeret, tisztelet, keleti kultúra, önfegyelem, 

agressziómentes küzdelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret 

11 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő aktív 

egészségtani – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozása. 

Az egészséges életvitel egészségmegőrző és fejlesztő 

szokásrendszerének egyszerű eljárásairól ismeretátadás. 

Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések ismert 

vagy vélt tudáskészletének összegzése, ismétlő alapozás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános bemelegítő mozgássor (modell) gyakorlása (futás, hajlítások, nyújtások, 

lendítések stb.). Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

Edzés, terhelés 

A labdajátékokban különösen igénybe vett izmok prevenciójának néhány gyakorlata. 

A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzus-érték mellett, és a pulzus idősoros 

mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső érték stb.). 

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fejlesztése, megőrzése 

érdekében – állandó gyakorlási anyag, egyéni gyakorlatok kijelölése a gyengeségek 

felszámolására. 

Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 

Köredzés változatos mintákkal, 4–6 feladattal. 

 

Motoros tesztek – központi előírás szerint. 

A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése – összehasonlító 
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idősoros adatrögzítés. 

Stressz- és feszültségoldó gyakorlatok. 

Az általános iskolai technikák használata, ismétlése, különös tekintettel az elmélyülésre 

alkalmas gyakorlási környezet állandó biztosítására. 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag – 

állandó gyakorlás a oktatói és a társak kontrollja, hibajavítása mellett. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A keringést fokozó természetes és speciális sportági mozgásformák jelentősége a 

bemelegítés szempontjából. A prevenció és stressz értelmezése. 

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok felismerése, 

helyes kivitelezése, a helytelen kijavítása. 

A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése. 

A serdülőkor specifikus feszültségeinek és érzelmi hullámzásainak felismerése, és a sport 

általi oldás elfogadása. 

A saját életmód iránti felelősségvállalás megfogalmazása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Prevenció, nyugalmi pulzus, munkapulzus, keringésfokozás, köredzés, 

ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, stressz, 

pubertás, megküzdési stratégia, gerincvédelem. 

 

10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

24 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A két labdajátékra vonatkozóan: 

A technikai, taktikai és szabályismeret alkalmazása, bővítése. 

A sportjáték-specifikus képességek megerősítése, növekvő felelősség, 

önállóság és tudatosság a gyakorlásban. 

A játékszituációk, játékfeladatok koncentráltabb készenléttel, jelenléttel 

történő megoldása a tudatos szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az 

ellenfél tisztelete szempontjából is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és testnevelési játékok 

A labda nélkül végzett mozgások játékban való eredményes használatának 

továbbfejlesztése. 

Célszerűségre törekvés a társ mozdulatára reagálásban. 

A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való harcban. Labdás 
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ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés összetettebb játékai. 

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – részleges oktatói irányítással 

A bemelegítési modell tartalmainak megtanulása, ismételt gyakorlása: labda nélküli és 

labdás gyakorlatok az izmok, ízületek átmozgatására, labdahasználat variációi helyben és 

haladással, páros, mikrocsoportos labdás gyakorlatok, bemelegítő testnevelési játékok labda 

nélkül és labdával, az adott labdajáték specifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatai. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek 

Rövid- és hosszúindulás, egy- és kétütemű megállás, megállás kapott labdával, változatos 

körülmények között, meghatározott helyen és időben is, csellel is. Bejátszás befutó társnak. 

Fektetett dobás labdavezetésből, illetve kapott labdával, ráfordulással. Közép-távoli dobás 

helyből. 

Taktikai elemek 

Emberfogás. Labdavezető játékos védése. Speciális feladatok megoldása (alap- és 

oldalvonal-bedobás, lepattanó labda elfogása). 

Létszámfölényes támadás elleni játék. Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás 

elleni játék félpályás és egészpályás gyakorlatokkal. Ötletjáték támadásban, játék 

emberfogással. 

Labdarúgás 

Technikai elemek gyakorlása a labdás koordináció továbbfejlesztésével 

A labdarúgás technikai készletének variálása, intenzív, nehezített körülmények közötti, 

nagyobb ismétlésszámban történő végrehajtással. 

Labdakezelések mozgás közben és irányváltoztatással, átadások változatos mértani 

alakzatokban, rövid és hosszú labdaátadások talajon. 

Levegőből érkező labda átvétele belsővel. Labdaátvétel testcsellel. 

Dekázás: haladással, irányváltoztatással, párokban, csoportosan. 

Cselezés: átadócsel, rúgócsel hátra húzással. 

Fejelések technikái levegőből, társnak és kapura. 

Taktikai elemek végrehajtása a variációk növelésével és a végrehajtási minőség emelésével 

Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 

Rombuszban 4–6 játékos feladatmegoldásai mélységben, szélességben, folyamatos 

helycserékkel. 

A támadások súlypontjának változtatása rövid és hosszú átadásokkal. 

Ötletjáték. Játék 1 kapura 2 labdával. 

Röplabda 

Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó magasságban, pontossággal, 

folyamatossággal, csökkenő hibaszázalékkal 

Kosárérintés előre-hátra, alacsony és közepesen magasra elpattanó labdával. Fokozódó 

sebességgel érkező labdával alkarérintések váltakozó irányba és magasságra. Felső 

ütőérintés a 3 m-es vonalról. 

A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok. 

Esések és tompítások, gurulások, vetődések, a labdás játékos biztosítása. 

Taktikai gyakorlatok 
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Helyezkedés támadásban. 

 2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal, védelem nélkül és védelem ellen, 

védekező feladatok, biztosítás, változatos támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés stb. 

szempontjából). 

 

Minden tanult sportjátékra vonatkoztatva: 

A játékszabályok alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal. 

Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása. 

Rövid játékvezetői gyakorlás az oktatóval együtt egyszerűsített játékvezetéssel. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Taktikai, technikai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során a szakkifejezések 

gyakoribb használata. 

Agressziómentes játékküzdelem. 

Az egyéni és társas hozzászólások, ötletek kulturált megfogalmazása, megvitatása és 

megvalósítása. 

A specifikus sportjáték-tudás elsajátításához szükséges motoros képességek és alapvető 

fejlesztési módszerek ismerete. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 

ráfordulás, befutás, egyenes ütés, érintő játékos fedezése, eséstompítás, 

bevetődéses-bedőléses lövés, sportág-specifikus bemelegítés, 

problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési 

stratégia, megegyezésen alapuló játék. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok  

Órakeret 

16 óra 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az iskolai torna jellegű feladatok, ritmusos-zenés mozgásformák során a 

reális énkép további alakítása. 

A gyakorlás során felelős segítségadás és annak elfogadása. 

Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az önálló gyakorlás 

motiválása a gimnasztika, torna, esztétikai sportok mozgásrendszerén 

belül. 

Az esztétikus mozgás, a feszes, rendezett testmozgás további javítása. A 

test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált 

mozgás és az erőközlés összhangjának továbbfejlesztése. 

Alapvető ismeretek a torna jellegű versenysportágakról, a hazai 

élvonalról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése 

Célszerű használat az óraszervezésben. Variációk a ritmusban, a tempóban történő 

változtatással, rendgyakorlatok zene nélkül, ritmuskeltéssel és zenére is. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok gyakorlása 

8–16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal, tudatosan pontos 

mozgatással, minden testrész mozgásaira kiterjedően, növekvő önállósággal. 

A gyakorlatok variálása a mozgásütem változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás 

változtatásával, kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda – alkalmazásával. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlás 

Erőgyakorlatok, egyensúlygyakorlatok bonyolultságának növelése. Állandó jellegű erőnléti, 

felzárkóztató feladatok. Az esztétikus mozgások előadásmódja segítésére képességfejlesztő 

eljárások gyakorlása. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8. osztályban elért egyéni 

szintű fejlődést követő rendszeres kontrollal. 

 

Torna – iskolai sporttorna 

Talajon  

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, mozgásalkalmazó, 

átállító és mozgástanuló jelleggel. A 9. osztályban megjelölt mozgásanyag tanulása, 

gyakorlása egységesen és differenciáltan. 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, 

spicc kidolgozása). 

Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan. Az 

egyéni optimum differenciált megjelenítése az elemkapcsolatokban, gyakorlatokban. 

 

 

Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás fiúk számára 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata figyelembevételével. Az első és 

második ív növelése. 

Vetődések, kanyarlatok, guggoló átugrások, terpeszátugrások, lebegőtámasz. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű mozgássor megtanulása. 

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a kulturált, kétirányú kommunikációra 

épülő hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

 

Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák gyakorlása  

Testsúlyáthelyezések, járások, futások, szökdelések, ugrások (öt alapforma 

megkülönböztetése). 

Egyéb torna jellegű mozgásformák 

A torna jellegű kondicionális és koordinációs képességek és készségek alkalmazása más – a 

helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben rögzített – szereken, mozgásrendszerekben. 

Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, sporttáncok, eszközös táncok stb.  

  

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló használata a 

segítségadásban és a hibajavítás értelmezésében. 
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A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, az ezzel kapcsolatos félelmek, 

szorongások, frusztrációk megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és tudatos 

felvállalása. 

A nemnek és a feladatnak megfelelő mozgás dinamikájának és esztétikájának ismerete. 

A saját és a társ testi épsége, teljesítménye iránti felelősségvállalás. 

A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése, támogatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szaknyelvi kifejezés, izomcsoport, fejlesztő hatás, tornaelem, versenyszer, 

csoportok helycseréje, szersorrend, gyakorlási helyszín, vezényszó, 

aerobik-elem, aszimmetrikus elemkapcsolat, szinkron, precizitás, 

elemkombináció, frusztráció, önreflexió, erősség, gyengeség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétika jellegű feladatok 

Órakeret 

20 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő néhány alapvető 

összefüggés megértése. 

Állandó gyakorlási szokásrend az egyre differenciálódó mennyiségű és 

minőségű teljesítmények létrehozásában. 

Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját 

teljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni jellegű 

technika lehetőségével az egyéni teljesítmény túlszárnyalására 

ösztönzés. 

Az állóképesség és az erő fejlesztése élettani jelentőségének elfogadása, 

az állandó gyakorlás, a kemény edzésmunka szükségességének 

megértése. 

A legtipikusabb futó-, ugró- és dobószámok ismerete, néhány 

nemzetközileg is jónak mondható eredménnyel együtt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben és tudatosabban. Tartós és résztávos 

állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

Futások 50-60 méteren. Térdelőrajt rögzített támasszal, szabályos végrehajtás. A váltózóna 

alkalmazása közepes sebességű váltásoknál. 

Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és 

tudatosabban. 

A sportági technika gyakorlása 
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Az ugrás előtti utolsó három lépés optimális ritmusának kialakítása. 

A guggoló távolugró technika gyakorlása aktív leérkezéssel. Az egyéni nekifutás próbái 

nagyobb elugró terület kijelölése mellett. 

Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Állandó jellegű speciális erősítő gyakorlatok. 

A sportági technika gyakorlása 

Hajítás nekifutással, az ötlépéses dobóritmus optimalizálása. 

Oldalt felállásból történő lökés technikájának ismétlése. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal felállásból, szökkenéssel, keresztlépéssel, súlygolyóval 

vagy medicinlabdával. 

Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál. 

Játékok és versenyek 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Távolugróverseny helyből és egyéni nekifutással. 

Magasugróverseny egyéni nekifutással. Kislabdahajító verseny lendületszerzéssel. Súlylökő 

versenyek. 

Atlétikai bemelegítési modellek gyakorlása a futások, ugrások, dobások végzése és a 

versenyek előtt. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Rögzített rajthelyről sprintversenyek. A váltózónával kapcsolatos szabályok ismerete. 

Az állóképesség-fejlesztő módszerek ismerete. 

A nekifutás és elugrás ritmusa, dinamikája ismerete távol- és magasugrásnál. Az 

ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének ismerete. 

A dobások főbb versenyszabályainak ismerete. 

A kitartás megbecsülése. A teljesítményjavulás értékként kezelése. 

A legjobb magyar atlétákról néhány információ. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Maximális sebesség; súlypont, hatás-ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus, 

kidobási szög, váltózóna, előváltás, utóváltás, egyenletes iram, iramjáték, a 

táv növelése, az intenzitás növelése, egyéni tempó, egyéni technika. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

20 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

További alternatív sportági mozgástapasztalat legalább egy választott 

sportágban, a test feletti uralom az új mozgás esetén. 

A szervezet edzettségének, fittségének növelése a szabadtéren, 

különböző évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, 

mérkőzések játszásával. A rekreáció szükségességének 

megfogalmazása egyszerű szavakkal. 

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, 
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elköteleződés kialakítása az élményszerű, változatos és kevésbé kötött 

foglalkozások által.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább egy, az egyén által különösebb anyagi 

ráfordítás nélkül, élethossziglan űzhető sport ismereteinek, alternatíváinak bővítése. 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés 

Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető gyakorlatokkal, a természeti 

erők felhasználásával a szervezet alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a 

fejlesztése. A természetben végzett mozgásokhoz önálló bemelegítés, gyakorlás – laza 

oktatói irányítással. 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Technika és taktika gyakorlása 

Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, 

élményszerű gyakorlása. 

Lehetséges példák a helyi tantervhez: 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős döntésekhez szükséges 

mentális képességek fejlesztése. 

A sport általi társas együttléthez szükséges képességek kibontakoztatása közösségi 

tevékenységek során. 

A sportban átélt élmények, tapasztalatok rögzítése beszélgetések formájában, az értékek 

meghatározása az egészség megalapozásához. Mások tanításáról, motiválásáról 

tapasztalatszerzés. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Segítségadás, motiválás-buzdítás, környezettudatosság, fittség, bátorság-

vakmerőség, közlekedésbiztonság, kültéri sportöltözet, téli edzés, nyári 

edzés.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 

14 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, 

küzdelmekben magas fokú jártasság elérése. A grundbirkózás, dzsúdó 

küzdelmekben aktív részvétel. A küzdő típusú sportágak, játékok 

tudatos alkalmazása során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére 

és a szabályok elfogadására szoktatás. A fegyelmezett rituálék 

begyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel azonos testalkatú 

tanulókkal végeztetjük. A gyakorlatok tanulása saját képességek figyelembevétele mellett 

történik. 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez. 

Esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és élettani szabályok betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül, társakkal vagy önállóan. 

Önvédelem 

Szabadulások nagy elemszámmal, jártasság szinten: egykezes, kétkezes lefogásból, mellső 

és hátsó egykezes és kétkezes átkarolásból. 

Grundbirkózás 

Fogások, kitolások, kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása. Újabb elemkapcsolatok 

megismerése, megoldása. 

A grundbirkózás szabályai szerinti küzdelmek. 

Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok egyéni képességekhez igazított fejlesztő eljárásai – 

természetes mozgásokkal küzdőfeladatok, küzdőjátékok. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az általános és küzdő jellegű sportágak gyakorlását megelőző specifikus bemelegítő 

mozgások ismerete. 

A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák konstruktív megoldása, és az 

ellentmondásos helyzetek szabálytudatos kezelése. A sportszerű és a másik embert 

tiszteletben tartó magatartás mellett állásfoglalás. 

Néhány elv és bölcselet a keleti mesterek tanításaiból. 

A sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának képessége. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sikerorientáció, kudarckerülés, konfliktus, kompromisszum, horogdobás, 

csípődobás, fogásbontás, keleti filozófia. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret 

14 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros 

szenvedélyek leküzdésében, az érzelem- és a 

feszültségszabályozásban. 

Az egészséges életvitellel kapcsolatos értékek elismerése. Egy 

szakma, munkatevékenység esetleges ártalmait megelőzni képes, 

egészségmegőrző szokásrendszer megerősítése. 

Az élethosszig tartó sportolás egyéni döntéseihez elengedhetetlen 

információk körének bővítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 

A testtudatot alakító, koordináció- és fittségfejlesztő szabályjátékok és feladatjátékok 

kreatív, kooperatív, valamint versenyjelleggel. Játékok testtartásjavító feladatokkal. 

 

Edzés, terhelés 

A keringési rendszer terhelése egyre differenciáló terhelés mellett.  

Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a terhelésre. Részben önálló 

mozgásprogram-tervezés. 

Gyakorlás az edzettség fejlesztése, megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek szerint. 

Nemek közötti eltérések elfogadása az edzésaktivitásban. 

Erősségek kihasználása sportszerű keretek közt, gyengeségek fejlesztése. Egyéni fejlesztés – 

köredzéssel feladatok. 

Motoros tesztek – előírás szerint. 

 

Az egészséges test és lélek megóvása 

A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése – összehasonlító 

idősoros adatrögzítés. 

A stresszoldás gyakorlatai. 

A szakmai ártalmak megelőzésére, a számítógépezés ellensúlyozására mozgásminták 

gyakorlása. 

A helyes testtartás megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás az oktató és a társak 

kontrollja, hibajavítása mellett. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az erősítés és nyújtás ellenjavallt gyakorlatainak ismerete és az okozati összefüggés 

egyszerű magyarázata. A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló több 

gyakorlat bemutatása.  

A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és sportmozgásokban. 

A szenvedélybetegségek, függőségek megelőzésére a feszültségek sport általi oldásának 

megtapasztalása, kifejezése. 

A stressz- és feszültségoldás értelmezése. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, az azzal kapcsolatos természetes 

kommunikáció mint a műveltségterületi kommunikáció része. 

Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biomechanikailag helyes testtartás, megküzdési stratégia, stresszoldás, 

önértékelés, gyenge oldal fejlesztése, testtudat, bemelegítési modell, 

ellenjavallt gyakorlat, ismétlésszám, intenzitás, pihenőidő. 

 

11. évfolyam 

 

Tematikai egység/ Sportjátékok Órakeret 
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Fejlesztési cél 24 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és 

minőségi növelése. 

Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok 

eredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése. 

Megküzdés a feszültségekkel. 

Bármilyen képességű társ bevonása, megválasztása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Általános feladatok 

Az önszervezés gyakorlása 

Oktatói kontroll mellett önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés. 

Megbeszélések a gyakorlásokba építve, a támadás és védekezés megszervezésére, a 

csapatösszeállításra és az értékelésre vonatkozóan. Szituációk, feladatok, konfliktusok 

megoldása egyéni, vagy társas döntéshozatallal, a sportszerűség, tolerancia és empátia szem 

előtt tartásával. 

A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló használata, rendben tartása, 

megóvása. 

Lényeges játékszabályok készségszintű alkalmazása – játékvezetési gyakorlat 

A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt vagy indirekt személyre 

irányuló szabálytalanságok elkerülését elősegítő gyakorlatok, megerősítések, 

megbeszélések. Az elkövetett vétség önálló jelzése, annak elvárása. A labdajáték-specifikus 

időhatárok betartásának gyakorlatai. Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, 

megegyezéssel. 

A játékvezetés gyakorlása laza oktatói vezetéssel, önállóan, a lényeges játékszabályok 

alkalmazásával, néhány játékvezetői nonverbális jel használatával is. 

Versenyhelyzetek 

A labdajátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása mérkőzéseken. 

 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  

A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban, a variációk önálló és kreatív 

felhasználásával. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Az emberfogásos védekezés gyakorlása és önálló alkalmazása. 

Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára, támadásban és védekezésben. A 

speciális feladatok megoldása, büntetődobás utáni támadás és védekezés. 

Játék minden emberhátrányos, emberelőnyös és azonos létszámú taktikai szituációban. 

 

Labdarúgás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai csökkenő hibaszázalékkal, 

labdakezelési cselekvés biztonsággal, eredményes befejezésekkel. 
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Taktikai továbbfejlesztés 

A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb egységekben. Védelmi 

rendszerek ismerete és gyakorlása. 

Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek összjátékának 

megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték során. 

Röplabda 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének gyakorlása, a 

hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, folyamatos játék elérése érdekében.  

A feladás technikájának alkalmazása alkar- és kosárérintéssel egyaránt.  

„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintésfajtával. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy ejtett labdához való 

elhelyezkedés. A forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó főbb megkötéseknek 

való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése szabályai és a labdára, emberre vonatkozó 

területelhagyás értelmezése. 

Bonyolultabb – kooperatív, kreatív – testnevelési és sportjátékok. A sportjátékokra való 

előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az életszerepekre felkészítő és inklúzióra 

érzékenyítő játékok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere egymásra épülésének megértése. 

A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete. 

A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás. 

Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés, tájékozottság a témában. A 

sportjátékok kiemelkedő magyar bázisai, nemzetközi sikerei. 

Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése, az ötletek kulturált 

megfogalmazása és megvalósítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 

támadási stratégia, védekezési stratégia, megegyezésen alapuló játék, 

sportág-specifikus bemelegítés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok Órakeret 10 óra 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedés 

továbbfejlesztése a torna jellegű sorozatok során, a már ismert és új 

elem- és motívumkapcsolatokkal is. 

Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer 

működtetésének minden területén: bemelegítésben, 

képességfejlesztésben, gyakorlásban, versenyzésben, 

versenyrendezésben. 
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Az erősségek és gyengeségek figyelembevétele, egyéni célirányos 

fejlesztések. 

A gyakorlás során az érthető és célirányos kommunikáció fejlesztése. 

A bemutatások jó tartással, biztos kiállással történő esztétikus, 

gördülékeny végrehajtásának elérése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Rendgyakorlatok gyakorlása 

A korábbi évfolyamokon gyakoroltak alkalmazása az óraszervezés funkcióinak 

megfelelően. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése 

Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok végzése 

Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai gyakorlatokkal.  

Erőgyakorlatok a gyengeségek leküzdésére. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni fejlődést követő 

rendszeres kontrollal. 

 

Torna, sporttorna 

Talajon a korábbi követelményeken nehézségben túlmutatva, vagy egy másik szer 

mozgásanyagának tanulása. 

Összefüggő gyakorlatsorok  

Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése az elemkapcsolatokban, 

sorozatokban. 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc), 

mint minőségi elvárás megjelenik a hibajavítás, ismétlések során. 

 

Kötéláthajtások: egy, illetve páros lábon szökdeléssel, előre és hátra kötélhajtással 

állóhelyben és haladással; futás mindkét láb alatt történő áthajtással; helyben futás a 

dzsoggoláshoz hasonló lábmunkával. 

Nyolc-tíz elemből álló elemkapcsolat begyakorlása zenével – a zene ritmusának, 

dinamikájának megfelelve. 

 

ISMERETEK–SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és harmonikus esztétikájának  az átélése és 

tudatos felvállalása. 

A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen tényezőinek szétválasztása 

(értékfelismerés, önértékelés). 

A zenei és az esztétikai kivitelezésre vonatkozó ismeretek. 

A tornasport sporttörténeti érdekességei („lovas nemzet vagyunk”). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Aktív és passzív nyújtás, dinamikus egyensúly, társas talajtorna, divatos 

mozgásrendszer. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok 

Órakeret 

12 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Differenciáló feladatok elfogadása, végzése. 

Motiváló eljárások az egyéni eredmény, edzésteljesítmény javítására. 

A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés előnyeinek 

megtapasztalása, megértése. 

A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének, 

hatásának tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások 

Rövidtáv 

Eredményorientált együttműködés váltófutásban. Váltók alakítása, versengések. 

Középtáv, folyamatos futás 

Jártasság az adott távhoz szükséges versenytempó és irambeosztás megválasztásában. 

Állóképesség-fejlesztő módszerek rendszeres alkalmazása és teljesítményének nyomon 

követése. A pulzusszám folyamatos ellenőrzése melletti edzés. 

Dobások 

Az egy- és kétkezes vetések technikái. 

Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal. 

A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. 

ISMERETEK–SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás szabályszerűségeinek 

ismerete. 

A savasodás jellegzetes hatásai és annak teljesítőképességre gyakorolt hatásának ismerete. 

Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete. 

A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete. 

Információk a mozgatórendszer megterhelését, károsodását okozó edzésekről. 

Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. Egy-egy magyar olimpiai futó-, 

ugró- és dobóeredmény ismerete. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyéni edzés, objektív mérés, savasodás, fájdalomtűrés, diszkoszvetés, 

kalapácsvetés, olimpiai eszme, olimpikon, olimpiász.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

20 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rekreációval gazdagított életvitelhez szükséges sportági, egészségtani 

ismeretek megőrzése. 

Az önállóan kezdeményezett társas vagy csoportos sportolás szervezési 

és lebonyolítási ismeretei. 

A felnőtt kor sportos életviteléhez újabb mozgásformák, sportágak 

megismerése, családi és csoportos öntevékeny sportoláshoz szükséges 
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mozgásműveltségbeli ismeretek megszerzése. 

Sportolás egyszerű eszközökkel, ismert tárgyi környezetben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább egy választott sportági mozgásrendszer 

mozgásainak tanítása-tanulása a helyi tantervben szabályozottan.  

A szabadtéri és élethossziglan űzhető mozgásformák (úszás, túrázás) hangsúlyának 

megerősítése. Edzés az adottságok kihasználásával, pl. tó körüli futás, rönkhordás, favágás 

stb. 

Újszerű mozgásfeladatok egyéb kihívásainak való megfelelés, pl. a közlekedésbiztonság és 

a kerékpározás kultúráját szem előtt tartva. 

Sportolás közben a zöldfelület és az épületek megóvása, a fenntarthatóság szem előtt tartása, 

az energia, a vízhasználat, a dohányzás elleni küzdelem és a hulladékgyűjtés, 

újrahasznosítás területén. 

A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra való felkészítés, az 

önszerveződéshez szükséges ismeretek, jártasságok megszerzése.  

Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű mozgásformák elsajátítása 

(ugrókötelezés, asztalitenisz, lengőteke, bocsa, tollaslabda, minitrambulin, falmászás stb.). 

Példa a helyi tantervben történő kidolgozáshoz:  

Asztalitenisz (folyosón és szabadban felállított asztalon is gyakorolható) 

Technikai elemek: alapállás; ütőtartás; lábmunka; tenyeres hosszú adogatás; tenyeres 

kontraütés; fonák hosszú adogatás; fonák kontraütés; fonák droppütés; tenyeres droppütés; 

fonák nyesett adogatás; tenyeres nyesett adogatás; alapszervák. 

 

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi tantervben kidolgozott alternatív 

sport területén. 

A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren és teremben végzett sportolás 

során. Védelem a kullancsok ellen. 

A környezettudatos magatartás ismérvei, a testmozgások során az egyénnek önmagával, 

társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, kullancscsípés, fertőzés, 

teljesítőképesség, újrahasznosítás, példamutatás; környezettudatos 

természet- és építettkörnyezet-használat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 

12 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom, önfegyelem 

fejlesztése, a félelem leküzdése és a sportszerűség (fair play) 

szemléletének kiteljesítése. Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a 

személyiségfejlesztésben, különös tekintettel az önuralomra, az 

önvédelemre, a társak tiszteletére és a szabályok elfogadására. A 
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közösségben előforduló veszélyhelyzetek felismerése és kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok. 

Önvédelem – női önvédelem. 

A közelharc alapelveinek alkalmazása a gyakorlatban. 

A már ismert technikai gyakorlatok gyakorlása nagy elemszámú ismétléssel, 

automatizáció. 

Lányok esetében a grundbirkózás és a dzsúdó tartalom a 11. osztályban csökkenthető. Az 

óraszám 30%-a átcsoportosítható torna jellegű, ritmusos és zenés mozgásokra, prevencióra, 

alternatív mozgásokra. 

Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása: 

Az eredményes földharc technikájának elsajátítása. 

Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos formában és páros 

küzdelmek. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Saját maga megvédésének ismerete, a közelharc alapelveinek ismerete. 

Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió leküzdése a küzdőjellegű 

sporttevékenységek révén. 

A sportszerű küzdések elismerése. 

A megegyezésre készenlét, a szabályok időleges, társ által megerősített felfüggesztésének, 

módosításának érthető és elfogadható kommunikációja. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közelharc, viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, 

sérülésmentes küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerű harc. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret 

18 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egészséges életvitel megvalósításához tartozó tudás megalapozottá 

tétele. 

Az életkornak és testalkatnak megfelelő prevenciós és rekreációs 

mozgásos tevékenységek önálló működtetéséhez szükséges 

kompetenciák továbbfejlesztése. A stressz kezelése. Növekvő jártasság 

a mérések és az adatokra épülő önfejlesztés terén. 

A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek 

védelme legfontosabb szempontjainak ismerete. 

Az edzésre, munkára kész fizikai és mentális állapot értékként 

kezelése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános és sportág-specifikus bemelegítő mozgásanyag megvalósítása. 

A labdajátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez kapcsolódó 
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bemelegítések általános és speciális jellemzőinek, mozgásainak elkülönítése szóban és 

gyakorlatban egyaránt. 

 

Edzés, terhelés 

A megfelelő hatékonyságú edzés ismétlése: jól szervezettség, a felesleges állásidők 

kiküszöbölése, szükséges mozgásterjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás 

(sebesség, gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés egyensúlya. 

Főbb témák: 

A képességfejlesztés tervezése és megvalósítása a gyakorlatban egyénileg, párban, 

csoportban, eszközök nélkül és különböző eszközök segítségével. 

Önálló mozgásprogram-tervezés, a tervek bemutatása, próbája. 

A képességfejlesztő eljárások bemutatása: intervallumos, ismétléses, tartós és ellenőrző 

módszerekkel edzésfolyamatok végzése. 

Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett kondicionális és koordinációs 

képességfejlesztés köredzéssel. 

Motoros tesztek lebonyolítása – előírás szerint. 

Az egészséges test és lélek megóvása. 

A szakmaspecifikus és egyéb ártalmak elleni védekezésre való felkészítés. A 

biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges lábboltozat kialakításának és 

fenntartásának, a helyes légzésnek a gyakorlatai, az ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására 

szolgáló tevékenységek, a sportolás kedvező hatása a szenvedélyek megelőzésében. 

A stressz- és feszültségoldás gyakorlatai. 

Az élet stresszhelyzeteivel való megküzdésre történő felkészülés. 

A testi-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív megközelítése (pl. jóga) a helyi 

lehetőségek és programok szerint, választhatóan. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő eljárások ismerete. 

A terhelésfokozás paramétereinek ismerete. A terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló 

teljesítményfejlesztés ismérvei. 

Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenőidő jelentősége. 

Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az egészséges, nyugodt alvásban. 

Helyes táplálkozás a sportolás során és általában. 

A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása, a sérülttel való helyes bánásmód ismerete. 

A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete. 

Öröm a másik ember teljesítménye miatt, pozitív megerősítés. 

Felelősségvállalás a társak egészséges életmódja iránt. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sportágspecifikus bemelegítés, terhelés-pihenés egyensúlya, 

ingernagyság, ingergyakoriság, gerinckímélet. 

 

Osztályközösség-építés 
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OSZTÁLYKÖZÖSSÉG-ÉPÍTÉS 
 

 

Az Osztályközösség-építés programban fejlesztendő 

kompetenciák 

A NAT fejlesztési területeinek, nevelési 

céljainak elemei 

A) Kommunikációs kompetenciák  

A kommunikációs készség fejlesztése, amely olyan 

társadalmi érintkezési forma, amely 

nélkülözhetetlen az iskolai és az osztályközösség 

életében való aktív részvételhez. A fejlesztés 

hátterében az a törekvés húzódhat meg, hogy a 

tanuló a közösség tagjaival pozitív és eredményes 

interakciókat folytasson, amely csökkentheti és 

tompíthatja az iskolai konfliktusok számát, az 

agresszivitás mértékét.  

Médiatudatosságra nevelés. 

Nemzeti és európai azonosságtudat – 

egyetemes kultúra. 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, alkotása  

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása. Ennek a területnek a 

fejlesztése kiemelkedően fontos, hiszen közismert, 

hogy a tanulók egy része az általános iskolai 

tanulmányok befejezését követően sem rendelkezik 

az un. kapunyitogató kompetenciákkal, azaz nem 

tud írni és olvasni megfelelő módon, így 

gyakorlatilag funkcionális analfabétának tekinthető. 

A megfelelő szintű beszéd(készség) hiánya 

lehetetlenné teszi a tanuló részvételét az osztályban 

történő, tanórákhoz kötött interakciós 

folyamatokban. Ennek a területnek egy másik 

komponense az olvasás, az írott szövegek 

megértése, és esetenként írott szövegek létrehozása, 

a szövegalkotás is. Az egyéni szintű fejlesztési 

programok tervezésének alapját éppen ezen 

kompetenciák hiányának regisztrálása képezi. A 

szaktárgyi szintű fejlesztési tervek számára e 

program kulcsfontosságú információkat nyújthat. 

Médiatudatosságra nevelés. 

Nemzeti és európai azonosságtudat – 

egyetemes kultúra. 

B) Szociális kompetenciák  

A szociális kompetenciák fejlesztése egyrészt a 

tanuló közösségben elfoglalt helyéről, az ott 

betöltött szerepéről szól, arról, hogy a program mit 

tehet a tanulói ön- és énkép pozitív irányú 

fejlesztésében. A fejlesztés két irányban indulhat, 

Erkölcsi nevelés, szolidaritás. 

Testi és lelki egészség. 

Aktív állampolgárságra, demokráciára, 

honvédelemre nevelés. 
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egyrészt erősítheti a tanulónak önmagáról mint 

tanulóról alkotott önképét, ezen keresztül 

befolyásolhatja az iskolai (és az iskolán kívüli) 

tanulásról vallott elképzeléseit; másrészt 

módosíthatja a tanuló a közösségi emberről mint a 

közösség aktív tagjáról vallott nézeteit, elképzeléseit 

is. 

Fenntarthatóságra – környezettudatosságra 

nevelés. 

Önismeret, társas kapcsolati kultúra. 

A hátránnyal élők segítése, önkéntesség 

elvének elfogadása. 

 

C) Tanulással összefüggő kompetenciák  

A tanulással kapcsolatos kompetenciák részben a 

konkrét iskolai tanuláshoz kapcsolható és ott 

nélkülözhetetlen tényezők fejlesztésére helyezik a 

hangsúlyt (pl. a tanuláshoz szükséges források keresése 

és használata /könyvtár, internet), illetve különféle 

tanulási módszerek elsajátítására. Ezen a területen a 

különféle műveltségterületek szoros együttműködését 

kell megvalósítani. Másrészt fontos annak a 

felismertetése is, hogy a folyamatos tanulás a modern 

világban az egyik legfontosabb és nem megkerülhető 

társadalmi integrációs tényező, amelynek elmaradása 

dezintegrálódást, elszegényedést, kirekesztettséget 

eredményezhet. 

A tanulás tanítása. 

Önismeret, társas kapcsolati kultúra. 

D) Alapvető életpálya- és karrierépítési, valamint a 

munkavégzéshez kapcsolható kompetenciák 

 

Az életpálya- és karrierépítéshez szükséges 

kompetenciák fejlesztése elsősorban az iskolai éveket 

követő időszak folyamatainak megértését és azok 

tervezését segítheti elő (munka és magánélet, 

döntéshozatal az életút meghatározó pontjain stb.). 

Ennek első állomását azonban a jelen képezi, azok az 

iskolai évek, ahol a tanulók a választott szakma alapjait 

elsajátíthatják. Ennél az elemnél különösen fontos a 

közismereti és szakmai tárgyakat tanítók 

együttműködése, mert nem kerülhető meg a fejlesztés 

során az, hogy a tanulók már az iskolai évek alatt a 

munkavégzéshez szükséges kompetenciákkal is 

megismerkedjenek. Ehhez – mint az eltérő területeken 

zajló „diákmunkához” – nyújthat jelentős támogatást a 

köz- és szakismereti, valamint a szakmatanuláshoz 

kapcsolódó gyakorlati tantárgyak együttese. 

Pályaorientáció, munkára nevelés. 

Gazdasági nevelés. 

Családi életre nevelés. 

Önismeret, társas kapcsolati kultúra. 

Fenntarthatóságra – környezettudatosságra 

nevelés. 

 

 

 

A kulcskompetenciák, amelyeket erősíteni kell: 
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- Anyanyelvi kommunikáció 

- Idegen nyelvi kommunikáció 

- Matematikai kompetencia 

- Természettudományos és technikai kompetencia 

- Digitális kompetencia 

- Szociális és állampolgári kompetencia 

- Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

- Esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

- A hatékony önálló tanulás kompetenciája 

 

Elvárás a felnövekvő nemzedéktől: 

 

- A haza felelős polgára legyen. 

- Reális önismereten alapuló szilárd erkölcsi ítélőképesség jellemezze. 

- Megtalálja helyét a családban, társadalomban, munka világában. 

- Törekedjen tartalmas és tartós kapcsolatokra. 

- Legyen képe felelős döntések meghozatalára. 

- Legyen képes önálló cselekedetre, tájékozódásra. 

- Ismerje, értse a természeti, társadalmi. kulturális jelenségeket. 

 

9. évfolyam 

 

A 9. évfolyamon az Osztályközösség-építő programban a fejlesztés hangsúlyai a tanulással és 

az iskolával kapcsolatos motivációs bázis erősítésére, az iskolai és osztályközösségben történő 

beilleszkedés segítésére, a tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák megerősítésére (írás, 

olvasás, számolás, szövegértés) irányulnak. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Én és az iskola 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolai tudás felhasználható elemei (írás, olvasás, számolás, 

szövegértés). 
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A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az előzetes tudás (kompetenciák) felmérése. 

A tanulás és az iskola fontosságának tisztázása az egyéni életút szempontjából. 

Az iskolának mint a tudás egyik hordozójának elfogadtatása.  

Az önismeret fejlesztése. 

A tanuló helyének feltérképezése a családban, az iskolában és egyéb 

közösségekben. 

Az „énismeret” forrásainak és az „énképet” alakító tényezők szerepének 

erősítése. 

A tanulás tanulása: alapvető tanulási technikák megismertetése, gyakoroltatása 

és/vagy fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A felmérő feladatlap szöveges és nem szövegalapú (ábra, grafikon 

stb.) feladatainak megoldása. 

Eligazodás a különféle típusú szövegekben, törekvés az értő 

olvasásra, az olvasottak, látottak értelmezésének kísérlete. 

Az iskola társadalmi és kulturális szerepének fontosságának 

felismerése. 

A tanulással kapcsolatos technikák és módszerek fontosságának 

felismerése a tanulás hatékonysága és eredményessége érdekében. 

Az önmagáról alkotott kép (tanulói önkép) és az önmagáról 

közvetített kép közötti különbség jelentőségének tudatosulása. 

Alapvető tanulási technikák megismerése, gyakorlása. 

Kommunikáció – magyar nyelv 

és irodalom: szövegértés. 

 

Matematika: grafikonok 

értelmezése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Egyén, közösség, társadalom, iskola, tanulási technika. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Család és iskola – fiúk és lányok/nők és férfiak az 

iskolában és a társadalomban 

Órakeret 

8óra 

Előzetes tudás Általános iskolai tanulmányok és egyéni (tanulási) tapasztalatok 

felhasználható elemei. 
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A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A családi hagyományok ereje és szerepének feltárása.  

A történelmi/társadalmi és családi példák hatásai egyének és közösségek 

életére. 

Közösségek kapcsolati háló(zata)inak megismerése. 

Egyéni és csoportos konfliktusok okainak feltárása. 

Válságkezelő stratégiák megismerése és lehetséges hatásaik felmérése. 

Az ünnepek szerepének és jelentőségének bemutatása a család és a társadalom 

életében. 

Költségvetés-tervezés – családi szinten; a „fontos” és nem „fontos” dolgok 

megkülönböztetése. 

A tudatos vásárlói attitűd megalapozása. 

Reklámkezelési stratégiák megismerése, kritikus gondolkodás erősítése. 

A munka világára vonatkozó alapfogalmak megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A családi hagyományok szerepének és fontosságának felismerése, a 

család múltjának és az ott keletkezett értékeknek az ismerete. 

A fontosabb ünnepek tartalmi elemeinek ismerete a család és a 

társadalom szempontjából. 

A történelmi példaképek mintaadó szerepének felismerése az egyén 

és a társadalom szempontjából konkrét példák alapján. 

Az egyéni és közösségi kapcsolatok szintjeinek és típusainak 

ismerete. 

Az alapvető konfliktuskezelő technikák megismerése. 

A családi szintű pénzügyi tervezés alapjainak ismerete és a tudatos 

vásárlói szemlélet elsajátítása – mi fontos és mi nem? 

Foglalkoztatottak és munkanélküliek; munkajövedelmek és a 

segélyek világa – alapvető ismeretek elsajátítása, 

információkeresés. 

Társadalomismeret: 

egyének és közösségek szerepe 

a történelemben. 

 

Kommunikáció –  

magyar nyelv és irodalom: 

konfliktusok ábrázolása az 

irodalmi/művészeti 

alkotásokban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hagyomány, példakép, konfliktus, nemzeti ünnep, családi gazdálkodás, 

foglalkoztatás, foglalkoztathatóság, munkanélküliség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A környezetünk, amelyben élünk és az együttélés 

szabályai 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai tanulmányok és egyéni (tanulási) tapasztalatok hasznosítása  
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A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az életünket szabályozó, mindennapi dokumentumok megismerése, 

tájékozódás, eligazodás. 

A testmozgás és a táplálkozás szerepének megismerése életünkben, az 

egészséges életmód iránti igény felkeltése. 

A tanulók testi és lelki egészségének fontossága. 

A szenvedélybetegségek káros hatásai. 

Időtervezés és időfelhasználás: az iskolával kapcsolatos tanulói munkaterhek 

figyelembe vétele. 

Írott és íratlan szabályok megismerése, igény felkeltése a betartásukra, 

hasznuk, értelmük belátása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Eligazodás a mindennapokban történő tájékozódáshoz 

nélkülözhetetlen dokumentumokban – értelmezés, megkeresésük, 

használatuk gyakorlása (menetrendek, használati utasítások stb.). 

Az egészséges életmód, egészségmegőrzés fontosságának belátása, 

lehetséges módszerek, tényezők gyűjtése (környezet, táplálkozás, 

mozgás stb. szerepe). 

Iskola és szabadidő – időterv készítése. 

A társadalmi/közösségi együttélést szabályozó írott (és íratlan) 

szabályozók (törvények, normák, erkölcsi alapvetések) ismerete, 

törekvés a betartásukra a közös munka során. 

Kommunikáció – magyar nyelv 

és irodalom: irodalmi és 

hétköznapi szövegek 

értelmezése. 

 

Társadalomismeret: 

törvény és jog szerepe a 

történelemben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Környezet, életmód, életvitel, szabadidő; munkaidő, törvény, norma, erkölcs. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a mérése 

Órakeret 

4óra 

Előzetes tudás Általános iskolai tanulmányok és egyéni (tanulási) tapasztalatok  

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák. fejlesztése 

(pl. kommunikációs, szociális kompetenciák). 

A tanulók teljesítményének a mérése. 

Projekt készítése például a természetismereti vetélkedőhöz is kapcsolható 

(környezettudatos magatartás, feladatok megoldása csoportban.) 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és 

értékelésében; a projektmódszer megismerése. A feladat túllép a 

tantárgyak határain, az eredménynek valóságos használati értéke 

kell, hogy legyen. 

Szabad sáv: a választott tartalomnak és formának megfelelően. 

Részvétel a „tudáspróbán”. 

Minden műveltségterület: a 

projekthez kapcsolható 

tartalmi elemek.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanulók harmonikus beilleszkedése az iskola- és az osztályközösségbe.  

Aktív részvétel az osztályközösséget érintő programokban és feladatokban. 

Aktív részvétel a személyes fejlesztésre irányuló köz- és szakismereti 

programokban. 

Bekapcsolódás és aktív részvétel a tanulói értékelésekben. 

 

A kötelező kerettantervi tananyag feletti óraszám felhasználható aktuális feladatok 

megoldására, évfordulók megünneplésére osztály keretben (6 óra). 

 

 

10. évfolyam 

 

Az Osztályközösség-építő program célja a 10. évfolyamon az, hogy erősítse a további tanulás 

fontosságát, azt a belátást, hogy az eredményes iskolai előrehaladás, a tanulás sikeressége 

nélkülözhetetlen a szakmatanulás és a szakképzettség megszerzése szempontjából. Emellett 

azok a területek kapnak nagyobb hangsúlyt, amelyek az osztályközösségen túlnyúló szakmai-

emberi és társadalmi-kulturális kapcsolatok kialakítására, ápolására, fenntartására irányulnak. 

Ebben a tanévben a fejlesztés hangsúlya(i) : 

- az iskolai és az iskolán kívüli (folyamatos) tanulás erősítésére,  

- az iskolai és osztályközösségben túli szakmai, közösségi és egyéni kapcsolatok 

további fejlesztésére, a munkaerő-piaci és társadalmi integrációhoz szükséges szociális 

kompetenciák erősítésére tevődnek. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A közösségek belső világa(i) 

 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás A 9. évfolyam tematikai egységeiben tanultak, tapasztaltak.  

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az iskola hagyományainak megismertetése.  

A tanulás támogatása. 

A deviáns magatartások /szokások felismertetése. 

A szabadidő-felhasználás fontosságának felismertetése 

Bekapcsolódás a „tabutémákról” folyó beszélgetésbe. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Kutakodás az iskola múltjában, múlt és jelen összehasonlítása (pl. 

évfordulók, ünnepek, öregdiák-találkozók, jeles rendezvények, a 

múlt képe: tablók az iskola folyosóin). 

A (kortárs) tanulástámogatás szerepének ismerete és alkalmazása, 

tanulás kortárs mentorokkal. 

Határon innen és határon túl: mi az elfogadható, és hol kezdődik az 

elfogadhatatlan? – a társadalmilag elfogadható /elfogadhatatlan 

magatartások /szokások felismerése, megkülönböztetése. 

Mitől és miért „szub” egy „kultúra” (a képregényektől a 

tetoválásokig) – a (többségi) kultúra és a szubkultúra közötti 

összefüggések, különbségek felismerése. 

Nemek és terek: a plázáktól a stadionok világáig – a szabadidő 

eltöltésének megválasztása, az aktív és a passzív időfelhasználás 

különbségeinek ismerete. 

„Mutasd a ruhatárad és megmondom, hogy ki vagy!” – a divat 

szerepének felismerése a társadalomban. 

A felelős gondolkodás – beszélgetés – cselekvés szerepének a 

felismerése a szex/szexualitás témakörben. 

Kommunikáció – magyar nyelv 

és irodalom: 

devianciák a művészetben. 

 

Társadalomismeret: 

a divat története. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Iskolai hagyomány, mentor, mentorálás, deviancia, deviáns magatartás, 

szubkultúra, plázakultúra, sport és kultúra, nemek és divat, szex, szexualitás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
„Itthon otthon vagyok!” 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás A 9. évfolyam tematikai egységeiben tanultak, tapasztaltak. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A hazai régiók sajátosságainak megismerése különböző szempontok alapján. 

A régióktól a kistelepülésekig – a kulturális különbségek felismerése térben és 

időben konkrét példák alapján. 

Népi hagyományok, népi mesterségek – tájak és emberek. 

Vendégvárás – vendégjárás (gasztronómiai utazás hazai tájakon). 

Alapvető ismeretek szerzése a világvallásokról. 

A példakép értékének és értelmének felismerése az önépítés, önmegvalósítás 

szempontjából. 

Pályaorientáció, pályatervezés segítése. 

A hosszabb távú tervezéshez szükséges alapvető ismeretek nyújtása, az 

ezekkel kapcsolatos realitásérzék, felelősségtudat alapozása, erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A régiók egyes sajátosságainak megismerése adott és saját 

szempontok szerint. 

A hagyományos (népi) mesterségek ismerete, néhány hungarikum 

és a hozzátartozó tájegység összekapcsolása.  

A helyi sajátosságokban (vendégvárás – gasztronómia, borászat 

stb.) rejlő kulturális és gazdasági értékek fontosságának 

felismerése. 

Egyház(ak) és társadalom – a vallás szerepe a társadalomban és 

(kisebb) közösségekben. 

A példaképek szerepe a hétköznapokban és a média világában – a 

választás szempontjainak tudatosítása. 

Vízióim a jövő(m)ről – az egyéni pályatervezéshez szükséges 

alapvető ismeretek, a stratégia-készítés fontosságának a felismerése 

az egyéni életút szempontjából, a munkavégzés egyéni és 

társadalmi fontosságának felismerése, 

A banki műveletekkel kapcsolatos lehetőségek és veszélyek 

felismerése (pl. hitel, zálog, kölcsön). 

Társadalomismeret: 

földrajzi viszonyok és 

település kapcsolata. 

 

Kommunikáció – magyar nyelv 

és irodalom: 

hivatalos szövegek, 

dokumentumok létrehozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ország, régió, tájegység, hungarikum, vallás, egyház, szekta, gasztronómia, 

példakép, pályatervezés, stratégiai gondolkodás, munka, munkabér, bank, 

hitel, kölcsön, zálog, uzsora. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a mérése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A korábbi tanórákon és projektekben szerzett tudás és tapasztalat. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Projektek tervezéséhez, végrehajtásához szükséges kompetenciák fejlesztése. 

A tanulók teljesítményének a mérése. 

Projekt feladat témáját képezheti a szakmaválasztás, a munka világának 

írásbeliségével összefüggő feladatok. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és 

értékelésében, a projektmódszer ismerete 

Szabad sáv: a választott formának és tartalomnak megfelelően. 

Részvétel a „tudáspróbán”. 

Minden műveltségterület: a 

projekthez kapcsolható 

tartalmi elemek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Projekt, tervezés, kivitelezés, külső és belső értékelés. 
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A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló részvétele a gyengébb eredményeket elérő tanulók 

tanulástámogatásában. 

A gyengébb eredményt elérő tanulók bekapcsolódása a kortárs tanulók tanulás-

támogató tevékenységébe. 

A tanulók aktív részvétele az osztályközösséget érintő programokban és 

feladatokban. 

A tanulók képesek saját jövőjüket illetően reális karriertervek végiggondolására. 

Tudatosan alakítják és fejlesztik az iskolai és osztályközösségen túli szakmai/ 

közösségi és egyéni kapcsolataikat. 

Tudatosan építik/fejlesztik azokat a kompetenciáikat, amelyek a munkaerő-piaci 

és társadalmi integrációhoz nélkülözhetetlenek. 

 

A kötelező kerettantervi tananyag feletti óraszám felhasználható aktuális 

osztályfeladatok megoldására, évfordulók megünneplésére (4 óra). 

 

 

11. évfolyam 

 

Az Osztályközösség-építő program célja a 11. évfolyamon az, hogy erősítse azokat a 

kompetenciákat, amelyek elősegítik az egyén számára a munkaerő-piaci és társadalmi 

integrációt, valamint az egyéni pálya- és karrierépítés tervezését. 

Ebben a tanévben a fejlesztés hangsúlya(i) : 

  a társas kapcsolati kultúra,  

 a kultúra- és médiafogyasztás, 

 valamint a társadalmi-politikai együttélés és szerepvállaláshoz szükséges 

kompetenciák erősítésére tevődnek. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Globalizáció – lokalizáció 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A 9. és 10. évfolyam tematikai egységeiben szerzett tudás és tapasztalat. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A globalizáció (lokalizáció) fogalmának (és a hozzá kapcsolható 

folyamatoknak) az ismerete konkrét példákban. 

A nemzetközi térben szerveződő gazdasággal és munkaerő-piaccal kapcsolatos 

alapvető jellegzetességek ismerete. 

Alapvető politológiai alapfogalmak ismerete. 

A szűkebb és tágabb környezetben fellelhető kulturális sokszínűség 

felismerése és értékelése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Globalizáció, többféle nézőpontból – a globális és a lokális: 

elszigetelt világok versus hálózati világok.  

A globális gazdaságtól a helyi piacig – Mit vihetek a tőzsdére, és 

mit a helyi piacra? – összehasonlítás, megkülönböztetés, az 

alapfogalmak megismerése, megértése konkrét példák alapján. 

Én és a politika – a nagypolitikától a helyi politikáig, az 

érdekképviselet eltérő szintjei és színterei; összehasonlítás, 

megkülönböztetés, az alapfogalmak megismerése, megértése 

konkrét példák, esetek alapján. 

A látható és a láthatatlan gazdaság (a fehér, a szürke és a 

feketegazdaság); munkaerő-piac nemzetközi térben – alapfogalmak 

megismerése, előnyök, hátrányok összevetése. 

Népek és kultúrák („Ahány ház, annyi szokás”); a sokszínű Kárpát-

medence – kulturális kaleidoszkóp; távolabbi és közelebbi népek, 

nemzetiségek szokásainak megismerése, összehasonlítása, 

tapasztalatok megosztása. 

Társadalomismeret: 

globalizációs jelenségek, 

állampolgári jogok és 

kötelességek. 

 

Matematika: százalékszámítás, 

hatványozási ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Globalizáció, lokalizáció, tőzsde, bux, index, parlament, párt, ideológia, 

önkormányzat, választás, kulturális sokszínűség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kaleidoszkóp 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A 9. és 10. évfolyam tematikai egységeiben szerzett tudás és tapasztalat. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A családi hagyományok szerepének és megőrzésük fontosságának 

felismerése. 

A kulturális fogyasztás sokszínű kínálatának és az ezekhez kapcsolható 

értékek ismerete. 

Az egyén felelősségének belátása mikro- és makroszinten a családtervezés 

fontosságát illetően. 

A tolerancia fogalmának megértése. 

Alapszintű ismeretek szerzése a törvények (jogalkotás) világáról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Mikrotörténetek a makrotörténelemben – a családi legendáriumok 

haszna, kultúra- és tapasztalatátadás rendje a nemzedékek között; 

élmények, tárgyi emlékek gyűjtése. 

Az operáktól a performanszig – a kulturális fogyasztás 

sokszínűségének megismerése, programajánlatok keresése, 

programtervezés. 

Családtervezés, gyermekvállalás – a döntések következményeinek 

felmérése. 

A nagy családok és a szinglik. 

Ő és én. 

Másság és tolerancia: elfogadó és elutasító attitűdök a 

társadalomban. 

A törvények világa – a hétköznapok szabályzóinak megismerése 

(az alkotmány, a törvények és a rendeletek). 

Hol húzódnak a határok: jogszerű és jogszerűtlen, törvényes és 

törvénytelen, szankciók – konkrét esetek megvitatása. 

Társadalomismeret: 

állampolgári jogok és 

kötelességek 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Családi hagyomány, családtervezés, tolerancia, törvény, rendelet, alkotmány. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Mit és miért tanultam az iskolában? 

 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A 9. és 10. évfolyam tematikai egységeiben szerzett tudás és tapasztalat. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A „jó” iskola ismérveinek felismertetése (hatékonyság, eredményesség, 

minőség). 

 Az „iskolai tudás” szerepének összekapcsolása a szakmatanulás és az 

életpálya-építés szempontjaival. 

Az LLL (élethosszig tartó tanulás) „filozófiájának” megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ideális iskola képe, ahogy mi (diákok) szeretnénk látni – 

tervezés, megvitatás, vélemények ütköztetése. 

Az iskolai tudás haszna és szerepe – elképzelések kialakítása, 

megvitatása. 

Az élethosszig tartó tanulás jelentőségének belátása, összekapcsolás 

az életpálya-tervezéssel. 

Társadalomismeret: iskola a 

történelemben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Minőség, hatékonyság, eredményesség, iskolai tudás, hétköznapi tudás, 

élethosszig tartó tanulás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a mérése 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás A korábbi tanórákon és projektekben szerzett tudás és tapasztalat. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Projektek készítéséhez, a közreműködéshez szükséges kompetenciák 

továbbfejlesztése. 

A tanulók teljesítményének a mérése.  

Projekt készítése kapcsolódhat a szakmai vizsgához (pl. felelet terv készítése 

együttműködéssel). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és 

értékelésében, a projektmódszer ismerete. 

Szabad sáv: a választott tartalom és forma alapján. 

Részvétel a „tudáspróbán”. 

Minden műveltségterület: a 

projekthez kapcsolható 

tartalmi elemek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló ismerje fel a tudatos, saját értékeire épülő kultúra és médiafogyasztás 

fontosságát. 

Rendelkezzen azokkal a kompetenciákkal, illetve tudáselemekkel, amelyek a 

társadalmi-politikai együttéléshez és szerepvállaláshoz nélkülözhetetlenek. 

Ismerje fel a családalapítással és gyermekvállalással kapcsolatos egyéni 

döntések egyéni és társadalmi szinten megjelenő következményeit. 

Legyen elkötelezett a folyamatos tanulás és tudásbővítés mellett. 

 
A kötelező kerettantervi tananyag feletti óraszám felhasználható 

szalagavatóval ballagással kapcsolatos teendőkre (2 óra). 

 

 

III. Az érettségi vizsga témakörei 

Magyar nyelv és irodalom 

 

Magyar irodalom 

I./ Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők – 6 tétel 

II./ Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők – 6 tétel 

III./ Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők – 1 tétel 

IV./ Művek a világirodalomból – 3 tétel 

V./ Színház és dráma – 2 tétel 

VI./ Az irodalom határterületei – 1 tétel 
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VII./ Regionális kultúra és a határon túli magyar irodalom – 1 tétel 

Magyar nyelv 

 

I./ Kommunikáció– 2-4 tétel 

II./ A magyar nyelv története – 2-4 tétel 

III./ Ember és nyelvhasználat– 2-4 tétel 

IV./ A nyelvi szintek – 2-4 tétel 

V./ A szöveg– 2-4 tétel 

VI./ A retorika alapjai– 2-4 tétel 

VII./ Stílus és jelentés – 2-4 tétel 

 

Történelem 

Érettségi témakörök 

1. Az ókor és kultúrája 

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. 

 

2. A középkor 

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. 

 

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

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. 

 

4. Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban (1492-1789) 

A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői. 

A lutheri és kálvini reformáció. 

A katolikus megújulás. 

A barokk stílus jellemzői. 
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Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában. 

A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források alapján. 

 

5. Magyarország a kora újkorban (1490-1790) 

A mohácsi vész és az ország három részre szakadása. 

A várháborúk (1541-1568). 

Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete. 

A hazai reformáció és a barokk kulturális hatásai. 

A Rákóczi-szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei. 

Demográfiai és etnikai változások a 18. században. 

Mária Terézia és II. József reformjai. 

 

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914) 

Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának alapkérdései. 

A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és 

szocializmus) jellemzői. 

A szövetségi rendszerek kialakulása. 

Az ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés), néhány 

találmánya és a gyáripar kezdetei. 

 

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790-1914) 

A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja. 

A pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények. 

A szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei. 

A kiegyezéshez vezető út. 

A kiegyezés tartalma és értékelése. 

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. 

 

8. A világháborúk kora (1914-1945) 

Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege).  

Az első világháborút lezáró békerendszer. 

A náci Németország legfőbb jellemzői. 

A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban. 

A világháború előzményei, kitörése és jellemzői. 

A holokauszt. 

 

9. Magyarország a világháborúk korában (1914-1945) 

A trianoni békediktátum és következményei. 

Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései. 

A magyar külpolitika a két világháború között. 
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A politikai rendszer főbb jellemzői. 

Társadalmi, gazdasági, ideológiai kérdések. 

Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években. 

Az antiszemitizmus megjelenési formái és a „zsidókérdés” Magyarországon. 

Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni harcokban. 

Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel. 

A holokauszt Magyarországon. 

 

10. A jelenkor (1945-től napjainkig) 

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 világgazdaság ellentmondásai. 

 

11. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a mindennapok jellegzetességei a Rákosi-

korban. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei; a megtorlás. 

A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban, életmód és mindennapok. 

A rendszerváltozás főbb eseményei. 

A piacgazdaságra való áttérés és következményei. 

A határon túli magyarság 1945-től. 

 

12. Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek 

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. 

 

Matematika 

 

- Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 

- Számelmélet, algebra 

- Függvények, az analízis elemei 
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- Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

- Valószínűség-számítás, statisztika 

 

Idegen nyelv 

IDEGEN NYELV 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köznyelvi beszédet a 

számára ismerős témákról. 

Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi élet legtöbb, akár 

váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs 

helyzethez. 

Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az ismerős 

témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, 

stílusa megfelelő. 

Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji 

sajátosságok és különböző stílusjegyek. 

Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a nagyrészt közérthető 

nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben. 

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 

Érettségi témakörök 

1. Személyes vonatkozások, család 

 

A vizsgázó személye, életrajza, életének 

fontos állomásai (fordulópontjai) 

Családi élet, családi kapcsolatok 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

Személyes tervek 

 

2. Ember és társadalom 

 

A másik ember külső és belső jellemzése 

Baráti kör 

A tizenévesek világa: kapcsolat a 

kortársakkal, felnőttekkel 

Női és férfi szerepek 

Ünnepek, családi ünnepek 

Öltözködés, divat 

Vásárlás, szolgáltatások (posta) 

Hasonlóságok és különbségek az emberek 

között 
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3. Környezetünk 

 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a 

lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása 

Növények és állatok a környezetünkben 

Környezetvédelem a szűkebb 

környezetünkben: Mit tehetünk 

környezetünkért vagy a természet 

megóvásáért? 

Időjárás 

 

4. Az iskola 

 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, 

pl. szakmai képzés, tagozat) 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, 

tanulmányi munka 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, 

fontossága 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, 

iskolai hagyományok 

5. A munka világa 

 

Diákmunka, nyári munkavállalás 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába 

állás 

6. Életmód 

 

Napirend, időbeosztás 

Az egészséges életmód (a helyes és a 

helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe 

az egészség megőrzésében, testápolás) 

Étkezési szokások a családban 

Ételek, kedvenc ételek 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 

gyorséttermekben 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, 

kórházak) 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, 

internet 

Kulturális események 

8. Utazás, turizmus 

 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés 

Nyaralás itthon, illetve külföldön 
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Utazási előkészületek, egy utazás 

megtervezése, megszervezése 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és 

hátrányai 

9. Tudomány és technika 

 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben 

10. Gazdaság 

 

Családi gazdálkodás 

A pénz szerepe a mindennapokban 

 

 

Földrajz 

 

1. Térképi ismeretek 

1.1. A térkép 

1.2. Tájékozódás a térképen, a térképpel 

1.3. Távérzékelés és térinformatika 

 

2. Kozmikus környezetünk 

2.1. A csillagászati ismeretek fejlődése. A Világegyetem 

2.2. A Nap és kísérői 

2.3. A Föld és mozgásai 

2.4. Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében 

 

3. A geoszférák földrajza 

3.1. A kőzetburok 

3.2. A levegőburok 

3.3. A vízburok földrajza 

3.4. A geoszférák kölcsönhatásai 

 

4. A földrajzi övezetesség 

4.1. A szoláris és a valódi éghajlati övezetek 

4.2. A vízszintes földrajzi övezetesség 

4.3. Az egyes övezetek egyedi jellemzői 

4.4. A függőleges földrajzi övezetesség 

 

5. Társadalmi folyamatok a 21. század elején 

5.1. A népesség földrajzi jellemzői 

5.2. Településtípusok, urbanizáció 

 

6. A világgazdaság jellemző folyamatai 

6.1. A nemzetgazdaságok és a világgazdaság 
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6.2. Integrációs folyamatok 

6.3. A globalizáció 

6.4. A monetáris világ 

 

7. Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Európában 

7.1. A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajzi sajátosságai 

7.2. Magyarország természeti adottságai 

7.3. Magyarország társadalmi jellemzői 

7.4. A hazai gazdasági fejlődés jellemzői 

7.5. Hazánk nagytájainak eltérő természeti és társadalmi-gazdasági képe 

7.6. A magyarországi régiók földrajzi jellemzői 

7.7. Természeti, kulturális és történelmi értékek védelme 

7.8. Magyarország környezeti állapota 

7.9. Az országhatárokon átívelő kapcsolatok 

 

8. Európa földrajza 

8.1. Európa általános természetföldrajzi képe 

8.2. Európa általános társadalomföldrajzi képe 

8.3. Az Európai Unió 

8.4. A területi fejlettség különbségei Európában 

 

9. Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi-gazdasági jellemzői 

9.1. A kontinensek általános természet- és társadalomföldrajzi képe 

9.2. Ázsia földrajza 

9.3. Ausztrália és Óceánia földrajza 

9.4. A sarkvidék földrajza 

9.5. Afrika földrajza 

9.6. Amerika földrajza 

 

10. Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei 

10.1. A globálissá váló környezetszennyezés és következményei 

10.2. A demográfiai és urbanizációs válság 

10.3. Élelmezési válság 

10.4. A mind nagyobb méretű fogyasztás és a gazdasági növekedés következményei 

10.5. A környezet- és a természetvédelem feladatai 

Biológia 

 

1. Bevezetés a biológiába 

1.1. A biológia tudománya 

1.2. Az élet jellemzői 

1.3. Fizikai, kémiai alapismeretek 

2. Egyed alatti szerveződési szint 
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2.1. Szervetlen és szerves alkotóelemek 

2.2. Az anyagcsere folyamatai 

2.3. Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) 

3. Az egyed szerveződési szintje 

3.1. Nem sejtes rendszerek 

3.2. Önálló sejtek 

3.3. Többsejtűség 

3.4. Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak 

4. Az emberi szervezet 

4.1. Homeosztázis 

4.2. Kültakaró 

4.3. A mozgás 

4.4. A táplálkozás 

4.5. A légzés 

4.6. Az anyagszállítás 

4.7. A kiválasztás 

4.8. A szabályozás 

4.9. Szaporodás és egyedfejlődés 

5. Egyed feletti szerveződési szintek 

5.1. Populáció 

5.2. Életközösségek (élőhelytípusok) 

5.3. Bioszféra 

5.4. Ökoszisztéma 

5.5. Környezet- és természetvédelem 

6. Öröklődés, változékonyság, evolúció 

6.1. Molekuláris genetika 

6.2. Mendeli genetika 

6.3. Populációgenetika és evolúciós folyamatok 

6.4. A bioszféra evolúciója 
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A KIFUTÓ KÉPZÉSEK SZAKMAI HELYI TANTERVEI 
 

Erdésztechnikus 

54 623 02 ERDÉSZTECHNIKUS 

 

A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 623 02 

Szakképesítés megnevezése: Erdésztechnikus 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
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Erdészet és vadgazdálkodás ágazat –erdésztechnikus (kifutó) 

 

tantárgyak 
Éves szakmai óraszám évfolyamonként 

9. 10. 11. 12. 

     

11624-16 

Természetvédelmi 

alapok 

Mezőgazdasági és erdészeti ismeretek 72 --- --- --- 

 Mezőgazdasági alapismeretek 36 --- --- --- 

 Erdészeti alapismeretek 36 --- --- --- 

Természettudományos ismeretek --- ---- 72 --- 

Természetvédelmi ismeretek --- --- 54+18 64 

Természetvédelmi alapok gyakorlat   144 32 

11600- 16 

Erdészeti 

alapismeretek 

Állattan 72 --- 0+36 --- 

Növénytan 72 72 0+36 --- 

Termőhely ismerettan --- 72 --- --- 

Műszaki alapismeretek --- 72 --- --- 

Erdészeti alapismeret gyakorlatok 144 72 36 --- 

10967-12 

Erdőművelés 

Erdőműveléstan --- --- --- 64 

Erdőműveléstan, erdővédelemtan 

gyakorlat 
--- --- --- 48 

11601-16 

Vadgazdálkodás 

Vadászattan --- --- --- 32 

Vadgazdálkodás gyakorlat --- --- --- 48 

11602-16 

Erdészeti géptan 

Erdészeti géptan --- 72 ---- --- 

Erdészeti géptan gyakorlat --- 36 ---- --- 

10972-12 

Erdőbecslés, 

erdőrendezés 

Erdőbecsléstan --- --- ---- 64 

Erdőbecslés, erdőrendezés gyakorlat --- --- ---- 32 

Választható 

tantárgyak* 

Gombaismeret   36 32 

Gombaismeret gyakorlat   144 32 

Etológia   36 32 

Ökológia   36 ---- 

Szakmai óraszámok: 360 (10) 396(11) 396 (11) 384 (12) 

Közismereti óraszámok 864 (24) 864 (24) 828 (23) 736 (23) 

összesen: 1224 

(34) 
1260 (35) 

1224 

(34) 
1120 (35) 

összefüggő szakmai gyakorlat ---- 140 140 --- 

 

Készült 5/2018. (VII.9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv alapján 

*Választható tantárgyak: Az 51/2012. EMMI rendelet 20.§ szerint az érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés tantárgyi órakerete a 2018/2019. tanévtől a tanuló által választott 

iránynak megfelelően kerül felhasználásra az iskola által biztosított lehetőségek közül. 
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54 623 02 ERDÉSZTECHNIKUS szakma (kifutó) 

 

   

  5/13. 

11497-12  

Foglalkoztatás I.  

Foglalkoztatás I. (foglalkoztatást elősegítő idegen 

nyelv) 
64 

11499-12  

Foglalkoztatás II.  

Foglalkoztatás II. (munkajogi, álláskeresési 

ismeretek) 
16 

11500-12 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és biztonság --- 

11600- 16 

Erdészeti alapismeretek 

Állattan --- 

Növénytan --- 

Termőhely-ismerettan --- 

Műszaki alapismeretek --- 

Erdészeti alapismeretek gyakorlatok  

10967-12 

Erdőművelés 

Erdőműveléstan 112 

Erdővédelemtan 96 

Erdőművelés, erdővédelem gyakorlat 64 

10968-12 

Erdőhasználat 

Erdőhasználattan 128 

Erdőhasználattan gyakorlat 48 

11601-16 

Vadgazdálkodás 

Vadászattan --- 

Vadgazdálkodástan 96 

Élőhelygazdálkodás 64 

Vadgazdálkodás gyakorlat 48 

11602-16 

Erdészeti géptan 

Erdészeti géptan 96 

Erdészeti géptan gyakorlat 32 

10972-12 

Erdőbecslés, erdőrendezés 

Erdőbecsléstan --- 

Erdőrendezéstan 64 

Erdőbecslés, erdőrendezés gyakorlat 32 

11603-16 

Erdészeti üzemgazdaság 

Erdészeti üzemgazdaságtan 96 

Erdészeti üzemgazdaságtan gyakorlat  

Osztályfőnöki  32 

Szakmai elmélet összesen 864 (27) 

Szakmai gyakorlat összesen 224 (7) 

Összesen: 1088 

Összefüggő szakmai gyakorlat --- 

Készült az 5/2018. (VII.9.) ITM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv alapján 
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A 11624-16 azonosító számú 

Természetvédelmi alapok 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

1. Mezőgazdasági és erdészeti ismeretek tantárgy  

A tantárgy tanításának célja 

A Mezőgazdasági- és erdészeti ismeretek tantárgy tanításának célja a tanulók 

agrárgazdálkodáshoz kapcsolódó ismereteinek megalapozása és elmélyítése. A tantárgy adjon 

tájékozottságot a magyar mező- és erdőgazdálkodás jellemzőiről, a gazdálkodás környezeti 

feltételeiről, módszereiről és céljairól. Formálja a tanulók ökológikus gondolkodás- és 

szemléletmódját. Jelenítse meg az ember szerepét a gazdálkodási folyamatban, nyújtson 

ismereteket a termőföldről, állatállományról és az erdőterületről, valamint az arra gyakorolt 

emberi hatásokról. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A természettudományos tantárgyak közül a biológia ismeretanyagával, a modulon belül 

szakmai ismeretek közül a Természetvédelmi ismeretek és a Természettudományos ismeretek, 

a Természet és tájföldrajz, és a Természetvédelmi alapok gyakorlat tantárgyak szakmai 

ismereteivel koherens információk. 

Témakörök 

Mezőgazdasági alapismeretek  

A mezőgazdasági termelés jelentősége, főbb ágazatai. A mezőgazdasági termelés története. A 

magyar mezőgazdaság fejlődési lehetőségei. EU és világ fejlesztési tendenciák. A 

mezőgazdasági termelés fő ágazatai. A mezőgazdasági termelés főbb ökológiai tényezői. A 

mezőgazdasági termelés környezete. Agrometeorológia és talajtan. Talajjavítás és 

talajvédelem. Növényi eredetű nyersanyagok előállítási folyamata. Talajművelés. Tápanyag-

utánpótlás. Szaporítás, növényápolás, betakarítás. Mezőgazdasági gépek. Mezőgazdasági 

vállalkozás gazdálkodásának alapfogalmai. A gazdálkodás feltételei. A mezőgazdasági 

vállalkozások pénzügyi menedzselése. Dísznövény termesztés. Szőlő-, gyümölcs termesztés. 

Zöldség termesztés, Háziállatok szaporítása, nevelése (szarvasmarha, sertés, baromfi). 

Általános takarmányozási ismeretek. 

Erdészeti alapismeretek   

Erdészet és erdőgazdálkodás. Erdészettörténet. Az erdőgazdálkodás szervezete és jogi háttere. 

Erdőgazdálkodás alapjai. Szakterületek, fogalmak. Termőhely ismerettani alapok. 

Állományalkotó fafajok. Erdészeti célállományok. Az erdőgazdálkodás folyamata, 

erdőfelújítás, erdőtelepítés, erdőnevelés, erdőhasználat, erdőbecslés. Dendrometriai 

alapismeretek. Az erdőtervezés folyamata, az erdőérték számítás. A természetközeli 

erdőgazdálkodás jellemzői, a közjóléti erdőgazdálkodás. Az erdővédelem. Vadászati, 

vadgazdálkodási alapismeretek. 

 

A képzés javasolt helyszíne: szaktanterem, hagyományos tanterem, laboratórium, tanerdő, 

terepi helyszínek 
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A tantárgy értékelésének módja: A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer 

szerint. 

 

2. Természettudományos ismeretek tantárgy  

A tantárgy tanításának célja 

A Természettudományos ismeretek tantárgy tanításának célja a tanulók a 

természetvédelemhez az erdészet és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó természettudományos – 

elsődlegesen kémiai, fizikai ismereteinek megalapozása és elmélyítése. A tantárgy adjon 

tájékozottságot a természetben, az ökológiai környezetben megfigyelhető 

természettudományos jelenségek elméleti hátteréről. Tegye őket képessé a folyamatok 

hátterében álló kémiai, fizikai törvényszerűségek megértésére, felismerésére, az ökológiai 

rendszerek ok-okozati összefüggéseinek értelmezésére. Formálja a tanulók 

természettudományos, gondolkodás- és szemléletmódját. Jelenítse meg az ember szerepét az 

egyes élettelen környezeti tényezők változásában, nyújtson ismereteket a természeti környezet 

állapotáról és az arra gyakorolt emberi hatásokról. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A természettudományos tantárgyak közül a biológia ismeretanyagával, a modulon belül 

szakmai ismeretek közül a Természetvédelmi ismeretek, a Mezőgazdasági és erdészeti 

ismeretek és a Természet és tájföldrajz tantárgyak szakmai ismereteivel koherens információk. 

 

Témakörök 

Az anyag és szerkezete  

A kémia, mint természettudomány szerepe a környezet megfigyelésében, vizsgálatában. A 

kémiai mérések célja, módszerei, kivitelezhetősége, mérési hiba, a mérésreprodukálhatóság. 

Az atomok és belső szerkezetük. A rendszám, a tömegszám fogalma, az izotópok és 

gyakorlati jelentőségük. A periódusos rendszer és az anyagmennyiség összefüggése. Az 

elemek tulajdonságainak és szerkezetük összefüggései. A z atomok közötti kötések és a 

kémiai képlet értelmezése. A kémiai kötések kialakulása. Az elektron negativitás szerepe az 

elsődleges kötések és másodlagos kölcsönhatások kialakulásában. Az ionos kötés és az 

ionrács (ásványok szerkezete) A fémes kötés és a fémrács (az elektromos-, és hővezetés, 

olvadáspont). A kovalens kötés és atomrács. A kötési energia. A molekulák képződése. Kötő 

és nem kötő elektronpárok. A molekulákat jellemző összegképlet és szerkezeti képlet. A 

másodrendű kötések. A hidrogénkötés szerepe. Az oldódás és az anyagszerkezet 

összefüggése. A molekulatömeg és a részecskék közötti kölcsönhatás. 

 

Anyagi rendszerek  

A nyílt és zárt anyagi rendszerek. Kémiai értelemben tiszta anyagok, egy-, két-, és 

többkomponensű keverékek. A homogén és heterogén rendszerek. Halmazállapotok, az 

anyagok tulajdonságainak és a halmazállapot-változásainak értelmezése. Az endoterm és 

exoterm változások. A gázok és gázelegyek, a gázelegyek jellegzetes tulajdonságai (abszolút-, 

relatív sűrűség, diffúzió). A folyadékok, oldatok, oldódás, oldhatóság, oldódási sebesség. Az 
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oldatok összetételének megadása (tömegszázalék, térfogatszázalék). Adott töménységű oldat 

készítése. Az ozmózis jelensége. 

 

Reakciók, reakciótípusok  

A kémiai reakciók feltételei, aktiválási energia, aktiválási komplex. A kémiai egyenlet, 

felírásának szabályai, a megmaradási törvények. A sztöchiometria. A reakciók 

energiaviszonyai. A képződéshő, reakcióhő, Hess-tétele, a reakciósebesség. A 

reakciósebesség környezeti változói. A sav-bázis reakciók. A savak, bázisok fogalma, a sav-

bázis párok, kölcsönösség, viszonylagosság. A savak-bázisok erőssége, a lúgok, savmaradék 

ionok. A pH és az egyensúlyi oxóniumion, illetve hidroxidion koncentráció összefüggése. A 

pH változása hígításkor, töményítéskor. A sav-bázis indikátorok működése. A sók, sóoldatok. 

Az oxidáció és redukció fogalma, az oxidálószer és a redukálószer fogalmának értelmezése. 

 

Az alapvető csoportok elemei és vegyületei  

Az oxigéncsoport és elemeinek vegyületei. Az oxigén elektronszerkezete, oxidációs száma, 

jellemző reakciói. Az ózon jellemzői, pozitív és negatív környezeti élettani hatásának 

magyarázata. A víz kémiai, fizikai jellegzetességei. Oldószer-, redoxi-, és sav-bázis funkciói. 

A kén és a kénvegyületek jellegzetes tulajdonságai a környezetben keletkező kénvegyületek 

természetvédelmi hatása. A nitrogén szerkezet jelentősége a légkörben. A nitrogén oxidjai és 

azok környezeti, természeti hatása. A szén oxidjai, a szénsav és sói. A széndioxid és a 

szénmonoxid élettani hatásának kémiai oka. 

 

A képzés javasolt helyszíne: szaktanterem, hagyományos tanterem, laboratórium 

A tantárgy értékelésének módja: A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer 

szerint. 

 

3. Természet és tájföldrajz tantárgy  

A tantárgy tanításának célja 

A Természet- és tájföldrajzi ismeretek tantárgy tanításának célja a tanulók a 

természetvédelemhez kapcsolódó természet- és tájföldrajzi ismereteinek megalapozása és 

elmélyítése. A tantárgy adjon tájékozottságot a Magyarország természetföldrajzi jellemzőiről 

az egyes tájegységekre jellemző alapvető felszínformákról, az azokat kialakító és formáló 

folyamatok szerepéről. Formálja a tanulók ökológikus gondolkodás- és szemléletmódját. 

Jelenítse meg az ember szerepét az egyes élettelen környezeti tényezők változásában, 

nyújtson ismereteket a táj állapotáról és az arra gyakorolt emberi hatásokról. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A természettudományos tantárgyak közül a biológia ismeretanyagával, a modulon belül 

szakmai ismeretek közül a Természetvédelmi ismeretek és a Természettudományos ismeretek 

tantárgy szakmai ismereteivel koherens információk. 

 

Témakörök 

A légkör és időjárás  
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A légkör szerkezete. A troposzféra felépítése és fizikai jellemzői. Az éghajlatot befolyásoló 

tényezők. A levegő felmelegedésének folyamata, törvényszerűségei. Az időjárási elemek. A 

felhő és csapadékképződés feltételei, folyamata, típusai. A légnyomás és a szél. 

Szélrendszerek, helyi szelek, ciklonok, anticiklonok és időjárásra gyakorolt hatásuk. Az 

időjárási elemek és a légszennyezés. 

 

A vizek szerepe a természeti környezetben   

A hidroszféra és tagolódása, a vizek éghajlat módosító hatása. Felszíni és felszín alatti 

vízkészletek Magyarországon. A felszíni vizek típusai, vízjárásuk és hatásuk a természeti 

környezetre. A vízburok, mint megújuló erőforrás. 

 

A kéreg anyagai és jellemzőik  

A kőzetburok Felépítése és a geológiai erők hatása. A kéreg nagy felszínformái. 

Felszínformáló külső tényezők szerepe a táj kialakulásában. A kőzetek csoportosítása, az 

egyes kőzetcsoportokhoz tartozó leggyakoribb kőzettípusok jellemzése.  

 

A tantárgy értékelésének módja: A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer 

szerint. 

4. Természetvédelmi ismeretek tantárgy  

A tantárgy tanításának célja 

A Természetvédelmi ismeretek tantárgy tanításának célja a tanulók a természetvédelem iránti 

fogékonyságának szakmai megalapozása az aktív, cselekvő természetvédelem, 

természetmegőrzés lehetőségeinek megismertetése. Alkosson fogalmat a természetvédelem 

szükségszerűségéről, intézményi hátteréről, feladatairól, hatásköréről. Formálja a tanulók 

gondolkodásmódját az egyes természeti értékek védelmének felelősségi körében. Jelenítse 

meg az ember szerepét a természeti értékek védelmében. Alapozza meg a tanulók az 

ökoturisztikai vendéglátás megtervezéséhez, kivitelezéséhez és gazdasági tevékenységéhez 

szükséges ismeretek megalapozása és elmélyítése. A tantárgy adjon tájékozottságot a 

Magyarország ökoturisztikai jellemzőiről és az ezekben rejlő lehetőségekről. Jelenítse meg 

ökoturisztika szerepét a természetvédelem,a gazdálkodás és a turisztika kapcsolatában. 

Nyújtson ismereteket az alapvető igazgatási, ügyviteli és gazdálkodási feladatokról. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A természettudományos tantárgyak közül a biológia ismeretanyagával, a modulon belül 

szakmai ismeretek közül a Természet- és tájföldrajz, a Természettudományos ismeretek és a 

Mezőgazdasági és erdészeti ismeretek tantárgyak szakmai ismereteivel koherens információk. 

 

Témakörök 

Természetvédelem alapjai  

A természetvédelem célja, feladatai, alapfogalmai. A természetvédelmi értékek csoportjai. A 

természeti értékeket veszélyeztető tényezők. Antropogén hatások a természetvédelemben. A 

védetté nyilvánítás folyamata, a védettségi fokozatok, védett, fokozottan védett értékek. Hazai 

és nemzetközi védelmi kategóriák. Helyi és országos jelentőségű védett természeti értékek. 
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A természetvédelem szervezeti háttere  

A természetvédelem szervezeti hátterének kialakulása, a hazai és nemzetközi fejlődés. A 

természetvédelem nagy jelentőségű nemzetközi egyezményei. A hazai természetvédelem jogi 

helyzete. Természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek, nemzeti parkok. A Natura 2000 

területek. Földtani, tájképi és víztani, kultúrtörténeti értékek védelme. 

 

Növénytani értékek védelme  

A növényfajok védelmének okai. A legfontosabb hazai moha, haraszt, nyitvatermő, 

zárvatermő fajok jellemző alaktani, élőhelyi, és populációbiológiai jellemzői. A 

legjellemzőbb klímazonális erdő és gyeptársulások. A fontosabb hazai elsődlegesen víz- és 

kőzethatás alatt álló fás és gyeptársulások. A homoki és tavi szukcesszió folyamata 

 

Állattani értékek védelme  

Az állatfajok védelmének okai. A legfontosabb védett hazai gerinctelen és gerinces állatfajok 

jellegzetes alaktani, élőhelyi és populációbiológiai jellemzői. A legjellemzőbb hazai 

állattársulások. 

 

Ökoturisztikai alapismeretek  

Az ökoturisztika látogató- és családbarát jellegének háttere. Az ökoturizmus célterületeihez 

kapcsolódó bemutatóhelyek típusai. Az ökoturizmus látogatói. Versenyképesség az 

ökoturizmus területén. Érték és elégedettség. Az élmény szerepe a turisztikai attrakciókban, a 

környezeti szemléletformálásban. Az interpretáció alapelvei és eszközei. Infrastruktúra 

szerepe, infrastrukturális igények. A hazai természetvédelmi bemutatóhelyek. Természeti 

területek látogatása. A természeti területek látogatásának motivációi, tevékenységek, 

szolgáltatások. A látogatók bemutatással és szolgáltatással kapcsolatos preferenciái. 

Látogatóbarát fejlesztések ökoturisztikai bemutatóhelyeken. Élmény- és szolgáltatásfejlesztés, 

élményszerűséget javító eszközök. Az információs hálózat. A tanösvény, tematikus 

bemutatóhelyek. Kommunikáció, a hatékony kommunikációs eszközök használata. 

Nyomtatott kiadványok. 

 

Igazgatási alapismeretek  

Jogi alapismeretek. Alkotmányos ismeretek. Államszervezet. Jogi szabályozás. Közigazgatási 

alapismeretek. A közigazgatás intézményrendszere. Közszolgálat és hivatás. Jogalkalmazás. 

Közigazgatási eljárás. Európa Uniós alapismeretek. Költségvetési gazdálkodási 

alapismeretek. Információbiztonsági és adatvédelmi alapismeretek. Szervezeti igazgatás. 

Ügyviteli rendszerek. Szabályozási ismeretek. 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

szaktanterem 

hagyományos tanterem laboratórium 

terepi gyakorlat 

erdőterület 
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rét, vízpart, mezőgazdasági terület 

 

A tantárgy értékelésének módja: 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

 

5. Természetvédelmi alapok gyakorlat tantárgy 

A tantárgy tanításának célja 

A Természetvédelmi alapok gyakorlat tantárgy célja a tanulok szakmai képzése során 

megszerzett elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának elmélyítése. A szakmai fogások, 

készségek, jártasságok megfelelő szintű kialakítása. A munkafolyamatok megismerése az 

egyes munkákra fordított időszükséglet megismerése. A gyakorlat formálja a tanulók 

munkakultúráját, a munkafolyamatok során a megfelelő precizitást, fejleszti a 

gyakorlatorientált szemlélet és gondolkodásmódját. A gyakorlati tevékenység során 

megismerik a gazdasági életben alkalmazott alapvető kézi és gépi eszközöket, használatuk 

közben elsajátítják a biztonságos munkavégzés módját. Tevékenységük során munka 

(gyakorlati) naplót vezetve a rendszerezett ismeretszerzés és feldolgozás képességének 

birtokába jutnak. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Természetvédelmi alapok gyakorlat tantárgy a közismereti tantárgyak közül elsőlegesen a 

Biológia, a Matematika tantárgy ismeretanyagával, a modulon belüli szakmai tantárgyak 

közül pedig valamennyi elméleti tárggyal, ti. Mezőgazdasági és erdészeti ismeretek, a 

Természettudományos ismeretek, a Természet és tájföldrajz és a Természetvédelmi ismeretek 

tantárgyak szakmai ismereteivel ad koherens információt. 

 

Témakörök 

Mezőgazdasági alapismeretek  

Agrometeorológiai mérések. Szántóföldi talajvizsgálat. Szántóföldi munkák tervezése és 

szervezése. A talajművelés gépei. Szaporítóanyag gyűjtése és előállítása. Öntözés tervezése. 

Növényvédelem tervezése és szervezése. Betakarítási munkák tervezése és szervezése. 

Állattartó telepek működésének szervezése. Takarmányok begyűjtése és kezelése. 

 

Erdészeti alapismertek  

Erdészeti termőhelyismerettani gyakorlatok. Fa- és cserjefismereti gyakorlatok. 

Erdőtársulástani gyakorlatok. Kár- és kórokozók ismerete. Erdészeti állattan. Erdőműveléstani 

gyakorlatok.  Erdőhasználattani gyakorlatok. Dendrometriai gyakorlatok. Erdőbecsléstani és 

erdőérték számítási gyakorlatok. 

 

Kémiai mérések és számítások gyakorlat  

Melegedési görbe felvétele. Az olvadáshő mérése. Oldatkészítés, kristályosítás. Lecsapatás, 

szűrés, gázelőállítás, szublimáció, desztillálás. Vegyszerismeret, vegyszerjellemzés. 

Elektrolitok oldódása vízben, sav-bázis reakció, csapadékos reakciók. A pH mérése. 
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Koncentráció típusok: tömeg-, és térfogatszázalék számítások. Reakcióegyenletek felírása és 

rendezése. Sztöchiometriai számítások. 

 

Tájföldrajzi ismeretek  

A kőzetek csoportosítása, az egyes kőzetcsoportokhoz tartozó leggyakoribb kőzettípusok 

jellemzése. A hegyvidék, a dombság és a síkság tájtípusa. Az éghajlat és felszínformálódás 

kapcsolata a tájfejlődés folyamatában. A szél, a csapadék, a folyóvíz felszínformáló és 

tájképző hatása. A folyók szakaszjellege. A karsztosodás tájformáló hatása, felszínalaktani 

következményei. A bányászatból és a földfelszín megbontásából eredő felszínformálás. A 

talajképződés folyamata és összefüggései a felszínformáló folyamatokkal. Magyarország 

nagytájainak tájföldrajzi felosztása. Az Alföld és Kisalföld, az Alpokalja, a Dunántúli-

középhegység, az Északi-középhegység, a Mecsek és a Dunántúli –dombság tájföldrajzi 

sajátosságai. 

 

Ökológiai gyakorlatok  

A vizes életterek vizsgálata, makrogerinctelen patakvizsgálat (BISEL), makrofita vízvizsgálat. 

Mikroszkópos vizsgálatok (algák, vízi egysejtűek, gombák, növényi szövetek). Mikroklíma 

mérési módszerek, mikroklíma mérések. Talajszelvény vizsgálata, a genetikai talajtípus 

meghatározása, talajok fizikai, kémiai vizsgálata. A növénytakaró mennyiségi vizsgálata, 

cönológiai felvétel, vegetáció térképezés. Erdő és gyeptársulások meghatározása. A 

biomassza mérése eltérő társulástani viszonyok között. Anyagforgalmi és energiaáramlási 

viszonyok vizsgálata eltérő társulásokban. Fitoindikáció, ökológiai indikátorértékek 

alkalmazása. Ökológiai állapotértékelés (hatásvizsgálat). 

 

Felismerési gyakorlatok  

Védett növény és állatfajok felismerése, természetes, preparátum, és fényképfelvétel alapján. 

A legjellemzőbb ásvány és kőzetformák felismerése. Természetvédelmi jelentőségű földtani 

formák felismerése, azonosítása. Erdei klímazonális, intra- és azonális társulások felismerése, 

azonosítása. Gyeptársulások felismerése és azonosítása. Populációk és azok változásainak 

megfigyelése. Az ökokszisztéma anyag és energiaforgalmának vizsgálata. 

 

Természetvédelmi kezelések  

A természetvédelmi kezelés. A gyepterületek kezelése. A legelők, a fás legelők, legelőerdők 

kezelése. A vadföldek, gyümölcsösök kezelése. Atermészetvédelmi erdőterületek kezelése. A 

rekultiváció, revitalizáció, az élőhely rekonstrukció módszerei és folyamata a 

természetvédelmi kezelésbenA témakör részletes kifejtése 

 

Ökoturisztikai és igazgatási gyakorlatok  

Ökoturisztikai szállásadás és vendéglátás. Bemutatóhely fenntartása és üzemeltetése. 

Természeti területek látogatása. Környezeti nevelés és csoportvezetés. Ökoturisztikai 

marketing. Ügyviteli tevékenységek gyakorlata. Gazdálkodási és pénzügyi tevékenység. 

Számviteli, leltározási ismeretek. Projekt tervezés, kivitelezés, ellenőrzés. Pályázatfigyelés, 

pályázatírás. 
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A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

szaktanterem 

hagyományos tanterem  

laboratórium 

terepi gyakorlat 

erdőterület 

rét, vízpart, mezőgazdasági terület 

 

A tantárgy értékelésének módja: A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer 

szerint. 

 

A 11600-16 azonosító számú 

Erdészeti alapismeretek  

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

1. Állattan tantárgy  

 

A tantárgy tanításának célja 

Az erdészeti állattan tanításának célja, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik az erdei 

életközösségekben élő állatokat, azok életét és az erdőben betöltött szerepét ismerik. 

Tájékozottak legyenek az erdő- és vadgazdálkodás számára jelentőséggel bíró állatfajokról, a 

megismert fajok rokonsági kapcsolatairól, a fontosabb fajok életmódjáról, viselkedéséről, 

valamint azok morfológiai és anatómiai sajátosságaikról.  

A tantárgy megalapozza az Erdővédelem, a Vadászat és a Vadgazdálkodás tantárgyak 

tananyagát. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia (sejttan, szövettan, élettan, rendszertan), Földrajz (Magyarország földrajzi tájai), 

Kémia (talajkémia, a légkör kémiája) Fizika (légköri fizika, talajfizika) Erdővédelem (erdei 

károsítók védett álatok), Vadászat (vadászható és védett állatok ismerete, vadászai módjaik), 

Vadgazdálkodás (vadfajok élőhelyigénye, vadállomány-gazdálkodás, élőhely-gazdálkodás,) 

 

Témakörök 

Ízeltlábúak törzse  

A témakör részletes kifejtése 

Az ízeltlábúak törzsének általános jellemzése 

Rákok osztálya, pókok osztálya 

 

Rovarok osztálya  

A témakör részletes kifejtése 
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Egyenesszárnyúak rendje, kabócák rendje, poloskák rendje, bogarak rendje, kétszárnyúak 

rendje, lepkék rendje, hártyásszárnyúak rendje 

 

Gerincesek törzse, a halak, kétéltűek és hüllők osztálya  

A témakör részletes kifejtése 

A gerincesek törzsének általános jellemzése, halak osztálya, kétéltűek osztálya, hüllők 

osztálya 

 

Madarak osztálya  

A témakör részletes kifejtése 

Gólyaalkatúak rendje, lúdalkatúak rendje, sólyomalkatúak rendje, tyúkalkatúak rendje, daru-, 

lile-, sirályalkatúak rendje, galamb-, kakukk-, szalakótaalkatúak rendje, harkályalkatúak 

rendje, bagolyalkatúak rendje, verébalkatúak rendje 

 

Emlősök osztálya  

A témakör részletes kifejtése, rovarevők rendje, denevérek rendje, rágcsálók rendje, 

nyúlalkatúak rendje, ragadozók rendje, páratlanujjú patások rendje, párosujjú patások rendje 

 

A képzés javasolt helyszíne: 

A tantárgy elméleti képzés, amelynek fő helyszíne a tanterem, szaktanterem. 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

2. Növénytan tantárgy  

A tantárgy tanításának célja 

A Növénytan tantárgy tanításának célja, az erdei növényvilág megismerése, a fás növények 

termőhelyi igényének, jelentőségének társulásképességének elsajátítása, hogy alapját képezze 

az erdőben végzett munka szakszerű elvégzésének.  Adjon a tantárgy alapot az erdő és a 

növényvilág szeretetéhez, a természeti értékek tiszteletéhez.  Biztosítsa az alapokat a 

szakszerű munkavégzéshez, a tartamos gazdálkodáshoz. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia (sejttan, szövettan, élettan, rendszertan), Földrajz (Magyarország földrajzi tájai), 

Kémia (talajkémia, a légkör kémiája) Fizika (légköri fizika, talajfizika) Erdőművelés, 

Erdővédelemtan, Erdőrendezéstan (fafajok ismerete, termőhelyi igénye); Erdőhasználatan 

(fafajok jelentősége, tulajdonságai, fahibái, felhasználása), Vadászat (vadászható és védett 

állatok ismerete, vadászai módjaik), Vadgazdálkodás (vadfajok élőhelyigénye, vadállomány-

gazdálkodás, élőhely-gazdálkodás,) 

 

Témakörök 

Fenyők  
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A témakör részletes kifejtése 

Kéttűs fenyők, egytűs fenyők, soktűs fenyők, egyéb fenyő fajok 

 

Állományalkotó lombos fafajok  

A témakör részletes kifejtése 

Tölgyek, bükk, akác, nyárak, füzek 

 

Fontosabb lombos kísérő fafajok  

A témakör részletes kifejtése, gyertyán, hársak, juharok, szilek, kőrisek, szelídgesztenye, 

madárcseresznye, mézgás éger, bibircses nyír 

 

Egyéb kísérő fafajok  

A témakör részletes kifejtése 

Berkenyék, diók, vadalma, vadkörte, lepényfa, platánok, bálványfa, fehér eper, keskenylevelű 

ezüstfa 

Cserjék  

A témakör részletes kifejtése 

Sóskaborbolya, erdei iszalag, kökény, galagonyák, vadrózsa, málna, szedrek, meggyek, 

kecskerágók, bengék, somok, bodzák, bangiták, aranyeső, fagyal, borostyán, cserszömörce, 

mogyorós hólyagfa, közönséges mogyoró, 

 

Társulástani alapfogalmak  

A témakör részletes kifejtése 

Társulástani alapfogalmak, társulások térbeli és időbeli szerkezete, a zonáció és a szukcesszió, 

Magyarország növényföldrajza 

 

Fontosabb erdőtársulás-csoportok  

A témakör részletes kifejtése 

Klímazonális erdők, mészkerülő erdők, mészkedvelő erdők, erdősztyepp-erdők, nem 

természetszerű erdők, erdőtípus, típusjelző növények 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

A tantárgy elméleti képzés, amelynek fő helyszíne a tanterem, szaktanterem. 

 

A tantárgy értékelésének módja: A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer 

szerint. 

 

3. Termőhely-ismerettan tantárgy  

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgyi program elvégzése készítse fel a tanulókat egy adott terület (erdőrészlet) 

termőhelyi viszonyainak, ezen belül a klimatikus, a domborzati, talajtani és hidrológiai 

jellemzők helyszíni vizsgálatokkal történő megállapításra, valamint ezen tényezők 

összhatásának értékelésére. 
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A végzett tanulók legyenek képesek az előbbi adatok ismeretében a termőhelytípus, altípus és 

változat meghatározására.  

A termőhelytípus alapján tudják kiválasztani az optimális hozamot biztosító célállományt és 

erdőgazdasági eljárássort ( erdősítési, erdőnevelési módszerek stb.). 

Megítélhessék talaj-előkészítési, talajjavítási, tápanyag-utánpótlási és öntözési eljárások 

szükségességét, azok várható ökológiai és ökonómiai hatásait, ki tudják választani ezen 

eljárásoknak az adott helyzetben alkalmazható alternatíváit. 

Ismereteik birtokában részt vehessenek az erdőgazdasági tevékenységekben, mint 

középvezetők. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fizika (meteorológia, talajok fizikai tulajdonságai), kémia (meteorológia, talajok kémiai 

tulajdonságai), növénytan, erdőműveléstan (növények termőhelyi igénye), vadászat, 

vadgazdálkodástan, erdővédelemtan (az erdőben élő állatok élőhelyigénye). 

 

Témakörök 

Meteorológia  

A témakör részletes kifejtése 

Meteorológiai alapfogalmak, az időjárás elemei, éghajlattípusok, Magyarország éghajlata, az 

erdő éghajlata, az erdészeti klímaosztályozás 

 

Talajok képződése és a talajok tulajdonságai  

A témakör részletes kifejtése 

A talajképződés, a talajok fizikai és kémiai tulajdonságai, a talajok levegő- hő- és 

vízgazdálkodása, a talajok élőlényei, a talajok szervesanyag-tartalma, a humuszképződés, a 

talajok tápanya-gazdálkodása 

 

A talajok osztályozása  

A témakör részletes kifejtése 

A talajtípusok genetikai kialakulása, a romtalajok, a klímahatásra kialakult talajok, a 

vízhatásra kialakult talajok 

 

A termőhely  

A témakör részletes kifejtése 

A termőhely fogalma, a termőhelyi tényezők, a termőhely-osztályozás rendszere, 

Magyarország erdőgazdasági tájai 

 

A képzés javasolt helyszíne: 

A tantárgy elméleti képzés, amelynek fő helyszíne a tanterem, szaktanterem. 

 

A tantárgy értékelésének módja: A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer 

szerint. 

6. Műszaki alapismeretek tantárgy  
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A tantárgy tanításának célja 

Ismerje meg, és tudja alkalmazni az alapvető fizikai, műszaki összefüggéseket. Képes legyen 

a jelenségek felismerésére, magyarázatára, numerikus és mérési problémák megoldására. 

Ismereteit tudja összekapcsolni a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, a technikai 

eszközök működésével. A napjainkban felmerülő problémák lényegének megértése, a 

természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos problémák felismerése 

A tantárgy adjon természettudományos, elsősorban fizikai alapokat az erdészeti alapismeretek 

és a további szakmai modulok elsajátításához, elsősorban a termőhely-ismeret, géptan, 

erdőhasználattan, erdőbecslés, szakmai gyakorlatok tantárgyakhoz 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

Matematika (fizikai és szakmai számítások), kémia (az élő szervezetek működésének 

biokémiai, biofizikai alapjai), földrajz (Magyarország földrajzi tájai, domborzati és légköri 

viszonyai); termőhely-ismerettan (meteorológia, talajfizika) géptan (gépelemek, működési 

alapelvek)  erdőhasználatan (fakitermelés), erdőbecslés (műszeres mérések) 

 

Témakörök 

Testek mozgása  

A témakör részletes kifejtése 

Ismerje meg a testek különböző mozgásformáit, az azokat leíró mennyiségeket és a köztük 

lévő összefüggéseket. 

 

Dinamika, statika  

A témakör részletes kifejtése 

Ismerje fel és jellemezze a mechanikai kölcsönhatásokat. Ismerje a mozgásállapot-változások 

létrejöttének feltételeit, tudjon példákat említeni különböző típusaikra. Tudja értelmezni a 

testek egyensúlyi állapotát, az egyszerűgépek fogalmát. Ismerje a tömegközéppont fogalmát, 

tudja alkalmazni szabályos homogén testek esetén. Alkalmazza ismereteit az erdészeti géptan 

és erdőhasználattan tárgyakban. 

 

Folyadékok, gázok mechanikája   

A témakör részletes kifejtése 

Ismerje a felhajtóerő fogalmát, tudja alkalmazni a molekuláris erők hatását a 

közlekedőedények és hajszálcsövek esetében. Tudja értelmezni a gázok és folyadékok 

áramlásakor fellépő jelenségeket. Alkalmazza ismereteit a termőhely-ismerettan az erdészeti 

géptan és erdőhasználattan tárgyakban. 

 

Munkavégzés, teljesítmény  

A témakör részletes kifejtése 

Definiálja a munkát és a teljesítményt, tudja megkülönböztetni a különféle mechanikai 

energiafajtákat, tudjon azokkal folyamatokat leírni, jellemezni. Tudja alkalmazni a 
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mechanikai energia-megmaradás törvényét. Ismerje az energiagazdálkodás környezetvédelmi 

vonatkozásait. Ismerje és alkalmazza a teljesítmény és a hatásfok fogalmát. Alkalmazza 

ismereteit az erdészeti géptan és erdőhasználattan tárgyakban. 

 

Anyagok hőtani tulajdonságai  

A témakör részletes kifejtése 

Ismerje a hőmérséklet-változás hatására végbemenő alakváltozásokat. Legyen tájékozott 

gyakorlati szerepükről, tudja konkrét példákkal alátámasztani. Ismerje a hőkapacitás, fajhő 

fogalmát, szerepét a mindennapokban. Ismerje és alkalmazza a gáztörvényeket, tudja 

összekapcsolni a megfelelő állapotváltozással. Ismerje a különböző halmazállapotok 

tulajdonságait. Alkalmazza ismereteit a termőhely-ismerettan az erdészeti géptan és 

erdőhasználattan tárgyakban 

 

Anyagok elektromágneses tulajdonságai  

A témakör részletes kifejtése 

Értse az elektrosztatikai alapjelenségeket, és tudja ezeket elemezni és bemutatni hétköznapi 

jelenségek alapján. Értse az elektromos áram létrejöttének feltételeit, ismerje az áramkör 

részeit. Ismerje az elektromos áram hatásait és alkalmazásukat az elektromos eszközökben. 

Ismerje a galvánelem és az akkumulátor fogalmát, és ezek környezetkárosító hatását. Ismerje 

a mágneses mező jellemzésére használt fogalmakat és definíciójukat, tudja jellemezni a 

különböző mágneses mezőket. Ismerje a képalkotás fogalmát sík- és gömbtükrök, valamint 

lencsék esetén. Tudja alkalmazni a leképezési törvényt, tudjon képszerkesztést végezni 

tükrökre, lencsékre a nevezetes sugármenetek segítségével. Alkalmazza ismereteit a 

termőhely-ismerettan az erdészeti géptan és erdőhasználattan tárgyakban. 

A képzés javasolt helyszíne: 

A műszaki alapismeretek elméleti anyagának tanítása tantermi és szaktantermi körülmények 

között órarendi keretek között valósítható meg. 

A tantárgy értékelésének módja: A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer 

szerint. 

7. Erdészeti alapgyakorlatok  

A tantárgy tanításának célja 

A gyakorlati oktatás alapvető célja, hogy az elméletre alapozott gyakorlati ismeretekben 

megfelelően jártas, az erdőgazdálkodással kapcsolatos minden középfokú végzettséget 

igénylő tevékenység ellátására alkalmas - szakembereket képezzen. Olyan munkakultúrával 

rendelkező dolgozók, középvezetők képzése a cél, akik magas kooperációs készséggel, 

felelősségérzettel és kreativitással sikeresen oldják meg az erdő- és vadgazdálkodással 

kapcsolatos rájuk háruló gyakorlati feladatokat. 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az erdészeti és vadgazdálkodási alapismeretek modul valamennyi elméleti tantárgya, 

valamint az ezt követő szakképzés elméleti és gyakorlati tantárgyai. 

 

Témakörök 

Állattan  
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A témakör részletes kifejtése 

Alaktani gyakorlatok, felismerési gyakorlatok, élőhely vizsgálat, élőhelyismeret, 

gyűjteménykészítés, preparálás 

 

Fás szárú növények  

A témakör részletes kifejtése 

Morfológiai gyakorlat, felismerés, termőhely vizsgálat, termőhely értékelés, társuláscsoportok 

vizsgálata, meghatározása, gyűjtemény készítés, preparálás 

 

Lágyszárú növényekés növénytársulások  

A témakör részletes kifejtése 

Morfológiai gyakorlat, felismerés, termőhely vizsgálat, termőhely értékelés, társuláscsoportok 

vizsgálata, meghatározása, gyűjtemény készítés, preparálás 

 

Termőhely-ismerettan gyakorlatok  

A témakör részletes kifejtése 

Meteorológiai mérések, klíma meghatározás, a talajok fizikai kémiai tulajdonságai, 

talajszelvény vizsgálat, talajtípus meghatározás, termőhelytípus meghatározás 

 

A képzés javasolt helyszíne: 

A tárgy gyakorlati helyszíne alapvetően az erdő.  Az egyes témakörök jellege laboratórium, 

szertár, szaktanterem, tanterem használatát indokolják. A vegetációs idő változásai az 

időjárási viszonyok kényszerében a terepi gyakorlatok helyett is a szertári, tantermi 

foglalkozások jelenthetnek megoldást. Mindezek mellet törekedni kell arra, hogy a terepi 

gyakorlatok valós erdei körülmények között kerüljenek megtartásra. 

Az állattan gyakorlatok helyszínei a gyűjtemények (tanterem, szaktanterem, szertár) és a 

terepi lehetőségek (tanerdő, vadásztársasági területek, vadaskertek, vadasparkok, nemzeti 

parkok). 

A termőhely-ismerettan gyakorlatok helyszínei a meteorológiai mérőállomások, mérőhelyek 

(célszerű egy alapfelszereltségű mérőhely kialakítása a képző intézmény területén) 

talajvizsgálati laboratóriumok, valamint a tanerdőben, környező erdőterületeken fellelhető 

alkalmas talajszelvények. 

A növénytan gyakorlatok helyszínei a gyűjtemények (tanterem, szaktanterem, szertár) és a 

terepi lehetőségek (tanerdő, környező erdőterületek, nemzeti parkok). 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

A gyakorlati tevékenység során a tanuló önálló munkáját értékeljük. Az értékelésnél a 

személyes teljesítmény eredmény mellett a formai kivitelezést is vegyük figyelembe. A 

gyűjteményeknél, naplónál, rajzoknál a szép külalakot, a munkavégzésnél a tiszta, rendezett 

munkakörülményeket követeljük meg. 

A növény és állatfelismerésnél az ajánlott értékelés: 
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 teljesítmény érdemjegy 

 91-100 % 5 (jeles) 

 81-90 % 4 (jó) 

 71-80 % 3 (közepes) 

 61-70 % 2 (elégséges) 

 61 % alatt 1 (elégtelen) 

Egyéb követelmények: 

A kiadott 80 db-os fajlistából min. 60%-os felismerés. 

 

A 10967-12 azonosító számú 

Erdőművelés  

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

1. Erdőművelés tantárgy  

A tantárgy tanításának célja 

Olyan szaporítóanyag-termesztési, erdősítési és erdőnevelési ismeretek nyújtása, amelyek a 

gyakorlati oktatással kiegészülve a tanulókat alkalmassá teszik a kerületvezető erdész 

erdőművelési feladatainak ellátására, így elsősorban a kerületben folyó erdőművelési munkák 

közvetlen irányítására,vagy azok vállalkozóként való végrehajtására. 

A képzésben résztvevőknek legyen kellő áttekintése arról, hogyan illeszkedik az erdőművelés 

az erdőgazdálkodás teljes folyamatába. A szakmai alapozó tárgyakból és a különböző 

szakmai tárgyakból szerzett tudásukat képesek legyenek alkalmazni az egyes erdőművelési 

tevékenységekre. Legyenek tisztában az erdei ökoszisztémába való beavatkozások várható 

ökológiai következményeivel. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia (sejttan, szövettan, élettan, rendszertan, ökológia); földrajz (Magyarország földrajzi 

tájai); növénytan (fafajok ismerete, termőhelyi igénye, erdőtársulások), erdővédelemtan (az 

erdei betegségek); erdőrendezéstan; erdőhasználattan (fafajok jelentősége, tulajdonságai, 

fahibái, felhasználása) 

 

Témakörök 

Maggazdálkodás  

A témakör részletes kifejtése 

Magtermő állományok és ültetvények, maggyűjtési módok, magkezelés, magtárolás, 

fontosabb lombos fafajok magjának gyűjtése és kezelése, fenyőtoboz gyűjtése, magpergetés, 

magkezelés, magtárolás, a mag minőségi vizsgálata 

 

Csemetekerti alapfogalmak, szabadföldi és intenzív  csemetetermesztés  

A témakör részletes kifejtése 
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A csemetetermesztés alapfogalmai, a csemetekert tervezése, létrehozása, berendezése, 

csemetekerti talaj-előkészítés, tápanyag-utánpótlás, a csemetekerti vetés, a vetés gondozása, a 

csemete nevelése, ápolása, kiemelés, osztályozás, vermelés, szállítás, hidegágyas 

csemetetermesztés, burkolt gyökérzetű csemetetermesztés 

 

Fontosabb fafajok csemetetermesztése  

A témakör részletes kifejtése 

Tölgyek, bükk, akác, füzek, nyárak, fontosabb kísérő fafajok, fenyők 

 

Erdészeti növénynemesítés  

A témakör részletes kifejtése 

Az erdészeti növénynemesítés módszerei 

 

Mesterséges erőfelújítás, erdőtelepítés  

A témakör részletes kifejtése 

Terület-előkészítés, talaj-előkészítés, erdősítés csemeteültetéssel, magvetéssel, 

dugványozással, erdősítések ápolása és védelme, pótlás, elegyítés, erdősítési technológiák, 

erdősítési terv, erdősítések műszaki átadása 

 

Erdősítés különleges termőhelyi viszonyok között  

A témakör részletes kifejtése 

Árterületek erdősítése, lápterületek erdősítése, homok területek erdősítése, szikesek, kopárok 

erdősítése 

 

Különleges rendeltetésű erdők  

A témakör részletes kifejtése 

Védelmi rendeltetésű erdősítések és fásítások, egészségügyi, turisztikai és oktatás-kutatási 

célú erdősítések és fásítások 

 

Erdőnevelés  

A témakör részletes kifejtése 

Tisztítások, gyérítések, nyesés, a nevelővágások besorolása, szervezése, kivitelezése, 

fontosabb fafajok nevelés, rontott erdők átalakítása 

 

Erdőgazdasági üzemmódok és természetes felújítások  

A témakör részletes kifejtése 

Vágásos, átalakító és szálaló üzemmód. Felújítás magról és sarjról. 

 

A képzés javasolt helyszíne: 

A tantárgy elméleti képzés, amelynek fő helyszíne a tanterem, szaktanterem. 

 

A tantárgy értékelésének módja: A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer 

szerint. 
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2. Erdővédelemtan tantárgy 

 

A tantárgy tanításának célja 

A képzésben résztvevő váljon képessé az erdő gyakoribb betegségeinek felismerésére, 

meghatározására. Rendelkezzen azokkal az alapvető ökológiai ismeretekkel, amelyek 

birtokában képes megítélni a betegség súlyát, annak várható lefolyását. Tudjon előrejelzést 

adni a fontosabb és gyakoribb betegségek fellépésére. Legyen képes a védekezés 

szükségességének meghatározására, a védekezés megszervezésére. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia (sejttan, szövettan, élettan, rendszertan, ökológia); földrajz (Magyarország földrajzi 

tájai); növénytan (fafajok ismerete, termőhelyi igénye, erdőtársulások), erdőműveléstan; 

erdőrendezéstan; erdőhasználatan 

 

Témakörök 

 

Általános erdővédelemtan  

A témakör részletes kifejtése 

Az erdei ökoszisztéma jellemzői, összetevői, működése, a táplálkozási lánc, az erdő 

betegségei, a járvány és a gradáció, az előrejelzés formái módszerei 

 

Általános erdővédelmi technológia  

A témakör részletes kifejtése 

Az erdővédelemben alkalmazott védekezési módok, a növényvédelemben alkalmazott 

eszközök, gépek, a növényvédőszerek, a növényvédelem biztonsági szabályai 

 

Részletes erdővédelemtan és a hozákapcsolódó védekezési technológiák  

 

A témakör részletes kifejtése 

A fenyő csemetekertekben és erdősítésekben előforduló betegségek és az ellenük való 

védekezés, a fenyő állományokban előforduló betegségek és az ellenük való védekezés, a 

tölgy csemetekertekben és erdősítésekben előforduló betegségek és az ellenük való 

védekezés, a tölgy állományokban előforduló betegségek és az ellenük való védekezés, a nyár 

csemetekertekben és erdősítésekben előforduló betegségek és az ellenük való védekezés, a 

nyár állományokban előforduló betegségek és az ellenük való védekezés, más fontosabb, 

főfafajokon és kísérő fafajokon előforduló betegségek és az ellenük való védekezés, a vadkár 

és az ellene való védekezés, a gyomnövények életformája, a gyomszabályozás 

 

A képzés javasolt helyszíne: 

A tantárgy elméleti képzés, amelynek fő helyszíne a tanterem, szaktanterem. 
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A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

3. Erdőművelés, erdővédelem gyakorlat tantárgy 

  

A tantárgy tanításának célja 

A gyakorlatok alapvető célja, hogy az elméletre alapozottan a gyakorlati ismeretekben is 

megfelelően jártas, az erdőműveléssel, erdővédelemmel kapcsolatos minden középfokú 

végzettséget igénylő tevékenység ellátására alkalmas szakembereket képezzünk. Olyan 

munkakultúrával rendelkező dolgozók, középvezetők képzése a cél, akik magas kooperációs 

készséggel, felelősségérzettel és kreativitással, sikeresen oldják meg a rájuk háruló 

erdőművelési és erdővédelmi gyakorlati feladatokat. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia tantárgy ökológiai témaköre az erdészeti és vadgazdálkodási alapismeretek modul 

valamennyi elméleti és gyakorlati tantárgya, valamint az ezt követő szakképzés elméleti és 

gyakorlati tantárgyai, kiemelten az erdőműveléstan és erdővédelemtan elméleti tárgyak. 

 

Témakörök 

Maggazdálkodás  

A témakör részletes kifejtése 

Maggyűjtés, magkezelés, magtárolás 

 

Csemetetermesztés  

A témakör részletes kifejtése 

Talaj-előkészítés magvetés, dugványozás, csemetenevelés, kiemelés, osztályozás, vermelés, 

szállítás, intenzív csemetetermesztés természetes felújítások, kórokozók és károsítók 

felismerése, védekezési technológiák 

 

Erdősítés  

A témakör részletes kifejtése 

Terület- és talaj-előkészítés, erdősítés csemeteültetéssel, magvetéssel és dugványozással, 

erdősítések ápolása, pótlása, elegyítése 

 

Erdőnevelés  

A témakör részletes kifejtése 

Fejlődési szakaszok, fák osztályozása, tisztítások, gyérítések, egészségügyi vágások jelölése 

 

Erdővédelem  

A témakör részletes kifejtése 

Kórokozók és károsítók, kórképek és kárképek felismerése, előrejelzés, védekezési 

technológiák 
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A képzés javasolt helyszíne: 

A tárgy gyakorlati helyszíne alapvetően az erdő.  Az egyes témakörök jellege, pl. a 

betegségek felismerésének gyakorlása a szertár, szaktanterem, tanterem használatát 

indokolják. A vegetációs idő változásai az időjárási viszonyok kényszerében a terepi 

gyakorlatok helyett is a szertári, tantermi foglalkozások jelenthetnek megoldást. Mindezek 

mellet törekedni kell arra, hogy a terepi gyakorlatok valós erdei körülmények között 

kerüljenek megtartásra. 

Az egyes gyakorlatok lehetőleg munkáltató jellegűek legyenek, a tanulók a maggazdálkodási, 

csemetetermesztési, erdősítési erdőnevelési, természetes felújítási feladatokat ténylegesen 

hajtsák végre. 

A betegségek felismerésének gyakorlására ugyancsak a terepi körülményeket kell előtérbe 

helyezni, gyűjteményeket csak azoknál a kórokozóknál, károsítóknál alkalmazzunk, 

amelyeket elérhető távolságon belül természetes környezetükben nem találunk meg. 

A védekezési technológiákat lehetőleg üzemi körülmények között mutassuk be. Erre jó 

lehetőséget kínálnak a tanulmányutak. A gyakorlati elvégzés bemutatási lehetőségének 

hiányában képeket, fotókat, filmeket használhatunk. 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

 

A 10968-12 azonosító számú 

Erdőhasználat  

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

1. Erdőhasználattan tantárgy  

A tantárgy tanításának célja 

Nyújtson korszerű középszintű erdőhasználattani ismereteket a fakitermelési 

munkafolyamatokról, az arra ható tényezőkről. Adjon szilárd középfokú ismereteket a 

fahasználat eszközeiről, a munkaműveletek biztonságos végrehajtásáról, a munkák tér és 

időbeli rendjéről, amelyek ismeretében a fahasználati munkák irányítását középszintű 

vezetőként el tudják látni.  

Neveljen olyan önálló gondolkodású, a munkahelyi körülmények között döntés- és 

cselekvőképes szakembereket, akik a fakitermelés és anyagmozgatás különböző 

munkaműveleteit, a faanyag felhasználását képesek gazdaságosan végrehajtani. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

Témakörök 

 

Faanyagismeret  

A fa tulajdonságai 

A fa felépítése 

Fontosabb fafajok makroszkópikus jellemzői 
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A fa kémiai tulajdonságai 

A fa fizikai tulajdonságai 

Fahibák 

 

A fahasználat feltételei  

Erdészeti feltáró hálózat 

Erdei szállító pályák 

A fahasználat munkahelyei 

A fahasználat eszközei 

A feltáró hálózat karbantartása 

 

A fahasználat végrehajtása  

A fakitermelés munkaműveletei 

A fadöntés végrehajtása 

A gallyazás, 

A választékolás 

A darabolás 

A felkészítés 

A készletezés,  

A számbavétel 

A fanyagmozgatás munkaműveletei 

A közelítés 

A kiszállítás 

A szállítás 

A rakodás 

A fahasználat balesetelhárító rendszabályai 

 

A fahasználat termelési folyamata  

A fahasználati munkarendszerek 

A rövidfás munkarendszerek 

A hosszúfás munkarendszerek 

A teljesfás munkarendszerek 

Az aprítéktermelő munkarendszerek 

      

 

A fahasználat tervezése  

A fahasználati tervek típusai 

A fahasználat éves tervezése 

A vágásbesorolás 

A választéktervezés 

A vágásszervezési terv 

 

A fa feldolgozása 
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A fűrészipar, fagyártmány termelés 

A fűrészipar gépei 

A fűrészipar termékei 

A rönktér 

A fűrészcsarnok 

A készárutér 

A fűrészáru gőzölése, szárítása 

A forgácslemezek gyártása 

A furnérgyártás 

A rétegelt lemezgyártás 

 

Erdei melléktermékek  

Az ásványi eredetű melléktermékek 

A növényi eredetű melléktermékek 

Ehető és mérges gombák 

Állati eredetű melléktermékek 

 

A képzés javasolt helyszíne: 

Az erdőhasználattan elméleti képzés elsősorban tantermi körülmények között történjen. A 

tanterem felszereltsége tegye lehetővé a szemléltetés különféle elektronikus, multimédiás 

eszközeinek alkalmazhatóságát. 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

 

2. Erdőhasználat gyakorlat tantárgy  

A tantárgy tanításának célja 

Nyújtson korszerű középszintű erdőhasználattani ismereteket a fakitermelési 

munkafolyamatokról, az arra ható tényezőkről. Adjon szilárd középfokú ismereteket a 

fahasználat eszközeiről, a munkaműveletek biztonságos végrehajtásáról, a munkák tér és 

időbeli rendjéről, amelyek ismeretében a fahasználati munkák irányítását középszintű 

vezetőként el tudják látni.  

Neveljen olyan önálló gondolkodású, a munkahelyi körülmények között döntés- és 

cselekvőképes szakembereket, akik a fakitermelés és anyagmozgatás különböző 

munkaműveleteit, a faanyag felhasználását képesek gazdaságosan végrehajtani. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

Témakörök 

 

Fahibák  

Az élő fán és a kitermelt faanyagon fellépő fahibák felismerése, gyakorlása lehetőleg 

természetes körülmények között. 
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Fadöntés  

A fadöntés műveletelemeinek gyakorlása. Hajkkészítés, döntővágás, törési léc és törési lépcső 

kialakítása 

A különböző súlyvonal helyzetű fák döntésének gyakorlása 

 

Gallyazás, darabolás  

A kidöntött fatörzs ágainak  történő szakszerű eltávolítása lombos fafajok és fenyők esetében. 

A húzott és nyomott öv értelmezése, alkalmazása a darabolásban. A darabolás szakszerű és 

biztonságos végrehajtása 

 

Választékolás  

A választékolás alapelvei és fogásai. A kidöntött és legallyazott faanyag erdei választékokra 

történő kijelölése az értéksorrend és a piaci kereslet figyelembe vételével.  

 

 

Készletezés  

A különböző erdei választékok szakszerű készletezése, sarangolása, máglyázása, készletezés 

végrehajtásának gyakorlása, a faanyag megóvása a tárolás során a károsodástól. 

 

Számbavétel  

A készletezett faanyag mennyiségének meghatározása, faanyag, sarang, hengeres faanyag 

köbtartalmának, értékének meghatározása, ezzel kapcsolatos nyomtatványok használata. 

 

Anyagmozgatás  

Rakodási munkaműveletek gyakorlása gépi eszközökkel és kézi rakodással. 

Kitermelt faanyag szállításra való előkészítése. 

 

Vágásszervezés 

A fakitermelés térbeli rendjének megtervezése, vágásszervezési terv részleteinek elkészítése. 

 

Választéktervezés  

Kitermelésre kerülő faállomány várható választék kihozatalának megtervezése különböző 

tervezési eljárások alkalmazásával 

 

Erdei melléktermékek 

Erdei melléktermékek gyűjtése, tartósításra való előkészítése. különböző növényi 

melléktermékek értékesítésre történő előkészítése 

 

A képzés javasolt helyszíne: 

A gyakorlatok minden esetben erdei körülmények között kerüljenek megszervezésre. A döntés 

első részében a munkaműveletek erre a célra szolgáló tanpályán is gyakorolhatók. Célszerű 

lehet a különböző gyakorlatok tananyagát összevonni és több alkalommal koncentráltan 
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gyakorolni. 

Tanerdő a gyakorlati képzés egyik legfontosabb eleme. 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

A 11601-16 azonosító számú 

Vadgazdálkodás  

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

1. Vadászattan tantárgy  

A tantárgy tanításának célja 

A vadászat tantárgy keretében sajátítják el a tanulók a vadgazdálkodás eredményeként 

jelentkező állományhasznosítással kapcsolatos ismereteket. Ennek keretében ismerkednek a 

vadászfegyverekkkel. a kiegészítő eszközökkel. Elsajátítják a vadászat szervezésének 

előírásait, az egyéni és társas vadászati módokat, azok megszervezését. Elsajátítják a 

hivatásos vadász állományhasznosítás során jelentkező feladatait, a sebzett vad utánkeresését, 

a lőtt vad kezelésére, tárolására vonatkozó előírásokat, a trófeák kikészítésének és bírálatának 

ismereteit, a vadbefogás módjait. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

Témakörök 

 

Fegyverismeret  

A sörétes és golyós vadászfegyverek felépítése, fő részei, sörétes és golyós lőszerek 

felépítése, kaliberek értelmezése.. Lőelmélet, vadászfegyverek belövése. 

 

Vadászati módok  

Egyéni és társas vadászati módok, vadászatok szervezése, a hivatásos vadász feladatai a 

vadászatok során. A vad sebesülésének jelei, utánkeresés. Lőtt vad kezelése tárolása, 

vadászetika, vadászebek alkalmazása, idomításának alapjai. Vadászati berendezések, trófeák 

kikészítése és bírálata  

 

Vadászati felszerelések, berendezések  

A vadász felszerelése,kiegészítő eszközök, távcsövek. A vadászati berendezések, magaslesek, 

földi lesek, cserkelő utak, lőállások, lőnyiladékok. 

 

Vadbefogás 

Apróbad befogásának módszerei, nyúlbefogás, szárnyas vad befogása, szőrmés vad 

csapdázás, ragadozó madarak csapdázása, élve fogó csapdák típusai, alkalmazásuk. 

A nagyvadbefogás módszerei, befogóudvar, nagyvadbefogás preparált takarmánnyal, 

őzbefogás hálóval, vaddisznó befogása 
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Trófeák kikészítése és bírálata  

 

Trófea fogalma, vadászható vadfajok trófeái. Az agancsok kifőzésének menete, agyarak 

preparálása, szőrmék kikészítése, preparálás alapjai. 

Trófeák bírálatának kialakulása, Nádler képlet, nemzetközi bírálati képletek, trófeák bírálata, 

pontozása, Méretfelvételi helyek, szépségpontok. 

 

A képzés javasolt helyszíne: 

 

Az elméleti képzés iskolarendszerben tantermi körülmények között történik. Javasolható 

azonban vadászházban, vadászterületen megszervezett tanóra is, különösen, ha ott a 

szemléltető anyag koncentráltabban áll rendelkezésre, illetve kisebb területen bemutatható 

és gyakorolható a társas vadászati módok térbeli rendjének kialakítása. 

A képzéshez gazdag szemléltető anyag beszerzésére kell törekedni. A tananyag számos 

eleme nem is sajátítható el kellő mélységben ezek nélkül. 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

2. Vadgazdálkodástan tantárgy  

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanítása során a tanulók megismerik a vadállományok gazdálkodásának alapjait, 

Az apróvad és nagyvad állományok kezelésének legfontosabb szabályait. Elsajátítják a 

vadállomány szabályozásának törvényszerűségeit. Megismerik a vadföld gazdálkodás és a 

vadtakarmányozás szakszerű végrehajtását, a vad által okozott kár felmérését és ellene való 

védekezést Megismerik a vadbefogás különböző módszereit, valamint az egyes 

vadbetegségek okozóit és az ellenük való védekezés lehetőségét, valamint a természetvédelem 

és a vadgazdálkodás kapcsolatát. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia, növénytani és állattani ismeretek 

 

Témakörök 

A vadállomány szabályozása  

A téma populáció dinamikai ismeretekkel indul, ezt követi az állomány szabályozásához 

szükséges ivararány meghatározása, a kormegoszlás szerepe. Tárgyalásra kerül a vadászatilag 

jelentős vadfajok állományainak hasznosítási modellje. Ezzel összefüggésben kitérünk a 

vadeltartó képesség meghatározására valamint a selejtezés szempontjaira. 

 

Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás  
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Ebben a témakörben kerül feldolgozásra a vadföldek kialakításának és művelésének ismerete. 

A rét- és legelőgazdálkodás szerepe, a természetes vadtakarmányok vadeltartó képességet 

befolyásoló szerepe. Megismerjük a vadföldön termesztett legfontosabb 

takarmánynövényeket és a mesterséges takatmányok növényeit és készítésük módjait. 

Megismerkedünk a vadgazdasági berendezésekkel valamint a vadetetés lehetőségeivel 

 

Vadkár és vadkárelhárítás  

A témakör felöleli a vadkár fogalmát, a vad által okozott kártételek formáit. Megismerjük a 

vadkárelhárítás biológiai, kémiai és mechanikai módszereit. Megismerjük a vadkár 

megelőzésének, térítésének valamint becslésének szabályait 

 

Vadegészségügy  

A témakör a vadbetegségekkel foglalkozik. Megismerjük a leggyakoribb vírusok, 

baktériumok, paraziták által okozott megbetegedéseket külön kiemelve az emberre is 

veszélyes betegségeket. Foglalkozunk a vadhús egészségügyi vizsgálatának szabályaival. 

 

Természetvédelem és vadgazdálkodás kapcsolata  

Érdekazonosság a természetvédelem és a vadgazdálkodás területén. Mindkét részről fontos a 

tudatformálás. 

Tárgyalásra kerül az élőhely fejlesztés és élőhely szerkezet sokféleségének megőrzése, a 

betelepülő fajok visszaszorítása, a  védett vadfajok élőhelyének biztosítása. Feldolgozásra 

kerül a vadvédelem nemzetközi egyezményeinek témája, a védettség biztosítása, a tilalmi 

idők kialakításának szempontjai. 

 

Vadállományok gazdálkodási feladatai  

A témakörben feldolgozásra kerül a vadgazdálkodás tervezése, az egyes nagyvadfajok, 

valamint apróvad fajok állományainak kezelése során felmerülő gazdálkodási feladatok 

elvégzése. 

 

Mesterséges vadtenyésztés 

A témakörben kerül feldolgozásra a mesterséges apróvad tenyésztés vadfajonkénti 

technológiái, a zárttéri nagyvadtenyésztés, a vadaskertek, vadasparkok vadállományának 

kezelése, és a mesterséges vadtartás egészségügyi kérdései 

 

A képzés javasolt helyszíne: 

Az elméleti képzés iskolarendszerben tantermi körülmények között történik. Javasolható 

azonban vadászházban, vadászterületen megszervezett tanóra is, különösen, ha ott a 

szemléltető anyag koncentráltabban áll rendelkezésre, illetve kisebb területen bemutatható és 

gyakorolható a társas vadászati módok térbeli rendjének kialakítása. 

A képzéshez gazdag szemléltető anyag beszerzésére kell törekedni. A tananyag számos eleme 

nem is sajátítható el kellő mélységben ezek nélkül. 

 

A tantárgy értékelésének módja 
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A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

3. Élőhelygazdálkodás tárgy  

A tantárgy tanításának célja 

Megismerni a vadászható állatfajok életmódját, élőhely igényét és ennek ismeretében az 

élőhely javításának lehetőségeit erdei, mezőgazdasági és vízi élőhelyek esetében. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia, ökológiai, állattani és növénytani ismeretek 

 

Témakörök 

Vadászható vadfajok életmódja, élőhelyigénye  

Vadgazdálkodás és vadászat szempontjából fontos vadfajok életmódjának megismerése. Az 

életmód és táplálkozás ismeretében az élőhelyi igények meghatározása. 

 

Élőhely ökológiai jellemzői  

Ökológiai alapfogalmak tisztázása, az élőlények és környezetük közötti kölcsönhatások 

elemzése. Táplálkozási kapcsolatok alakulása az ökológiai rendszerekben. Az élővilág 

anyagforgalma és a tápláléklánc. A populációk jellemző tulajdonságai, területhasználat, 

térbeli eloszlás, társas viselkedés. 

 

Mezei és füves élőhelyek jellemzői 

A mezei élőhelyekre jellemző klimatikus tényezők szerepe, a mezőgazdasági technológiák 

hatása, a ragadozók szerepe az apróvad állomány alakulásában. Füves területek kezelése 

élőhely szempontjából 

 

Határvegetációk, állományszegélyek szerepe 

Útszélek, vasútpartok, árokpartok gátoldalak jelentősége az élőhely minőségére. A nem 

szilárd burkolatú utak szerepe, a nád- és sásfoltok, szegélyek élőhelyi szerepe, gyomsávok, 

gyomfoltok szerepe az élőhely táplálék és búvóhely biztosításában. 

Táblaszegélyek kezelése, tárcsázott sávok kialakítása, ugaroltatás, parlag területek jelentősége 

 

Vadföldek kialakítása  

Vadföldek kialakításának általános szempontjai, vadföldek kialakítása apróvadas 

mezőgazdasági területeken. A vadföld jelentősége nagyvadas területeken. 

 

Erdei és egyéb fás vegetációk, élőhelyek javítása  

Fás vegetációk élőhelyben betöltött szerepének jelentősége, csenderesek kialakítása, 

erdősávok élettani hatása, cserjesorok jelentősége az élőhely biztonsága terén. 

 

Vízi élőhelyek fejlesztése  

A vízi élőhelyek fejlesztésének alapjai, mesterséges átalakítás lehetőségei, a táplálkozás 

feltételeinek javítása. A vonuló vízimadarak nyugalmának biztosítása. 
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A képzés javasolt helyszíne: 

Az élőhely gazdálkodás elméleti anyagának tanítása elsősorban tantermi körülmények között 

órarendi keretekben valósítható meg.  

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

 

4. Vadgazdálkodás gyakorlat tantárgy     

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja a vadászati tevékenység gyakorlatban történő 

elsajátítása és az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

Témakörök 

 

Vadfajok, vadnyomok, vadjelek  

Vadászható apróvadfajok és nagyvadfajok, valamint védett fajok felismerése, vadnyomok 

felismerése, a vad életjelenségeinek felismerése 

 

Fegyverismeret, lőgyakorlat  

A sörétes fegyver felépítése, részei, csőelrendezés 

A golyós vadászfegyverek felépítése, csövek kialakítása, zárszerkezetek, társzerkezetek. 

Lőgyakorlat sörétes és golyós fegyverrel. 

Fegyverek használatának szabályai és a lőkészség kialakítása, gyakorlása. 

 

Vadászat  

Különféle egyéni és társas vadászati módok szervezésének és lebonyolításának gyakorlása 

hajtóként és vadászként. 

 

Trófea kikészítése és bírálata 

Különböző trófeák kikészítésének megismerése és gyakorlása, kikészített trófeák bírálata a 

nemzetközi képletek alapján. 

Agancsok kikészítése, bírálata 

Agyarak kikészítése, bírálata 

Gerezna kikészítés 

Egyéb trófeák kikészítése 

 

Mesterséges vadtenyésztés   
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Az apróvad tenyésztés technológiáinak megismerése, vaddisznós kertek látogatása és a 

munkában való részvétel. A fácántenyésztés technológiája, tojástermelés, keltetés 

előkészítése, naposcsibe fogadása, elő, közép és utónevelésben való részvétel. 

Vadkacsatenyésztés technológiája. Vaddisznó zárttéri tartásának megismerése, disznóskert 

kialakítása, szarvas tenyésztés körülményeinek megismerése. 

 

Vadállomány-szabályozás  

Az ivararány, a kormegoszlás és a szaporulat ismeretében állomány hasznosítási modellek 

kialakítása és az állománydinamika értelmezése, vadeltartó érték és eltartható vadlétszám 

meghatározása 

Vadgazdálkodási berendezések  

Apróvad és nagyvad etetők, sózók, itatók készítése, kihelyezése a vadászterületre, 

takarmányok kihordása, vadetetők feltöltése. 

Magaslesek, földi leshelyek, emelt lőállások kialakítása 

 

Vadkárelhárítás, vadkárbecslés  

Erdei és mezőgazdasági vadkár felmérése, értékelése, becslése. Különböző vadkárelhárítási 

technológiák megismerése, építése, karbantartása. 

A biológiai védekezés lehetőségei 

A kémiai védekezés lehetőségei 

A mechanikai védekezés lehetőségei 

 

A képzés javasolt helyszíne: 

A gyakorlati képzés alapvetően terepi körülmények között, vadászterületen, apróvadtenyésztő 

telepen, zárttéri vaddisznós kertben történik. A tanulók a szakszemélyzet és a gyakorlati 

oktató irányítása mellett sajátítják el a gyakorlatban a szükséges technológiai ismereteket. 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

Egyéb követelmények: 

Nappali tagozaton 4+1éves képzés esetében a 12. és 13. évfolyamon 1 apróvad és 1 nagy 

társasvadászaton részvétel hajtóként (összesen 4 alkalom) 

Nappali tagozaton 2 éves képzés esetében a 13. és 14. évfolyamon 1 apróvad és 1 nagy 

társasvadászaton részvétel hajtóként (összesen 4 alkalom) 

Nappali tagozaton 4+1éves képzés esetében kötelező lőgyakorlat a 13. évfolyamon. 

Nappali tagozaton 2 éves képzés esetében kötelező lőgyakorlat a 14. évfolyamon. 

Az egyéb követelmények teljesítésének hiánya, az évfolyam megismétlésével jár 

 

A 11602-16 azonosító számú 
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Erdészeti géptan  

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

1. Erdészeti géptan tantárgy  

A tantárgy tanításának célja 

Az általános műszaki alapokra épülően nyújtson ismereteket erdőgazdálkodás, a 

vadgazdálkodás területén használatos erőgépek és speciális eszközök műszaki szerkezetéről, 

működésének elvéről. Váljanak alkalmassá a tanulók az erdőgazdasági munkákban 

alkalmazott gépi eszközökkel történő munkavégzésre. Sajátítsák el a biztonságos 

munkavégzés előírásait és a gépek karbantartására vonatkozó legfontosabb ismereteket. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

Témakörök 

Anyagismeret  

Műszaki életben használt anyagok csoportosítása, az eredeti tulajdonság, a 

feldolgozás és a felhasználás kapcsolata. Fémes anyagok csoportosítása, szerkezete, 

színfémek és ötvözetek. Acélok és öntött vasak csoportosítása, jellemző tulajdonságaik és 

felhasználási területeik. Ötvöző és szennyező anyagok fogalma, hatása a fémek 

tulajdonságaira. 

A legfontosabb vas-, réz- és alumínium ötvözetek csoportosítása, jellemző 

tulajdonságaik és felhasználásuk. Műanyagok jelentősége, alkalmazási területei, 

csoportosítása, megmunkálása. Tüzelőanyagok előállítása, fajtái és jellemző tulajdonságai. 

Motor-, hidraulika- és hajtóműolajok előállítása, fajtái és jellemző tulajdonságaik. 

Kenőzsírok, paszták. Korrózió fogalma, fajtái, megjelenési formái, korróziós károk 

jelentősége. 

Gépek, berendezések, alkatrészek, szerkezeti elemek üzem közbeni és átmeneti 

korrózióvédelme. 

 

Gépelemek  

Mechanikai alapfogalmak. Az erő fogalma az, erők összegzése, felbontása összetevőkre. 

Igénybevételek fajtái: húzó-, nyomó-, nyíró-, hajlító- és csavaró igénybevételek. Gépelemek 

fogalma, csoportosítása (oldható, nem oldható). Szegecskötések kialakítása, szegecskötési 

megoldások. Csavarkötések, csavarmenet származtatása: menetprofilok, menettípusok, 

mozgató és kötőcsavarok. Hegesztett kötések, forrasztott kötések. Csapszegek, kúpos és 

zsugor kötések. Csapágyak rugók csőkötések. Fogaskerekek, hajtásformák ( ékszíj, lapos szíj, 

dörzshajtás) 

 

Erőgépek szerkezete  

Motorok felépítése, működése, motorok tüzelőanyag ellátása. erőgépek teljesítmény átviteli 

rendszere. Erőgépek járószerkezete, kormányzása. Erőgépek hidraulika rendszere, vonó-, és 

függesztő-szerkezete. Az alváz és felépítmény szerepe, feladata, az erőgépek alváz 
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megoldásai. Az alvázak kialakítása és az egyes kivitelek jellemzése, az üzemeltetésre 

gyakorolt hatásuk.  

Erőgépek fékezése Fékezéssel kapcsolatos alapfogalmak és összefüggések (lassulás fogalma, 

meghatározása, fékút meghatározása, féktávolság meghatározása, fékkésedelem fogalma, 

értékei, a fékezés energiaegyensúlya). 

A fékek csoportosítása és jellemzése rendeltetésük, fékezőelemek kivitele működtetés módja 

szerint. Erőgépek elektromos berendezései, erőgépek karbantartása. 

 

Közlekedési ismeretek               

A szakhatóság által kiadott a mezőgazdasági vontatóvezetői jogosultság megszerzésére 

vonatkozó érvényben lévő tantervek szerint. 

 

A motorfűrész  

A motorfűrészek felépítése, fő szerkezeti részei. A motor működése, az erőátvitel. A 

vágószerkezet, vezetőlemez, lánc elemei, a lánckenés biztosítása, a lánc élezése. A biztonsági 

berendezések, rezgéscsillapítás, láncfék, visszacsapódás gátló. 

 

Talajművelő és csemetekerti gépek  

Talajművelő gépek( ekék tárcsák kultivátorok boronák) , a tápanyag utánpótlás gépei, szerves 

trágya, hígtrágya kijuttatása, műtrágya szóró gépek. Vetőgépek szerkezete felépítése, iskolázó 

gépek felépítése szerkezete. A vegyszerezés gépei, permetező és öntöző gépek 

 

Az erdősítés és az erdősítés ápolás gépei  

Terület előkészítő gépek: tuskózó, tuskóközelítő gépek 

Bozótirtók 

Vágástakarítók 

Teljes talaj-előkészítést végző gépek 

Részleges talaj-előkészítést végző gépek 

Ültetőgépek 

Az ápolás és tisztítás gépei 

 

A fakitermelés gépei  

Kérgező gépek, 

Forgógyűrűs kérgezőgép 

Mechanikus hasító gépek, 

Hidraulikus hasító gépek 

Aprító gépek 

 

Az anyagmozgatás gépei  

A közelítés gépei, közelítő kerékpárok, csörlők 

Sodronykötélpályák, sodronyköteles közelítő berendezések 

Csörlős közelítő eszközök 

Szorítózsámolyos közelítő eszközök 
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Kihordó gépek 

Rakodó gépek, markoló gépek, bakdaruk, targoncák 

A szállítás gépei 

 

Többcélú fakitermelő gépek  

Döntőgépek 

Döntő rakásoló gépek 

Gallyazó-daraboló gépek 

Döntő- gallyazó- daraboló gépek 

Teljesfa kitermelő gépek 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

 

2. Erdészeti géptan gyakorlat tantárgy  

A tantárgy tanításának célja 

A gyakorlat során sajátítsa el a gépelemek használatának lehetőségei, az erőgépekkel 

kapcsolatos ismereteket, alkalmazásuk módját. Ismerje meg a szakszerű beállításokat, a 

munkaeszközök kapcsolódási mechanizmusát. Sajátítsa el a gépek, munkaeszközök 

beállítását, a biztonságos munkavégzés előírásait. Váljon alkalmassá kisebb feladatok önálló 

elvégzésére. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

Témakörök 

Gépelemek, motorok karbantartása   

Az anyagkiválasztás műszaki, technológiai, gazdasági szempontjai. 

Anyagminőség meghatározása táblázatból, szabványokból. 

Fémek kézi és egyszerű gépi alakítása, A csavarkötések szerszámainak és eszközeinek 

megválasztása, Reteszkötés, ékkötés és beépítési megoldások, az össze- és szétszerelés 

szerszámai eszközei, műveletei. 

Rögzítő- és csapszeg kötések alkalmazása, anyaguk, szerkezeti megoldások, 

Szegecskötések szerszámainak és eszközeinek megválasztása, alkalmazása. 

Lágyforrasztás célja, alkalmazási területei, eszközei, forraszanyagok, 

Motorok működése, fődarabok elemeinek megismerése.  

Üzemanyag ellátás, kenés, hűtés, erőátvitel 

Karbantartás  

 

Motorfűrészek és motoros kézi eszközök   

A motorfűrész szerkezeti egységei 

A vágószerkezet karbantartása 

A vezetőlemez karbantartása 

Láncélezés 
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Az üzemanyag ellátó rendszer karbantartása 

A légszűrő tisztítása 

A motor karbantartása 

Motoros tisztító fűrészek, fűkaszák és adaptereik használata,karbantartása 

 

Erőgépek karbantartása  

Világítás ellenőrzése 

Kormány ellenőrzése 

Fékek, gumiabroncsok ellenőrzése 

Üzemanyag ellátó rendszer ellenőrzése 

 

Talajművelő gépek, eszközök beállítása  

Talajművelő gépek, eszközök megismerése 

Szerkezeti elemeinek mechanizmusának megismerése összekapcsolásuk gyakorlása 

A működtetés során fellépő beállítási helyek és értékel megismerése és gyakorlása 

A talajművelés minősége és a beállítás közötti kapcsolat összefüggései. 

 

Erdőgazdasági gépek beállítása, karbantartása  

Közelítő gépek karbantartása, 

Csörlők beállítása 

Hidraulikus rendszerek ellenőrzése 

Drótkötelek ellenőrzése, cseréje 

Munkavégző alkatrészek ellenőrzése, cseréje 

 

A képzés javasolt helyszíne: 

A gyakorlatokat elsősorban javítóműhelyekben kell megszervezni, ahol a karbantartások és 

beállítások gyakorolhatól, a gépek és eszközeik alkalmazásának gyakorlására a 

használatuknak megfelelő terepi környezet a legalkalmasabb. 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

A 10972-12 azonosító számú 

Erdőbecslés, erdőrendezés  

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

1. Erdőbecsléstan tantárgy  

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának a célja, hogy a tanulók ismerjék meg az erdő gazdasági beosztását, 

elsajátítsák az álló és fekvő fa köbtartalmának meghatározásához szükséges ismereteket. 

Képesek legyenek a faállományok fatömegének meghatározására. Ismerjék meg és tudják 
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használni a fatömeg méréshez szükséges segédeszközöket. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

Témakörök 

 

Az erdő területi beosztása  

Az erdő területi beosztása 

Az erdőtag 

Az erdőrészlet 

A részlet kialakítás 

 

Fatermési alapfogalmak  

A faállomány jellemzése 

A fatérfogat meghatározásának tényezői 

A faállomány mérhető jellemzői 

Az élőfa készlet, növedék 

A faállományok viszonyszámai 

 

Álló és fekvő fa térfogatának meghatározása  

Famagasság mérő eszközök 

Átmérő mérése, átlalók  

A fekvő fa térfogatának meghatározása  

A fekvő fa térfogatának meghatározására szolgáló táblázatok 

A szakaszos köbözés 

A kéregvastagság meghatározása 

Az erdei választékok 

Az álló fa térfogatának meghatározása 

 

Faállományok élőfa készletének meghatározása  

A törzsenkénti, vagy teljes felvétel 

Mintavételes fakészlet mérési eljárások  

Az egyszerű mintavétel 

A soros mintavétel 

A körös mintavétel 

A törzsszám  meghatározásán alapuló átlagfás eljárás 

 

A fatérfogat meghatározása  

Fatérfogat számítása fatömeggörbés eljárásokkal  

A fatermési táblás eljárások 

A körlapösszeg meghatározásával járó fatérfogat mérési eljárások 

Szögszámláló mintavételes eljárás 

Sávos mintavétellel kombinált szögszámláló felvétel 
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A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

 

2. Erdőrendezéstan tantárgy 

A tantárgy tanításának célja 

Nyújtson ismereteket az erdőrendezés szervezetéről, az erdőállományok  gazdálkodással 

összefüggő tervezési elemeiről. Adjon ismereteket az erdőrészlet adatainak értelmezéséről és 

a részlet szintű erdőtervezés elemeiről. Ismerjék és tudják kezelni az üzemi térképeket, 

legyenek képesek térkép alapján tájékozódni, határpontokat azonosítani és állandósítani. 

 

Témakörök 

 

Az erdőrendezés szervezete 

  Az erdőrendezés helye és szerepe az erdőgazdálkodásban 

Az erdőrendezés szervezeti keretei 

 

Az erdőállomány gazdálkodási tervek 

A körzeti erdőterv 

Az üzemterv 

Az üzemtervi kivonat és egyszerűsített üzemterv 

Az éves erdőgazdálkodási terv 

Az erdőtervezés előkészítő munkái 

Helyi irányelvek, termőhely feltárás előkészítése 

Előzetes jegyzőkönyv 

Termőhely feltárás 

Erdőleírás 

Átfogó, erdőterv szintű tervezés 

Záró tárgyalás, jegyzőkönyv 

Az erdőterv összeállítása 

 

Az erdőrészlet adatai, részletszintű tervezés 

A terepi munka, az erdőleíró lap kitöltése 

Az erdőrészlet állományának fafajonkénti leírása 

A fahasználati munkák tervezése 

Az erdőfelújítások tervezése 

 

Földmérés, térképészet 

Egyszerű kitűzési feladatok 

Kitűzés szögtűző prizmával 

Térképjelek 

Térképhasználat, méretarány, tájékozódás 

Térképkészítés, mérési adatok felhordása 
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A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

 

3. Erdőrendezés, erdőbecslés gyakorlat tantárgy  

 

A tantárgy tanításának célja 

Készítse fel a tanulókat a gyakorlatban alkalmazott fatömeg meghatározási eljárások 

alkalmazására Nyújtson ismereteket az erdőrendezés szervezetéről, az erdőállományok  

gazdálkodással összefüggő tervezési elemeiről. Adjon ismereteket az erdőrészlet adatainak 

értelmezéséről és a részlet szintű erdőtervezés elemeiről. Ismerjék és tudják kezelni az üzemi 

térképeket, legyenek képesek térkép alapján tájékozódni, határpontokat azonosítani és 

állandósítani. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika, geometria 

 

Témakörök 

 

Álló és fekvő fa köbtartalmának meghatározása  

Álló fa magasságának meghatározása 

A magasságmérés eszközeinek használata 

Az átmérő meghatározása 

Az ármérő mérésének  eszközei 

 

Állományok fatömegének meghatározása  

Teljes fatömeg felvétel 

Mintateres fatömeg felvétel 

Famagassági görbe szerkesztése 

 

Mintaterület kitűzése, térképészet  

Területkitűzés prizma segítségével 

Terület meghatározás, határpont azonosítás GPS segítségével 

 

Állomány leírás, L-lap kitöltése  

A terepi munka,  

Az erdőrészlet határainak beazonosítása 

Az erdőleíró lap kitöltése, állomány leírás fafajonként 

 

A képzés javasolt helyszíne: 

A gyakorlatok minden esetben erdőterülethez kötöttek. Ideális esetben az iskolához tartozó 

tanerdő a legalkalmasabb. 
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A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

A 11603-16 azonosító számú 

Erdészeti üzemgazdaság  

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

1. Erdészeti üzemgazdaságtan tantárgy  

A tantárgy tanításának célja 

A program célja olyan ismeretanyag biztosítása, melynek birtokában az itt végzett 

szakemberek mindegyik gazdálkodási formát ismerik. Képesek elvégezni a szükséges 

tennivalókat az erdészeti üzem, gépüzem és a vadgazdálkodás területén. Ismerik a 

vállalkozási életformát és képesek elindítani, üzemeltetni bármilyen erdészeti és 

vadgazdálkodási szakmával kapcsolatos vállalkozást. Adjon megfelelő szakmai, gazdasági 

ismereteket az erdészeti és a vadgazdálkodási üzemi gazdálkodás alapvető elemeiről, Készítse 

fel a tanulókat a gazdálkodással összefüggő jogi, gazdasági, munkaügyi kérdésekre.Váljanak 

alkalmassá a gazdálkodás bizonylatainak alkalmazására és értelmezésére. Legyenek képesek a 

gazdaságok középszintű vezetői feladatainak ellátására. 

 

1.1. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika (százalékszámítás, kamatszámítás); 

 

Témakörök 

Gazdasági alapfogalma 

Gazdálkodás, szükséglet 

A termelés tényezői 

Befektetett-, forgóeszközök 

Munkaerő, munkamegosztás 

Gazdasági koordináció 

 

Árugazdaság, piac 

A piac elemeI 

Kereslet, kínálat, ráfordítás, költség, hozam, termelési érték 

Gazdasági számítások A piac elemei 

Kereslet, kínálat, ráfordítás, költség, hozam, termelési érték 

Gazdasági számítások 

 

Kereskedelmi alapismeretek  

A kereskedelem fogalma jelentősége 

A kereskedelmi árubeszerzés 

Készletezés a kereskedelemben 

Kereskedelmi értékesítés 

Ár és árképzés 
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Kereskedelmi logisztika 

 

Szerződések  

Szerződés és biztosítékaI 

Szerződések fajtái 

Szerződések kötelező tartalma 

 

Adózás, számvitel  

Az adóztatás általános fogalmai jellemzői 

Az adók rendszerező elv szerinti csoportosítása 

Adónemek szerinti csoportosítás 

Az adózás rendje 

Az adózással kapcsolatos jogkövetkezmények 

Adóbevallás 

Számviteli bizonylatok 

Gazdasági tevékenység bizonylatai 

Pénztárkönyv, naplófőkönyv és bizonylatai 

 

Erdőgazdasági ügyvitel, bizonylati rend  

Erdészeti és vadászati munkák során használt bizonylatok kitöltésének, értelmezésének 

gyakorlása. Tudjon munkanaplót, számlát, szállítójegyet be-és kifizetési bizonylatot kitölteni, 

menetlevelet vezetni. 

 

Jogi ismeretek 

A jog és az állam eredete 

Az állam és a jog fogalma 

Általános jogelvek 

Az ember, mint jogalany  

Illetékesség, hatáskör 

Jogi alapfogalmak 

Jogintézmények 

Jogszabály és jogalkotás 

Jogrendszer, jogforrások 

Jogforrások hierarchiája 

Jogérvényesülés, jogalkalmazás 

 

Erdészeti, vadászati szakigazgatás  

Az erdőtörvény 

A vadászati törvény 

A fegyvertörvény 

A természetvédelem törvényi szabályozása 

Az erdészeti igazgatás szervezete 

A vadgazdálkodás szakigazgatási szervezete 
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Munkajogi ismeretek  

A munka törvénykönyvének sajátosságai 

A munkaviszony alanyai 

A munkáltató kötelezettségei 

A munkavállaló kötelezettségei 

Munkavégzés és a munka díjazása 

A munkaviszony és munkaszerződés 

A munkaviszony megszűnésének esetei 

Munkaügyi vita 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

 

2. Erdészeti üzemgazdaság gyakorlat tantárgy 

  

A tantárgy tanításának célja 

A gazdasági ismeretek birtokában váljon képessé arra, hogy a rá bízott értékek 

védelmét, bizonylati rendjét megismerve azok adminisztrációját is el tudja végezni. 

Szerezzen gyakorlatot az erdészeti és a vadászati üzemi tevékenység során 

szükséges bizonylatok kitöltésében, értelmezésében. 

Tudjon a gyakorlatban egyszerű költségvetési becslést végezni, árajánlatot 

összeállítani. 

Legyen képes a rá bízott dolgozók munkájának értékelésére, teljesítményük, 

munkabérük meghatározására és adminisztrációjára. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

Témakörök 

 

Munkanapló, erdősítések, támogatások elszámolása  

Munkanapló készítése, vezetése 

Erdősítések támogatása 

Költségvetés, ajánlat 

Erdészeti szakirányítás 

 

Bizonylatok  

Az erdészeti és a vadászati munkák során használt bizonylatok kitöltésének, értelmezésének 

gyakorlása. Tudjon számlát, szállítójegyet kitölteni, menetlevelet vezetni. 

 

Költségvetés, árajánlat készítés  

Egyszerű gazdasági tevékenység kiadásainak és bevételeinek megtervezése. 

Szakmai tevékenységről árajánlat készítése 



438 

 

 

Erdészeti, vadászati szakigazgatás  

Az erdészeti és a vadászati hatósági munka tanulmányozása, a szakigazgatás 

szervezeti felépítésének megismerése, a középfokú szakember szerepe az 

erdészeti szakirányításban. 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

Választható tantárgyak 

 

Gombaismeret  

68 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Gombaismeret tantárgy tanításának célja a gombák alaposabb megismerése, termőhelyi 

igényének, jelentőségének, társulásképességének elsajátítása, hogy alapját képezze a 

gombavizsgálói, gombaszakértői munka szakszerű elvégzésének.  Adjon a tantárgy alapot az 

erdő és a növényvilág szeretetéhez, a természeti értékek tiszteletéhez.  Biztosítsa az alapokat a 

szakszerű és felelősségteljes munkavégzéshez. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia (sejttan, szövettan, élettan, rendszertan), Földrajz (Magyarország földrajzi tájai), 

Kémia (talajkémia, a légkör kémiája) Fizika (légköri fizika, talajfizika) Erdőműveléstan, 

Erdővédelemtan, Vadgazdálkodástan (vadfajok élőhelyigénye, vadállomány-gazdálkodás, 

élőhely-gazdálkodás,) 

 

Témakörök 

Gombaélettan  4 óra 

A gombák alkotó anyagai és a gombasejt felépítése. A nagygombák testszerveződése. A 

gombák rendszerezése és nevezéktana. A nagygombák szaporodása. A gombák 

anyagcseréjének sajátságai. A gombákra ható környezeti tényezők. A víz és a hőmérséklet 

jelentősége a gombák életében. A földrajzi és a talajviszonyok befolyása a gombák 

megjelenésére. Az emberi tényezők szerepe a gombák életében és környezeti viszonyaiban 

 

Gombaismeret  40 óra 

Tömlősgombák: Csészegombafélék  - Papsapkagombafélék – Kucsmagombafélék –

Agancsgombafélék – Szarvasgombafélék családja 

Bazídiumos gombák: Kocsonygombafélék – Fülgombafélék – Rókagombafélék -

Palánkagombafélék – Korallgombafélék – Káposztagombafélék –Gerebengombafélék – 

Májgombafélék – Pecsétviaszgombafélék – Likacsosgombák – Laskagombafélék – 

Tinórufélék – Cölöpgombafélék – Nyálkásgombafélék – Csigagombafélék - Pereszkefélék – 

Döggombafélék – Csengettyűgombafélék –Galócafélék – Csiperkegombafélék – 
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Tintagombafélék – Kérészgombafélék – Harmatgombafélék – Pókhálósgombafélék – 

Galambgombafélék – Pöfetegfélék – Csillaggombafélék – Áltriflafélék – Szömörcsögfélék – 

Fészekgombafélék családja 

 

A gombák fogyasztása, felhasználása, a mérgezés veszélye              4 óra 

A gombák étkezési felhasználása és táplálkozási értéke. A gombafogyasztás lehetséges 

veszélyei. A gombafogyasztás okozta – nem mérgezéses eredetű – károsodások. A méreg és a 

mérgezés fogalma. A mérgezés létrejöttének feltételei. A gombatoxinok és a mérgező gombák 

csoportosítása veszélyesség szempontjából.  

 

Különböző típusú mérgezések                                                        4 óra 

Gyilkosgalóca mérgezések. Papsapkagomba mérgezések. Pókhálósgomba mérgezések. Az 

idegrendszerre ható mérgezések. Susulyka és párducgalóca típusú mérgezések. Hallucinogén 

gombák okozta mérgezések. Az immunrendszerre ható és allergén gombák. Gyomor-és 

bélbántalmakat okozó mérgezések. Diszulfiram típusú mérgezések. A gombák azonosítása 

mérgezés esetén. Gombamérgezések előfordulása hely és évszak, illetve időjárás szerint.  

 

Mérgezések megelőzése, elsősegélynyújtás, teendők mérgezés esetén  4 óra 

A gombamérgezések megelőzése. Az elsősegélynyújtás általános elvei gombamérgezés estén. 

A gombamérgezések bejelentése. A gombaforgalom egészségügyi ellenőrzése.  Gyógyhatású 

nagygombák 

 

Gombagyűjtés, forgalomba hozatal                                               4 óra 

A gomba gyűjtésének és tárolásának feltételei, szabályai. A gomba gyűjtésénél előforduló 

károsító tényezők. A gombák kereskedelmének és felhasználásának jogi szabályozása. 

Ellenőrzési, minősítési jogok és kötelességek a gomba forgalmazása és felhasználása során.  

A gomba forgalomba hozatalának feltételei és körülményei. A gombaárusítás engedélyezése 

és dokumentumai. A gomba árusítását kizáró tényezők. Az árusításra, étkezésre alkalmatlan 

gomba kezelése. A gomba forgalomból történő kivonásának szempontjai, dokumentumai. Az 

árusításra engedélyezett vadon termő gombafajok. A feltétellel árusítható és ehető 

gombafajok. A termesztésből származó gomba árusításának feltételei, körülményei. Árusítási 

engedély feltétele 

 

Gombatermesztés                                                                        4 óra 

A csiperketermesztés rövid jellemzése, technológiai szakaszai. A laskagomba termesztés 

rövid jellemzése, technológiai szakaszai. A sii-take gomba és egyéb, hazánkban ritkábban 

termesztett gombák termesztése 

 

A gomba felhasználása                                                               4 óra 

A gombák étkezési felhasználása és táplálkozási értéke. A gombatartósítás célja, módszerei. 

A tartósított gombakészítmények minősítésének szempontjai. A gomba előtartósítás és 

gombakonzerválás üzemi feltételei és nyersanyagai. A gombapor készítésének technológiája, 

a kibocsájtás feltételei. A nedves gombakészítmények előállításának feltételei, körülményei. 
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Gombatartósítás hűtéssel, liofilizálással. A gombaszárítmányok készítésének feltételei és 

technológiája.  

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

 

Gombaismeret gyakorlatok tantárgy 176 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A gyakorlati oktatás alapvető célja, hogy az elméletre alapozott gyakorlati ismeretekben 

megfelelően jártas, a vadon termő és termesztett gombák ismeretével, felhasználási 

lehetőségeivel, mérgezések felismerésével és az ilyenkor szükséges teendőkkel  kapcsolatos 

tevékenység ellátására alkalmas - szakembereket képezzen. Olyan szakemberek képzése a cél, 

akik magas fokú felelősségérzettel látják el a választott képesítésük által a rájuk háruló 

elméleti és gyakorlati feladatokat, hatékonyan tudják segíteni és megvédeni a gombagyűjtő – 

és fogyasztó lakosságot a mérgezések elkerülése érdekében a gyűjtés helyszínén és a piaci 

értékesítés során egyaránt. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az Erdészeti alapismeretek modul valamennyi elméleti tantárgya, valamint az ezt követő 

szakképzés elméleti és gyakorlati tantárgyai. 

 

Témakörök 

A gomba gyűjtése, tárolása                                                            4 óra 

A gomba gyűjtésének és tárolásának feltételei, szabályai. A gomba gyűjtésénél előforduló 

károsító tényezők. A termőtestek sérülése és bomlása. Befülledés. A tárolási időtartamok 

Gombaismeret                                                                            140 óra 

Tömlősgombák: Csészegombafélék  - Papsapkagombafélék – Kucsmagombafélék –

Agancsgombafélék – Szarvasgombafélék családja 

Bazídiumos gombák: Kocsonygombafélék – Fülgombafélék – Rókagombafélék -

Palánkagombafélék – Korallgombafélék – Káposztagombafélék –Gerebengombafélék – 

Májgombafélék – Pecsétviaszgombafélék – Likacsosgombák – Laskagombafélék – 

Tinórufélék – Cölöpgombafélék – Nyálkásgombafélék – Csigagombafélék - Pereszkefélék – 

Döggombafélék – Csengettyűgombafélék –Galócafélék – Csiperkegombafélék – 

Tintagombafélék – Kérészgombafélék – Harmatgombafélék – Pókhálósgombafélék – 

Galambgombafélék – Pöfetegfélék – Csillaggombafélék – Áltriflafélék – Szömörcsögfélék – 

Fészekgombafélék családja 

 

A gomba kereskedelme                                                                   4 óra 

A gombák kereskedelmének és felhasználásának jogi szabályozása. Ellenőrzési, minősítési 

jogok és kötelességek a gomba forgalmazása és felhasználása során. A gomba forgalomba 

hozatalának feltételei és körülményei. A gombaárusítás engedélyezése és dokumentumai. A 
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gomba árusítását kizáró tényezők. Az árusításra, étkezésre alkalmatlan gomba kezelése. A 

gomba forgalomból történő kivonásának szempontjai, dokumentumai 

 

Árusítható gombafajok                                                                   4 óra 

Az árusításra engedélyezett vadon termő gombafajok. A feltétellel árusítható és ehető 

gombafajok. A termesztésből származó gomba árusításának feltételei, körülményei. 

Az árusítási engedély feltétele 

 

A gombák felhasználása                                                               12 óra 

A gombatartósítás célja, módszerei. A tartósított gombakészítmények szempontjai. A gomba 

tárgyú szabványok. A gomba előtartósítás és gombakonzerválás üzemi feltételei és 

nyersanyagai. A gombapor készítésének technológiája, a kibocsájtás feltételei. A nedves 

gombakészítmények előállításának feltételei, körülményei. Gombatartósítás hűtéssel, 

liofilizálással. A gombaszárítmányok készítésének feltételei és technológiája. A szárított 

gomba tárolása, forgalmazása, állapotának minősítése. A szárított gombakészítmények 

minősítésének szempontjai. 

 

A gombák termesztése                                                                  12 óra 

A csiperketermesztés rövid jellemzése, technológiai szakaszai. A laskagomba termesztés 

rövid jellemzése, technológiai szakaszai. A sii-take gomba és egyéb,vbhazánkban ritkábban 

termesztett gombák termesztése 

 

A képzés javasolt helyszíne 

A tárgy gyakorlati helyszíne alapvetően az erdő, valamint az elárusító és a termesztéssel 

foglalkozó helyek.  Az egyes témakörök jellege a szertár, szaktanterem, tanterem használatát 

indokolják. A vegetációs idő változásai az időjárási viszonyok kényszerében a terepi 

gyakorlatok helyett is a szertári, tantermi foglalkozások jelenthetnek megoldást. Emellett 

törekedni kell arra, hogy a terepi gyakorlatok valós erdei, értékesítési és termesztési 

körülmények között kerüljenek megtartásra. 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

 

Etológia  

68 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

 

Az etológia tantárgy tanításának célja a tanulók az állatvilág iránti fogékonyságának szakmai 

megalapozása, az állattan speciális részterületének megismertetése. Formálja a tanulók 

gondolkodásmódját az egyes fajokhoz való viszonyulás körében. Alapozza meg a fajok 

interspecifikus és intraspecifikus kapcsolatait. A tantárgy adjon tájékozottságot az állatvilág 



442 

 

és az ember kapcsolatáról. Nyújtson ismereteket a változó természeti környezet hatására 

módosuló állatai viselkedés változásairól. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A természettudományos tantárgyak közül a biológia ismeretanyagával, a szakmai tantárgyak 

közül az állattan tantárggyal történő kapcsolódás. 

 

Témakörök 

A magatartás tudománya  2 óra 

Az etológia célja, feladatai, kialakulása. Helye a zoológiában. Kapcsolata a fiziológiával. Az 

etológia és a pszichológia. 

 

Etológiai alapfogalmak 8 óra 

Ösztönös viselkedés. A zárt genetikai program. Az appetitív vagy felderítő tevékenység.  

Konszummatív vagy végső szakasz. Feltétlen reflex. Taxis. Öröklött mozgáskombináció. 

Magatartásformák aktiválása egyszerű külső ingerrel. Előre meghatározott 

magatartáskombinációk megtanulása. Külső ingerek hatása a magatartás szerveződésére. 

Kulcsinger, szupernormális inger, vezérlő inger. Ambivalens magatartás. Pótcselekvés. 

Nyitott genetikai program. Imprinting. Etogram. 

 

A magatartás-szabályozás endogén tényezői 8 óra 

A belső állapot szerepe a magatartás megjelenésében. Az agykéreg és a kéreg alatti területek 

szerepe a viselkedés szabályozásában. Az ösztönös viselkedés alacsonyabb szintjei. A járás 

koordinációja és a mozgásszintek. Motivációs és kiváltó faktorok. A magatartás hormonális 

szabályozása. A receptorok érzékenysége és szűrőképessége. Afferencia-reafferencia. 

 

Létfenntartási magatartásformák 8 óra 

Támadás-menekülés. Mimikri jelenség: kontúrfeloldás, hamis kulcsinger kibocsátása, erős 

kontrasztváltozások, testméret-változtatás, figyelmeztető színek. Lakóhelykészítés. 

Vándorlás. Tájékozódás tereppontok megjegyzésével. A madarak térbeli tájékozódása. 

Helymeghatározás, navigálás.  

 

Anyagcserével kapcsolatos magatartásformák 2 óra 

Táplálkozás. a táplálkozás ritmusai. A táplálkozási viselkedés kulcsingerei. Az állatok ivása. 

 

Társas magatartásformák 8 óra 

Személyes távolság. Rangsor-dominanciaviszonyok. Lineáris rangsor. Monarchikus rendszer. 

Területtartás-territorialitás. Biológiai kommunikáció. Kommunikáció vizuális jelekkel. 

Kémiai kommunikáció. A fajtárs felismerése feromonok segítségével. A hangadás szerepe a 

kommunikációban. A madarak éneke. Az állatok játéka. 

 

Az állatok szaporodásával kapcsolatos magatartásformák 8 óra 
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A szaporodás ciklusossága. Évszakos ciklus. A holdfázis hatása a szaporodás ritmusára.       A 

nappalok hosszának hatása. Késleltetett implantáció, embrionális diapauza. A szaporodás 

szabályozása. A szülői gondoskodás és a terület eltartóképessége. Párválasztás. A szociális 

státusz és a territórium szerepe a párválasztásban. Vizuális jelzések szerepe a párválasztásban. 

Kémiai szignálok a párválasztásban. Párzás, ivadékgondozás. 

 

A tanulás biológiája  8 óra 

Pavlovi feltételes reflex. Instrumentális, operáns feltételes reflex. Gátlások. Kondicionálási 

formák. Következtetésen alapuló tanulás. Az állatok intelligenciájának összehasonlítása. 

Modellező magatartás. Rögzítés. tárolás, hosszútávú emlékezés.  

 

A magatartás genetikája   8 óra 

A mendeli törvények szerinti magatartások. Az öröklött mozgási sémák elemeinek sorrendjét 

meghatározó genetikai tényezők. Plasztikus magatartáselemek öröklődése. A tanulással 

kapcsolatos genetikai problémák. Komplex magatartásformák örökléstani vonatkozásai. Az 

állatpopulációk genetikai törvényszerűségei.  

 

A magatartás evolúciója   8 óra 

Tipológia. Szociális jelzések közötti megegyezések. Az anatómiai és magatartásbeli fejlettség 

közötti korreláció. A földrajzi izoláció. Szelekció.  

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

szaktanterem 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

 

Ökológia tantárgy  

36 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

 

Az ökológia tantárgy tanításának célja a tanulók az élővilág rendszere, szintjei iránti 

fogékonyságának szakmai megalapozása, az ökoszisztéma működésének megismertetése. 

Formálja a tanulók gondolkodásmódját az ökológiai szemlélet körében. Alapozza meg az élő 

és élettelen környezeti tényezők kapcsolatait.  

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A természettudományos tantárgyak közül a biológia ismeretanyagával, a szakmai tantárgyak 

közül az állattan, növénytan, termőhelyismerettan tantárggyal történő kapcsolódás. 

 

Témakörök 
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Bevezetés 2 óra 

Az ökológia fogalma, jelentősége a természetvédelemben, az erdő-és vadgazdálkodásban. Az 

élővilág szerveződési szintjei. 

 

Ökológiai tényezők 9 óra 

Az ökológiai tényezők hatásai-a tűrés. A fény. A fény hatása a növényekre. A fény hatása az 

állatokra. A hőmérséklet. A hőmérséklet és a növények. A hőmérséklet és az állatok. A víz. A 

víz és a növények. A víz. A víz és az állatok. A levegő. Domborzat és kitettség. 

 

A populáció  12 óra 

A faj és a populáció, a populáció jellemzése. A populációsűrűség,-eloszlás, a fajon belüli 

versengés. A populáció változásai: szaporodás, halálozás, be-és kivándorlás. Az 

alkalmazkodás. Alkalmazkodás a kórokozókhoz és az élősködőkhöz. Alkalmazkodás a 

fogyasztókhoz és a táplálékhoz. Alkalmazkodás a ragadozókhoz. A niche és az elterjedés. A 

különböző fajú populációk közötti kapcsolatok. A populáció korösszetétele, koreloszlások. A 

populáció ivararánya. Az egyedek területhasználata és térbeli eloszlása. Állománydinamika. 

 

Az ökoszisztéma  5 óra 

Az ökoszisztéma fogalma, jellemzői, a táplálkozási kapcsolatok. Tápláléklánc és 

táplálékpiramis. Életstratégiák. A legfontosabb szervetlen anyagok körforgalma. 

Szervesanyag és energiaforgalom.  

 

A bioszféra és a biomok 4 óra 

A biom fogalma, a tengerek. A trópusok. A mérsékelt öv. A hideg éghajlati öv és a 

hegyvidékek. 

 

Vadászati ökológia 2 óra 

Exponenciális és logisztikus növekedés. A bölcs hasznosítás elve, fenntartható hozam. 

 

Erdészeti ökológia 2 óra 

Ökológiai szempontok az erdőgazdálkodásban. 

 

 

A képzés javasolt helyszíne 

szaktanterem 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 
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10. évfolyamot követően 140 óra 

11. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Csemetekerti munkák, erdősítés ápolási munkák, vadgazdálkodási munkák, irányítással 

segítség erdőbecslési és faanyag felvételezési munkákban. 

 

A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Csemetekerti munkák, erdősítés ápolási munkák, vadgazdálkodási munkák, irányítással 

segítség erdőbecslési és faanyag felvételezési munkákban, felügyelettel erdőhasználati 

munkák, felügyelettel gépkezelési, felügyelettel gépkarbantartási munkák, segítséggel 

erdőrendezési és gyérítés jelölési munkák. 

 

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 

 

1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Csemetekerti munkák, erdősítés ápolási munkák, vadgazdálkodási munkák, irányítással 

segítség erdőbecslési és faanyag felvételezési munkákban, felügyelettel erdőhasználati 

munkák, felügyelettel gépkezelési, felügyelettel gépkarbantartási munkák, segítséggel 

erdőrendezési és gyérítés jelölési munkák. 
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Az ágazati szakmai érettségi vizsga témakörei (középszint) 

 

ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI 

ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI 

  
Szóbeli vizsga 

Általános szabályok 

A szóbeli vizsga a részletes követelményekben meghatározott mélységben gyakorlati 

szemszögből megközelítve a fogalmak definiálását, a megszerzett ismeretek felhasználásával 

az összefüggések magyarázatát, bemutatását, gyakorlati alkalmazását igényli a vizsgázóktól. 

 

A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői: 

A szóbeli vizsgán a vizsgázó a kihúzott tétel „A”, „B” és „C” feladataira válaszol. 

 

Témakörök: 

A szóbeli tételsor 20 tételből áll. A tételek 20-25%-át évente cserélni kell. 

A szóbeli tétel három feladatból áll: 

„A” feladat: állattani vagy növénytani ismeretekre vonatkozik; 

„B” feladat: műszaki ismeretekre vonatkozik. 

„C” feladat: termőhely ismerettanra vagy vállalkozási és szervezési ismeretekre vonatkozik. 

A három feladat között tartalmi átfedés nem lehet. 

 

„A” feladat: 

A feladatok 50%-ban az állattani és 50%-ban a növénytani ismeretek témaköreinek 

követelményei alapján kerülnek összeállításra. 

Állattan 

- vadászatilag jelentős nagyvadfajok, 

- vadászatilag jelentős apróvadfajok, 

- szőrmés ragadozók, 

- ragadozó madarak, 

- fészekrabló madarak. 

Növénytan 

- a fenyők, 

- állományalkotó lombos fafajok, 

- fontosabb lombos kísérő fafajok. 

 

„B” feladat: 

A feladatok 100%-ban a műszaki alapismeretek témaköreinek követelményei alapján 

kerülnek összeállításra. 

Műszaki alapismeretek 

- anyagismeret, 

- gépelemek, 

- motorok szerkezeti felépítése, 
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- motorok működése. 

„C” feladat: 

A feladatok 55-65%-ban a termőhely-ismerettani és 35-45%-ban a vállalkozási és szervezési 

ismeretek témaköreinek követelményei alapján kerülnek összeállításra. 

Termőhely-ismerettan 

- meteorológia. 

Vállalkozási és szervezési ismeretek 

- gazdasági alapfogalmak, 

- árugazdaság, piac, 

- vállalkozások, gazdasági társaságok 
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Mezőgazdasági gépésztechnikus 

54 521 05 

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZTECHNIKUS 

A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 521 05 

Szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági gépésztechnikus 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXI. Agrár gépész 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 50% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 50% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 

140 óra;  

2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 

A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

Agrár gépész ágazat – mezőgazdasági gépésztechnikus (kifutó) 

 

tantárgyak 
Éves óraszám évfolyamonként 

9. 10. 11. 12. 

Szakmai tárgyak     

1500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18 --- --- --- 

11906-16 

Agrárvállalkozási, 

kereskedelmi 

ismeretek 

Gazdálkodási ismeretek --- --- 36 32 

Gazdálkodási gyakorlatok --- --- --- 160 

11906-16 

Agrárvállalkozási, 

kereskedelmi 

ismeretek 

Gazdálkodási alapismeretek --- --- 54 64 

Gazdálkodási alapgyakorlatok --- --- 72 --- 
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10925-16 

Agrárműszaki alapok 

Géprajz, gépelemek, mechanika 108 72 --- --- 

Anyagismeret 72 --- --- --- 

Agrárműszaki alapok gyakorlat 108 72 --- --- 

Erőgépek10975-16 

Agrárműszaki 

erőforrások 

Erőgépek --- 72 36 32 

Erőgépek   36 32 

Erőgépek szakmai gyakorlat --- --- 72 64 

Erőgépek szakmai gyakorlat --- 90 72 --- 

11049-16 

Mezőgazdasági 

termelés gépei 

Munkagépek --- --- --- 64 

Munkagépek szakmai gyakorlat --- --- --- --- 

11908-16 

Mezőgazdasági 

ismeretek 

Mezőgazdasági ismeretek --- 72 --- --- 

Mezőgazdasági ismeretek 

szakmai gyakorlat 
--- 54 --- --- 

 Szakmai számítások   54 64 

Szakmai óraszámok: 306 

(8,5) 

432 

(12) 

396 

(11) 

352 

(11) 

összesen: 1170 1296 1224 1088 

összefüggő szakmai gyakorlat ---- 140 140 --- 
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54 521 05 

Mezőgazdasági gépésztechnikus szakma (kifutó) 

 

   

  5/13. 

11497-12  

Foglalkoztatás I.  

Foglalkoztatás I. (foglalkoztatást elősegítő idegen 

nyelv) 
64 

11499-12  

Foglalkoztatás II.  

Foglalkoztatás II. (munkajogi, álláskeresési 

ismeretek) 
16 

11500-12 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és biztonság --- 

10925-16 

Agrárműszaki alapok 

Géprajz, gépelemek, mechanika --- 

Anyagismeret --- 

Agrárműszaki alapok gyakorlat --- 

10975-16 

Agrárműszaki erőforrások 

Erőgépek 96 

Erőgépek szakmai gyakorlat 96 

11049-16 

Mezőgazdasági termelés 

gépei 

Munkagépek 128 

Munkagépek szakmai gyakorlat 128 

11050-16 

Gépek üzemeltetése a 

mezőgazdaságban 

Gépek üzemeltetése 128 

Gépjavítás 96 

Gépek üzemeltetése szakmai gyakorlat 224 

11908-16 

Mezőgazdasági ismeretek 

Mezőgazdasági ismeretek 64 

Mezőgazdasági ismeretek szakmai gyakorlat --- 

11906-16 

Agrárvállalkozási, 

kereskedelmi ismeretek 

Gazdálkodási alapismeretek --- 

Gazdálkodási alapgyakorlatok --- 

Osztályfőnöki  32 

Szakmai elmélet összesen 640 (20) 

Szakmai gyakorlat összesen 448 (14) 

Összesen: 1088 

Összefüggő szakmai gyakorlat --- 
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A 11498-12 azonosító számú 

Munkahelyi egészség és biztonság. 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák 

elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

Témakörök 

Munkavédelmi alapismeretek 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és 

munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló törvénykezési, 

szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi 

épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a munkakörülmények 

hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége, a 

munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének érdekében. A 

műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és 

szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai. 

 

Munkahelyek kialakítása 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

Szociális létesítmények 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  
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Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, 

lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. Tűzoltó 

készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezések. 

Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás 

 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése.  

Raktározás 

 Áruk fajtái, raktározás típusai 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

 

Munkavégzés személyi feltételei 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság orvosi 

vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek. 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás 

szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

Munkaeszközök biztonsága 

Munkaeszközök halmazai 

 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

Munkaeszközök dokumentációi 

 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei, és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-megfelelőségi 

nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, 

biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes 

munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi 

tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, védőberendezések 

kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai követelmények. 

 

Munkakörnyezeti hatások 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és 

keverékek, stressz). 
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Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások, valamint a 

veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a 

munkahelyen. 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi 

balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók részvételének 

jelentősége. 

 

Munkavédelmi jogi ismeretek 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A 

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a 

munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett szereplők 

(állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi 

XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek rendeleteinek szabályozási 

területei a további részletes követelményekről. A szabványok, illetve a munkáltatók helyi 

előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók 

feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó 

feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok. 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések. 

 Balesetek és munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. 

Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze. 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A 

választott képviselők szerepe, feladatai, jogai. 

 

A képzés javasolt helyszíne: A képzés elméleti jellegű, bármilyen szakteremben oktatható. 

 

A tantárgy értékelésének módja: A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer 

szerint. 

 

A 10925-16 azonosító számú 

Agrárműszaki alapok 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
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1. Géprajz, gépelemek, mechanika tantárgy  

 

A tantárgy tanításának célja 

A Géprajz, gépelemek, mechanika tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók gépészeti-

műszaki alapismerete elősegítse a gépészeti gondolkodásmód kialakulását, hozzájáruljon a 

műszaki feladatok megoldásához, a mezőgazdaságban alkalmazott berendezések, eszközök 

működésének megértéséhez. 

A tantárgyban megtanult géprajzi ábrázolások, a gépelemek működésének, szerkezeti 

felépítésének, a mechanikai törvényszerűségek szabályainak elsajátítása a gépészeti 

szakemberek tevékenységének alapját képezik.  

A tantárgy feladata a tanulók kombinatív, logikus gondolkodó-képességének fejlesztése, 

egyúttal az esztétikai igényességre nevelés is. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Rajz (vetületi ábrázolás), Kémia (anyagok szerkezete), Fizika (mechanika, statika) 

 

Témakörök 

Műszaki dokumentációk  

Műszaki dokumentációk, mint információhordozó elemek fogalma. 

Rajzlapméretek, méretarányok, feliratmezők, vonalak, szabványbetűk. 

Szabvány fogalma, rajztechnikai szabványok, előírások, méretarány, rajzlapok mérete. 

Rajzkészítés alapszabályai, felszerelések, szabadkézi és szerkesztett rajzok. 

Síkmértani szerkesztések, a műszaki életben gyakori geometriai szerkesztések. 

Ábrázolás képsík rendszerben. 

Egyenesek, sík-, térbeli-idomok ábrázolása két képsíkos rendszerben. 

Vetületi szabály és alkalmazása, párhuzamos és centrális vetítés. 

Axonometrikus ábrázolás: egyméretű, kétméretű, frontális. 

Síkmetszések fogalma, sík- és görbe felületű testek síkmetszése. 

Áthatások szerepe, az áthatás fogalma. 

Sík és görbe testek áthatása. 

Géprajz típusai, fajtái, jellemzői. 

Szabványos rajzok: alkatrészrajz, gyártási rajz, vázlatrajz, részlet-rajz, összeállítási rajz, 

elrendezési, telepítési rajz. 

Ábrázolás metszetekkel, a metszetek fajtái, metszetábrázolás szerepe, jelentősége. 

Metszetek származtatása. 

Egyszerű metszet jellemzői, alkalmazása, teljes metszet. 

Félnézet-félmetszet, kitörések használata. 

Összetett metszetek jellemzői, fajtái: lépcsős, befordított, kiterített metszet. 

Szelvény fogalma, alkalmazásának célja, elhelyezése. 

Méretmegadás, mérethálózat szabályai, elemei, betű és rajzjelei. 

Bázisfelület, az alapvonal fogalma. 



455 

 

Különleges méretmegadások, egyszerűsítések: ív, szög, sugár, él letörés, furat, kúposság, 

lejtés, szabványos alkatrészek. 

Ábrázolási egyszerűsítések, célja, fajtái, jelölése. 

Köríven elhelyezkedő furatok, ismétlődő egységek, szimmetrikus tárgy ábrázolása. 

Egyszerű gépelemek méretezett ábrázolása. 

Csatlakozó és mozgó alkatrészek jelölése. 

Tűrési, illesztési rendszer alapelvei, fogalmai, elméleti és gyártott méretek hibahatára. 

Szabványos tűrésértékek, osztályok, határméretek. 

Illesztés, tűrés jelölése műszaki rajzon, tűréstáblázatok használata. 

Felületminőség mérőszáma, felületi érdesség jellemzői, megadásának szabályai. 

Rekonstrukció szerepe a műszaki életben, rajzkészítés, rajzolvasás. 

Egyszerűbb alkatrészek, szerkezeti egységek rajzai, folyamatábrák jellemzői, műszaki leírás, 

gépkönyv használata. 

Rajzkészítés, rajolvasás szabályai. 

Diagramok, nomogramok rajzolása, olvasása, értékelése. 

 

Műszaki alapmérések  

Mérés, ellenőrzés fogalma, mértékegységek. 

Nemzetközileg használt, elfogadott mértékegységek. 

Méretek megadása, átszámítása. 

Mérési alapfogalmak, mérési hibák. 

Műszaki mérés eszközei, mérőeszközök. 

Hosszméretek mérése, szögek mérése és ellenőrzése. 

Hossz- és szögmérő eszközök (tolómérő, mikrométer, mérőóra, talpas tolómérő, 

mélységmérő, mechanikai és optikai szögmérő, mérőhasáb, idomszerek, menetmérők, 

ütésellenőrzés, derékszög-mérő stb.). 

Mechanikai, digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk. 

Külső-belső felületek mérésének eszközei. 

Alak- és helyzetpontosság mérése. 

Mérési pontosság, műszerhibák. 

Felületi minőség jelölése, mérésének eszközei. 

Mérési dokumentumok jelentősége, készítése. 

Mérési utasítások. 

Felületi érdesség ellenőrzése. 

Tengelyek ütésellenőrzése. 

Egyenesség, síklapúság, párhuzamosság, egytengelyűség, körkörösség ellenőrzése, mérése. 

Előrajzolás szabályai, eszközei. 

 

Gépelemek igénybevételének módjai  

Statikai és szilárdságtani alapismeretek. 

Mechanikai alapfogalmak. 

Az erő fogalma, az erők összegzése, felbontása összetevőkre. 

Igénybevételek fajtái: húzó-, nyomó-, nyíró-, hajlító- és csavaró igénybevételek. 
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Általános síkbeli erőrendszer eredőjének meghatározása szerkesztéssel. 

Egyensúlyi helyzetek, stabilitás. 

Méretezés húzásra, nyomásra. 

Méretezés hajlításra. 

Méretezés nyírásra. 

Méretezés csavarásra. 

Méretezés összetett igénybevételre. 

Nyomaték értelmezése. 

Összetett igénybevételek jellemzői. 

A kényszerek, a három erő egyensúlya. 

Fárasztó igénybevételek. 

A nyomás, a palástnyomás fogalma. 

Az igénybevételek hatására fellépő feszültségek. 

 

Kötőgépelemek 

Gépelemek fogalma, csoportosítása (oldható, nem oldható). 

Szegecsek, szegecskötések feladata, típusai. 

Szegecskötés ábrázolása részmetszettel, kitöréssel. 

Szegecskötések kialakítása, szegecskötési megoldások (átlapolt, hevederes, egysoros, 

többsoros), alkalmazási területük. 

Szegecskötés terhelése, igénybevétele. 

A szabványos szegecsek fajtái és fő alkalmazási területei. 

Szegecselési technológiák és eljárások szerszámai, eszközei, berendezései. 

Csavarkötések, csavarmenet származtatása: 

- menetprofilok, menettípusok, 

- mozgató és kötőcsavarok, 

- csavaranyák, csavarbiztosítások, 

- különféle csavarkötések, 

- csavarorsós mozgatószerkezetek. 

Csavarok, csavaranyák anyagainak jelölése, ábrázolása. 

Csavarozás és szerszámai, csavarmeghúzási nyomaték korlátozása. 

Csavarbiztosítási eljárások jellemzői. 

Menetkészítés szerszámai, segédeszközei, segédanyagai. 

Hegesztett kötések jellemzői, technológiái: 

- varratok kialakítása, 

- hegesztett gépszerkezetek kialakítása, 

- szilárdsága, a hegeszthetőség feltételei, 

- rajzjelek. 

Gázhegesztés: gázhegesztő berendezés, hegesztőláng, hegesztés technológiája, segédanyagai. 

Villamos ívhegesztés: berendezései, ellenállás hegesztés, védőgázos hegesztés, segédanyagai. 

Forrasztott kötések: 

- funkciója, kialakítása, alkalmazása, 

- kemény- és lágyforrasztás technológiája, feladatai, segédanyagai. 
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Ragasztás anyagai, eszközei, alkalmazási területe, kötési módok. 

Csapszegek, szegkötések fajtái, alkalmazása, anyagai, biztosítási módok. 

Ék-, retesz-, csapszeg- és bordáskötés jellemzői, tűrések, illesztések, ábrázolásuk. 

Ék- és reteszkötések feladatai, alkalmazása: 

- siklóretesz, íves retesz, fészkes retesz, hornyos retesz, 

- lapos ék, nyerges ék, fészkes ék, hornyos ék. 

Kúpos- és zsugorkötések alkalmazása, kialakítása. 

Gépelemek hiba megállapítása. 

 

Tengelyek, tengelykötések, csapágyak, csapágyazások 

Tengelyek, csapok feladata, csoportosítása, kialakítása. 

Tengelyek kenése. 

Tengelykötés sikló-, íves-, fészkes-, hornyos-retesszel. 

Tengelykötés lapos, nyerges, fészkes, hornyos ékkel. 

Bordás tengelyek és agyak, jelképes ábrázolása. 

Tengelyek alkalmazása, szerelési szabályai. 

Tengelyek igénybevétele, anyaga, gyártása. 

Tengelyek ábrázolása, mérethálózat készítése. 

Tengelyek, csapágyak illesztési, tűrési értékei. 

Csapágyak osztályozása, csoportosítása, feladata, alkalmazása (radiális, axiális, radiax). 

Siklócsapágyak feladata, fajtái, elemei, kenése, osztott és osztatlan csapágyak, persely-

rögzítés módjai, anyaga. 

Gördülőcsapágyak feladata, működése, szerkezete, alkalmazási területei: 

- gördülőcsapágyak fajtái, fő méretei, szerelési és beépítési módjai, 

- gördülőcsapágyak kiválasztásának szempontjai, csapágykatalógus használata, 

- gördülőcsapágyak kenési módjai, tömítési megoldások. 

Csapágyszerelés szerszámai, készülékei. 

Szabadonfutók. 

Csapágyak szerelési előírásai. 

Csapágykatalógusok használata. 

 

Rugók 

Rugók kialakítása, alkalmazási területei, jelképes ábrázolásuk. 

Rugók fajtái, anyagai. 

Rugók terhelése. 

Gumirugók, hidraulikus, pneumatikus, hidro-pneumatikus rugózás kialakítása, alkalmazási 

területei, ábrázolás szabályai. 

 

Tengelykapcsolók, fékek 

Tengelykapcsolók feladata, típusai: 

- merev, kiegyenlítő, rugalmas, biztonsági, oldható tengelykapcsolók, 

- szabadonfutó kialakítása, alkalmazási területe. 

Tengelykapcsolók méretezési elvei. 
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Tengelyek igénybevételi ábrái. 

Tengelykapcsolók feladatai, osztályozása, típusai, felhasználása, méretezése: 

- merev, kiegyenlítő, rugalmas, biztonsági, tengelykapcsolók szerkezeti kialakítása, 

alkalmazása, szilárdságtani méretezése, 

- röpsúlyos tengelykapcsolók kialakítása, alkalmazása, 

- oldható tengelykapcsolók szerkezeti kialakítása, szilárdságtani méretezése, 

- rugalmas tengelykapcsolók szerkezeti kialakítása, szilárdságtani méretezése, 

- súrlódó tengelykapcsolók fajtái, szerkezeti felépítése, méretezése. 

Hidrodinamikus tengelykapcsolók. 

Tengelykapcsolók ábrázolása. 

Mezőgazdasági gépeken alkalmazott tengelykapcsolók. 

Szalagfékek szerkezeti kialakítása, ábrázolása, alkalmazása. 

Külsőpofás fékek szerkezeti kialakítása, ábrázolása, alkalmazása. 

Belső pofás fékek szerkezeti kialakítása, ábrázolása, alkalmazása. 

Tárcsás fékek szerkezeti kialakítása, ábrázolása, alkalmazása. 

Fékműködtető szerkezetek (mechanikus, hidraulikus, légfék). 

 

Vezetékelemek és kötéseik 

Tartályok kialakítása és alkalmazási területei. 

Tartályok méretezésének alapelvei. 

Tartályok készítésének technológiai előírásai. 

Csövek fajtái, alkalmazási területei, anyagai (acél, öntöttvas, műanyag, eternit, réz, 

alumínium). 

Csőkötések (pl. tokos, karimás, karmantyús, hollandi-anyás, hegesztett, ragasztott, 

bajonettzáras, Perrot, hidroflex, simplex, Gibault). 

Csőidomok (pl. könyök, ív, elágazás, szűkítő, nadrágcső, végzárók). 

Csőarmatúrák: csőkiegyenlítők, csapok, szelepek, tolózárak felépítése, működése. 

Önműködő szelepek szerkezete, alkalmazása (pl. golyós, visszacsapó, biztonsági, 

nyomáscsökkentő, lábszelep). 

 

Hajtások 

Laposszíj-hajtás feladata, szerkezeti kialakítása, elrendezése, üzemi jellemzői 

Szíjak végtelenítése, csúszás, nyomaték átvitele, méretezés 

Ékszíjhajtás feladata, szerkezeti kialakítása, méretezése 

Ékszíj szerkezete, ékszíjtárcsák, különleges ékszíjhajtások alkalmazása 

Variátorok kialakítása, alkalmazása 

Dörzshajtás kialakítása, alkalmazása 

Lánchajtások feladata, alkalmazása, lánctípusok, lánckerekek fajtái, lánchajtás szerkezete, 

kezelése, üzemi jellemzői 

Fogaskerék hajtások: 

- alkalmazási területei, 

- módosítás, 

- fogaskerekek geometriai méretei, 
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- fogazás alapösszefüggései, 

- fogaskerekek kialakítása, gyártása, 

- homlok-fogaskerekes hajtások, 

- kúpfogaskerekes hajtások, 

- csigahajtás és alkalmazása, 

- kilincsművek, 

- hajtóművek kialakítása, kezelése, beállítása, karbantartása. 

Csigahajtás, kilincsműves hajtások. 

Szíjtárcsák jellemzői, anyag kialakítás, rögzítés a tengelyen. 

Üzemi jellemzők. 

Forgattyús és kulisszás hajtóművek 

 

Keretszerkezetek, hajtóművek, szivattyúk 

Az erő- és munkagépek tartószerkezetei: alváz, keretváz, önhordó alváz, félig önhordó alváz. 

Tartószerkezetek méretezése. 

Hajtóművek: mechanikus, pneumatikus, hidraulikus. 

Hajtóművek méretezése, áttételszámítások. 

Szivattyúk fajtái, szerkezete, működése. 

Szivattyúk hatásfoka, méretezése jelleggörbéi. 

Szivattyúk kiválasztása. 

 

Statikai alapfogalmak 

Erőrendszer, eredő erő, erő- és erőpár fogalmának meghatározása. 

Forgatónyomaték értelmezése. 

Erő felbontása, erők eredő erővonala, párhuzamos erőrendszer eredője. 

A síkbeli erőrendszerek eredőjének meghatározása szerkesztéssel. 

Nyomatéki tétel. 

Nyomaték meghatározása a kötélsokszög rajzolásával. 

Megoszló terhelések eredője, szerkesztése. 

Súlypont meghatározása szerkesztéssel és számítással: síkidomok súlypontja. 

Stabilitás, az egyensúlyi helyzet. 

Egyensúlyi feladatok megoldása szerkesztéssel, számítással. 

 

Tartók statikája 

Tartók fajtái, igénybevételek, erőhatások, egyensúlyi helyzet. 

Kéttámaszú tartó reakcióerőinek meghatározása szerkesztéssel és számítással. 

Kéttámaszú tartó veszélyes keresztmetszetének meghatározása szerkesztéssel és számítással 

(nyíróerő ábra). 

A hajlító nyomaték meghatározása szerkesztéssel és számítással (nyomatéki ábra). 

Megoszló erőrendszerrel terhelt kéttámaszú tartó reakcióerőinek, nyomatéki és nyíróerő 

ábrájának szerkesztése és számítása, kötélgörbe. 

Vegyes terhelésű kéttámaszú tartó és kéttámaszú konzolos tartó reakcióerőinek számítása, és 

nyomatéki, valamint nyíróerő ábráinak szerkesztése. 
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Egyik végén befogott tartó reakcióerőinek, nyomatéki és nyíróerő ábrájának szerkesztése és 

számítása. 

 

Szilárdságtan 

Szilárdságtan fogalmának meghatározása. 

Igénybevételi módok, az összetett igénybevételek következményei. 

Vizsgálati eljárások: szakítóvizsgálat, feszültség- nyúlás diagram, a megnyúlás és fajlagos 

megnyúlás fogalma, számítása. 

Az anyagra ható belső erők, a feszültség fogalma, különböző feszültségek jellemzése. 

Hooke – törvény értelmezése, felhasználása. 

Feszültségek és alakváltozások. 

Húzó és nyomó igénybevételek, számítások, diagramok. 

Dinamikus igénybevétel, a tartós szilárdság elve. 

A felületi nyomás, palástnyomás. 

Méretezés húzásra, nyomásra. 

Hajlításkor fellépő feszültségek és alakváltozások, méretezés hajlításra, alakváltozásra. 

Másodrendű nyomaték és a keresztmetszeti tényező. 

Egyszerű síkidomok másodrendű nyomatékai, keresztmetszeti tényezői. 

 

 

A képzés javasolt helyszíne: szaktanterem, hagyományos tanterem. 

A tantárgy értékelésének módja: A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer 

szerint. 

 

2. Anyagismeret tantárgy  

A tantárgy tanításának célja 

Az Anyagismeret tantárgy tanításának célja, hogy az agrárágazatban használt gépek, 

eszközök, egyéb berendezések gyártásánál és javításánál, karbantartásánál használt alap- és 

segédanyagok tulajdonságaival, szerkezetével megismertesse a tanulókat. Az alapvető 

gyártási, üzemfenntartási folyamatok során a megszerzett szakértelem birtokában a 

feladatokat gazdaságosan, a környezetvédelmi előírások szem előtt tartásával, önállóan tudják 

elvégezni. A tananyag megalapozza a későbbi műszaki tevékenység végzését, segíti a 

széleskörű szakmai elvárások teljesítéséhez szükséges készségek, a személyiségjegyek, a 

problémamegoldó képesség tervszerű fejlesztését. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az Anyagismeret tananyagának tanítása során fel kell használni a közismereti oktatás Fizika, 

Kémia tantárgyaiban megszerzett természettudományos ismereteket, valamint támaszkodni 

kell az egyidejűleg folyó Géprajz, gépelemek, mechanika és az Agrárműszaki alapok 

gyakorlat tantárgyakban elsajátított ismeretekre. 

 

Témakörök 

Metallográfiai alapismeretek 
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Anyagismeret és gyártástechnológia tárgya. 

Műszaki életben használt anyagok csoportosítása, az eredeti tulajdonság, a feldolgozás és a 

felhasználás kapcsolata. 

Viszkozitás és sűrűségmérés, súrlódási együttható mérése. 

Keménységmérési eljárások, eszközök. 

Anyagvizsgálat elmélete, az anyagokkal szemben támasztott követelmények, igénybevételek. 

Mechanikai és technológiai anyagvizsgálati eljárások. 

Szakító és keménységvizsgálatok (pl. Brinell, Vickers, Rockwel, Poldi) 

Edzhetőségi, hegeszthetőségi és alakíthatósági vizsgálatok. 

Roncsolás-mentes anyagvizsgálatok. 

Anyaghibák vizsgálata (pl. makroszkopikus, maratási, jelzőfestékes és mágneses 

repedésvizsgálat, röntgen- és izotópvizsgálat, ultrahang vizsgálat). 

 

Fémek és ötvözeteik 

Fémes anyagok csoportosítása, szerkezete: színfémek és ötvözetek. 

Fémek szerkezete, kristályok felépítése, szabványos jelölései. 

Vas tulajdonságai (pl. fizikai, kémiai, technológiai, mechanikai), lehűlési görbéje. 

Vas és ötvözetei, vas-szén állapotábra, szövetelemek. 

Acélok és öntött vasak csoportosítása, jellemző tulajdonságaik és felhasználási területeik (pl. 

szerkezeti acélok, szerszámacélok, különleges acélok, acélöntvények, lemez- és gömbgrafitos 

öntöttvas, temperöntvény). 

Ötvöző és szennyező anyagok fogalma, hatása a fémek tulajdonságaira (mangán, nikkel, 

króm, wolfram, vanádium, réz, alumínium stb.). 

Az ötvöző anyagok jellemző tulajdonságai, előfordulásuk a természetben. 

A legfontosabb vasötvözetek, rézötvözetek, alumínium ötvözetek csoportosítása, jellemző 

tulajdonságaik és felhasználásuk. 

Egyéb fémek és ötvözetek csoportosítása, jellemző tulajdonságaik és felhasználásuk. 

Acél tulajdonságai megváltoztatása hőkezelési eljárásokkal. 

Hőkezelés alapműveletei (felhevítés, hőntartás, lehűtés). 

Lehűlési sebesség befolyása az acélok szövetszerkezetére (pl. izotermikus, átalakulási 

diagramok, a diffúziós és martenzites átalakulás). 

Teljes keresztmetszetben történő hőkezelések. 

Felületi hőkezelések (pl. lángedzés, nagyfrekvenciás felületi edzés). 

Különleges hőkezelési eljárások pl. lépcsős, izotermikus, mélyhűtéses edzés megeresztés, 

lágyítás, normalizálás, gyorsacélok, ausztenites acélok hőkezelése. 

Termokémiai kezelések (pl. betétedzések, nitridálás, alitálás, kromálás, szilikálás). 

Öntöttvasak hőkezelése: szürke és fehéröntvények hőkezelése (temperálás). 

Réz és rézötvözetek tulajdonságai és felhasználása. 

Horgany, ón és ólomötvözetek tulajdonságai, alkalmazási területei. 

Alumínium és alumínium ötvözetek tulajdonságai, alkalmazási területei. 

Magnézium és titánötvözetek tulajdonságai, alkalmazási területei. 

Egyéb fémek és ötvözetek. 

Villamos vezető és félvezető anyagok jellemző tulajdonságai, alkalmazási területei. 



462 

 

 

Nemfémes anyagok 

Műanyagok jelentősége, alkalmazási területei. 

Műanyagok csoportosítása (pl. hőre lágyuló, hőre keményedő műanyagok). 

Műanyagok megmunkálása (forgácsolással, sajtolással, fröccsöntéssel stb.). 

Műanyagok felhasználásának környezetvédelmi hatásai. 

Gumiáruk, bőr és üveg tulajdonságai, felhasználási területe a mezőgazdaságban és az 

erdészetben, környezetvédelmi szempontok érvényesítése. 

Elektromos szigetelő és félvezető anyagok jellemző tulajdonságai, alkalmazási területei. 

Félvezetők és a csoportosítás szempontjai, az alkalmazás lehetőségei. 

Légnemű, folyékony és szilárd szigetelőanyagok jellemzői, alkalmazásuk a gyakorlatban. 

Hőszigetelő és hangszigetelő anyagok csoportosítása, jelentősége, felhasználási területei. 

Hő- és hangszigetelő anyagok szerkezete. 

Faanyagok szerkezete, fafajták és felhasználásuk a műszaki gyakorlatban. 

Faanyagok jellemző tulajdonságai és megmunkálási módjai, szerszámai. 

Ragasztott kötések alkalmazási területei. 

Ragasztó anyagok és a kiválasztás szempontjai. 

Ragasztási technológiák, a ragasztott kötés kialakítása. 

 

Tüzelő- és kenőanyagok 

Benzin előállítása, fajtái és jellemző tulajdonságai (sűrűség, oktánszám, gyulladási 

hőmérséklet, adalékok stb.). 

Gázolaj előállítása, fajtái és jellemző tulajdonságai (sűrűség, cetánszám, kéntartalom, 

adalékok stb.). 

Motor-, hidraulika- és hajtóműolajok előállítása, fajtái és jellemző tulajdonságaik (pl. 

teljesítményszintek, jelölés, adalékolás, felhasználási előírások). 

Kenőzsírok, paszták. 

Korrózió fogalma, fajtái, megjelenési formái, korróziós károk jelentősége. 

Gépek, berendezések, alkatrészek, szerkezeti elemek üzem közbeni és átmeneti 

korrózióvédelme. 

Felületek előkészítése a korrózióvédelemre (pl. zsírtalanítás, mechanikai és vegyi eljárások és 

eszközei). 

Korrózió gátló anyagok (olajos, lágy-, keményfilmet képező anyagok, bevonatot alkotó 

műanyag- és lakkbázisú átmeneti védőanyagok). 

Fémes bevonatok készítése (horganyozás, ónozás stb.). 

Nem fémes bevonatok (pl. eloxálás, foszfátozás, barnítás). 

Galvanizálás, fémszórás. 

Mázolás, lakkozás (pl. műveleti sorrend, alapozás, festékek, lakkok, tapaszok csoportosítása, 

felviteli technológiák). 

Műanyagpor-szórás (szinterezés). 

 

Fémek alakítása 

Folyékonyfém alakítások alapelvei, jelentősége. 
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Öntés elve, feladata, öntési formák kialakítása. 

Homokforma készítése, eszközei, szerszámai. 

Héjformás, precíziós öntés és a kokillaöntés műveletei, eszközei. 

Képlékenyfém alakítások alapelvei. 

Kovácsolás feladata, munkaműveletei, alkalmazási területei, szerszámai. 

Sajtolás munkafolyamatai, szerszámai, alkalmazási területei. 

Hengerlés munkaműveletei, eszközei, alkalmazása. 

Mélyhúzás alkalmazása, szerszámai, jelentősége. 

Szilárdfém alakítások, a forgácsolás elve, módjai, feltételei. 

Forgácsolószerszámok, forgácsoló mozgások, erők. 

Forgácsolással megmunkált felületek jellemzői. 

Forgácsoló, gépek, eszközök, szerszámok kialakítása. 

Kézi és gépi forgácsolási műveletek (pl. reszelés, fúrás, köszörülés, fűrészelés, 

esztergályozás). 

A forgácsoló gépek főbb szerkezeti egységei. 

 

A képzés javasolt helyszíne: szaktanterem, hagyományos tanterem. 

A tantárgy értékelésének módja: A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer 

szerint. 

 

3. Agrárműszaki alapok szakmai gyakorlat tantárgy  

 

A tantárgy tanításának célja 

Az Agrárműszaki alapok gyakorlat oktatásának célja, hogy a tanulók felkészüljenek a 

mezőgazdasági és az erdészeti üzemekben a gépészeti feladatok elvégzésére, az önálló 

munkavégzéshez, a gépek üzemfenntartásának biztosításához szükséges gyakorlati műszaki 

feladatok végrehajtására. A megszerzett műszaki ismeretek birtokában a gyakorlati 

tevékenység során a felmerülő váratlan hibák, üzemzavarok elhárítását biztonságosan, a 

gazdaságossági kérdések figyelembevételével tudják végrehajtani. A műszaki alapok egyaránt 

elősegítik a gépüzem-fenntartási, a gépüzemeltetési, a gépjavítási feladatok megoldását. 

Különösen fontos, hogy az üzemközbeni hibák elhárításában, a szerkezeti egységek 

cseréjében, vagy javításában, az üzemzavarok csökkentésében, a meghibásodás miatti 

leállásban, valamint az eszközmegóvásban felhasználják a legkorszerűbb eljárásokat, műszaki 

megoldásokat. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A gyakorlati oktatás és a hozzá kapcsolódó elmélet órák közötti összhang megteremtése 

mindig a helyi munkaközösségek belső kapcsolatrendszerétől függ. A tananyagok közötti 

harmónia biztosítja az egymásra épülés lehetőségét, de a tanmenetek egyeztetése teszi csak 

lehetővé, hogy a szakmai oktatásban az alapképzésre jutó kevés időt hasznosan, 

eredményesen lehessen kitölteni. 

 

Témakörök 
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Műhely megismerése, előrajzolás 

Tanműhelyek rendje, munkavédelmi, balesetelhárítási és tűzvédelmi előírások a 

tanműhelyben. 

Ismerkedés a munkahellyel, egyéni és csoportszerszámok megismerése. 

Mérő és ellenőrző eszközök. 

Mértékrendszerek, mérés célja, egyszerű mérőeszközök bemutatása (nem állítható, állítható 

ellenőrző mérőeszközök, pl. mikrométerek, mérőórák, szögmérők, hézagmérők, 

mérőhasábok, idomszerek). 

Dokumentációk megismerése, használata, műszaki rajzok tanulmányozása. 

Felhasználható szerszámok és azok kezelése, a munkadarab előkészítése előrajzolásra. 

A műhely megismerése, anyagok felhasználása, kiválasztása a feladat előírásai szerint. 

Előrajzolás célja, feladata, műveleti sorrend meghatározása. 

Előrajzolás szerszámai, eszközei. 

Különféle szerkesztések, az előrajzolás műveleteinek gyakorlati alkalmazása. 

Anyagok tulajdonságai (pl. mechanikai, technológiai). 

Az anyagkiválasztás műszaki, technológiai, gazdasági szempontjai. 

Anyagminőség meghatározása táblázatból, szabványokból. 

Az előrajzolás folyamata. 

Az előrajzolás lépései: munkadarab ellenőrzése, munkadarab felületének tisztítása, sorjázás, 

felület festése, színezése, rajzoló eszközök, mérőeszközök kiválasztása, előrajzolás, 

ellenőrzés. 

 

Fémipari alapműveletek 

Fémalakító szerszámok megismerése, használata. 

Fémek kézi és egyszerű gépi alakítása, egyszerű alkatrészek elkészítésének műveleti tervének 

megismerése. 

Munkafeladat végrehajtásának előkészítése: szerszámok, gépek, segédanyagok, 

mérőeszközök, felfogó-, befogó eszközök, védőfelszerelések. 

Munkadarabok kézi- és gépi műveletekkel történő alakítása (képlékeny alakítás, egyengetés, 

hajlítás, vágás, darabolás, nyírás, lyukasztás, fűrészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, 

dörzsárazás, kéziszerszám-élezés, fúrás, süllyesztés, dörzsárazás, külső és belső csavarmenet 

készítés, csiszolás, polírozás stb.). 

Az egyes alapműveletek célja, szerszámainak, a munka folyamatának, a munkadarab 

rögzítésnek bemutatása, megismerése, a tevékenység gyakorlása. 

Ellenőrző eszközök használata (élvonalzó, derékszög, sugármérő, sablonok stb.). 

 

Kötések 

A csavarkötések szerszámainak és eszközeinek megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban 

komplex feladatok elkészítése során. 

Reteszkötés, ékkötés és beépítési megoldások, az össze- és szétszerelés szerszámai eszközei, 

műveletei. 

Rögzítő- és csapszeg kötések alkalmazása, anyaguk, szerkezeti megoldások, biztosítási és 

rögzítési módszerek, a be- és kiszerelés szerszámai, készülékei, eszközei. 
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Szegecskötések szerszámainak és eszközeinek megválasztása, alkalmazása a gyakorlatban 

komplex feladatok közben. 

Zsugorkötés és alkalmazási területe. 

Lágyforrasztás célja, alkalmazási területei, eszközei, forraszanyagok, segédanyagok 

kiválasztása, a forrasztás művelete, gyakorlása. 

Keményforrasztás célja, alkalmazási területei, a keményforrasztás technológiai folyamata, 

segédanyagai, a keményforrasztás bemutatása, gyakorlása. 

Ragasztott kötések előnyei, alkalmazási területei, a ragasztás technológiája, anyagai, 

segédanyagai, műanyagok, gumik, fémek ragasztása, gyakorlása, biztonságtechnikai és 

környezetvédelmi előírások. 

 

Mérések 

Gépipari alapmérések végzése: hossz-, szög-, derékszögmérés, merőlegesség. 

Külső-belső felületek, kúposság mérése. 

Alak és helyzetpontosság mérése. 

Mérési utasítás értelmezése. 

Mérés mérőhasábokkal. 

Mérés mérőórával, digitális eszközökkel, mikroszkóppal. 

Felületi érdesség ellenőrzése. 

Tengelyek ütésellenőrzése. 

Egyenesség, síklapúság, párhuzamosság, egytengelyűség, körkörösség ellenőrzése, mérése. 

Gépipari mérőeszközök használata. 

Egyéb mérőeszközök használata. 

 

Korrózió elleni védelem 

Mezőgazdasági gépek, berendezések, gépalkatrészek, szerkezeti elemek, eszközök tisztítása. 

Felületek előkészítése korrózió gátló anyagok felhordására (pl. zsírtalanítás mechanikai és 

vegyi eszközökkel). 

Átmeneti védekezés anyagainak felhordása, kézi és gépi eszközökkel. 

Tartós védelem anyagainak felhordása, kézi és gépi eszközökkel. 

Munkagépek, önjáró betakarítógépek korrózióvédelmének elvégzése, tárolásra való 

felkészítése, tárolása. 

 

Melegüzemi technológiák alkalmazása 

Műhelyrend, a munka-, baleset- és tűzvédelmi követelmények megismerése. 

Hőkezelési műveletek bemutatása, gyakorlása. 

Hevítő és hűtő berendezések, hűtőközegek. 

Hőkezelési műveletek technológiája. 

Kovácsolás szerszámai, berendezései, gépei. 

Kovácsolás műveletei, kézi kovácsolás végzése (pl. hajlítás, zömítés, kovácshegesztés). 

 

Lánghegesztés 

Lánghegesztés biztonságtechnikája. 
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Hegesztő berendezések, tartozékok és szerelvényeinek ismertetése, kezelése, beállítása. 

Gázhegesztő berendezések üzembe helyezése, kezelése (lánggyújtás, különböző minőségű 

lángok beállítása, olvasztás, tompa- és sarokvarratok készítése, lángvágás, általános minőségű 

kötés készítése stb.). 

Hegesztő pisztolyok üzembe helyezése. 

Olvasztási gyakorlatok. 

Varratfajták bemutatása, balra illetve jobbra hegesztés alkalmazása és eljárása. 

Varratkészítési gyakorlatok különböző munkadarabokon. 

 

Ívhegesztés 

Ívhegesztés elmélete, alkalmazása, gépei, segédeszközei, segédberendezései. 

Ívhegesztő berendezések, védőfelszerelések bemutatása, ívhegesztés munkabiztonsági 

előírásai. 

Hegesztő elektródák fajtáinak bemutatása. 

Hegesztő berendezések üzembe helyezése, áramerősség állítása. 

Ívgyújtás, ívtartás, elektródavezetés bemutatása. 

Varratkészítési gyakorlatok különböző munkadarabokon. 

Varratfajták, tompa- és sarokvarratok készítése. 

 

Hajtóművek szerelése, javítása 

Hengeres fogaskerekek és kúpkerekek, csigás hajtás szerelése, javítása. 

Ékszíjtárcsák, fogaskerekek fel- és leszerelése, reteszek illesztése. 

Szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás, gépelemeinek tisztítása, hiba-

felvételezése, szerelése, cseréje, javítása. 

Fogaskerék- és csigahajtóművek szétszerelése, hibajegyzék összeállítása, hibás alkatrészek 

javítása, cseréje, összeszerelése. 

Javítás utáni próbaüzemeltetés, főbb paraméterek mérése. 

Forgattyús és lengőhimbás hajtóművek szétszerelése, hibajegyzék összeállítása, hibás 

alkatrészek javítása, cseréje, összeszerelése. 

Javítás utáni próbaüzemeltetés, főbb paraméterek mérése. 

Mechanikus és hidraulikus működésű tengelykapcsolók szerelési terveinek készítése, 

karbantartása, szerelése, hiba-felvételezése, javítása, jellemző paraméterek mérése, beállítása. 

Mozgásakadályozó elemeket szerel (pl. cserél, javít, karbantart, beállít), fékeket (pl. pofás, 

szalag-, kúpos-, tárcsás-, hidraulikus, lég- és szervófékek). 

Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető hibákat. 

Műszaki dokumentációk, katalógusok alkalmazása. 

Vázszerkezetek. 

Mozgásátalakító gépelemek fajtái és azok működése, szerelése. 

Csapágyszerelés szerszámai, készülékei, gördülőcsapágyak fel- és leszerelése 

tengelyvégre/ről és csapágyházba/ból. 

 

Gépi forgácsolás alapjai 

Műhelyrend, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok megismerése. 
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Gépi forgácsolással készült munkadarabok bemutatása. 

Szerszámgépek bemutatása. 

Forgácsolószerszámok közös jellemzői. 

Forgácsolószerszámok élgeometriája. 

Szerszámok élezése. 

 

Köszörülés 

Köszörűgépek típusai, felépítése, működése. 

Köszörűszerszámok kialakítása, felfogása. 

Köszörűszerszámok szabályozása és kiválasztása. 

Köszörülés technológiai adatainak meghatározása. 

Munkadarabok felfogása köszörüléshez. 

Palást, furat, sík felületek köszörülése. 

 

Esztergályozás 

Egyetemes esztergagép szerkezeti felépítése, működése. 

Egyetemes esztergagép kezelése (indítás, leállítás, szánok mozgatása kézzel, géppel), 

munkadarab befogása. 

Esztergakések befogása, szerszámbefogók, szerszámok beállítása. 

Esztergálás technológiai adatainak meghatározása. 

Műveletek egyetemes esztergagépen (síkesztergálás, hosszesztergálás, lépcsős forgástest 

esztergálásának bemutatása, gyakorlás egyszerűbb munkadarabokon. 

 

Marás, gyalulás 

Műveletek gyalugépen. 

Marógépek ismertetése, beállítása, alapbeállítások gyakorlása. 

Marószerszámok bemutatása, alkalmazása, felszerelése, beállítása. 

Egyszerűbb munkadarabok megmunkálása marógépen. 

Lépcsős felületek, hornyok, és szögben hajló felületek marása. 

Gyalugépek ismertetése, beállítása, alapbeállítások gyakorlása. A témakör részletes kifejtése 

 

A képzés javasolt helyszíne: A szakmai gyakorlatok helyszínei a tanműhelyek, üzemi 

műhelyek. 

A tantárgy értékelésének módja: A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer 

szerint. 

 

 

A 10975-16 azonosító számú 

Agrárműszaki erőforrások 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
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4. Erőgépek tantárgy  

A tantárgy tanításának célja 

Az Erőgépek tantárgy tanításának célja, hogy olyan műszaki szemléletet alakítson ki, amely 

biztosítja a gyakorlatias és biztonságos munkavégzést, fejlessze a tanulók igényes, pontos és 

fegyelmezett munkavégzés iránti igényét. Képessé tegye a képzésben résztvevőket az 

agrárműszaki erőgépek szerkezeti felépítésének, működésének és beállításának megértésére, 

valamint a közlekedésben való részvétel műszaki és jogi előírásainak alkalmazására. 

Megfelelő alapot adjon a mezőgazdaságban alkalmazott műszaki erőforrások javítására. 

Rendszerezze és közvetítse az alapozó és kapcsolódó szakmai tantárgyak ismeretanyagát, a 

tanult törvényszerűségek, összefüggések felhasználását. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Rajz (vetületi ábrázolás), Kémia (anyagok szerkezete), Fizika (mechanika, statika) 

 

Témakörök 

Belsőégésű motorok szerkezeti felépítése 

Hengertömb és forgattyús ház hengerfej, hengerfejtömítés, hengerfej csavarok, szelepfedél, 

szelepfedél-tömítés, olajteknő, olajteknő tömítés kialakítása. 

Forgattyús hajtómű kialakítása (dugattyú, dugattyúgyűrűk, dugattyúcsap, csapszegbiztosítás, 

hajtórúd, forgattyús tengely és csapágyazása, lendkerék). 

A gázcsere vezérlés feladata, vezérlési rendszerek, a vezérlés szerkezeti elemei 

(vezérműtengely, mozgásközvetítő elemek, szelepek és tartozékaik, vezérmű meghajtása, a 

dekompresszor). Vezérműveken elvégzendő beállítások. 

 

Belsőégésű motorok működése 

Hőtani alapfogalmak (pl. gáztörvények, gázok állapotváltozásai, körfolyamatok). 

Motorok fő méretei (furat, löket, hengertérfogat, sűrítési viszony stb.). 

Az égés feltételei, lefolyása. 

A két- és négyütemű Otto és dízelmotorok működése, működés bemutatásához kapcsolódó 

diagramok értelmezése.  

Túltöltött négyütemű motorok működése, a volumetrikus hatásfok fogalma, szerepe. 

Különleges motorok felépítése és működése (pl. izzófejes motor, forgódugattyús motor, 

gázturbina). 

Belsőégésű motorok égéstereinek kialakítása, az égésterek hatása a motor működésére (pl. 

osztatlan, osztott égéstér). 

 

Belsőégésű motorok tüzelőanyag-ellátása 

Tüzelőanyag és a gázkeverék fogalma, fajtái, jellemzői.  

Keverékképzés az Otto- és a dízelmotorban.  

Otto-motorok gázkeverékek előállítása és az ellátó rendszerek felépítése és működése. A 

tüzelőanyag tároló, előkészítő, továbbító és bejuttató egységek feladata, működése. Az Otto-

motorok tüzelőanyag-ellátó rendszerének karbantartása, javítási lehetőségei.  
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Dízelmotorok keverékképzése és az égés folyamata. A tüzelőanyag-ellátó rendszerek 

csoportosítása, a rendszerek működése és jellemzői. A tüzelőanyag tároló, előkészítő, 

továbbító és bejuttató egységek feladata, kialakítása, működése. A dízelmotorok tüzelőanyag-

ellátó rendszerének karbantartása, javítási lehetőségei. 

A belsőégésű motorok levegőellátó rendszerének felépítése, működése és karbantartása. 

A motorok működése során kibocsátott károsanyagok, valamint azok csökkentésének 

módszerei. A kipufogó-rendszerek kialakítása, működése és motorok üzemeltetése. 

 

Belsőégésű motorok szabályozása 

Szabályozással kapcsolatos alapfogalmak (irányítás, vezérlés, szabályozás, mennyiségi és 

minőségi szabályozás, fordulatszám és teljesítmény szabályozása). 

Automatikus szabályozók kialakítása, működése (szabályozók csoportosítása, mechanikus, 

hidraulikus, pneumatikus és elektronikus szabályzók). 

 

Belsőégésű motorok kenése és hűtése 

A súrlódással kapcsolatos alapfogalmak, a kenés funkciói, a kenőanyagok csoportosítása, 

fajtái, főbb jellemzői, alkalmazott kenőanyagok.  

Motor kenési rendszereinek kialakítása, működése (pl. keverékolajozás, nyomóolajozás). 

A kenési rendszerek kezelése, karbantartása és a motorolaj cseréje. 

A motorok hőmérlege és az üzemi hőmérséklet fogalma. 

A motorok hűtési rendszereinek csoportosítása, az egyes rendszerek jellemzői. A lég- és 

folyadékhűtés szerkezeti felépítése, működése. A motorok üzemi hőmérsékletének 

szabályozása, a hűtési rendszerek karbantartása. 

 

Közlekedési ismeretek 

A szakhatóság által kiadott a mezőgazdasági vontatóvezetői jogosultság megszerzésére 

vonatkozó érvényben lévő tantervek szerint. 

 

Agrárműszaki erőforrások mechanikus teljesítmény-átvitele 

A teljesítmény-átvitel és a hajtáselágazás technikai fejlődése. 

A mechanikus teljesítmény-átviteli rendszerek szerkezeti felépítése, működése. 

A tengelykapcsolók feladata, az átvihető nyomaték nagysága. A tengelykapcsolók kialakítása 

és működése: üzeme szerint (pl. olajban futó, száraz), működési mód szerint (pl. egyszeres, 

kettős), működtetés szerint. 

Az egy- és többtárcsás, valamint röpsúlyos tengelykapcsolók szerkezeti felépítése, működése 

és beállítása.  

A fogaskerékpárok és a bolyművek áttételeinek meghatározása. 

A nyomaték-váltóművek feladata és csoportosítása. Az egylépcsős, előtéttengelyes, 

szorzórendszerű, többtengelyes, bolygóműves sebességváltó szerkezeti felépítése, működése, 

fokozatok kapcsolásának módjai és karbantartása. 

A fokozat nélküli mechanikus rendszerű váltók felépítése és működése. 

Az osztóművek feladata, kialakítása és működése. 
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A kiegyenlítőművek feladata, szerkezeti felépítése, működése, a kiegyenlítőmű-zár szerepe, 

megoldásai és használata. A véglehajtás szerepe, szerkezeti megoldásai. 

A mellső kerékhajtás jelentősége, kialakításának megoldásai. 

A teljesítmény-leadó tengely szerepe, feladata, a tengely kialakítása, meghajtása, kapcsolása. 

Az erőgépeken alkalmazott különleges mechanikus teljesítmény-átviteli rendszerek felépítése, 

működése. 

 

Agrárműszaki erőforrások hidraulikus teljesítmény-átvitele 

A hidraulika alapjai: folyadékok tulajdonságai, hidrodinamika, hidrosztatika fogalma, statikus 

és dinamikus nyomás, térfogatáram, fajlagos szállítás és nyelés, fogalma és meghatározása. 

A hidrosztatikus (hidraulikus) és hidrodinamikus teljesítmény-átvitel alapelvei, a hidraulikus 

áttétel és teljesítmény, hidraulikus veszteségek, hatásfok. 

Az agrárműszaki erőforrásokon alkalmazott hidrodinamikus tengelykapcsoló és 

nyomatékváltó felépítése, működése. 

Az agrárműszaki erőforrásokon alkalmazott hidrosztatikus rendszerek kialakítása és 

jellemzői. A hidraulikus rendszer felépítése, az egyes szerkezeti egységek feladata, jelképes 

ábrázolása. Az energia-átalakítók (szivattyúk, hidromotorok, munkahengerek, hidro-

akkumulátorok) csoportosítása, jelképes ábrázolása, jellemzői, kialakítása és működése. A 

hidraulikus irányítókészülékek (út-, nyomás- és áramirányítók) szerkezeti megoldásai, 

jelképes ábrázolása, működése. 

Hidraulikus rendszer kiegészítő szerelvényeinek kialakítása, jelképes ábrázolása. 

Alkalmazott hidraulikus berendezések működési vázlatának jelképes kapcsolási rajzainak 

bemutatása, értelmezése, adott géptípusokon. 

Hidraulikus teljesítmény-átviteli rendszerek kezelése, karbantartása. 

 

Agrárműszaki erőforrások járószerkezete és kormányzása 

Az agrárműszaki erőforrások járószerkezetének feladata, jellemző méretei, a kerék és a talaj 

kapcsolata, a vontatás feltétele. 

A járószerkezetek csoportosítása, a kerekes járószerkezetek szerkezeti felépítése, alkalmazott 

rugózási és kerék-felfüggesztési rendszerek. A gumiabroncsok szerkezete, jellemző méretei, 

abroncsokon található jelölések értelmezése. A gumiabroncs szerelése, használata, hibái, 

javítása. 

Kerekes járművek kormányzási módjai, az egyes megoldások kialakítása és jellemzői (pl. 

forgózsámolyos, derékcsuklós, mellső-, hátsó és összkerék tengelycsonk kormányzás). 

Mechanikus rendszerű és a hidraulikus rásegítővel ellátott kormányszerkezet szerkezeti 

felépítése, az egyes elemek kialakítása és működése. A hidraulikus rendszerű 

kormányszerkezet szerkezeti felépítése, az egyes elemek kialakítása és működése. 

A kormányzott kerekek geometriája, beállítása. A kormányholtjáték ellenőrzése, szükség 

esetén az utánállítás lehetőségei. 

A lánctalpas és a gumihevederes járószerkezet kialakítása, működése, ellenőrzése és 

beállítása. A lánctalpas és a gumihevederes járószerkezettel ellátott agrárműszaki erőforrások 

kormányzási rendszereinek kialakítása, a szerkezeti egységek kivitele és működése.  
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A féllánctalpas, részben gumihevederes járószerzetű agrárműszaki erőforrások kialakítása, 

működése, kormányzás módjai és a kormányberendezések működése, ellenőrzése. 

 

Alváz és felépítmény 

Az alváz és felépítmény szerepe, feladata, az agrárműszaki erőforrások alváz megoldásai. Az 

alvázak kialakítása és az egyes kivitelek jellemzése, az üzemeltetésre gyakorolt hatásuk. 

Agrárműszaki erőforrások felépítményeinek jellemzői, hatásuk a gépek üzemeltetésére, egyéb 

kiegészítő berendezések. A gépeken alkalmazott klímaberendezések kialakítása és 

üzemeltetése. 

 

Vonó- és függesztő szerkezetek 

Vonókészülékek feladata, megoldásai (pl. vonófej, vonórúd, vonóhorog, vonóléc, 

vonókengyel). 

Függesztő készülékek feladata, megoldásai és kezelésük (pl. két-, hárompont, függesztő 

keret). 

A hidraulikus emelő berendezés szerkezete, működése, a függesztő, vonószerkezetre kapcsolt 

szabályozó-berendezések felépítése, működése, alkalmazása, üzemeltetése. 

 

Agrárműszaki erőforrások fékezése 

Fékezéssel kapcsolatos alapfogalmak és összefüggések (lassulás fogalma, meghatározása, 

fékút meghatározása, féktávolság meghatározása, fékkésedelem fogalma, értékei, a fékezés 

energiaegyensúlya stb.). 

A fékek csoportosítása és jellemzése rendeltetésük, fékezőelemek kivitele működtetés módja 

szerint.  

A szalag-, dob-, tárcsa, örvény és hidrodinamikus fékek, szerkezeti felépítése, működése 

karbantartása. 

A hidraulikus működtetésű fékrendszer felépítése, szerkezeti elemei, működése, kezelése, 

karbantartása. A hidraulikus működtetésű fékrendszerek kialakítása (egy és kétkörös 

rendszer), valamint a pedálerőt csökkentő berendezések felépítése, működése és 

karbantartása. 

A pneumatikus működtetésű fékrendszer felépítése, szerkezeti elemei, működése, kezelése, 

karbantartása. A pneumatikus működtetésű fékrendszerek (egy-, kétkörös, egy és 

kétvezetékes rendszer), felépítése, működése és kezelése. 

A menetstabilitást segítő berendezések (pl. ABS, ASR, EBS) működése és használata. 

A fékberendezések ellenőrzése és műszeres vizsgálata. 

 

Agrárműszaki erőforrások elektromos berendezései  

Járműveken alkalmazott elektromos berendezések. 

Áramkörök kialakítása, elemei, elektromos jellemzők mérése (pl. feszültség, áramerősség, 

ellenállás). 

Agrárműszaki erőforrások áramellátó rendszereinek felépítése, működése és jellemzőinek 

mérése. 

Az erőforrások akkumulátorainak szerkezete, működése, üzeme, kezelése. 
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Belsőégésű motorok indítási feltételei, indítási teljesítmény szükséglet, indítómotorok 

felépítése, működése, jellemző paraméterei. 

A gyújtóberendezés feladata, a gyújtószikra előállítása, az akkumulátoros, mágneses és 

elektronikus gyújtóberendezés szerkezeti felépítése, működése.  

Dízelmotorok indítását segítő berendezések szerkezeti egységei, működése és karbantartása. 

Az erőgépek jelző és világítóberendezéseire vonatkozó előírások, a berendezések felépítése, 

működése és ellenőrzése.  

Az erőgépeken alkalmazott egyéb jelzőberendezések ellenőrzése és kezelése pl. töltés-, 

tüzelőanyagszint, olajnyomás, hűtőfolyadék hőmérsékletjelző. 

Az erőgépek elektromos rendszerének kapcsolási rajza, alkalmazott jelképes jelölések. 

Egyéb elektromos egységek kialakítása és karbantartása: vezetékek, biztosítók, kapcsolók, 

dugós csatlakozó, ablaktörlő és ablakmosó berendezés, fűtő, hűtő és szellőző berendezések. 

 

Egyéb agrárműszaki erőforrások 

A mezőgazdaságban alkalmazott aggregátorok szerkezeti felépítése, működése és kezelése. 

A váltakozó áramú hálózat főbb elemei, a mezőgazdaságban alkalmazott elektromos motorok, 

kapcsolók működési elve, jellemző paraméterei és kezelésük. Elektromos motorokhoz 

kapcsolt hajtóművek kialakítása, működése és karbantartása. 

Mezőgazdaságban alkalmazott kisgépek pl. motoros kapák, motoros permetezők szerkezeti 

felépítése, működése és karbantartása. 

 

Agrárműszaki erőforrások karbantartása  

A karbantartás szükségessége, karbantartási módszerek jellemzői.  

Agrárműszaki erőgépek karbantartási rendszerei, az egyes karbantartási fokozatokban 

elvégzendő műveletek. A karbantartáshoz használt anyagok és eszközök. A kezelési és 

karbantartási utasítások és alkalmazása. Alkatrész-katalógus és alkalmazása. Gépalkatrészek 

rendelése, tartalékolása. 

 

Új és javított gépek bejáratása, korrózióvédelme, gépek tárolása  

Az új vagy felújított gépek bejáratásának folyamata. A bejáratás alatti teendők.  

A felújított motorok fékezése, fékpadok kialakítása. Javított gépek végkikészítése. 

Korrózió elleni védelem szükségessége, az eljárások csoportosítása és az eljárások folyamata.  

Védőanyagok csoportosítása és jellemzői. Mezőgazdasági gépek korrózióvédelme. Átmeneti 

korrózióvédelem, technológiai folyamata.  

Géptárolás szükségessége, létesítményei. Különféle gépek, gépcsoportok tárolása. 

Gépudvar és egyéb tároló létesítmények kialakítása . 

 

Karbantartás és javítás szervezése  

A karbantartási rendszerek elemzése, az egyes módszerek személyi és tárgyi feltételei. 

A mezőgazdasági erőgéppark karbantartási tervének elkészítésének alapvető lépései, a 

karbantartási terv tartalma. A karbantartási folyamatok szervezésének alapvető feladatai 

Aggregátorok jellemző meghibásodása, hiba behatárolása és a javítás módjai. 
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Mezőgazdasági erőgépek részegységeinek javítása   

A hengertömb jellemző meghibásodása és a javítás módjai. 

A forgattyús hajtóművek meghibásodása, javítása és szerelése (pl. dugattyú, dugattyúgyűrű, 

csapszeg, hajtórúd, forgattyús tengely). 

A motor vezérművének hibái, javítása, szerelése (pl. hengerfej, szelepek). 

A hűtési és kenési rendszer javítása. 

A dízel tüzelőanyag-ellátó berendezések javítása, beállítása, tüzelőanyag-tartályok, 

tápszivattyúk, csövek, szűrők hibái, javításuk, szerelésük, adagolószivattyúk hibái, 

ellenőrzése, beállítása, javítása, dízel befecskendező fúvókák vizsgálata, javítása, beállítása. 

Otto-motorok tüzelőanyag-ellátó rendszerének vizsgálata, hibáinak javítása, beszabályozása, 

benzinbefecskendezéses tüzelőanyag ellátórendszer hibái, javítása. 

A teljesítmény-átviteli berendezések hibái, szerelése, javítása (mechanikus tengelykapcsolók, 

sebességváltók, osztóművek és kiegyenlítőművek stb.). 

A kerekes járószerkezet (mellső és hátsó) hibái, szerelése, javítása, kormányszerkezet hibái, 

szerelése, javítása. 

A fékszerkezetek hibái, szerelése, javítása. 

A hidraulikus berendezések leggyakoribb hibái, vizsgálata, beállítása, javítása. 

 

Egyéb agrárgazdasági erőgépek javítása 

Váltakozó áramú motorok jellemző hibái, hibák észlelése és teendők a hibák elhárításához. 

Az elektromos motorok hajtóműveinek jellemző hibái, a hibák elhárításának módjai és 

technológiája.  

Mezőgazdasági kisgépek gyakran előforduló hibái, a hibák behatárolása és a javítás 

technológiája. 

 

A képzés javasolt helyszíne: A tantárgy elméleti képzés, amelynek fő helyszíne a tanterem, 

szaktanterem. 

 

A tantárgy értékelésének módja: A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer 

szerint. 

 

5. Erőgépek szakmai gyakorlat tantárgy  

 

A tantárgy tanításának célja 

Az Erőgépek szakmai gyakorlat tantárgy célja, hogy a tanulók megszerezzék a 

Mezőgazdasági gépésztechnikus szakképesítéshez, az önálló munkavégzéshez szükséges 

gyakorlati tudást a mezőgazdaságban alkalmazott agrárműszaki erőforrások üzemeltetéséhez 

és javításához. 

Az Erőgépek szakmai gyakorlat felhasználja az elméleti tárgyak tanulása során elsajátított 

ismereteket, ezért a gyakorlati tudás megszerzése érdekében: 

- készítsen fel a pontos, szakszerű, gazdaságos, az önálló és kitartó munkavégzésre, - a 

folyamatos ismeretszerzésre, a korszerű technika, technológia iránti érdeklődésre, 
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- mutassa meg a technológiai eljárások összetettségét, kombinálhatóságát, az elvégzendő 

műveletek logikai sorrendjét, 

- tanítsa meg az agrárműszaki erőforrások alapismereteit olyan szinten, amely képessé teszi a 

végzett tanulókat alapvető szakmai feladatok elvégzésére, 

- készítse fel a tanulókat a mezőgazdaságban használatos agrárműszaki erőforrások szakszerű, 

biztonságos, balesetmentes kezelésére, javítására és karbantartására. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Rajz (vetületi ábrázolás), Kémia (anyagok szerkezete), Fizika (mechanika, statika), Erőgépek 

tantárgy. 

 

Témakörök 

Motorok szerkezeti felépítése 

A műhely biztonságtechnikai és tűzvédelmi szabályainak ismertetése. 

Szerelő szerszámok bemutatása, használatuk, alkalmazásuk, elhelyezésük, műhelyrend. 

Otto- és dízelmotorok összehasonlítása, fő szerkezeti részek bemutatása, azonosságok és 

eltérések keresése.  

Motortömbök kialakításának bemutatása, a hengerperselyek szerelése. 

Forgattyús hajtómű szerelése és beállítása. 

A motorokon alkalmazott vezérlési rendszerek bemutatása, a hengerfejek szerelése, 

szelephézag állítása. 

 

Tüzelőanyag ellátó rendszerek kialakítása  

Otto-motorok tüzelőanyag ellátó rendszerének bemutatása, fő szerkezeti egységek. Benzin 

befecskendező rendszer fő szerkezeti részeinek bemutatása. 

Dízelmotorok tüzelőanyag ellátó rendszerének bemutatása. Szerkezeti egységek szerelése, 

karbantartási feladatok elvégzése. 

Légtelenítés, üzemzavar jellegű hibák felismerése és elhárítása. 

Befecskendező fúvókák szerelése és beállítása. 

Különféle befecskendező szivattyúk szerkezeti felépítése. 

A szivattyúk próbapadi ellenőrzése, beállítása. Szabályzók próbapadi ellenőrzése és 

beszabályozása. 

Korszerű befecskendezési rendszerek bemutatása, üzemeltetési feltételek biztosítása. 

 

Kenési és hűtési rendszerek 

A motorok kenési rendszerének bemutatása. 

A nyomórendszerű kenési rendszerek szerkezeti elemeinek megismerése, az elemek 

működéséhez szükséges feltételek bemutatása. A karbantartási feladatok bemutatása, 

gyakorlása. 

Erőgépeken alkalmazott hűtési rendszerek (levegő, folyadék) bemutatása, szerkezeti 

elemeinek gyakorlati megismerése. 

Az üzemi hőfok ellenőrzése, a hűtési rendszer karbantartási feladatainak bemutatása, 

gyakorlása. 
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Agrárműszaki erőforrások mechanikus teljesítmény-átviteli rendszerei 

A mechanikus teljesítmény-átviteli berendezések bemutatása, az egyes egységek erőgépeken 

betöltött szerepének bemutatása.  

Tengelykapcsolók (egy és többtárcsás, száraz és olajbanfutó) szerkezeti részeinek bemutatása, 

kezelése, karbantartása, beállítása. A tengelykapcsolók működtetési rendszereinek 

bemutatása, beállítások gyakorlása. 

A nyomatékváltók szerkezeti részeinek bemutatása, kezelése, karbantartása, szerelése 

(egylépcsős, előtéttengelyes, szorzórendszerű, többtengelyes, bolygóműves). A fokozatok 

kapcsolási lehetőségeinek és az áttételek bemutatása. 

Osztóművek szerkezeti részeinek bemutatása, kezelése, karbantartása és szerelése. 

Kiegyenlítőművek és kiegyenlítőmű zár szerkezeti megoldásainak bemutatása, kezelése, 

karbantartása. 

Teljesítmény leadó tengely kialakítása, hajtásának és kapcsolásának bemutatása. 

Kardántengely felszerelése. 

 

Agrárműszaki erőforrások hidraulikus teljesítmény-átviteli rendszerei 

Hidraulikus teljesítmény-átvitel szerkezeti egységeinek bemutatása, összeszerelése és 

működtetése. 

Az energiaátalakítók bemutatása. A hidraulika szivattyúk, hidromotorok, hidraulikus 

munkahengerek szerelése. Irányítókészülékek (pl. nyomás-, út- és áramirányítók) szerkezeti 

elemeinek megismerése, szerelése.  

Egyéb szerelvények kialakításának bemutatása, szerelése.  

Különböző hidraulikus rendszerek jellemző paramétereinek mérése, beállítások gyakorlása. 

Hidraulikus rendszerek ellenőrzése és karbantartása, a karbantartási feladatok gyakorlása. 

 

Vonó- és függesztő-szerkezetek 

Vonó-, függesztő- és munkagép emelő szerkezetek bemutatása. 

Két- és hárompont függesztés, függesztő szerkezetek bemutatása, átszerelésének gyakorlása. 

Az erőgépek kezelőszerveinek (mechanikus, elektronikus) használatának gyakorlása. 

A szabályozás lehetőségeinek bemutatása, tanulmányozása, alkalmazása és a beállítások 

gyakorlása. 

 

Járó- és kormányszerkezetek 

A kerekes járószerkezet szerkezeti részeinek bemutatása, szerelése. Gumiabroncsok jelölései, 

különböző keréktárcsákra történő szerelések gyakorlása. A nyomtávállítási lehetőségeinek 

(mellső és hátsó tengely) bemutatása, gyakorlása. 

A kerekes járószerkezet karbantartási feladatainak végrehajtása. 

A lánctalpas, illetve gumihevederes járószerkezetek bemutatása, a járószerkezet karbantartása. 

Különféle kormányzási módok bemutatása. Kormányszerkezet szerkezeti elemeinek 

bemutatása, szerelésének gyakorlása. A kerekes járószerkezet beállításának bemutatása, 

egyszerűbb beállítások elvégzésének végrehajtása.  

A hidraulikus rásegítővel szerelt kormányzás elemeinek bemutatása, szerelése. 



476 

 

A hidraulikus rendszerű kormányzásszerkezet felépítésének bemutatása, szerelése. 

Kormány holtjáték ellenőrzése és beállítása. 

A kormányberendezések karbantartásának bemutatása, a feladatok végrehajtásának 

gyakorlása. 

 

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 

A szakhatóság által kiadott a mezőgazdasági vontatóvezetői jogosultság megszerzésére 

vonatkozó érvényben lévő tantervek szerint. 

 

Alváz és felépítmény 

Az erőgépek alvázainak bemutatása. 

Erőgépek felépítményeinek bemutatása, a kezelőszervek elrendezése, a gép kezelésének 

gyakorlása.  

A felépítmény ellenőrzése, a karbantartás végrehajtása. 

 

Agrárműszaki erőforrásokon, munkagépeken alkalmazott fékszerkezetek 

A szalag-, dob-, tárcsafékek szerkezeti egységeinek bemutatása, a fékszerkezetek szerelése, 

beállítása. 

Elektromos örvényfékek bemutatása, alkalmazási lehetőségek szemléltetése. 

Mechanikus működtetésű fékberendezések bemutatása, szerkezeti részek szerelése, beállítása. 

A pedálholtjáték ellenőrzése, a megfelelő holtjáték beállításának gyakorlása.  

Hidraulikus működtetésű fékberendezések ellenőrzése, beállítása, fékrendszer légtelenítése. A 

pedál holtjáték és pedál ellenállás ellenőrzése, jellemző hibák bemutatása, fékberendezés 

beállítása. 

Pneumatikus működtetésű fékberendezések bemutatása, szerkezeti részek szerelése, 

beállítása. Az egy- és kétvezetékes rendszer bemutatása, az ellenőrzések és karbantartások 

gyakorlása.  

Pótkocsik fékberendezésének felépítése, szerkezete, ellenőrzések és beállítások gyakorlása. 

 

Agrárműszaki erőforrások elektromos berendezései 

A mezőgazdasági erőgépek elektromos rendszerére vonatkozó hatósági előírások. 

A mezőgazdasági erőgépek áramellátásának bemutatása. Váltakozó áramú generátorok és 

szabályzóik bemutatása, töltés ellenőrzése.  

Akkumulátorok szerkezete, működése, üzeme, ellenőrzése, kezelésének gyakorlása. 

Elektromos indítómotorok szerkezete, működése, kezelése, vizsgálata. 

Elektromos gyújtóberendezések szerkezete, működése, kezelése, vizsgálata. 

Elektromos próbapad szerkezeti felépítése, működése, vizsgálatok bemutatása próbapadon. 

Elektromos mérőeszközök bemutatása, különféle mérések, hibakeresés végrehajtása. 

Mezőgazdasági erőgépek világító és jelzőberendezéseinek bemutatása, ellenőrzése, jellemző 

hibák elhárításának gyakorlása. 

Erőgépek elektromos vezeték rendszere, áramköri rajzok olvasása, értelmezése. 

 

Egyéb agrárműszaki erőforrások kialakítása, javítása 
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Váltakozó áramú motorok bemutatása, üzemeltetése, jellemző hibák és azok megjelenési 

formáinak szemléltetése. 

Az elektromos motorokhoz kapcsolt hajtóművek bemutatása, a hajtóművek szerelése, 

javítások végrehajtása. 

Mezőgazdaságban alkalmazott aggregátorok bemutatása, üzemeltetése. 

Az agrárágazatban használt kisgépek pl. kerti kapák, motoros permetezők felépítésének 

bemutatása, karbantartásának és üzemeltetésének gyakorlása. 

 

Mezőgazdasági erőgépek részegységének javítása 

A hengertömb javítási módszereinek bemutatása. 

A forgattyús hajtóművek javításának és szerelésének bemutatása, a szerelések végrehajtása 

(dugattyú, dugattyúgyűrű, csapszeg, hajtórúd, forgattyús tengely). 

A motor vezérlési rendszerének beállítása, beállítás gyakorlása. A hengerfejek felújítási 

folyamatának végrehajtása, szelepek ellenőrzése és tömítettségének biztosítása. 

A hűtési rendszer felépítésének bemutatása, a karbantartás végrehajtása, jellemzők hibák 

javításának végrehajtása. 

A kenési rendszer felépítésének bemutatása, a napi és az időszakos karbantartás végrehajtása, 

ellenőrzések elvégzése. 

A dízel tüzelőanyag-ellátó berendezések szerkezeti egységeinek bemutatása, a részegységek 

javítása, beállítása, tüzelőanyag-tartályok, tápszivattyúk, csövek, szűrők hibái, javítása, 

szerelése, adagolószivattyúk ellenőrzése, beállítása, javítása, dízel befecskendező fúvókák 

vizsgálata, javításának végrehajtása. 

Otto-motorok tüzelőanyag-ellátó rendszerének bemutatása, a tüzelőanyag-ellátó rendszer 

vizsgálata, hibáinak javítása, beszabályozása, benzinbefecskendezéses tüzelőanyag 

ellátórendszer bemutatása. 

A mechanikus tengelykapcsolók, sebességváltók, osztóművek és kiegyenlítőművek 

teljesítmény-átviteli berendezések hibái, szerelése, javítása. 

A kerekes járószerkezet (mellső és hátsó) jellemző meghibásodásai, hibák elhárítása. A 

kormányszerkezet jellemző meghibásodásai a hibák elhárítási módszerei, a javítások 

végrehajtása. 

A kerékfékszerkezetek leggyakrabban előforduló hibái, a hibák elhárítása. 

A hidraulikus berendezések leggyakoribb hibái, vizsgálata, beállítása, javítása. 

 

Agrárgazdasági erőgépek karbantartása 

Időszakos karbantartási feladatok előírásszerű végrehajtásának bemutatása, gyakorlása. 

Karbantartási műveletek végzésének gyakorlása az erőgépek kezelési és karbantartási 

utasításainak megfelelően. 

 

Új és javított gépek bejáratása, korrózióvédelme, gépek tárolása 

Az új vagy felújított gépek bejáratásának bemutatása.  

A felújított motorok fékezésének bemutatása, a fékpadok kialakítása.  

Különböző korrózió elleni védelmi eljárások bemutatása, a korrózióvédelem gyakorlása 

(átmeneti, tartós).  
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Géptárolás bemutatása, a gépek tárolásra való felkészítésének gyakorlása. 

Gépudvar és egyéb tároló létesítmények kialakítása. 

 

 

A képzés javasolt helyszíne: Az Erőgépek gyakorlatának helyszínei a tan-, üzemi műhelyek. 

 

A tantárgy értékelésének módja: A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer 

szerint. 

 

A 11049-16 azonosító számú 

Mezőgazdasági termelés gépei 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

6. Munkagépek tantárgy  

 

A tantárgy tanításának célja 

A munkagépek tantárgy tanításának általános célja az, hogy a tanuló a képzési idő alatt 

megszerezze a mezőgazdasági gépésztechnikus szakma műveléséhez szükséges elméleti 

szakterületi tudást. Ennek eredményeként a technikus képesítés megszerzése után önállóan 

képes legyen üzemeltetni, és középvezetői szinten irányítani, a mezőgazdaságban 

megtalálható korszerű munkagépeket és egyéb gépészeti berendezéseket. A mezőgazdasági 

munkagépek tantárgy tanításának célja, hogy: 

- tudatosítsa a tanulóban, hogy a nagy értékű mezőgazdasági munkagépek és gépészeti 

berendezések szakszerű kezelése, karbantartása, védelme elősegíti a gazdaságos üzemeltetést, 

az optimális gépkihasználást és a mezőgazdasági terméseredmények növekedését, 

- alakítson ki a tanulóban a tantárgyi program elsajátítása révén olyan igényeket és 

képességeket, amelyek feltétlenül szükségesek a folyamatos tovább- és önképzéshez, 

általános és szakmai műveltség állandó fejlesztéséhez, 

- a tantárgyban elsajátított ismeretanyag fejlessze tovább a tanulóban a mezőgazdasági 

munkagépeken alkalmazott korszerű műszaki megoldások felismerését, az azonos rokon 

funkciójú megoldások behelyettesítését, a gyors változások befogadását és felismerését, 

- fejlessze a tanuló logikus, kreatív gondolkodását és műszaki szemléletét, 

- fejlesszen ki a tanulóban olyan személyiségjegyeket (pontosság, fegyelmezettség, 

felelősségtudat, önállóság), amelynek birtokában mindig szakszerűen, az agronómiai a 

műszaki és technológiai előírásoknak megfelelően végezheti munkáját. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Rajz (vetületi ábrázolás), Kémia (anyagok szerkezete), Fizika (mechanika, statika) 

 

Témakörök 

Tápanyag visszapótlás gépei 

A szórógépekkel szemben támasztott műszaki és agrotechnikai követelmények. 
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Trágyalé és hígtrágya kijuttató gépek. 

Az istállótrágya szórás gépei: szerkezeti felépítés működés, beállítás, üzemeltetési próba. 

A szervestrágya-szórás gépeinek munkaszervezési kérdései, gépláncok szervezése (pl. 

rakodógépek, szántó gépcsoportok). 

A szilárd műtrágyaszórás gépei: mechanikus és pneumatikus rendszerű gépek szerkezeti 

felépítése, működése, beállítása, üzemeltetési próba.  

A kiszórt mennyiség beállításának és ellenőrzésének lehetőségei. 

A műtrágyaszóró gépek karbantartása, hibaelhárítása. 

A műtrágyaszórást előkészítő és kiszolgáló gépek. 

A folyékony műtrágyák kijuttatásának technológiája és gépei. 

A kijuttatandó folyadékmennyiség meghatározása, beállítása, ellenőrzése. 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások a tápanyag visszapótlás gépesített 

munkafolyamataiban. 

 

Talajművelés gépei 

A talaj fontosabb fizikai és mechanikai tulajdonságai. 

Az egyszerű és összetett ék, mint talajművelő szerszám: az eke:  

- az eke munkájának és a szántás geometriájának vizsgálata, 

- az eke munkájával szemben támasztott műszaki és agrotechnikai követelmények. 

Az ekék csoportosítása. 

Az eke szerkezeti felépítése: 

- működő részek: szántóvas, kormánylemez, előhántó, csoroszlya, ekenád, csúszó talp, 

altalajlazító, utóhántó, előmetsző lemez, 

- kiegészítő szerkezeti részek: keretszerkezet, járószerkezet, vonó- illetve függesztő-szerkezet, 

kiemelő berendezés, állító mechanizmusok, ekefej biztosító berendezések.  

Alkalmazott függesztett és félig-függesztett ekék. A vontatott eke. 

Az ekék beállításának és üzemeltetésének általános szempontjai. Szántási módok. 

Különleges kialakítású és rendeltetésű ekék. Ekecsaládok. 

Eketestre ható erők, az eke vontatási ellenállása, a vonóerő és a vontatási teljesítményigény 

számítása. A vonóerő csökkentés lehetőségei. Az energiatakarékos szántás. 

A tárcsa: 

- a tárcsalevél agrotechnikai munkája, geometriai kialakítása, 

- a tárcsatag szerkezeti felépítése, 

- a tárcsatagra ható erők, és nyomatékok, 

- alkalmazott tárcsás talajművelő gépek csoportosítása, 

- tárcsás boronák szerkezeti felépítése: kétsoros X és V elrendezésű, 

- alkalmazott tárcsás boronák beállítása, üzemeltetési próbája, karbantartása és javítása, 

- különleges tárcsás talajművelők: tárcsás eke, oldalazó tárcsa, víztározós tárcsa, egyirányú 

tárcsás borona. 

Az ásóborona munkája, szerkezeti kialakítása, beállítása, szerepe a gépkapcsolásokban, 

üzemeltetési próba, javítás, karbantartás. 

Talajlazítók: 
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- szántóföldi kultivátor, nehéz kultivátor, középmély lazító, altalajlazító, szárnyas lazító 

agrotechnikai munkája, szerkezeti felépítése, beállítása, üzemeltetési próbája. 

A lazítók vonóerő és teljesítményigényének számítása.  

Mozgásmódok meghatározása. 

Sorközművelő kultivátorok agrotechnikai munkája, a kultivátor feladata szerkezeti részei, 

szerszámok elrendezése, beállítása, karbantartása, élezése. 

Fogasboronák. Forgó és lengő boronák agrotechnikai munkája, szerkezeti felépítése, 

működése, beállítása, üzemeltetési próbája, szerepük a gépkapcsolásokban. 

Hengerek agrotechnikai munkája, csoportosítása, szerkezeti megoldások, alkalmazási 

területei, üzemeltetési próbája. 

Simítók. 

Talajmaró szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetési próbája. 

Talajművelő gépkombinációk, kombinált magágy előkészítés gépei. 

A kombinátorokkal szemben támasztott agrotechnikai követelmények, az optimális magágy 

feltétele. 

A kombinátorok szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetési próbája. 

A tereprendezés és a melioráció gépei. A gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, 

felhasználási területei, üzemeltetési próbája. 

A talajművelés gépeinek munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai. 

 

Vetés, ültetés, palántázás gépei 

A vetési módok. 

A vetőgépekkel szemben támasztott agrotechnikai és műszaki követelmények. 

A vetőgépek csoportosítása. 

Gabonavetőgépek: 

- a gabonavetőgépek szerkezeti felépítése, működése, 

- a vetőszerkezet feladata, szerkezeti felépítése, megoldási variációk, állítási lehetőségek, 

jellegzetes hibák és javításuk, 

Sornyitó szerkezetek kialakításai, kiválasztásuk, meghibásodásaik, javításuk. 

A felszerelhető csoroszlyák számának meghatározása. 

Csoroszlyakiemelő szerkezetek feladata, működése, beszabályozása. 

A vetőszerkezetek meghajtásának módjai, szerepük a kiadagolandó magmennyiség 

szabályozásában. Leforgatási próba, ellenőrző számítás. 

A nyomjelző feladata, beállítása, a beállításhoz szükséges számítások végzése, működtetése, 

karbantartása. 

Gabonavető gépcsoportok kialakítása. Gépkapcsolások, vetőgépvontató keretek kialakításai. 

Gabonavetőgépek beállításához kapcsolódó feladatok: 

- sortávolság, vetési mélység, kivetendő magmennyiség, a nyomjelző tárcsa beállítása, a 

beállítások ellenőrzése, gépkapcsolás feltételei, 

- a vetési mélység és a tőtáv egyenletesség ellenőrzése, 

- a keresztirányú adagolás egyenletesség mérése, 

- a vetőgép mozgásmódjának meghatározása, 

- a vetőgép kiszolgálása, a vetőgépfeltöltés módszerei, gépei és eszközei,  
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- vetőgépek karbantartása. 

Alkalmazott gabonavetőgépek. 

Aprómag vetőgépek szerkezeti megoldásai, működési elvük, beállításuk. 

Szemenkénti vetőgépek: 

- a szemenkénti vetőgépek általános szerkezeti felépítése, 

- vetőegységek kialakítási módjai, 

- vetőszerkezetek csoportosítása, szerkezeti elemei, működési elve, tőtávolság szabályozási 

lehetőségek, 

- vetőegységek függesztő szerkezetei, 

- csoroszlyamegoldások, 

- vetőgépek hajtásszerkezetei, 

- vetőgépek kiegészítő szerkezeti egységei: mikrogranulátum, növényvédőszer kijuttatók, 

- vetésellenőrző műszerek, fedélzeti számítógépek, 

- alkalmazott szemenkénti vetőgépek. 

Szemenkénti vetőgépek beállítása: 

- vetőgép kiválasztása, gépkapcsolás megvalósítása, 

- beállítás adott tőtávolságra, 

- sortávolság, vetési mélység állítása, 

- nyomjelző beállítása, 

- ellenőrzések: vetőelem, magkilökő, maglesodró vetésellenőrző szerkezetek működése, vetési 

mélység, csatlakozó sor, 

- vetőgép kiszolgálás, 

- szemenkénti vetőgépek karbantartása, hibaelhárítása, 

- az üzemeltetés munkavédelmi előírásai. 

Burgonyaültető gépek: 

- az ültetőgépekkel szemben támasztott követelmények, 

- az ültetőgépek csoportosítása, szerkezeti felépítése, működése, 

- a gépek kiegészítő szerkezeti egységei: tőhiány pótló, ültetés ellenőrző elemek. 

Burgonyaültető gépek beállítása:  

- tőtávolság, sortávolság, ültetési mélység, nyomjelző beállítása, 

- ültetőgép kiszolgálása, 

- az üzemeltetési paraméterek ellenőrzése, 

- az ültetőgépek karbantartása, hibaelhárítása. 

Palántázó gépek: 

- a gépekkel szemben támasztott követelmények, 

- a palántázó gépek csoportosítása, 

- a gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetési próbája, 

A vetés, ültetés, palántázás gépeinek munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai. 

 

Növényvédelem gépei 

A növényvédelmi gépekkel szemben támasztott követelmények. 

A cseppképzés elve. 

A gépek csoportosítása. 
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A növényvédő gépek általános felépítése. 

A gépek szerkezeti elemei: tartályok, szűrők, szivattyúk, nyomásszabályozók, biztonsági 

berendezések, keverő szerkezetek, keretszerkezetek, szórófejek. 

A szerkezeti elemek működése, beállítása, hibaelhárítása. 

A növényvédő gépek beállítása, a szórásmennyiség, szórásegyenletesség ellenőrzése, a gépek 

üzemeltetése. Fedélzeti számítógépek szerepe a kiadagolt mennyiség szabályozásában, 

nyilvántartásában. 

Beállítási számítások.  

Szántóföldi, fa és szőlővédelmi permetezők. 

Hidraulikus cseppképzésű permetezőgépek. 

Szállítólevegős permetezőgépek. 

Légporlasztásos permetezőgépek. 

Ködképző berendezések. 

Porozó gépek általános felépítése működése, beállítása, üzemeltetési próbája. 

Növényvédelmi repülőgépek. 

Csávázó gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetési próbája. 

Növényvédő gépek kiszolgálása. 

Új eljárások a növényvédelmi munkák gépesítésében. 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások, feladatok betartása a növényvédő gépek 

üzemeltetési munkáiban. 

 

Öntözés gépei 

A vízgazdálkodás jelentősége, öntözési módok. 

Az öntözőgépekkel szemben támasztott követelmények. 

Az esőszerűen öntözés gépeinek csoportosítása. 

Az öntözőberendezések fő szerkezeti egységeinek szerkezeti felépítése, működése 

(szivattyúk, csövek és csőszerelvények, szórófejek). 

A vízemelés gépeinek üzemi jellemzői, gépek berendezések kiválasztása, beállítása. 

Szántóföldi öntözőberendezések szerkezeti felépítése, telepítési terve, üzemeltetési próbája, 

üzemeltetési és telepítési számítások. 

A csepegtető öntözés szerkezeti egységei, kialakításuk, működésük, üzemeltetési próbájuk.  

Az öntözés automatizálása. 

Az öntözés gépeinek munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai. 

 

Szálastakarmányok betakarításának gépei 

A szálastakarmány betakarítógépekkel szemben támasztott általános agrotechnikai, 

zootechnikai és műszaki követelmények. 

A betakarítógépek csoportosítása. 

Kaszálógépek: 

- alternáló mozgást végző kaszák szerkezeti felépítése, működése, a vágás folyamata, 

beállítása, üzemeltetési próbája, üzemzavar jellegű meghibásodások, munka-védelmi és 

vadvédelmi előírások ismertetése, 

- forgókéses kaszák szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése, munkavédelme. 
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Szálastakarmányok betakarításának gépei: 

- szársértő szerkezetek munkája, szerkezeti megoldásai, 

- alkalmazott kaszálógépek, szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetési próbája. 

A rendkezelés gépei: 

- rendkezelők csoportosítása, 

- rendsodrók szerkezeti felépítése, működése, rendképzési műveletek és a rend-sodró 

beállítása, üzemeltetési próbája, 

- rendkezelők szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetési próbája. 

Rendlazító szerkezetek, adapterek. 

Traktoros gereblyék. 

Rendfelszedő szerkezetek: 

- a rendfelszedő szerkezetekkel szemben támasztott követelmények, 

- kialakítási változataik, alkalmazási területeik, 

- rendfelszedő adapterek, 

- rendfelszedő pótkocsik szerkezeti kialakítása, működése, üzemeltetési próbája. 

A bálázás gépei: 

- a bálázó gépek csoportosítása, 

- a bálázó gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, 

- a kötöző szerkezetek beállítása, a kötés művelete, 

- alkalmazott kis és nagybála készítő gépek szerkezeti felépítése, beállítása, üzemeltetési 

próbája, 

- gyakoribb meghibásodások és azok javítása, hibaelhárítása, 

- hengeres bálák védőfóliázásának eszközei, 

- bálagyűjtés és kazalrakás gépei és technológiája, 

- szilázs készítése bálázással. 

A szálastakarmányok aprításának gépei: 

- az aprítást, zúzást végző szerkezeti elemek kialakítása, működési elve, a szecskahosszúság 

állítása, 

- az aprító és zúzó gépek csoportosítása, 

- a járva szecskázó gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetési próbája, 

karbantartása, hibaelhárítása, javítása, munkavédelmi előírásai, 

- a szecskázó dobok, tárcsák, forgókéseinek és az állókések élezése, beállítása, 

- aprító szerkezetek kiegyensúlyozása, 

- védelmi rendszerek szerepe és műszaki megoldásai, 

- a zúzva betakarítás szerkezeti megoldásai, átalakítások, beállítások, 

- szárzúzók szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetési próbája.  

A szálastakarmányok betakarításának gépeire vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások. 

 

Gabona betakarítás gépei 

A gabona betakarítás technológiája. 

Az arató-cséplő gépekkel szemben támasztott agrotechnikai és műszaki követelmények. 

Az arató-cséplő gép általános szerkezeti felépítése, működési elve, a betakarított termény útja. 
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Az aratószerkezet részeinek feladata, szerkezeti megoldásai, működése, beállítása. 

Az aratórész munkájának ellenőrzése. 

Az aratórész karbantartása, hibaelhárítása, javítása. 

A cséplőszerkezet részeinek feladata, szerkezeti megoldásai, működése, beállítása. 

A cséplőszerkezet munkájának ellenőrzése. 

A dob áteresztőképességének meghatározása. A dob kerületi sebességének és a magtörés, 

magveszteség értékeinek összefüggése. 

A cséplődob, dobkosár javítása, cseréje. 

A tisztító szerkezet részeinek feladata, szerkezeti megoldásai, működése, beállítása. 

A tisztítási teljesítmény fokozásának szerkezeti lehetőségei. 

A tisztítómű munkájának ellenőrzése. 

A tisztítómű karbantartása, hibaelhárítása, szerkezeti elemek cseréje. 

Az arató-cséplő gép kiegészítő szerkezeti egységeinek feladata, szerkezeti megoldásai, 

működése, beállítása. 

Jelző és szabályozó berendezések feladata, beállítása, a kapott információk felhasználása. 

Fedélzeti számítógép szerepe a gépüzemeltetésben. 

Az arató-cséplő gépek kiválasztása. A betakarítás megtervezése, megszervezése. 

Az aratócséplő gépek üzemeltetési próbája.  

Az arató-cséplő gépek műszaki kiszolgálása. 

A gabona betakarítás gépeire munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások. 

 

Kukorica betakarítás gépei 

A kukorica betakarítási módok és a keletkező végtermék. 

A betakarító gépekkel szemben támasztott agro- és zootechnikai, műszaki követelmények. 

A betakarító gépek csoportosítása. 

A csőtörés elve, a csőtörő adapter szerkezeti felépítése, működése, beállítása, felszerelése az 

arató-cséplő gépre. 

Az arató-cséplő gép átszerelése morzsolásos kukorica betakarításra és szem csutka keverék 

betakarítására. 

A gép beállítása, üzemeltetési próbája. 

A kukoricaszár kezelése, zúzása, aláforgatása. 

A csöves kukorica betakarításának gépei. 

A betakarító gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetési próbája. 

Fosztó szerkezetek működése. 

Az önjáró csőtörő-fosztó betakarítógépek üzemeltetési próbája, kiszolgálása. 

A kukorica betakarítás gépeire vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások. 

 

Szemes termények utókezelésének gépei 

Az utókezelés fogalma és műveletei: tisztítás, osztályozás, szárítás, tárolás. 

Tisztítás-osztályozás: 

- a magtisztítás és osztályozás fogalma, jelentősége, 

- a magvak fizikai tulajdonságai és az elválasztás elve, 
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- elválasztás a méret, alak, lebegőképesség, gördülékenység, rugalmasság, felületi érdesség, 

sűrűség, összetett fizikai tulajdonság, szín, elektrosztatikai tulajdonság alapján, 

- magtisztítás és osztályozás gépei. A gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, 

üzemeltetése, 

- magtisztító és vetőmag feldolgozó üzemek gépei és technológiai eljárásai. 

Szárítás: 

- a szemes termények szárításának elmélete, a magvak kémiai összetevői és a szárítás 

összefüggései, 

- a vízelvonás folyamata és hőigénye. Az elvont vízmennyiség és a szükséges 

energiamennyiség számítása, 

- a szemes terményszárítók csoportosítása, 

- a szárítók szerkezeti felépítése, működése, energiatakarékos üzeme, 

- a szárítást segítő automatikus jelző és szabályozó berendezések, 

- a szárítás technológiai folyamata a nyersáru beérkezésétől a tárházig. 

Tárolás: 

- a tárolás, raktározás jelentősége, 

- a korszerű tárolás és raktározás feltételrendszere, 

- zárt és nyitott tárolóterek, hűtőtároló raktárak, tárházak, 

- szemes termények és ipari eredetű anyagok raktározása, 

- a tárolás és raktározás gépészeti berendezései, 

A szemes termények utókezelésének gépei tárolás és raktározás munka-, tűz- és 

környezetvédelmi előírásai. 

 

Burgonya betakarítás gépei 

A burgonya betakarító gépekkel szemben támasztott követelmények. 

A burgonya betakarítási módok. 

A burgonyaszár eltávolításának módjai és gépei. 

A burgonyabetakarító gépek általános szerkezeti felépítése, működése, beállítások. 

Alkalmazott betakarítógépek:  

- kiszedő, tisztító, kocsirakó,  

- burgonyakombájn. 

A burgonya betakarító gépek üzemeltetési próbája, munkájának szervezése. 

A burgonya tárolása, a tárházak gépei: tisztító, osztályozó, válogató gépek szerkezeti 

felépítése, működése, beállítása. 

A burgonya betakarítás gépeinek munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai. kifejtése 

 

Cukorrépa betakarítás gépei 

A cukorrépa betakarításának technológiái. 

A betakarítógépekkel szemben támasztott követelmények. 

A betakarítógépek fő szerkezeti egységei: 

- fejező szerkezetek, 

- kiszedő szerkezetek,  

- tisztító és szállító szerkezetek. 
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A szerkezeti egységek feladata, működése, beállítása. 

Egy, két és hárommenetes technológiák gépeinek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, 

üzemeltetési próbája. 

A betakarítógépek karbantartása, javítása, műszaki kiszolgálása. 

A betakarítási technológiák munkaszervezési feladatai. Gépláncok szervezése. 

A cukorrépa betakarítás gépeire vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások 

 

Ipari növények betakarításának gépei 

Az ipari és egyéb növények betakarításához alkalmazott gépek csoportosítása. 

A repce és a napraforgó betakarításához használt adapterek szerkezeti felépítése, működése és 

beállítása. Az adapterek alapgéphez való kapcsolatának lehetőségei és a gépek üzemeltetési 

próbája. 

A rizs, hüvelyesek és az aprómagvak betakarításához használt adapterek szerkezeti felépítése, 

működése beállítása. Az adapterek alapgéphez való kapcsolatának lehetőségei és a gépek 

üzemeltetési próbája. 

A cukorrépa betakarításának technológiái során alkalmazott gépek berendezések szerkezeti 

felépítése, működése, beállítása és üzemeltetése. 

Az ipari és egyéb növények betakarításához használt kiszolgáló gépek, szerkezeti felépítése, 

működése. 

Az ipari és egyéb növények betakarításához használt gépek, berendezések üzemeltetésére 

vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások. 

 

Zöldség, gyümölcs betakarítás és feldolgozás gépei 

Szántóföldi zöldség betakarítás gépei: 

- a betakarítógépekkel szemben támasztott követelmények, 

- zöldség betakarítási módok, 

- a betakarítást könnyítő módszerek. 

Betakarítás technológiák gépei: 

- zöldborsó, zöldbab, uborka, paradicsom, fűszer paprika, káposzta, hagyma, gyökérzöldség, 

- a betakarító gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése, kiszolgálása. 

Gyümölcs betakarítás gépei: 

- a gyümölcs betakarító gépekkel szemben támasztott követelmények, 

- a gyümölcsök csoportosítása a betakarítás szempontjából, 

- a gyümölcs szüretet segítő eszközök, 

A gyümölcs szüret gépei: 

- rázógépek, 

- önjáró szedőgépek, 

- a betakarítógépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése, 

- a betakarítás és a feldolgozás technológiai folyamata. 

A feldolgozás gépei: 

- a feldolgozás és tárolás követelményei, 

- a gyümölcsmanipulálás gépei: ládaürítők, selejtezők, tisztító és válogató gépek, szerkezeti 

felépítése, működése, 
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- osztályozó gépek szerkezeti megoldásai, működési elve, 

- manipuláló gépsorok, 

- gyümölcstároló tárházak gépészeti berendezései, 

- a gyümölcs tárolása, hűtése, hűtőberendezések üzemeltetése, 

- a szőlőfeldolgozás gépei: a feldolgozó gépekkel szemben támasztott követelmények,  

- a szőlőfeldolgozás technológiai folyamatai (fehér, vörös bor). 

A feldolgozó gépek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése (zúzógépek, bogyózó 

gépek, cefreszivattyú, mustleválasztók, sajtók, szeparátorok, szűrők), kis és nagyüzemi 

technológiák gépei. 

A gyümölcs és szőlő feldolgozás gépeinek munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai. 

 

Szállítás és anyagmozgatás gépei 

Az anyagmozgató gépek munkájának jellemzése, csoportosítása. 

A gépekkel szemben támasztott követelmények. 

A tengelyen történő szállítás gépei: pótkocsik, teherautók, targoncák. 

Az egy és kéttengelyes pótkocsik vontatásakor fellépő erők. 

A tengelyen történő szállítás szállítási és műszak teljesítményének számítása. 

Szállítási munkák szállítógép szükségletének meghatározása. 

Folyamatos üzemű szállító- és rakodógépek: szállítószalagok, szállítócsigák, kaparóelemes 

szállítók, serleges felhordók, pneumatikus szállítóberendezések szerkezeti felépítése, 

működése, a szállítási teljesítmény meghatározása, üzemeltetési próbája. 

Szakaszos üzemű rakodógépek: homlokrakodók, forgógémes rakodók, forgótornyos rakodók, 

és egyéb rakodógépek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetési próbája. 

Az anyagmozgatás gépeinek munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai. 

 

Az állattartás épületei és gépei 

Az állattartó telepek létesítésének feltételei. 

Az állattartó telepek létesítményei. 

Az istállók és járulékos létesítmények építészeti megoldásai. 

Építészeti rajzok értelmezése, rajzolvasása. 

A tartástechnológiák és az épületek szerkezeti kialakításai. 

Az istállók szellőztetése, fűtése, világítása. A klímaszabályozó berendezések gépészeti 

megoldásai. 

A telep villamos energia ellátása. Az energia ellátó rendszer felépítése, egységei. 

A telepek vízellátása, csatornázása. 

Az úthálózat és járulékos létesítmények. 

Az állattartó telepek takarmányellátásának biztosítása. 

A tömeg takarmányok előkészítésének gépei. 

Abraktakarmányok előkészítésének gépei: darálók, keverőgépek, adagolók, mérlegek, 

granulátum készítő gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése. 

A takarmányok kiosztásának gépei: mobil, beépített. 

Nedves takarmányok kiosztásának berendezései. 

Önetetők, automatizált takarmányadagolók. 
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A takarmányozás számítógépes ellenőrzési és adagolási rendszere. 

Állattartó telepek vízigényének meghatározása. 

Itató berendezések feladata, szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése: 

istállók és legelők itató berendezései, 

különböző állatfajok itató berendezései. 

Trágyaeltávolítás gépei tartástechnológiák és a trágyaeltávolítás módjai. 

Tejelő szarvasmarha telepek, istállók fejési rendszerei. 

A fejés biológiai kérdései. 

A gépi fejés elve, alkalmazásának műszaki feltételei. 

A fejőkészülék szerkezeti egységei, működése, üzembe helyezése. 

A fejési rendszerek egyéb kiegészítő berendezései. 

Fejősajtáros, fejőtankos, tejvezetékes, fejőtermi rendszerek üzemeltetése, kezelése, 

karbantartása, tisztítása. 

Számítógépes tartástechnológiai rendszerek. 

A tejkezelés gépei: 

- tejhűtők, hűtési rendszerek, 

- tejkádak és kiegészítő szerkezeti egységeik, 

- a tej fölözése, tejszeparátorok szerkezeti felépítése, működése, zsírtartalom beállítása. 

Állattartó telepek műszaki kiszolgálása: karbantartási, hibaelhárítási és javítási munkák. 

Az állattartó telepek munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai. 

 

Mezőgazdasági munkagépek karbantartása 

Karbantartás fontossága. 

Karbantartás szervezése. 

Karbantartási fokozatok, műveletei. 

Karbantartási műveletek mezőgazdasági munkagépeknél: 

- talajművelő gépek, 

- tápanyag-visszapótló gépek, 

- vető-, ültető- és palántázó gépek, 

- növényápolás gépei, 

- betakarító gépek, 

- állattartó telepi gépek berendezések 

 

Új és javított gépek bejáratása, korrózió védelem, gépek tárolása 

Javított gépek végkikészítése. 

Mezőgazdasági gépek korrózióvédelme. 

Korrózió elleni védelem szükségessége. 

Korrózió elleni védelem csoportosítása. 

Átmeneti korrózió elleni védelem, technológiai folyamata. 

Védőanyagok csoportosítása. 

Mezőgazdasági gépek tárolása. 

Géptárolás szükségessége, létesítményei. 

Különféle gépek, gépcsoportok tárolása. 



489 

 

Gépudvar kialakítása, egyéb létesítmények. 

 

Mezőgazdasági munkagépek részegységeinek javítása  

Ekék javítása: 

- szántóvas élezése, él felrakás, 

- csoroszlyák (késes, tárcsás). 

Tárcsás talajművelő eszközök javítása. 

Kultivátorkapák javítása. 

Kombinált talajművelő gépek javítása. 

Mély és közép-mélylazítók javítása. 

Szervestrágya-szórók javítása. 

- szállító, továbbító szerkezetek javítása, 

- szóró szerkezetek javítása, 

- meghajtó elemek javítása. 

Műtrágyaszórók javítása: 

- kihordó és adagnagyság szabályozó szerkezet javítása, 

- szóró szerkezet és meghajtások javítása. 

Gabona és apró magvak vetőgépeinek javítása: 

- csúszó és tárcsás csoroszlyák javítása, 

- Norton-szekrény kapcsolószerkezeteinek javítása. 

Szemenkénti vetőgépek javítása. 

Tartályok hibái és javításuk. 

Permetlészivattyúk és szerelvényeik (görgős, membrán, centrifugál szivattyúk). 

Ventilátorok, vákuumszivattyúk (tartálykocsik) javítása. 

Szórófejek, szóró keretek javítása. 

Kaszáló gépek javítása. 

Kaszaszerkezetek hibái és javításuk: 

- alternáló kaszaszerkezet, 

- rotációs kaszaszerkezet és meghajtó szerkezet javítása. 

Rendkezelés gépeinek hibái, javítása. 

Bálakészítés gépei: 

- rendfelszedő-szerkezetek hibái és javítása, 

- tömörítő-szerkezetek javítása, 

- hengerbála-készítő egységek (szalagok, hengerek és csapágyazások). 

Szecskázó gépek javítása. 

Szemestermény-betakarítás gépeinek javítása. 

Cséplődob, dobkosár, dob kiegyensúlyozása. 

Tisztítószerkezet hibái és javítása. 

Szállító- és felhordó-szerkezetek javítása. 

Adapterek javítása (tájjellegnek megfelelően). 

Szárítás gépeinek javítása. 

Öntöző gépek javítása. 

Szivattyúk, csövek, csőkötések, elzáró-szerkezetek javítása. 
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Szórófejek, tartó- és mozgatószerkezetek javítása. 

 

A képzés javasolt helyszíne: A tantárgy elméleti képzés, amelynek fő helyszíne a tanterem, 

szaktanterem. 

 

 

A tantárgy értékelésének módja: A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer 

szerint. 

 

 

7. Munkagépek szakmai gyakorlat tantárgy 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Munkagépek szakmai gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók a képzési idő 

alatt megszerezzék a mezőgazdasági gépésztechnikus szakképesítéshez, az önálló 

munkavégzéshez szükséges gyakorlati tudást, a gépüzemeltetés, a gépjavítás és a 

mezőgazdasági gazdálkodás terén egyaránt. 

A szakmai gyakorlat felhasználja az elméleti tárgyak tanulása során elsajátított ismereteket, 

ezért a gyakorlati tudás megszerzése érdekében a tantárgynak meg kell oldania, hogy: 

- készítsen fel a pontos, szakszerű, gazdaságos, az önálló és kitartó munkavégzésre, a 

folyamatos ismeretszerzésre, a korszerű technika, technológia iránti érdeklődésre, 

- mutassa meg a technológiai eljárások sokszínűségét, kombinálhatóságát, az elvégzendő 

műveletek logikai sorrendjét, 

- juttassa sikerélményhez a tanulókat a gyakorlat során, 

- fejlessze a kézügyességet, a kombinációs készséget, a kreativitást, a munkatempót, a 

teljesítményt, 

- tanítsa meg a szakmai alapismereteket olyan szinten, amely képessé teszi a tanulókat 

bármely alapvető szakmai feladat elvégzésére, 

- készítse fel a tanulókat a mezőgazdaságban használatos gépek és eszközök szakszerű, 

biztonságos, balesetmentes üzemeltetésére, javítására és karbantartására. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Rajz (vetületi ábrázolás), Kémia (anyagok szerkezete), Fizika (mechanika, statika), 

Munkagépek 

 

Témakörök 

Tápanyag visszapótlás gépei 

Szervestrágya-szóró gépek, trágyalé és hígtrágya szóró gépek, tartálykocsik be-mutatása. 

Trágyaszóró gépek szerkezeti felépítése, beállítása különböző szórás mennyiségekre. 

Gépkapcsolás, szórási próba, ellenőrzés, mozgásmód megválasztása, manőverezés, 

karbantartás végzése. 

Műtrágyaszóró gépek szerkezeti megoldásainak bemutatása, beállítási lehetőségeik különböző 

szórásmennyiségekre. 
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Gépkapcsolás, gépbeállítás, szóráskép és kiadagolt mennyiség ellenőrzése, manőverezés 

kapcsolt gépcsoporttal, karbantartás. 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások a tápanyag visszapótlás gépesített 

munkafolyamataiban. 

 

Talajművelés gépei 

Az ekék munkavégző és kiegészítő szerkezeti részeinek bemutatása függesztett és félig-

függesztett ekéken. 

A függesztett és félig-függesztett eke felszerelése az erőgépre. 

Az eke beállítása (különböző üzemi helyzetekre) ellenőrzés, próbaszántás, a szántás 

minőségének értékelése. 

Az ekék karbantartása, előkészítés tárolásra. 

A tárcsás talajművelő gépek, ásóboronák, lazítók, szántóföldi és sorközművelő kultivátorok, 

kombinált talajművelő gépek, szerkezeti részeinek, beállításainak bemutatása.  

Gépkapcsolások, gépcsoportok létrehozása, beállítások, manőverezés, húzatási próbák, a 

munkaműveletek minőségének ellenőrzése és értékelése. 

A talajművelés gépeinek munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai. 

 

Vetés, ültetés és palántázás gépei 

Szemenkénti vető gépek szerkezeti felépítésének bemutatása. 

A vetőgépek beállítása különböző kivetendő magmennyiségre, forgatási vagy húzatási próba. 

Csoroszlyák, nyomjelzők, vetőszerkezetek beállítása. 

Gépcsoport összeállítása, mozgásmód gyakorlása, csatlakozó sorok, vetési mélység 

ellenőrzése.  

Vetőgépek kiszolgálása, karbantartása. 

A burgonyaültető gépek szerkezeti részeinek és állítási lehetőségeinek bemutatása. 

Palántaültető gépek bemutatása. 

Tő- és sortávolság, ültetési mélység, tőhiány pótlás beállítása. 

Ültető és palántázó gépek kiszolgálása, karbantartása. 

Mechanikus vetőszerkezettel ellátott sorba vető gépek szerkezeti felépítésének bemutatása. 

A vetőgépek beállítása különböző kivetendő magmennyiségre, forgatási vagy húzatási próba. 

Csoroszlyák, nyomjelzők, vetőszerkezetek beállítása 

Gépcsoport összeállítása, mozgásmód gyakorlása, csatlakozó sorok, vetési mélység 

ellenőrzése. 

Vetőgépek kiszolgálása, karbantartása. 

 

Növényápolás gépei 

Szántóföldi növényvédő gépek szerkezeti részeinek bemutatása. 

Szórásmennyiség beállítása és ellenőrzése. 

Üzemeltetési próba, munka és környezetvédelmi feladatok gyakorlása. 

Öntözőtelepi gyakorlat (üzemlátogatás). 

Az öntöző berendezések fő egységeinek (szivattyú, csövek, csőszerelvények, szórófejek) 

bemutatása. 
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Az öntözőrendszer üzemeltetésének megismerése. 

 

Öntözés gépei  

 Öntözés gépek bemutatása, szerkezeti részek (szivattyúegység, csővezetékek, szórófejek) 

megismerése, beállítás, telepítés, az üzemeltetés gyakorlása. 

Az öntözés gépek kiszolgálása, karbantartása. 

 

Szálastakarmány betakarítás gépei 

Alternáló és rotációs mozgást végző fűkaszák szerkezeti részeinek bemutatása. 

A kaszák beállításának gyakorlása. 

Felszerelés az erőgépre, üzemi és szállítási helyzetbe szerelés. 

Mezőgazdasági területen fű és pillangósok kaszálása, gépüzemeltetés gyakorlása. 

Önjáró- és vontatott kaszálógépek munkájának megismerése. 

Kis- és nagybála készítő gépek szerkezeti részeinek bemutatása. 

A bálázó gépek beállítása, különös tekintettel a kötözőszerkezetekre. 

A gépcsoport kialakítása, mozgásmód a táblán a rend felett, a bálakészítés gyakorlása. 

Bálázó gépek kiszolgálása, karbantartása. 

A szecskázó gépek szerkezeti részeinek bemutatása. 

Szecskázó szerkezetek beállítása, álló és forgókés élezése, szecskázó dobok, tárcsák szerelése, 

javítása, kiegyensúlyozása. 

Önjáró, vontatott és függesztett szecskázó gépek üzemeltetése. 

 

Gabona betakarítás gépei 

Arató-cséplő gépek arató cséplő és tisztító szerkezeteinek bemutatása. 

A szerkezeti elemek beállításának lehetőségei adott növényféleség esetén. 

A beállítások gyakorlása. Karbantartási feladatok végzése. 

A betakarító gép egyéb szerkezeti egységeinek bemutatása. 

Adapterek felszerelése, beállítása. 

A betakarítógép üzemeltetése, adapterek felvétele. 

A betakarítógépek kiszolgálása. 

 

Kukorica betakarítás gépei 

Kukorica morzsolásos betakarítása: 

- kombájn átszerelése, beállításai, 

- kukoricabetakarító adapter csatlakoztatása, 

- kukoricabetakarító adapter beállítása, javítása. 

Csöveskukorica betakarítás gépei fosztószerkezet beállítása javítása. 

Silókukorica betakarítás gépei: 

- asztalos silókukorica betakarító adapterek, 

- soros silókukorica betakarító adapterek, 

- szecskázószerkezetek (tárcsás, dobos) élezése, beállítása, 

- szecskázódobok kiegyensúlyozása, 

- szecskahossz beállítása, 
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- irányváltó hajtómű szerelése, beállítása. 

 

Szemestermények utókezelésének gépei 

Magtisztítók munkája, beszabályozásuk. 

Csávázógépek működése, javítása, mérgezési veszélyek. 

Szárítóberendezések, működése. 

Termény nedvességtartalmának meghatározása. 

 

Burgonya betakarításának gépei 

 A burgonyabetakarító gépek kiásó, felszedő, tisztító, osztályozó és válogató szerkezeteinek 

bemutatása. 

A szerkezeti egységek beállítása, a betakarítógép üzemeltetése. 

A betakarító gépek kiszolgálása, karbantartása. 

 

Cukorrépa betakarításának gépei 

Cukorrépa betakarító gépek bemutatása, szerkezeti részek (fejező, kiemelő, tisztító) 

megismerése, beállítások, az üzemeltetés gyakorlása. 

A betakarítógépek kiszolgálása, karbantartása. 

 

Ipari növények betakarításának gépei 

Napraforgó, hüvelyesek, herefélék, ipari növények betakarítógépeinek bemutatása. 

Beállítási lehetőségek és karbantartási műveletek gyakorlása. 

 

Zöldség, gyümölcs betakarítás és feldolgozás gépei 

A gyümölcs szüretet segítő kézi és gépi eszközök bemutatása. 

A gyümölcsfeldolgozás gépeinek és a tárolás épületeinek, bemutatása, az üzemeltetés 

feltételeinek tanulmányozása. 

 

Szállítás és anyagmozgatás gépei 

A szállítás és rakodás gépeinek bemutatása, szerkezeti elemek, működési elvek megismerése. 

Folyamatos üzemű rakodógépek üzemeltetése, karbantartása. 

Szakaszos üzemű rakodógépek üzemeltetése, karbantartása. 

Az üzemeltetéssel kapcsolatos munkavédelmi feladatok és előírások bemutatása. 

 

Az állattartás épületei és gépei 

Állattartó telepek vízellátásának bemutatása. Az energiaellátás tanulmányozása. 

Beépített itató berendezések szerkezeti felépítésének, működési elvének megismerése. 

Itató berendezések hibaelhárítása, karbantartás. 

Legelői itató berendezések, temperált vizű itatók működési elvének, szerkezeti felépítésének 

megismerése. 

Takarmány előkészítő gépek szerkezeti felépítésének, működési elvének megismerése. 

Abraktakarmányok készítésének tanulmányozása. 
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Takarmánykiosztó szerkezetek, automatizált takarmányadagolók üzemeltetésének 

tanulmányozása. 

A tömeg és abraktakarmányok biztosításának munkaszervezési kérdései. 

Trágyaeltávolító berendezések szerkezeti részeinek, működési elvének megismerése a 

tartástechnológiák ismeretében. 

Hígtrágya kezelésének és kijuttatásának tanulmányozása sertés vagy szarvasmarha telepen. 

Környezetvédelmi kérdések és előírások megismerése. 

A fejési rendszerek és a tejkezelés gépeinek megismerése. 

A fejőberendezések szerkezeti egységeinek bemutatása, szét és összeszerelésük, 

karbantartásuk, tisztításuk. 

A fejőberendezés beállítása, üzembe helyezése. 

 

Mezőgazdasági munkagépek karbantartása  

Napi és időszakos karbantartási feladatok előírásszerű végrehajtásának bemutatása, 

gyakorlása. 

Karbantartási műveletek végzésének gyakorlása a gépkönyv karbantartási utasításainak 

megfelelően. 

A szántóföldi növénytermesztésben alkalmazott munkagépek karbantartása, előkészítése 

tárolásra. 

A karbantartás során feltárt hibás vagy javításra szoruló részegységek felújítása. 

 

Új és javított gépek bejáratása, korrózió védelem, gépek tárolása 

Gépek tisztításának, gépkönyv alapján előírt karbantartások elvégzése. 

Hibás alkatrészek megrendelése alkatrész-katalógus segítségével. 

Javított gépek előkészítése átadásra. 

Önjáró munkagépek nagyjavítása, beüzemelése, bejáratása. 

Szállító és anyagmozgató gépek üzembe helyezése.  

Gépek felkészítése kötelező műszaki vizsgára, gépszemlére. 

Átmeneti korrózió elleni védelem, technológiai folyamata. 

Mezőgazdasági gépek korrózióvédelmének meghatározása végrehajtása. 

Mezőgazdasági gépek tárolása. 

Géptárolás szükségessége, létesítményei. 

Különféle gépek, gépcsoportok tárolásának módjai. 

Gépudvar kialakítása, egyéb létesítmények szakszerű használata. 

 

Mezőgazdasági munkagépek részegységeinek javítása  

Ekék javítása: 

- szántóvas élezése, élfelrakás, 

- csoroszlyák (késes, tárcsás). 

Tárcsás talajművelő eszközök javítása. 

Kultivátorkapák javítása. 

Kombinált talajművelő gépek javítása. 

Mély és középmély lazítók javítása. 
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Szervestrágya-szórók: 

- szállító, továbbító szerkezetek javítása, 

- szórószerkezetek javítása, 

- meghajtóelemek javítása. 

Műtrágyaszórók: 

- kihordó és adagnagyság szabályozó szerkezet javítása, 

- szórószerkezet és meghajtások javítása. 

Gabona és aprómagvak vetőgépeinek javítása: 

- csúszó és tárcsás csoroszlyák javítása, 

- Norton-szekrény kapcsolószerkezeteinek javítása. 

Szemenkénti vetőgépek javítása. 

Tartályok hibái és javításuk. 

Permetlészivattyúk és szerelvényeik (görgős, membrán, centrifugál szivattyúk). 

Ventillátorok, vákuumszivattyúk (tartálykocsik) javítása. 

Szórófejek, szórókeretek javítása. 

Kaszaszerkezetek hibái és javításuk: 

- alternáló kaszaszerkezet, 

- rotációs kaszaszerkezet és meghajtószerkezet javítása. 

Rendkezelés gépeinek hibái, javítása. 

Bálakészítés gépei: 

- rendfelszedő-szerkezetek hibái és javítása, 

- tömörítő-szerkezetek javítása, 

- hengerbála-készítő egységek (szalagok, hengerek és csapágyazások). 

Szecskázógépek javítása. 

Cséplődob, dobkosár, dob kiegyensúlyozása. 

Tisztítószerkezet hibái és javítása. 

Szállító- és felhordó-szerkezetek javítása. 

Adapterek javítása (tájjellegnek megfelelően). 

Szárítás gépeinek javítása. 

Szivattyúk, csövek, csőkötések, elzáró-szerkezetek javítása. 

Szórófejek, tartó- és mozgatószerkezetek javítása. 

 

A képzés javasolt helyszíne: A Munkagépek gyakorlatok helyszínei a tanműhelyek, üzemi 

műhelyek és gyakorlóterület a gépek beállításához. 

 

A tantárgy értékelésének módja: A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer 

szerint. 

 

 

A 11050-16 azonosító számú 

Gépek üzemeltetése a mezőgazdaságban 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
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8. Gépek üzemeltetése  

A tantárgy tanításának célja 

A Gépek üzemeltetése tantárgy tanításának célja, hogy olyan műszaki szemléletet alakítson 

ki, amely biztosítja a gyakorlatias és biztonságos munkavégzést, fejlessze a tanulók igényes, 

pontos és fegyelmezett munkavégzés iránti igényét. Képessé tegye a képzésben résztvevőket a 

mezőgazdaságban alkalmazott gépek üzemeltetésnek elméleti alapjainak elsajátítására, 

valamint a közlekedésben való részvétel műszaki és jogi előírásainak alkalmazására. 

Megfelelő alapot adjon a mezőgazdaságban alkalmazott gépek, gépkapcsolatok 

üzemeltetésére. Rendszerezze és közvetítse az alapozó és kapcsolódó szakmai tantárgyak 

ismeretanyagát, a tanult törvényszerűségek, összefüggések felhasználását. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Rajz (vetületi ábrázolás), Kémia (anyagok szerkezete), Fizika (mechanika, statika), Erőgépek, 

Munkagépek. 

 

Témakörök 

Tápanyag visszapótlás gépeinek üzemeltetése 

Trágyalé és hígtrágya kijuttató gépek kapcsolata az erőgépekkel, a kapcsolat létrehozásának 

elvei, módjai, a beállításhoz szükséges számítások. A munkavégzés közben a gépkapcsolat 

mozgásmódja. 

Az istállótrágya szóró gépek összekapcsolási módjai az erőgépekkel. A gépkapcsolatok 

megválasztása, a gépek beállításához szükséges számítások. A gépkapcsolat üzemeltetésének 

alapszabályai. 

A mechanikus és pneumatikus rendszerű műtrágyaszóró gépeinek kapcsolata az erőgépekkel. 

A beállításhoz kapcsolódó számítások. A gépcsoport üzemeltetése: mozgásmód a táblán, a 

szórásmennyiség ellenőrzése, az automatikus rendszerek pl. GPS működtetése. 

A műtrágyaszórást előkészítő és kiszolgáló gépek beállításának módjai, a gépek üzemeltetése. 

A folyékony műtrágyák kijuttatása során alkalmazott gépek kapcsolata az erőgépekkel. Az 

üzemeltetéshez szükséges paraméterek meghatározása, az üzemeltetés és az ellenőrzés 

módjai. 

A tápanyag-visszapótlás gépeinek üzemeltetése során szükséges kiszolgáló gépek, 

berendezések üzemeltetése. 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások a tápanyag-visszapótlás során. 

 

Talajművelés gépeinek üzemeltetése 

Eketestre ható erők, az eke vontatási ellenállása, a vonóerő és a vontatási teljesítményigény 

számítása. A vonóerő csökkentés lehetőségei.  

Vontatott, függesztett és félig-függesztett ekék kapcsolata az erőgépekkel, a különböző 

rendszerű ekék beállítása, üzemeltetése. Az energiatakarékos szántás lehetőségei. 

A tárcsatagra ható erők, és nyomatékok, a különböző kialakítású tárcsás talajművelő gépek 

vontatási energiaszükségletének megállapítása, összekapcsolása az erőgépekkel. A tárcsázás 

végrehajtása, a gépek üzemeltetése. 
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Az ásóborona erőgépigényének meghatározási elvei, az ásóborona összekapcsolása az 

erőgépekkel. A gépcsoporttal való mozgásmódok az üzemeltetés során. 

A talajlazítókra ható erők, a lazító vontatási ellenállása, a vonóerő és a vontatási 

teljesítményigény meghatározása. A vonóerő csökkentés lehetőségei.  

Vontatott, függesztett és félig-függesztett talajlazítók kapcsolata az erőgépekkel, a különböző 

rendszerű talajlazítók beállítása, üzemeltetése.  

A sorközművelő kultivátor üzemeltetése. 

A fogas boronák kapcsolása, a vonókeretek kialakítása és az erőgépekhez való kapcsolási 

módjai. A forgó és lengő boronák beállítása, üzemeltetése.  

A hengerek, simítók kapcsolási módjai a vonókeretek kialakítása és kapcsolódása az 

erőgépekhez. 

A talajmarók erőgépekhez való kapcsolási módjai, beállítása és üzemeltetése. 

A kombinátorokra ható erők, és nyomatékok. A különböző kialakítású kombinált talajművelő 

gépek vontatási energiaszükségletének megállapítása, összekapcsolása az erőgépekkel. A 

gépcsoportok üzemeltetése. 

A tereprendezés és a melioráció gépek kapcsolata az erőgépekkel, a gépkapcsolatok 

üzemeltetése. 

A talajművelő gépcsoport üzemeltetése során alkalmazott automatikus rendszerek 

üzemeltetése. 

A talajművelés gépeinek üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások. 

 

Vetés, ültetés, palántázás gépeinek üzemeltetése 

A vető-, ültető- és palántázógépek beállításához és üzemeltetéséhez tartozó számítások pl. 

felszerelhető csoroszlyák száma, kivetett magmennyiség, leforgatási próba, kiültetett gumó és 

palánta mennyisége, nyomjelző. 

Gabona- aprómag- és szemenkénti vetőgépek beállításához, üzemeltetéséhez szükséges 

erőgépek meghatározása, a gépkapcsolási lehetőségek, a gépcsoport üzemeltetése. A 

vetésellenőrző és vetést segítő rendszerek üzemeltetése. 

Ültetőgépek üzemeltetésének feltételei, az ültetés jellemző paraméterei, a gépek kiegészítő 

szerkezeti egységei: tőhiány pótló, ültetés ellenőrző elemek üzemeltetése. 

Palántázógépek üzemeltetésének feltételei, a palántázás jellemző paraméterei, a 

gépkacsolások létrehozásának elvei, a gépcsoport üzemeltetése, alkalmazott ellenőrzési 

rendszerek. 

A vetés-, ültetés és palántázás gépcsoportjainak üzemeltetése során alkalmazott automatikus 

rendszerek üzemeltetése. 

A vetés-, ültetés és palántázás gépeinek üzemeltetése során szükséges kiszolgáló gépek, 

berendezések üzemeltetése. 

A vetés-, ültetés és palántázás gépeinek üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi előírások. 

 

Növényápolás gépeinek üzemeltetése 
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A növényvédő gépek beállításához szükséges számítások, az erőgépigény meghatározása. A 

gépcsoport beállítása és ellenőrzése pl. szórásmennyiség, szórásegyenletesség, valamint a 

gépek üzemeltetése. A növényvédő gépeken alkalmazott automatikus rendszerek beállítása és 

üzemeltetése.  

Csávázó gépek beállítása és üzemeltetése. 

Új eljárások a növényvédelmi technológiák alkalmazása a növényvédelem területén. 

Sorközművelő kultivátorok erőgépekkel történő összekapcsolása, a gépkapcsolat beállítása, 

alkalmazott kultivátorra szerelt kiegészítő berendezések beállítása, a gépcsoport üzemeltetése.  

Az öntözéshez szükséges számítások. A vízemelés gépeinek üzemi jellemzői, kiválasztásuk, 

üzemeltetésük. 

Mezőgazdaságban alkalmazott öntözőberendezések telepítési terve, az öntőberendezések 

üzemeltetése. 

A növényápolás gépeinek üzemeltetése során szükséges kiszolgáló gépek, berendezések 

üzemeltetése. 

A növényápolás gépeinek üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások. 

 

Öntözés gépeinek üzemeltetése  

Az öntözéssel kapcsolatos számítások. 

Az öntözőberendezések előkészítése üzemeltetésre. Öntözőberendezések telepítése, vizellátási 

lehetőségek. Öntözőberendezések kiszolgálásához szükséges berendezések. A berendezések 

tárolása, fagytalanítás. Az üzemeltetésre vonatkozó munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások. 

 

Szálastakarmányok betakarítása, gépeinek üzemeltetése 

A szálastakarmányok betakarításához tartozó számítások. 

A különböző kivitelű kaszák pl. alternáló mozgást végző és forgókéses kaszák 

összekapcsolásának módjai az erőgéppel. A gépcsoportok beállítása, üzemeltetése. Önjáró 

kaszálógépek beállítása és üzemeltetése. 

A rendkezelő gépekhez kapcsolható erőgépek kiválasztási szempontjai. A gépcsoportok 

beállítása különböző műveletekhez (rendsodrás, rendterítés, rendforgatás), a gépek 

üzemeltetése. 

Rendfelszedő pótkocsik üzemeltetéséhez szükséges erőgépek kiválasztása, a gépcsoport 

beállítása és üzemeltetése. 

Kis és nagybála készítő gépekhez kapcsolható erőgépek kiválasztásának elvei, az erőgépekhez 

kapcsolt henger és hasábbálázó gépek beállítása és üzemeltetése. A különleges bálázási 

technológiák végrehajtásához szükséges adapterek felszerelése, beállítása és a technológiának 

megfelelő üzemeltetés. 

A vontatott járva szecskázó gépekhez szükséges erőgépek kiválasztása, a gépkapcsolat 

létrehozása, beállítása és üzemeltetése. Az önjáró szecskázógépek beállítása a különböző 

technológiájú betakarítási módokhoz, a gépek üzemeltetése.  

A szálastakarmány betakarításának gépeit kiszolgáló gépek, berendezések üzemeltetése. 

A szárzúzók üzemeltetéséhez szükséges erőgépek, a gépcsoport beállítása, üzemeltetése. 
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A szálastakarmányok betakarításában résztvevő gépek üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- 

és környezetvédelmi előírások. 

 

Gabona betakarítása, gépeinek üzemeltetése 

A gabona-betakarítás gépeinek üzemeltetéséhez szükséges számítások, a betakarítás 

megszervezése. 

Az arató-cséplőgépek aratószerkezetének, cséplőszerkezetének, tisztítószerkezetének és egyéb 

szerkezeti egységeinek beállítása, adott termény betakarításához. Az arató-cséplőgépekre 

szerelhető adapterek kiválasztása az adott növény betakarításához, az adapterek beállítása. Az 

arató-cséplőgépek üzemeltetése különböző betakarítási technológiáknak megfelelően.  

A gépeken alkalmazott jelző és szabályozó berendezések és a fedélzeti számítógépek feladata, 

beállítása, a kapott információk felhasználása a gépek üzemeltetése során. 

Az arató-cséplőgépek üzemeltetése során szükséges kiszolgáló gépek, berendezések 

üzemeltetése. 

A csöves kukorica betakarításakor használt gépek üzemeltetése. 

Az arató-cséplőgépek üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások. 

 

Szemes termények utókezelése, gépeinek üzemeltetése 

A szemes termények utókezelése, gépeinek üzemeltetéséhez kapcsolódó számítások. 

Tisztítás-osztályozás méret, alak, lebegőképesség, gördülékenység, rugalmasság, felületi 

érdesség, sűrűség, összetett fizikai tulajdonság, szín, elektrosztatikai tulajdonság alapján 

működő gépek előkészítése, beállítása és üzemeltetése. 

A szárítók beállítása, energiatakarékos üzemeltetése. A szárítást segítő automatikus jelző és 

szabályozó berendezések. 

A szárított termények tárolásakor használt gépek, berendezések üzemeltetése. 

A szemes termények utókezelésekor használt kiszolgáló gépek, berendezések üzemeltetése. 

A szemes termények utókezelésekor használt gépek, berendezések üzemeltetésére vonatkozó 

munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások.  

 

Burgonya betakarítása, gépeinek üzemeltetése 

A burgonyabetakarító gépek üzemeltetéséhez kapcsolódó számítások. 

A burgonyabetakarító gépek előkészítése munkavégzésre, beállítása, üzemeltetése.  

A burgonya válogatásához, osztályozásához alkalmazott gépek berendezések üzemeltetése. 

A burgonyabetakarító gépeket kiszolgáló gépek, berendezések üzemeltetése. 

A burgonya-betakarításához használt gépek, berendezések üzemeltetésére vonatkozó munka-, 

tűz- és környezetvédelmi előírások. 

 

Ipari és egyéb növények betakarítása, gépeinek üzemeltetése 

Az ipari és egyéb növények betakarításához alkalmazott gépek üzemeltetéséhez szükséges 

számítások. 

A repce és a napraforgó betakarításához használt adapterek beállítása, az alapgéphez való 

kapcsolata és a gépek üzemeltetése. 
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A rizs, hüvelyesek és az aprómagvak betakarításához használt adapterek beállítása, az 

alapgéphez való kapcsolata és a gépek üzemeltetése. 

A cukorrépa betakarításának technológiái során alkalmazott gépek berendezések beállítása és 

üzemeltetése. 

Az ipari és egyéb növények betakarításához használt kiszolgáló gépek, berendezések 

üzemeltetése. 

Az ipari és egyéb növények betakarításához használt gépek, berendezések üzemeltetésére 

vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások  

 

Zöldség- és gyümölcs-betakarítás, feldolgozás gépeinek üzemeltetése 

A zöldség és gyümölcs betakarítás, feldolgozás gépeinek üzemeltetéséhez szükséges 

számítások. 

A zöldborsó, zöldbab, uborka, paradicsom, fűszer paprika, káposzta, hagyma, gyökérzöldség 

betakarításához használt gépek berendezések előkészítése betakarításra, beállítása és 

üzemeltetése. 

A gyümölcs-betakarítás eszközeinek, gépeinek (pl. rázógépek) berendezéseinek felkészítése 

betakarításra, a gépek, berendezések beállítása és üzemeltetése. 

A gyümölcsmanipulálás gépeinek (ládaürítők, selejtezők, tisztító és válogató gépek, stb.) 

beállítása, üzemeltetése. 

A szőlőfeldolgozás gépeinek (pl. zúzógépek, bogyózó gépek, cefreszivattyú, mustleválasztók, 

sajtók, szeparátorok, szűrők) előkészítése, beállítása és üzemeltetése. A borkészítés 

technológiai rendszerei. 

A zöldség és gyümölcs betakarítás, feldolgozás gépeit kiszolgáló eszközök, berendezések 

üzemeltetése. 

A zöldség és gyümölcs betakarítás, feldolgozás gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésére 

vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások. 

 

Szállítás és anyagmozgatás gépeinek üzemeltetése 

Az anyagmozgatás gépeinek üzemeltetéséhez szükséges számítások. 

A tengelyen történő szállítás gépei pl. pótkocsik, targoncák felkészítése szállítása és 

üzemeltetése. Az egy és kéttengelyes pótkocsik üzemeltetésekor fellépő erők. 

Folyamatos üzemű szállító- és rakodógépek: szállítószalagok, szállítócsigák, kaparó-elemes 

szállítók, serleges felhordók, pneumatikus szállítóberendezések előkészítése munkavégzésre, 

beállítása és üzemeltetése. 

Szakaszos üzemű rakodógépek (homlokrakodók, forgógémes rakodók, forgótornyos rakodók, 

és egyéb) üzemeltetésre való előkészítése, az anyagmozgatás végrehajtása.  

Anyagmozgatás gépeit kiszolgáló eszközök, berendezések üzemeltetése. 

Anyagmozgatás gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi előírások. 

 

Az állattartás épületei és gépeinek üzemeltetése 

Az állattartás épületei és gépeinek üzemeltetéséhez szükséges számítások. 
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Az istállók szellőztetése, fűtése, világításának üzemeltetési alapjai. A klímaszabályozó 

berendezések üzemeltetése. 

Állattartó telepek vízellátó rendszerének eszközei, kapcsolási rajzok kialakítása, elemzése.  

A tömegtakarmányok előkészítése, gépeinek beállítása és üzemeltetése. 

Abraktakarmányok előkészítő (darálók, keverőgépek, adagolók, mérlegek, granulátum készítő 

és egyéb) gépek előkészítése üzemeltetésre, a technológiai folyamatnak megfelelő 

üzemeltetése. 

A mobil, beépített takarmánykiosztó gépek előkészítése, beállítása és üzemeltetése. Az 

önetetők és az automatizált takarmányadagolók üzemeltetése. 

Itató-berendezések számának meghatározása az állatlétszámtól függően, az itató-

berendezések beépítési módjai, valamint azok üzemeltetése. 

A tartástechnológiáknak megfelelő trágyaeltávolításhoz használt gépek üzemeltetése. 

A fejési rendszerek és egyéb kiegészítő berendezések előkészítése, a fejő- és tejkezelőgépek 

üzemeltetése. 

Számítógéppel támogatott tartástechnológiai rendszerek jellemzői és a rendszerek 

üzemeltetésének alapjai. 

Állattartás épületei és gépeinek üzemeltetését biztosító kiszolgáló eszközök, berendezések 

üzemeltetése. 

Állattartás épületei és gépeinek üzemeltetését biztosító berendezések üzemeltetésére 

vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások. 

 

A képzés javasolt helyszíne: A tantárgy elméleti képzés, amelynek fő helyszíne a tanterem, 

szaktanterem. 

A tantárgy értékelésének módja: A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer 

szerint. 

 

9. Gépjavítás tantárgy 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulók sajátítsák el a mezőgazdasági gépészetben, a különféle gépelemek javításához 

leggyakrabban alkalmazott gépjavítási technológiákat. A motorok, tüzelőanyag ellátó 

rendszerek, erőátviteli berendezések, járószerkezetek, fékszerkezetek, hidraulikus és 

elektromos berendezések diagnosztikai vizsgálatát, a diagnosztikai berendezések használatát 

és a mérési eredményeik értékelését. Ismerjék fel az erőgépek, a mezőgazdasági munkagépek, 

az önjáró betakarítógépek, meghibásodását javíthatóságát, sajátítsák el az agrárgazdaságban 

használt gépek és részegységeik javításához leggyakrabban alkalmazott gépjavítási 

technológiákat, valamint a hozzájuk tartozó szerszámokat, gépeket berendezéseket. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Rajz (vetületi ábrázolás), Kémia (anyagok szerkezete), Fizika (mechanika, statika), Erőgépek, 

Munkagépek. 

 

Témakörök 
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Gépjavítás alapjai 

A gépjavítás helye és szerepe az üzemfenntartás rendszerében. 

A meghibásodás és okai. 

A műszaki hibák és megjelenési formái. 

Hiba-megállapítás érzékszervekkel és műszeres méréssel. 

A szerelés alapfogalmai, szerszámai és készülékei. 

Gépek és alkatrészek tisztításának módszerei, az egyes módszerek jellemzői. 

Alkatrészek ellenőrzése, hibafelvételezése. 

Kötőgépelemek hibái és javításuk. 

Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása. 

Bordás és bütykös tengelyek felújítása. 

Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése. 

Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése. 

Rugók javítása, szerelése. 

Tömítések célja, csoportosítása, kialakítása és jellemzői. 

Forgórészek kiegyensúlyozása. 

Lemezek, tartók és egyéb deformált alkatrészek egyengetése, javításának módjai. 

 

Mezőgazdasági gépek állapotváltozásának formái 

Mezőgazdasági gépeken bekövetkező műszaki hibák okai és megnyilvánulási formái. 

Alkatrészek mechanikai kopásformái, az egyes kopások jellemző és megnyilvánulási formái. 

Korrózió jelentősége és formái. A korrózió megjelenési formái, jellemzői és a védelem 

lehetőségei. 

Az alkatrészek kifáradásának folyamata. A kifáradást kiváltó okok, megjelenési formák, a 

károsodás csökkentésének lehetőségei. 

 

Műszaki állapotváltozások mérése, gépek diagnosztizálása 

Diagnosztika fogalma, szerepe, fejlődésének irányai. 

Az Otto- és dízelmotorok kipufogógáz összetételének vizsgálata, a károsanyag-csökkentés 

lehetőségei. 

A dízel tüzelőanyag-ellátó rendszerének vizsgálata: és beszabályozásának módjai 

tápszivattyú, adagolószivattyúk, előbefecskendezési szög, befecskendező fúvókák, kiegészítő 

berendezések. Tüzelőanyag-fogyasztás mérése, az eltérések lehetséges okai. 

Korszerű dízel tüzelőanyag-ellátó rendszerek kialakítása, vizsgálati módszerei. 

A motorok hengertömítettségének vizsgálati módszerei, az egyes vizsgálatok elvei, a mérés 

folyamata. 

Hengerteljesítmény különbség mérése. 

Otto-motorok tüzelőanyag-ellátó rendszerének vizsgálata. A porlasztók, befecskendezési 

rendszerek kialakítása, vizsgálatának módszerei.  

Otto-motorok gyújtóberendezésének vizsgálata, jellemző meghibásodásai, javítás lehetőségei. 

Öndiagnosztikai rendszerek működése, alkalmazása. 

Mechanikus teljesítmény-átviteli rendszerek diagnosztikai vizsgálata. 
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Hidraulikus berendezés diagnosztikai vizsgálata, hidrosztatikus hajtóművek ellenőrzése, 

beszabályozása, hibakeresés. 

Járószerkezetek diagnosztikai vizsgálata, jellemző meghibásodásai és a javítás lehetőségei.  

A kormányzási rendszerek vizsgálati módszerei, az egyes vizsgálatok elve, és folyamata. 

Gépek fékszerkezetének műszaki előírásai, a fékezési jellemzők mérési módszerei, a 

vizsgálatok folyamata. 

Gépek elektromos és elektronikai rendszerének vizsgálati lehetőségei, a vizsgálatok lépései és 

a kapott eredmények értékelése.  

A műszaki állapotváltozások mérése, gépek diagnosztizálásakor betartandó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi előírások. 

 

Gépjavítás technológiai eljárásai 

A felújítás mechanikai módszereinek csoportosítása, az egyes módszerek jellemzői, a 

munkavégzés során használt anyagok és eszközök. 

Alkatrészek felújítása hegesztéssel, az alkalmazott technológiák jellemzői, a felújításhoz 

használt eszközök és anyagok, a felújítás folyamata. 

Elektrokémiai és kémiai eljárással végzett alkatrész-felújításoknál alkalmazott technológiák 

jellemzői, a felújításhoz használt eszközök és anyagok, a felújítás folyamata. 

Alkatrészek felújítása fémszórással, az alkalmazott technológiák jellemzői, a felújításhoz 

használt eszközök és anyagok, a felújítás folyamata. 

A műanyagfelszórással végzett alkatrész-felújításoknál alkalmazott technológiák jellemzői, a 

felújításhoz használt eszközök és anyagok, a felújítás folyamata. 

Alkatrészek felújítása ragasztással, az alkalmazott technológiák jellemzői, a felújításhoz 

használt eszközök és anyagok, a felújítás folyamata. 

Egyéb alkatrész-felújítási technológiák csoportosítása, jellemzése, a technológiai folyamat 

lépései. 

Felületkezelő mechanikai és kémiai eljárások csoportosítása, az egyes eljárások technológiai 

folyamata. 

A gépjavítási technológiák végrehajtása során betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások. 

 

A képzés javasolt helyszíne: A tantárgy elméleti képzés, amelynek fő helyszíne a tanterem, 

szaktanterem. 

 

A tantárgy értékelésének módja: A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer 

szerint. 

 

 

10. Gépek üzemeltetése szakmai gyakorlat tantárgy 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Gépek üzemeltetése szakmai gyakorlat tantárgy célja, hogy a tanulók megszerezzék a 

Mezőgazdasági gépésztechnikus szakképesítéshez, az önálló munkavégzéshez szükséges 
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gyakorlati tudást a mezőgazdaságban alkalmazott gépek, berendezések és gépkapcsolások 

üzemeltetéséhez és javításához. 

A Gépek üzemeltetése a mezőgazdaságban gyakorlat felhasználja az elméleti tárgyak tanulása 

során elsajátított ismereteket, ezért a gyakorlati tudás megszerzése érdekében: 

- készítsen fel a pontos, szakszerű, gazdaságos, az önálló és kitartó munkavégzésre, - a 

folyamatos ismeretszerzésre, a korszerű technika, technológia iránti érdeklődésre, 

- mutassa meg a technológiai eljárások összetettségét, kombinálhatóságát, az elvégzendő 

műveletek logikai sorrendjét, 

- tanítsa meg a mezőgazdaságban üzemeltetett gépek, berendezések gépkapcsolások 

üzemeltetésére vonatkozó alapismereteit olyan szinten, amely képessé teszi a végzett 

tanulókat alapvető üzemeltetési feladatok elvégzésére, 

- készítse fel a tanulókat a mezőgazdaságban használatos gépek, berendezések és 

gépkapcsolások szakszerű, biztonságos, balesetmentes üzemeltetésére, javítására. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Rajz (vetületi ábrázolás), Kémia (anyagok szerkezete), Fizika (mechanika, statika), Erőgépek, 

Munkagépek. 

 

Témakörök 

Tápanyag visszapótlás gépeinek beállítása és üzemeltetése 

Trágyalé és hígtrágya kijuttató gépek erőgépekhez való kapcsolatának bemutatása, 

gyakorlása. A gépcsoport beállítása, ellenőrzése és a munkafeladat végrehajtásának 

bemutatása és üzemeltetés gyakorlása. 

Az istállótrágya szórás gépek összekapcsolásának bemutatása, az összekapcsolások 

gyakorlása. A gépkapcsolat beállítása, ellenőrzése a gépcsoport üzemeltetésének gyakorlása. 

A mechanikus és pneumatikus rendszerű műtrágyaszórás gépeinek erőgéphez való 

kapcsolatának bemutatása, a végrehajtás gyakorlása. A gépcsoport üzemeltetésre való 

előkészítése és a munkafolyamatok gyakorlása.  

A gépcsoport üzemeltetését és a folyamatos beállítást segítő automatikus rendszerek 

beállításának és üzemeltetésének gyakorlása. 

A folyékony műtrágyák kijuttatása során alkalmazott gépek üzemeltetésének bemutatása.  

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások a tápanyag visszapótlás gépeinek 

üzemeltetésekor. 

 

Talajművelés gépeinek beállítása és üzemeltetése 

Vontatott, függesztett és félig-függesztett ekék erőgéppel való kapcsolatának bemutatása, a 

végrehajtás gyakorlása. A gépkapcsolat beállításának és üzemeltetésének gyakorlása.  

A tárcsás talajművelő eszközök és ásóboronák erőgéphez történő kapcsolásának, beállításának 

és üzemeltetésének bemutatása és gyakorlása. 

Vontatott, függesztett és félig-függesztett talajlazítók erőgéphez történő kapcsolásának 

bemutatása és a végrehajtás gyakorlása. A gépcsoport üzemeltetéshez történő előkészítésének 

gyakorlása és az üzemeltetés végrehajtása.  

A sorközművelő kultivátorok beállítása, ellenőrzése és az üzemeltetés gyakorlása. 
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A fogas boronák, hengerek és simítók erőgéphez történő kapcsolásának, beállításának és 

üzemeltetésének bemutatása és gyakorlása. 

A talajmarók erőgépekhez való kapcsolási módjainak, beállításának és üzemeltetésének 

bemutatása a végrehajtás gyakorlása. 

A különböző kialakítású kombinált talajművelő gépek előkészítése üzemeltetésre. A 

gépcsoportok üzemeltetésének gyakorlása. 

A talajművelő gépcsoport üzemeltetése során alkalmazott automatikus rendszerek 

üzemeltetésének gyakorlása. 

A talajművelés gépeinek üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások. 

 

Vetés, ültetés, palántázás gépeinek beállítása és üzemeltetése 

Gabona- aprómag- és szemenkénti vetőgépek beállításának, ellenőrzésének, üzemeltetésének 

bemutatása, gyakorlása. A vetésellenőrző és vetést segítő rendszerek üzemeltetésének 

bemutatása. 

Vető-, ültető- és palántázógépek előkészítése üzemeltetésre, ellenőrzés beállítás bemutatása.  

A vetés-, ültetés és palántázás gépcsoportjainak üzemeltetése során alkalmazott sorvezető 

rendszerek üzemeltetése. 

A vetés-, ültetés és palántázás gépeinek üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi előírások. 

 

Növényápolás gépeinek beállítása és üzemeltetése 

A permetezőgépek erőgéphez történő kapcsolatának bemutatása, a beállítás, ellenőrzés és az 

üzemeltetés gyakorlása. A növényvédő gépeken alkalmazott automatikus rendszerek 

beállítása és üzemeltetése.  

Csávázó gépek beállításának és üzemeltetésének bemutatása. 

Sorközművelő kultivátorok erőgépekkel történő összekapcsolása, a gépkapcsolat beállítása 

üzemeltetés gyakorlása. A kultivátorra szerelt kiegészítő berendezések beállítása a gépcsoport 

üzemeltetése.  

Az öntözőberendezések telepítésének és üzemeltetésének bemutatása. 

A növényápolás gépeinek üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások. 

 

Öntözés gépeinek üzemeltetése  

Az öntözőgépek telepítése, a beállítás, ellenőrzés és az üzemeltetés gyakorlása. Az öntöző 

gépeken alkalmazott automatikus rendszerek beállítása és üzemeltetése.  

Csávázó gépek beállításának és üzemeltetésének bemutatása. 

Az öntözőberendezések telepítésének és üzemeltetésének bemutatása. 

Az öntözőberendezések üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások. 

 

Szálastakarmányok betakarítása, gépeinek beállítása és üzemeltetése 
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A különböző kivitelű kaszák pl. alternáló mozgást végző és forgókéses kaszák erőgépekkel 

való összekapcsolásának bemutatása, gyakorlása. A gépcsoportok beállítása, ellenőrzése és 

üzemeltetése. Önjáró kaszálógépek beállításának és üzemeltetésének bemutatása. 

A rendkezelő gépek összekapcsolása az erőgéppel. A gépcsoportok beállítása különböző 

műveletekhez (rendsodrás, rendterítés, rendforgatás), a gépek üzemeltetésének gyakorlása. 

Rendfelszedő pótkocsik üzemeltetéséhez szükséges erőgépek összekapcsolása, a gépcsoport 

beállítása és üzemeltetésének gyakorlása. 

Kis és nagybála készítő gépekhez kapcsolható erőgépek kapcsolatainak létrehozása. Az 

erőgépekhez kapcsolt henger és hasábbálázó gépek beállításának és üzemeltetésének 

gyakorlása. A különleges bálázási technológiák végrehajtásához szükséges adapterek 

felszerelésének, beállításának és a technológiának megfelelő üzemeltetésének bemutatása. 

A vontatott járva szecskázó gépekhez szükséges erőgépek kiválasztása, a gépkapcsolat 

létrehozása, beállításának és üzemeltetésének gyakorlása. Az önjáró szecskázógépek 

beállításának bemutatása a különböző technológiájú betakarítási módokhoz.  

A szárzúzók üzemeltetéséhez szükséges erőgépkapcsolatok bemutatása, a gépcsoport 

beállításának, ellenőrzésének és üzemeltetésének gyakorlása. 

A szálastakarmányok betakarításában résztvevő gépek üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- 

és környezetvédelmi előírások. 

 

Gabona betakarítása, gépeinek beállítása és üzemeltetése 

Az arató-cséplőgépek aratószerkezetének, cséplőszerkezetének, tisztítószerkezetének és egyéb 

szerkezeti egységeinek beállításának bemutatása az adott termény betakarításához. A 

beállítások és az üzemeltetés gyakorlása.  

Az arató-cséplőgépekre szerelhető adapterek kiválasztása, beállítása az adott növény 

betakarításához. Az arató-cséplőgépek üzemeltetése különböző betakarítási technológiáknak 

megfelelően.  

A gépeken alkalmazott jelző és szabályozó berendezések és a fedélzeti számítógépek 

üzemeltetése.  

A csöves kukorica betakarítására használt gépek beállításának bemutatása üzemeltetés 

gyakorlása. 

Az arató-cséplőgépek üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások. 

 

Szemes termények utókezelése, gépeinek beállítása és üzemeltetése 

Tisztítás-osztályozás méret, alak, lebegőképesség, gördülékenység, rugalmasság, felületi 

érdesség, sűrűség, összetett fizikai tulajdonság, szín, elektrosztatikai tulajdonság alapján 

működő gépek előkészítésének, beállításának bemutatása. 

A szárítók előkészítésének beállításának bemutatása különböző növények szárításához. 

A szárított termények tárolásakor használt gépek, berendezések üzemeltetése. 

A szemes termények utókezelésekor használt gépek, berendezések üzemeltetésére vonatkozó 

munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások. 

 

Burgonya betakarítása, gépeinek beállítása és üzemeltetése 

A burgonyabetakarító gépek előkészítésének, beállításának bemutatása. 
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A burgonya válogatásához, osztályozásához alkalmazott gépek berendezések beállításának és 

üzemének bemutatása. 

A burgonyabetakarító gépeket kiszolgáló gépek, berendezések beállításának és üzemének 

bemutatása. 

A burgonya-betakarításához használt gépek, berendezések üzemeltetésére vonatkozó munka-, 

tűz- és környezetvédelmi előírások. 

 

Ipari és egyéb növények betakarítása, gépeinek beállítása és üzemeltetése 

A repce és a napraforgó betakarításához használt betakarítógépek beállítása, üzemeltetése. 

A rizs, hüvelyesek és az aprómagvak betakarításához használt adapterek beállításának, az 

alapgéphez való kapcsolatának és üzemeltetésének bemutatása. 

A cukorrépa betakarításának technológiái során alkalmazott gépek berendezések beállítása és 

üzemeltetése. 

Az ipari és egyéb növények betakarításához használt gépek, berendezések üzemeltetésére 

vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások. 

 

Zöldség, gyümölcs betakarítás és feldolgozás gépeinek beállítása és üzemeltetése 

A zöldborsó, zöldbab, uborka, paradicsom, fűszer paprika, káposzta, hagyma, gyökérzöldség 

betakarításához használt gépek berendezések előkészítésének beállításának bemutatása. 

A gyümölcs-betakarítás eszközeinek, gépeinek (pl. rázógépek) berendezéseinek felkészítése 

betakarításra, a gépek, berendezések bemutatása. 

A gyümölcsmanipulálás gépeinek (ládaürítők, selejtezők, tisztító és válogató gépek, stb.) 

bemutatása. 

A szőlőfeldolgozás gépeinek (pl. zúzógépek, bogyózó gépek, cefreszivattyú, mustleválasztók, 

sajtók, szeparátorok, szűrők) bemutatása.  

A zöldség és gyümölcs betakarítás, feldolgozás gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésére 

vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások. 

 

Szállítás és anyagmozgatás gépeinek üzemeltetése 

A tengelyen történő szállítás gépei pl. pótkocsik, targoncák felkészítése szállítása és 

üzemeltetésének gyakorlása.  

Folyamatos üzemű szállító- és rakodógépek: szállítószalagok, szállítócsigák, kaparó-elemes 

szállítók, serleges felhordók, pneumatikus szállítóberendezések előkészítése munkavégzésre, 

beállításának bemutatása és üzemeltetés gyakorlása. 

Szakaszos üzemű rakodógépek (homlokrakodók, forgógémes rakodók, forgótornyos rakodók, 

és egyéb) üzemeltetésre való előkészítése, az anyagmozgatás végrehajtása.  

Anyagmozgatás gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi előírások. 

 

Állattartás épületei és gépeinek előkészítése, beállítása és üzemeltetése 

Az istállók szellőztetésének, fűtésének, világításának bemutatása. 

A tömeg takarmány-előkészítő gépek beállításának és üzemeltetésének bemutatása. 
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Abraktakarmányok előkészítő (darálók, keverőgépek, adagolók, mérlegek, granulátum készítő 

és egyéb) gépek előkészítése a technológiai folyamatnak megfelelő bemutatása. 

A mobil, beépített takarmánykiosztó gépek előkészítésének, beállításának és üzemeltetésének 

bemutatása. Az önetetők és az automatizált takarmányadagolók bemutatása. 

Itató-berendezések beállításának bemutatása. 

A tartástechnológiáknak megfelelő trágyaeltávolításhoz használt gépek üzemeltetésének 

bemutatása. 

A fejési rendszerek és egyéb kiegészítő berendezések előkészítése, a fejő- és tejkezelőgépek 

üzemeltetése. 

Számítógéppel támogatott tartástechnológiai rendszerek üzemeltetésének bemutatása. 

Állattartás épületei és gépeinek üzemeltetését biztosító berendezések üzemeltetésére 

vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások. 

 

Gépjavítás alapjai 

Alkatrészek hiba-felvételezése, hibafelvételi jegyzőkönyvek készítése. Hiba-megállapítás 

érzékszervekkel és műszeres méréssel. 

A szerelés alapfogalmai, szerszámai és készülékei. 

Gépek és alkatrészek tisztításának módszerei, az egyes módszerek jellemzői. 

Kötőgépelemek jellemző hibái, hibák megjelenési formái a javítás gyakorlása. 

Furatos alkatrészek, sima tengelyek jellemző hibái, hibák megjelenési formái a javítás 

gyakorlása. 

Bordás és bütykös tengelyek jellemző hibái, hibák megjelenési formái a javítás gyakorlása. 

Sikló- és gördülőcsapágyak jellemző hibái, hibák megjelenési formái a javítás végrehajtása. 

Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás jellemző hibái, hibák megjelenési formái a javítás módjai 

és a javítás végrehajtása. 

Rugók jellemző hibái, hibák megjelenési formái a javítás végrehajtása. 

Forgórészek kiegyensúlyozásának gyakorlata. 

Lemezek, tartók és egyéb deformált alkatrészek egyengetése, javítása. 

 

Mezőgazdasági gépek állapotfelmérése, diagnosztizálása  

Az Otto- és dízelmotorok kipufogógáz összetétel vizsgálatának bemutatása. 

A dízel tüzelőanyag-ellátó rendszer komplex vizsgálatának bemutatása. A tápszivattyú, 

adagolószivattyú, befecskendező fúvókák, kiegészítő berendezések hibalfelvételezése, 

javítása. Tüzelőanyag-fogyasztás mérése, szükség esetén javítások végrehajtása. 

Korszerű dízel tüzelőanyag-ellátó rendszerek vizsgálatának bemutatása. 

A motorok hengertömítettség vizsgálatának elvégzése különböző módszerek alkalmazásával. 

Hengerteljesítmény különbség mérésének végrehajtása 

Otto-motorok tüzelőanyag-ellátó rendszerének vizsgálata. A porlasztók, befecskendezési 

rendszerek vizsgálatának bemutatása.  

Otto-motorok gyújtóberendezés vizsgálatának bemutatása. 

Öndiagnosztikai rendszerek működése, alkalmazása. 

Mechanikus teljesítmény-átviteli rendszerek diagnosztikai vizsgálata. 
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Hidraulikus berendezés diagnosztikai vizsgálata, hidrosztatikus hajtóművek jellemző 

paraméterek vizsgálata, hibakeresés. 

Járószerkezetek diagnosztikai vizsgálatának végrehajtása. 

A kormányzási rendszerek vizsgálati módszereinek bemutatása. 

Gépek fékszerkezetének vizsgálata a fékezési jellemzők mérése.  

Gépek elektromos és elektronikai rendszer vizsgálati módszereinek bemutatása. A gépek 

egyszerű elektromos jellemzőinek mérése pl. feszültség, ellenállás, áramerősség. 

A műszaki állapotváltozások mérése, gépek diagnosztizálásakor betartandó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi előírások. 

 

Gépek javítása során alkalmazott technológiai eljárások 

A felújítás mechanikai módszereinek bemutatása. 

Alkatrészek hegesztéssel történő felújításának bemutatása, munkafolyamatok gyakorlása. 

Elektrokémiai és kémiai eljárással végzett alkatrész-felújításoknál alkalmazott technológiák 

bemutatása. 

Alkatrészek fémszórással történő felújításának bemutatása, a munkafolyamatok gyakorlása. 

A műanyagfelszórással végzett alkatrész-felújításoknál alkalmazott technológiák bemutatása. 

Alkatrészek ragasztással történő felújítása, a ragasztott kötések létrehozása. 

Felületkezelő mechanikai és kémiai eljárások bemutatása. 

A gépjavítási technológiák végrehajtása során betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások. 

 

A képzés javasolt helyszíne: A Gépek üzemeltetése a mezőgazdaságban gyakorlatok 

helyszínei a tanműhely, tangazdaság, tankert és szántóföld a gépek, gépcsoportok 

üzemeltetésére. 

A tantárgy értékelésének módja: A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer 

szerint. 

 

 

A 11908-16 azonosító számú 

Mezőgazdasági ismeretek 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

11. Mezőgazdasági ismeretek tantárgy  

A tantárgy tanításának célja 

A Mezőgazdasági ismeretek tantárgy oktatásának célja, hogy a Mezőgazdasági 

gépésztechnikus végzettség birtokában a gépekkel, eszközökkel, műszaki berendezésekkel a 

termelési folyamatok elvégzése gyorsan, a technológia által megkövetelt időpontban, a 

növény, állat igényeinek megfelelően történjen. A végzett szakemberek biztosítják a 

munkafolyamatokhoz szükséges berendezések üzemfenntartását, és döntő többségében 

kezelik a gépeket, ellenőrzik működésüket. Alkalmazni tudják a növénytermesztési, az 
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állattenyésztési technológiákat, valamint az ehhez szükséges környezeti, biológiai ismereteket 

is megszerezték.  

Az összetett, bonyolult mezőgazdasági termelési feladatok eredményes végzése érdekében a 

biztos műszaki felkészültségre és a természet összefüggéseinek ismeretére egyaránt szükség 

van. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Földrajz (éghajlat, domborzat), Biológia (növények, állatok felépítése és a biológiai 

folyamatok), Környezetvédelem. 

 

Témakörök 

Növények életműködése, környezete 

Vegetatív és generatív szervek, a növény felépítése: gyökér, szár, levél, virág, termés, 

módosult szervek. 

Zöldségtermő növények főbb részei. 

Szőlő és gyümölcstermő növények főbb részei. 

Életműködés feltételei, tápanyag- és vízfelvétel. 

Ivaros és ivartalan szaporodás. 

Termesztett növények és gyomnövények morfológiai jellemzése. 

Környezet és élővilág kapcsolata. 

Éghajlattani alapismeretek: légkör, időjárás, napsugárzás, levegő és talaj hőmérséklete, levegő 

páratartalma, áramlása, csapadékképződés. 

Éghajlati típusok, Magyarország éghajlati körzetei a mezőgazdasági termelés szempontjából. 

 

Talajtan, talajművelés, trágyázás 

Talaj fogalma, kialakulása, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai, osztályozása 

(mechanikai összetétel, talajkötöttség, szerkezet, hézag-térfogat, vízgazdálkodás, 

levegőgazdálkodás, hőmérséklet, kémhatás, talajérettség, termőképesség stb.). 

Talajtípusok: váztalajok, barna erdőtalajok, csernozjom, szikes, homokos talajok, a különböző 

talajtípusok legfontosabb tulajdonságai. 

Talajművelés célja, alapműveletei, talajművelési munkák jellemzői, agrotechnikai 

követelmények (eke, tárcsa, kultivátor, mélylazító, fogasborona, talajmaró, hengerek, 

talajegyengető, kombinált gépek munkája). 

Talajjavítás, talajvédelem, talajművelést meghatározó és befolyásoló tényezők (erózió, 

defláció, talajjavítás stb.). 

Talajművelési rendszer fogalma. 

Őszi vetésű, tavaszi vetésű növények talajművelési rendszere. 

Talajerő utánpótlás fogalma, célja módjai. 

Szervestrágyázás jelentősége, módjai, (almos istállótrágya, hígtrágya, tarló- és 

szármaradvány-trágyák, zöldtrágyázás, egyéb szerves anyagból készült trágyák stb.). 

Szervetlen trágyázás jelentősége, módjai (pl. nitrogén, foszfor, kálium, mikroelemek, 

talajjavító anyagok, egyéb kemikáliák). 

Trágyázás agrotechnikai követelményei, technológiája, alaptrágyázás, fejtrágyázás. 
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Trágyamennyiség meghatározása (pl. talajminta vételezés, vizsgálat, tápanyag-készlet 

megállapítása, trágya szükséglet számítása). 

 

Vetés, ültetés, növényápolás 

Vetésforgó, vetésváltás, növényi sorrend, monokultúrás termelés. 

Vetőmag tulajdonságai, előkészítése. 

Vetés agrotechnikai követelményei (magágy készítés, vetés módjai, mélysége, tőtáv, sortáv 

meghatározása, vetőmagmennyiség kiszámítása). 

Kelés előtti talajápolás, kelés utáni talajápolás. 

Különleges szaporítási eljárások (növényház, hajtatóház, növényágy), palántanevelés, 

csemetenevelés. 

Növényápolás fogalma, tenyészterület, a növény fejlődésének szabályozása 

Különleges növényápolási feladatok. 

Növényvédelmi eljárások csoportosítása, védekezés gyomok, kártevők, kórokozók ellen. 

Vegyszeres növényvédelmi eljárások, vegyszerek csoportosítása, hatásmechanizmusa. 

Integrált növényvédelem fogalma, jelentősége és szerepe. 

Öntözés jelentősége, feltételei, alapfogalmai, agrotechnikai követelményei. 

Öntözés ideje, módjai (felületi, esőszerű, csepegtető, barázdás, árasztó, felszín alatti öntözés). 

 

Betakarítás, termesztési módok 

Betakarítás optimális idejének meghatározása, terményérettség fogalma a különböző 

kultúrákban. 

Betakarítási módok (szántóföldi termesztés, takarmánytermesztés, rét-legelőgazdálkodás, 

zöldség- gyümölcs-, szőlőtermesztés). 

Melléktermékek betakarítása, hasznosítása. 

Betakarítási veszteségek. 

Összefoglalás a tájkörzeti adottságok szerint meghatározott szántóföldi, illetve kertészeti 

növénytermesztési folyamatokról, a munkafeladatok naptári, időjárási ütemezése 

megjelölésével (feldolgozás tanórai keretek között, vagy otthoni feladatként, valamint az 

összefüggő gyakorlaton). 

Gabonafélék termesztési folyamata (őszi búza, kukorica, silókukorica, egyéb gabonafélék): 

nemzetgazdasági jelentőség, jellemzés, növekedés, fejlődés, tápanyagigény, előveteményei, 

talajelőkészítés, vetés, növényápolás, növényvédelem, trágyázás, károsítók, betakarítás, 

tárolás. 

Pillangósvirágú növények termesztési folyamata (pl. borsó, szója, lucerna, vöröshere stb.): 

nemzetgazdasági jelentőség, jellemzés, növekedés, fejlődés, tápanyagigény, előveteményei, 

talajelőkészítés, vetés, növényápolás, növényvédelem, trágyázás, károsítók, betakarítás, 

tárolás. 

Gyökér- és gumós növények termesztése (pl. burgonya, cukorrépa): nemzetgazdasági 

jelentőség, jellemzés, növekedés, fejlődés, tápanyagigény, előveteményei, talajelőkészítés, 

vetés/ültetés, növényápolás, növényvédelem, trágyázás, károsítók, betakarítás, tárolás. 
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Egyéb növények termesztése (napraforgó, repce, cirok-félék, rostnövények): nemzetgazdasági 

jelentőség, jellemzés, növekedés, fejlődés, tápanyagigény, előveteményei, talajelőkészítés, 

vetés, növényápolás, növényvédelem, trágyázás, károsítók, betakarítás, tárolás. 

Zöldségtermesztési rendszerek jellemzői (növényházi, fólia alatti, szabadföldi): 

nemzetgazdasági jelentőség, jellemzés, növekedés, fejlődés, tápanyagigény, előveteményei, 

talajelőkészítés, vetés/palántázás, növényápolás, növényvédelem, trágyázás, károsítók, 

betakarítás, tárolás. 

Gyümölcsültetvények munkafolyamatai: nemzetgazdasági jelentőség, jellemzés, növekedés, 

fejlődés, tápanyagigény, talajelőkészítés, telepítés, növényápolás, növényvédelem, trágyázás, 

károsítók, betakarítás, tárolás 

Rétek és legelők, gyepek, szálas takarmányok: nemzetgazdasági jelentőség, jellemzés, 

növekedés, telepítés, gondozás, fejlődés, tápanyagigény, talajelőkészítés, vetés, növényápolás, 

növényvédelem, trágyázás, károsítók, betakarítás, tárolás). 

 

Állattartási alapismeretek 

Haszon- és háziállatok fogalma, fajtái. 

Állatvédelem és állatjóléti ismeretek, az állatok elhelyezése. 

Állati szervezet felépítése, emlősállatok és madarak testtájai. 

Emésztés jellemzői. 

Szaporodás jellemzői. 

Az egészséges és a beteg állat viselkedése, jellemzői. 

Az állattartás higiéniai követelményei. 

Takarmányok jellemzői, tartósítása, tárolása. 

Takarmányok alkotó részei, csoportosítása. 

Törzskönyvezés, és gyakorlati végrehajtása. 

Etetési, itatási technológiák. 

 

Fontosabb haszonállatok jellemzői 

Baromfi jellemzői, jelentősége, értékmérő tulajdonságai (hús-, tojás-, toll-, májtermelő 

képesség), tyúkfajták és hibridek, pecsenyecsirke, árutojás előállítása, a baromfi elhelyezése. 

Sertés jellemzői, jelentősége, értékmérő tulajdonságai (hústermelő képesség, szaporaság, 

malacnevelő képesség, egészség, ellenálló képesség), sertésfajták és hibridek, a sertés 

elhelyezése (épületek, berendezés, környezetszabályozás, trágyakezelés), takarmányozása, 

hízlalási módok, a sertés gondozása. 

Szarvasmarha jellemzői, jelentősége, értékmérő tulajdonságai (ellenálló képesség, 

termékenység, szaporaság, tej-, hústermelő képesség), kettős hasznosítású, tejtermelő, 

húshasznosítású fajták, elhelyezése, gondozása, takarmányozása, fejés. 

Juh jellemzői, jelentősége, értékmérő tulajdonságai, juhfajták és hibridek (hús-, tej- és 

gyapjútermelése, elhelyezése, szaporítása, takarmányozása). 

 

A képzés javasolt helyszíne: A tantárgy elméleti képzés, amelynek fő helyszíne a tanterem, 

szaktanterem. 
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A tantárgy értékelésének módja: A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer 

szerint. 

 

 

12. Mezőgazdasági ismeretek szakmai gyakorlat tantárgy 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Mezőgazdasági ismeretek szakmai gyakorlat tantárgy oktatásának célja, hogy a 

Mezőgazdasági gépésztechnikus végzettség birtokában a gépekkel, eszközökkel, műszaki 

berendezésekkel a termelési folyamatok elvégzése gyorsan, a technológia által megkövetelt 

időpontban, a növény, állat igényeinek megfelelően történjen. A végzett szakemberek 

biztosítják a munkafolyamatokhoz szükséges berendezések üzemfenntartását, és döntő 

többségében kezelik a gépeket, ellenőrzik működésüket. Alkalmazni tudják a 

növénytermesztési, az állattenyésztési technológiákat, valamint az ehhez szükséges 

környezeti, biológiai ismereteket is megszerezték.  

Az összetett, bonyolult mezőgazdasági termelési feladatok eredményes végzése érdekében a 

biztos műszaki felkészültségre és a természet összefüggéseinek ismeretére egyaránt szükség 

van. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Földrajz (éghajlat, domborzat), Biológia (növények, állatok felépítése és a biológiai 

folyamatok), Környezetvédelem. 

 

Témakörök 

Növények életműködése, környezete 

Vegetatív és generatív szervek, a növény felépítése: gyökér, szár, levél, virág, termés, 

módosult szervek bemutatása. 

Zöldségtermő növények főbb részeinek megismerése. 

Szőlő és gyümölcstermő növények főbb részeinek megismerése. 

Életműködés feltételei, tápanyag- és vízfelvétel megismerése. 

Ivaros és ivartalan szaporítási módok megismerése. 

Termesztett növények és gyomnövények morfológiai jellemzése, adott növényen. 

Környezet és élővilág kapcsolatának megfigyelése. 

Éghajlattani alapismeretek: légkör, időjárás, napsugárzás, levegő és talaj hőmérséklete, levegő 

páratartalma, áramlása, csapadékképződés, megfigyelése és mérése. 

Éghajlati típusok, Magyarország éghajlati körzetei a mezőgazdasági termelés szempontjából. 

 

Talajtan, talajművelés, trágyázás 

Talaj fogalma, kialakulása, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai, osztályozása 

(mechanikai összetétel, talajkötöttség, szerkezet, hézag-térfogat, vízgazdálkodás, 

levegőgazdálkodás, hőmérséklet, kémhatás, talajérettség, termőképesség stb.) egyszerű 

vizsgálata. 
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Talajtípusok: váztalajok, barna erdőtalajok, csernozjom, szikes, homokos talajok, a különböző 

talajtípusok legfontosabb tulajdonságai, termőkörzet jellemző talajainak megismerése. 

Talajművelés célja, alapműveletei, talajművelési munkák jellemzői, agrotechnikai 

követelmények (eke, tárcsa, kultivátor, mélylazító, fogasborona, talajmaró, hengerek, 

talajegyengető, kombinált gépek munkája), azok bemutatása. 

Talajjavítás, talajvédelem, talajművelést meghatározó és befolyásoló tényezők (erózió, 

defláció, talajjavítás stb.) megismerése. 

Talajművelési rendszerek bemutatása. 

Őszi vetésű, tavaszi vetésű növények talajművelési rendszerének tanulmányozása 

Talajerő utánpótlás fogalma, célja módjai. 

Szervestrágyázás jelentősége, módjai, (almos istállótrágya, hígtrágya, tarló- és 

szármaradvány-trágyák, zöldtrágyázás, egyéb szerves anyagból készült trágyák stb.) 

megismerése. 

Szervetlen trágyázás jelentősége, módjai (pl. nitrogén, foszfor, kálium, mikroelemek, 

talajjavító anyagok, egyéb kemikáliák), műtrágyák megismerése. 

Trágyázás agrotechnikai követelményei, technológiája, alaptrágyázás, fejtrágyázás. 

Trágyamennyiség meghatározása (pl. talajminta vételezés, vizsgálat, tápanyag-készlet 

megállapítása, trágya szükséglet számítása), talajvizsgálati eredmények értékelése. 

 

Vetés, ültetés, növényápolás 

Vetésforgó, vetésváltás, növényi sorrend, monokultúrás termelés vizsgálata. 

Vetőmag tulajdonságai, előkészítése, egyszerű vizsgálata. 

Vetés agrotechnikai követelményei (magágy készítés, vetés módjai, mélysége, tőtáv, sortáv 

meghatározása, vetőmagmennyiség kiszámítása), vetési munka tanulmányozása 

Kelés előtti talajápolás, kelés utáni talajápolás, határszemle. 

Különleges szaporítási eljárások (növényház, hajtatóház, növényágy), palántanevelés, 

csemetenevelés megismerése. 

Növényápolás fogalma, tenyészterület, a növény fejlődésének szabályozása megismerése. 

Különleges növényápolási feladatok megismerése. 

Növényvédelmi eljárások csoportosítása, védekezés gyomok, kártevők, kórokozók ellen. 

Vegyszeres növényvédelmi eljárások, vegyszerek csoportosítása, hatásmechanizmusa, növény 

védőszerek megismerése. 

Integrált növényvédelem megismerése. 

Öntözés jelentősége, feltételei, alapfogalmai, agrotechnikai követelményei, öntözés 

tanulmányozása. 

Öntözés ideje, módjai (felületi, esőszerű, csepegtető, barázdás, árasztó, felszín alatti öntözés) 

megismerése. 

 

Betakarítás, termesztési módok 

Betakarítás optimális idejének meghatározása, terményérettség fogalma a különböző 

kultúrákban határszemle alkalmából. 

Betakarítási módok (szántóföldi termesztés, takarmánytermesztés, rét-legelőgazdálkodás, 

zöldség- gyümölcs-, szőlőtermesztés) határszemle alkalmából. 
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Melléktermékek betakarítása, hasznosítása határszemle alkalmából. 

Betakarítási veszteségek mérése. 

Összefoglalás a tájkörzeti adottságok szerint meghatározott szántóföldi, illetve kertészeti 

növénytermesztési folyamatokról, a munkafeladatok naptári, időjárási ütemezése 

megjelölésével (feldolgozás tanórai keretek között, vagy otthoni feladatként, valamint az 

összefüggő gyakorlaton). 

Gabonafélék termesztési folyamata (őszi búza, kukorica, silókukorica, egyéb gabonafélék): 

nemzetgazdasági jelentőség, jellemzés, növekedés, fejlődés, tápanyagigény, előveteményei, 

talajelőkészítés, vetés, növényápolás, növényvédelem, trágyázás, károsítók, betakarítás, 

tárolás, megfigyelése. 

Pillangósvirágú növények termesztési folyamata (pl. borsó, szója, lucerna, vöröshere stb.): 

nemzetgazdasági jelentőség, jellemzés, növekedés, fejlődés, tápanyagigény, előveteményei, 

talajelőkészítés, vetés, növényápolás, növényvédelem, trágyázás, károsítók, betakarítás, 

tárolás megfigyelése. 

Gyökér- és gumós növények termesztése (pl. burgonya, cukorrépa): nemzetgazdasági 

jelentőség, jellemzés, növekedés, fejlődés, tápanyagigény, előveteményei, talajelőkészítés, 

vetés/ültetés, növényápolás, növényvédelem, trágyázás, károsítók, betakarítás, tárolás 

megfigyelése. 

Egyéb növények termesztése (napraforgó, repce, cirok-félék, rostnövények): nemzetgazdasági 

jelentőség, jellemzés, növekedés, fejlődés, tápanyagigény, előveteményei, talajelőkészítés, 

vetés, növényápolás, növényvédelem, trágyázás, károsítók, betakarítás, tárolás megfigyelése. 

Zöldségtermesztési rendszerek jellemzői (növényházi, fólia alatti, szabadföldi): 

nemzetgazdasági jelentőség, jellemzés, növekedés, fejlődés, tápanyagigény, előveteményei, 

talajelőkészítés, vetés/palántázás, növényápolás, növényvédelem, trágyázás, károsítók, 

betakarítás, tárolás megfigyelése 

Gyümölcsültetvények munkafolyamatai: nemzetgazdasági jelentőség, jellemzés, növekedés, 

fejlődés, tápanyagigény, talajelőkészítés, telepítés, növényápolás, növényvédelem, trágyázás, 

károsítók, betakarítás, tárolás megfigyelése. 

Rétek és legelők, gyepek, szálas takarmányok: nemzetgazdasági jelentőség, jellemzés, 

növekedés, telepítés, gondozás, fejlődés, tápanyagigény, talajelőkészítés, vetés, növényápolás, 

növényvédelem, trágyázás, károsítók, betakarítás, tárolás) megfigyelése. 

 

Állattartási alapismeretek 

Haszon- és háziállatok fogalma, fajtái, tenyésztett állatfajok, fajták megismerése. 

Állatvédelem és állatjóléti ismeretek, az állatok elhelyezésének tanulmányozása. 

Állati szervezet felépítése, emlősállatok és madarak testtájainak megismerése. 

Emésztés jellemzői, különféle állatfajok megfigyelése. 

Szaporodás jellemzői, különféle állatfajok megfigyelése. 

Az egészséges és a beteg állat viselkedése, jellemzői, azok megfigyelése 

Az állattartás higiéniai követelményei állattartó épületek rendje, tisztasága. 

Takarmányok jellemzői, tartósítási, tárolási körülményeinek megismerése. 

Takarmányok alkotó részei, csoportosítása, megismerése. 

Törzskönyvezés, és gyakorlati végrehajtása, tanulmányozása. 
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Etetési, itatási technológiák végrehajtása. 

 

Fontosabb haszonállatok jellemzői 

Baromfi jellemzői, jelentősége, értékmérő tulajdonságai (hús-, tojás-, toll-, májtermelő 

képesség), tyúkfajták és hibridek, pecsenyecsirke, árutojás előállítása, a baromfi elhelyezése. 

Baromfi tartó üzem megismerése. 

Sertés jellemzői, jelentősége, értékmérő tulajdonságai (hústermelő képesség, szaporaság, 

malacnevelő képesség, egészség, ellenálló képesség), sertésfajták és hibridek, a sertés 

elhelyezése (épületek, berendezés, környezetszabályozás, trágyakezelés), takarmányozása, 

hízlalási módok, a sertés gondozása. Sertéstartó üzem megismerése. 

Szarvasmarha jellemzői, jelentősége, értékmérő tulajdonságai (ellenálló képesség, 

termékenység, szaporaság, tej-, hústermelő képesség), kettős hasznosítású, tejtermelő, 

húshasznosítású fajták, elhelyezése, gondozása, takarmányozása, fejés. Szarvasmarha tartó 

üzem megismerése. 

Juh jellemzői, jelentősége, értékmérő tulajdonságai, juhfajták és hibridek (hús-, tej- és 

gyapjútermelése, elhelyezése, szaporítása, takarmányozása). Juhtartó üzem megismerése. 

 

A képzés javasolt helyszíne: A Mezőgazdasági ismeretek gyakorlatok helyszínei a 

tanműhely tankert, növénytermesztő és állattartó üzemek, állattartó telepek. 

 

A tantárgy értékelésének módja: A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer 

szerint. 

A 11906-16 azonosító számú 

Agrárvállalkozási, kereskedelmi ismeretek 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

13. Gazdálkodási alapismeretek tantárgy  

A tantárgy tanításának célja 

A tanulók váljanak alkalmassá az önálló gazdálkodás megtervezéséhez, a lehetőségeiknek 

megfelelő gazdálkodási forma kiválasztására, annak működtetésére, szükség esetén 

megszűntetésére. Értsék a gazdasági folyamatok, a jövedelemképződés összefüggéseit. 

Legyenek tisztában a munka világát szabályozó előírásokkal, az alapvető munkajogi, adózási 

szabályokkal. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelem és társadalomismeret (az Európai Unió kialakulása) 

 

Témakörök 

A gazdálkodás alapismeretei 

A termelés erőforrásai: 

a termelés eszközrendszere (befektetett eszközök, forgóeszközök, termőföld, munkaerő), az 

eszközök hatékony működtetésének összefüggései, 
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a termelés ráfordításai és költségei, a termelési tevékenység eredménye, hatékonyságot 

kifejező mutatók képzése. 

A termelés reálszférája: beszerzés termelés készletezés minőség-ellenőrzés értékesítés  

A termelés pénzügyei a pénz szerepe a piacgazdaságban pénzintézeti rendszer, pénzintézetek 

tevékenysége pénzforgalom típusai, jellemzői hitelezés értékpapírok és tőzsde. 

 

Vállalkozási alapismeretek 

A vállalkozások csoportosítása a vállalkozás fogalma, általános jellemzői, feltételei. 

Az egyéni és társas vállalkozás és a szövetkezetek jellemzői, működésének szabályai, 

alapítása. 

Cégnyilvántartás, cégfelügyelet, érdekképviseletek szerepe, felépítése. 

A vállalkozási formák közötti választás szempontjai. 

A vállalkozások adózási, nyilvántartási kötelezettségének tartalma, formái. 

A munkaviszony és jellemző tulajdonságai általános jogi ismeretek munkaviszony 

keletkezése, megszűnésének, megszüntetésének esetei munkáltató, munkavállaló jogai és 

kötelezettségei munkáltató, munkavállaló kártérítési felelőssége munkaügyi vita. 

 

Mezőgazdasági vállalkozások sajátosságai 

Az őstermelői tevékenység jellemzői, működésének szabályai, a kistermelői élelmiszer 

előállítás szabályai.  

Mezőgazdasági vállalkozások kiegészítő jövedelemszerzési lehetőségei. 

A mezőgazdasági vállalkozások finanszírozása. 

 

Marketing, fogyasztóvédelem 

A marketing sajátos fogalmi rendszere (szükséglet, jószág, hasznosság, szűkösség, 

haszonáldozat, termelői, fogyasztói többlet, termelési lehetőségek határa). 

Piaci ismeretek: piac fogalma, működése, piactípusok, a piac résztvevői, mérete.  

A fogyasztói magatartás jellemzői különféle piactípusokon.  

Marketing információk, a piackutatás formái. 

Marketing mix elemek, összefüggések.  

Fogyasztóvédelmi ismeretek: 

- alapfogalmak (fogyasztó, tudatos fogyasztó, vállalkozás, termék/szolgáltatás, eladási ár és 

egységár), 

- ár feltüntetése, 

- gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások, 

- panaszkezelés, ügyfélszolgálat, 

- békéltető testület, 

- fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek, 

- piacfelügyeleti alapfogalmak (biztonságos termék, CE megfelelőségi jelölés), 

-kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései (méret, súly, használhatóság 

ellenőrzése; vásárlók könyve vezetése, üzlet nyitva tartásáról szóló tájékoztatás, e-

kereskedelemhez kapcsolódó fogyasztóvédelmi előírások), 

- kellékszavatosság,  
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- jótállás, 

- fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok.   

 

A mezőgazdasági vállalkozások, termékek marketingje 

A mezőgazdasági termékek sajátosságai. 

A mezőgazdasági termékek piacának, vásárlási folyamatának jellemzői. 

A mezőgazdasági termékek fejlesztésének lehetőségei. 

A mezőgazdasági termékek árképzése. 

A mezőgazdasági termékek értékesítési módjai. 

A mezőgazdasági vállalkozás promóciós tevékenységének tartalma. 

 

Európai Uniós ismeretek 

Az Európai Unió kialakulása és intézményi- és finanszírozási rendszere  

Közös Agrárpolitika (KAP) kialakulása, működése. 

Az Európai Unió agrárszabályozása. 

Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája.  

EU pénzügyi alapok, pályázati rendszerek.  

EU és nemzeti támogatások rendszere. 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Képzés elméleti jellegű, szaktanteremben, informatika szakteremben, tanirodában tartható. 

 

14. Gazdálkodási alapgyakorlatok tantárgy  

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulók sajátítsák el a mezőgazdasági vállalkozás működtetéséhez szükséges alapvető 

gyakorlati tudnivalókat.  

Váljanak képessé a mezőgazdasági termelés releváns adatainak összegyűjtésére, 

rendszerezésére, a gazdálkodási tevékenység elemzésére, elő és utókalkulációk végzésére. 

Legyenek képesek mezőgazdasági kampány, technológiai és egyszerű üzleti terv készítésére, 

fejlesztési célok meghatározására. 

Legyenek tisztában a személyi jövedelemadó-bevallást készítésével, járulékfizetési 

kötelezettségeik ellátásának módjával. Ismerjék meg a társadalombiztosítási jogosultságokat, 

ezáltal tudjanak alkalmazottat jogszabályoknak megfelelően alkalmazni. 

Legyenek képesek vállalkozásuk önálló indítására, működtetésére, adatközlések megtételére, 

ismerjék meg a bizonylatkitöltés szabályait, tudjanak önállóan pénzforgalommal kapcsolatos 

alapbizonylatokat kitölteni.  

Legyenek képesek a pályázati lehetőségek felkutatására, a releváns pályázatok kiválasztására, 

ismerjék meg pályázatírás alapjait. 

Legyenek tisztában a mezőgazdasági termékek fejlesztésével, árképzési módjaival, 

értékesítési folyamatával, promóciójával. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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Informatika (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbázis-kezelő programok  

használata, internethasználat)  

Gazdálkodási alapismeretek 

 

Témakörök 

Adózási ismeretek 

Jövedelemadó bevallás elkészítése főállású egyéni vállalkozó esetén, másodállású egyéni 

vállalkozó esetén. 

 Az őstermelő, családi gazdálkodó legkedvezőbb adózási módjának kiválasztása. 

Járulékfizetési kötelezettségek teljesítése munkáltatót terhelő járulékok munkavállalót terhelő 

járulékok idegenforgalmi hozzájárulás útalap hozzájárulás környezetvédelmi termékdíj.  

Társadalombiztosítási eljárások rendszere egészségügyi szolgáltatások táppénzjogosultságok 

betegszabadság terhességi gyermekágyi segély.  

Jogkövetkezmények, jogorvoslat az adózási rendszerben. 

 

Vállalkozás gyakorlata 

Vállalkozás létesítése, átalakítása és megszüntetése.  

A vállalkozás tárgyi és személyi (munkaerő) feltételeinek kialakítása. A vállalkozás 

eszközeinek értékelése. 

 

A vállalkozás működtetése során szükséges kalkulációk 

Ráfordítások, költségek, hozamok, bevételek meghatározása. 

Jövedelem, jövedelmezőség, fedezet, hatékonyság meghatározása, elemzése. 

 

Tervezési gyakorlat 

A mezőgazdasági kampány-, termelési és üzleti terv felépítése, tartalma, összeállítása. 

 

Pályázatkészítési gyakorlat 

Pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatkészítés. 

 

Mezőgazdasági vállalkozás marketing tevékenysége 

A piackutatás mezőgazdasági termék esetében (módszerek, elemzések). 

Mezőgazdasági (kitermelői) termék fejlesztési lehetőségei. 

Mezőgazdasági (kitermelői) termék árképzése, árváltoztatása. 

Mezőgazdasági (kitermelői) termék értékesítési módjai 

Mezőgazdasági (kitermelői) termék értékesítéséhez kapcsolódó piacbefolyásolás (reklám, SP, 

PR, személyes eladás). 

Beszerzést/vásárlást befolyásoló tényezők. 

Beszerzés/vásárlás folyamata.  

Logisztika. 

 

Adminisztráció 

Bizonylati elv és fegyelem, bizonylatok kitöltése (alaki, tartalmi, formai követelmények).  
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Számlakitöltés készpénzfizetési számla kitöltése átutalásos számla kitöltése nyugta kiállítása 

készpénzátvételi elismervény kiállítása.  

Mezőgazdasági (kistermelői) tevékenység tervezéséhez, folytatásához, ellenőrzéséhez 

szükséges információk, adatok gyűjtése, tárolása, rendszerezése. 

Eszköz-, anyag- és készletnyilvántartások vezetése.  

Számítógépes adatnyilvántartás, gazdálkodási napló vezetése.  

Leltározás, leltárkészítés, selejtezés. 

Termelői regisztráció (őstermelői igazolvány kiváltása, MVH regisztráció).  

Támogatások igénylése. 

 

Kommunikáció 

Információ források kezelése.  

Az infokommunikációs irodai eszközök használata (irodai eszközök, telefon, fax, szkenner, 

iratmegsemmisítő).  

Az üzleti levelezés szabályai.  

A kommunikáció módszerei, eszközei.  

Az üzleti tárgyalás résztvevői, menete, kiértékelése. 

 

A képzés javasolt helyszíne: Tanterem, gazdálkodó egységek adminisztrációs helységei. 

 

A tantárgy értékelésének módja: A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer 

szerint. 

 

A 11906-16 azonosító számú 

Agrárvállalkozási, kereskedelmi ismeretek 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

15. Gazdálkodási ismeretek  

A tantárgy tanításának célja 

A tanulók váljanak alkalmassá az önálló gazdálkodás megtervezéséhez, a lehetőségeiknek 

megfelelő gazdálkodási forma kiválasztására, annak működtetésére, szükség esetén 

megszűntetésére. Értsék a gazdasági folyamatok, a jövedelemképződés összefüggéseit. 

Legyenek tisztában a munka világát szabályozó előírásokkal, az alapvető munkajogi, adózási 

szabályokkal. 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelem és társadalomismeret (az Európai Unió kialakulása). 

A Gazdálkodási ismeretek tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma megegyezik a 

11906-16 Agrárvállalkozási, kereskedelmi ismeretek modulhoz tartozó Gazdálkodási 

alapismeretek tantárgy témaköreinek szakmai tartalmával. 
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A képzés javasolt helyszíne: Képzés elméleti jellegű, szaktanteremben, informatika 

szakteremben, tanirodában tartható. 

 

A tantárgy értékelésének módja: A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer 

szerint. 

 

16. Gazdálkodási gyakorlatok tantárgy  

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulók sajátítsák el a mezőgazdasági vállalkozás működtetéséhez szükséges alapvető 

gyakorlati tudnivalókat.  

Váljanak képessé a mezőgazdasági termelés releváns adatainak összegyűjtésére, 

rendszerezésére, a gazdálkodási tevékenység elemzésére, elő és utókalkulációk végzésére. 

Legyenek képesek mezőgazdasági kampány, technológiai és egyszerű üzleti terv készítésére, 

fejlesztési célok meghatározására. 

Legyenek tisztában a személyi jövedelemadó-bevallást készítésével, járulékfizetési 

kötelezettségeik ellátásának módjával. Ismerjék meg a társadalombiztosítási jogosultságokat, 

ezáltal tudjanak alkalmazottat jogszabályoknak megfelelően alkalmazni. 

Legyenek képesek vállalkozásuk önálló indítására, működtetésére, adatközlések megtételére, 

ismerjék meg a bizonylatkitöltés szabályait, tudjanak önállóan pénzforgalommal kapcsolatos 

alapbizonylatokat kitölteni.  

Legyenek képesek a pályázati lehetőségek felkutatására, a releváns pályázatok kiválasztására, 

ismerjék meg pályázatírás alapjait. 

Legyenek tisztában a mezőgazdasági termékek fejlesztésével, árképzési módjaival, 

értékesítési folyamatával, promóciójával. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbázis-kezelő programok  

használata, internethasználat).  

Gazdálkodási alapismeretek. 

A Gazdálkodási gyakorlatok tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma megegyezik 

a 11906-16 Agrárvállalkozási, kereskedelmi ismeretek modulhoz tartozó Gazdálkodási 

alapgyakorlatok tantárgy témaköreinek szakmai tartalmával. 

 

A képzés javasolt helyszíne: Tanterem, gazdálkodó egységek adminisztrációs helységei.  

 

A tantárgy értékelésének módja: A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer 

szerint. 

 

 

Összefüggő szakmai gyakorlat 

 

I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 
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10. évfolyamot követően 140 óra 

11. évfolyamot követően 140 óra 

 

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 

 

1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az ágazati szakmai érettségi vizsga témakörei (középszint) 

 

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZTECHNIKAI ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI 

ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI 

  

Szóbeli vizsga 

 

Általános szabályok 

A szóbeli vizsga a tételsorból húzott egy tétel kifejtéséből áll. A vizsgázó a feleleténél a 

tételbe épített szemléltető forrásanyagot felhasználhatja. 

 

A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői: 

A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll. A tételek 20-25%-át évente cserélni kell.  

A tételsor feladatainak összeállításánál törekedni kell a témakörök gyakorlati szemszögből 

való megközelítésére. 

 

A szóbeli tételsor az alábbi témakörökből jelölhetők ki: 

Géprajz, gépelemek:  

- egyszerű géprajzi feladatok,  

- kötőgépelemek,  

- tengelyek, tengelykötések, csapágyak, csapágyazások,  

- rugók,  

- tengelykapcsolók, fékek,  

- vezetékelemek és kötéseik,  

- hajtások,  

 

Anyagismeret:  

- fémek és ötvözeteik,  

- fémipari alapműveletek, fémek alakítása,  

- tüzelő- és kenőanyagok,  

 

Agrárműszaki erőgépek elmélete:  

- belsőégésű motorok,  

- agrárműszaki erőforrások mechanikus és hidraulikus teljesítmény-átvitele,  

- agrárműszaki erőforrások járószerkezete és kormányzása.  
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A szóbeli vizsgarész értékelése:  

A szóbeli vizsgán a fogalmak szabatos definiálását, a megszerzett ismeretek felhasználásával 

az összefüggések magyarázatát, alkalmazását is értékelik.  

Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az 

ezekre adható, 50 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, amely alapján a 

feleletet értékelni kell. Az egyes részpontszámok legfeljebb 5-6 pontot érnek.  

 

 

A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok alapján történik: 

 Szempontok, kompetenciák  Pontszám 

Feladat megértése, a lényeg kiemelése, 

megfelelően felépített, világos, szabatos 

előadásmód.  

5 pont  

Tartalmi összetevők: alapfogalmak 

ismerete, definiálása és alkalmazása, 

tények, jelenségek, folyamatok ismerete 

és alkalmazása, magyarázása, 

összefüggések értelmezése.  

40 pont  

Szaknyelv alkalmazása.  5 pont  

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:  50 pont  
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Ágazati közös tartalmak az erdésztechnikus és a mezőgazdasági gépésztechnikus 

szakmai képzésben 

 

A 11499-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás II. 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

Témakörök 

Munkajogi alapismeretek  

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, 

munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, 

munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége 

(vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési formák az 

új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-

kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői 

jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 

munka. 

 

Munkaviszony létesítése  

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és 

határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, 

elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó 

járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, 

biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és 

munkaviszony. 
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Álláskeresés  

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai 

önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím 

és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az 

Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 

álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

Munkanélküliség  

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő 

nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb 

kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás 

szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, 

kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás 

főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, 

mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, 

megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és 

pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 

 

A képzés helyszíne: Tanterem 

A tantárgy értékelésének módja: 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

 

A 11498-12 azonosító számú 
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Foglalkoztatás I. 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve 

bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt 

kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak: Idegen nyelvek 

 

Témakörök 

Nyelvtani rendszerezés 1  

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve 

begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne 

okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 

adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai 

állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen 

használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló képes 

legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezze, 

illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi 

magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 

 

Nyelvtani rendszerezés 2  

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes mód, 

illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező) 

használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud 

bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának 

precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és 

szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen 

nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás 

adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a 

diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen 

ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a 
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prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

Nyelvi készségfejlesztés  

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív 

nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető 

társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy 

adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a 

tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen 

nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. 

Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen 

nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) 

között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely 

során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

Munkavállalói szókincs  

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör elsajátítása után 

lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon bemutatkozni kifejezetten 

szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. 

Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai 

önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a 

szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára 

vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések 

kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

A képzés javasolt helyszíne: 
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Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 

tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott formában 

zajlik. 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

 

 

3 éves szakképzés 

Erdészeti szakmunkás 

 

34 623 01 ERDÉSZETI SZAKMUNKÁS 

 

A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 623 01 

Szakképesítés megnevezése: Erdészeti szakmunkás 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

– 3 évfolyamos képzés esetén: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot 

követően 140 óra;  

A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 vagy iskolai végzettség hiányában  

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Tárgyi feltételek 
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A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza. 

 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

34 623 01 ERDÉSZETI SZAKMUNKÁS szakma 

 

A modulok óraszámai évfolyamonként 

  9. 10. 11. 

11498-12 

Foglalkoztatás I.  

Foglalkoztatás I. (foglalkoztatást 

elősegítő idegen nyelv) 
--- --- 64 

11499-12 

Foglalkoztatás II.  

Foglalkoztatás II. (munkajogi, 

álláskeresési ismeretek) 
--- --- 16 

11840-16  

Növénytani ismeretek 

Növénytan 108 --- --- 

Növénytan gyakorlat 126 --- --- 

11851-16 

Vállalkozási ismeretek 
Vállalkozási ismeretek  --- --- 32 

10980-12 

Gallyazás, darabolás 

Gallyazás, darabolás --- 36 --- 

Gallyazás, darabolás gyakorlat --- 126 --- 

10981-12 

Fakitermelés 

Erdőhasználat --- 72 --- 

Erdőhasználat gyakorlat --- 126 112 

10982-12 

Erdőművelés 

Erdőművelés --- 90 48 

Erdőművelés gyakorlat --- 126 112 

10983-12 

Erdészeti és vadászati 

alapismeretek 

Erdészeti alapismeretek 72 --- 32 

Erdészeti alapismeretek gyakorlat 0+108   

Vadászati alapismeretek 36 --- 48 

Vadászati alapismeretek gyakorlat --- --- 112 

10984-16 

Erő-és munkagépek, 

faanyagmozgatás 

Közlekedési/Műszaki ismeretek --- 36 --- 

Erő-és munkagéptan 90 90 48 

Erő-és munkagéptan gyakorlat 90 126 112 

Faanyagmozgatás --- --- 32 

Szakmai elmélet összesen 306 (8,5) 324 (9) 320 (10) 

Szakmai gyakorlat összesen 324(9) 504 (14) 448 (14) 

Összesen: 630(17,5) 828 (23) 768(24) 

Összefüggő szakmai gyakorlat 140 140 --- 

 

 

Készült a 56/2016. (VIII. 19). FM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmények és a 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv talapján 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozóan: 
Összesen 8,5 9 

140 
10 15 

140 
9 14 

Összesen 17,5 25,0 23 

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.             0,5   

11497-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.             2   

11840-16 Növénytani ismeretek  
Növénytan 3               

Növénytan gyakorlat   3,5             

11851-16 Vállalkozási ismeretek Vállalkozási ismeretek gyakorlat               1 

10980-12 Gallyazás, darabolás 
Gallyazás, darabolás       2         

Gallyazás, darabolás gyakorlat         3,5       

10981-12 Fakitermelés 
Erdőhasználat       2         

Erdőhasználat gyakorlat         4,5     3,5 

10982-12 Erdőművelés 
Erdőművelés       2,5     1,5   

Erdőművelés gyakorlat         3,5     3,5 

10983-12 Erdészeti és vadászati alapismeretek 

Erdészeti alapismeretek 2 1         1   

Vadászati alapismeretek 1           1,5   

Vadászati alapismeretek gyakorlat    1           2,5 

10984-16 Erő-és munkagépek, faanyagmozgatás 

Közlekedési/Műszaki ismeretek       1         

Erő és munkagéptan  2,5     2,5     1,5   

Erő és munkagéptan gyakorlat   3,5     3,5     3,5 

Faanyagmozgatás             1   

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.  
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 
Összesen 

e gy ögy e gy ögy e gy 

A szakképesítésre 

vonatkozó: 

Összesen 306 324 
140 

360 540 
140 

279 434 

2523 
Összesen 630 900 713 

Elméleti óraszámok (arány ögy-vel) 945 óra (37,46%) 

Gyakorlati óraszámok (arány ögy-vel) 1578 óra (62,54%) 

1
1

4
9
9

-1
2
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 

II
. 

Foglalkoztatás II. 0 0   0 0   15 0 15 

Munkajogi alapismeretek             4   4 

Munkaviszony létesítése             4   4 

Álláskeresés             4   4 

Munkanélküliség             4   4 

1
1

4
9
7

-1
2
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. 

Foglalkoztatás I. 0 0   0 0   62 0 62 

Nyelvtani rendszerezés 1             10   10 

Nyelvtani rendszerezés 2             10   10 

Nyelvi készségfejlesztés             24   24 

Munkavállalói szókincs             20   20 

1
1

8
4
0

-1
6

 
N

ö
v

én
y

ta
n

i 

is
m

er
et

ek
  

Növénytan 108 0   0 0   0 0 108 

Növénytani alapismeretek 12               12 

Erdei fafajok és cserjék 72               72 

Lágyszárúak és védett növények 12               12 

Gombák 12               12 

Növénytan gyakorlat 0 126   0 0   0 0 126 

Növénytani alapismeretek   21             21 

Erdei fafajok és cserjék   77             77 
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Lágyszárúak és védett növények   14             14 

Gombák   14             14 

1
1

8
5
1

-1
6

 

V
ál

la
lk

o
zá

si
 

is
m

er
et

ek
 

Vállalkozási ismeretek gyakorlat 0 0   0 0   0 31 31 

A vállalkozásra vonatkozó jogszabályok               4 4 

Vállalkozási formák               5 5 

A vállalkozás létrehozása               9 9 

A vállalkozás működtetése               10 10 

A vállalkozás megszüntetése               3 3 

1
0

9
8
0

-1
2

 G
al

ly
az

ás
, 

d
ar

ab
o

lá
s 

Gallyazás, darabolás 0 0   72 0   0 0 72 

Gallyazás       12         12 

Darabolás       12         12 

Felkészítés       8         8 

Készletezés       4         4 

Motorfűrész és motoros adapter ismeret       24         24 

Motorfűrész karbantartás       12         12 

Gallyazás, darabolás gyakorlat 0 0   0 126   0 0 126 

Gallyazás         28       28 

Darabolás         31,5       31,5 

Felkészítés         17,5       17,5 

Készletezés         7       7 

Motorfűrész és motoros adapter ismeret         28       28 

Motorfűrész karbantartás         14       14 

1
0

9
8
1

-1
2

 F
ak

it
er

m
el

és
 

Erdőhasználat 0 0   72 0   0 0 72 

Faanyagismeret       10         10 

Döntés       30         30 

Választékolás       15         15 

Számbavétel       5         5 

A fahasználat munkahelyei       4         4 

Munkarendszerek       8         8 

Erdőhasználat gyakorlat 0 0   0 162   0 108,5 270,5 
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Faanyagismeret         21     7 28 

Döntés         91     52,5 143,5 

Választékolás         28     14 52 

Számbavétel         22     7 29 

A fahasználat munkahelyei               7 7 

Munkarendszerek               21 21 

1
0

9
8
2

-1
2

 E
rd

ő
m

ű
v

el
és

 

Erdőművelés 0 0   90 0   46,5 0 136,5 

Szaporítóanyag-termelés       30         30 

Csemetetermesztés       30         30 

Erdősítés, erdőfelújítás       18         18 

Ápolás             12,5   12,5 

Erdőnevelés             34   34 

Erdővédelem       12         12 

Erdőművelés gyakorlat 0 0   0 126   0 108,5 234,5 

Szaporítóanyag-termelés         35       35 

Csemetetermesztés         35       35 

Erdősítés, erdőfelújítás         35       35 

Ápolás          11     21 31 

Erdőnevelés                 0 

Erdővédelem         10     87,5 97,5 

1
0

9
8
3

-1
2

 
E

rd
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ze
ti

 
és

 
v

ad
ás

za
ti

 

al
ap

is
m
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ek
 

Erdészeti alapismeretek 72 36   0 0   31 0 139 

Erdészeti állattan 33  12             45 

Termőhelyismeret 26  24             50 

Erdővédelmi ismeretek             12   12 

Erdőgazdálkodási ismeretek 13            19   32 

Vadászati alapismeretek 36 0   0 0   46,5 0 82,5 

Vadászható nagyvad és apróvad fajok 12               12 

Védett vadfajok 4               4 

Vadgazdálkodási ismeretek 20           14   34 

A vadgazdálkodás és a vadászat törvényi szabályozása, jogi alapja             5   5 

Vadászati ismeretek             19,5   19,5 
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Fegyver és lőszerismeret, fegyverkezelés, tárolás             8   8 

Vadászati alapismeretek gyakorlat 0 36   0 0   0 77,5 113,5 

Vadfajismeret, felismerés    24           15 39 

Vadgazdálkodási ismeretek    12           32 44 

Vadászati ismeretek               20,5 20,5 

Fegyver és lőszerismeret, fegyverkezelés, tárolás               10 10 

1
0

9
8
4

-1
6

 E
rő

-é
s 

m
u

n
k
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ek
, 
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y
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m
o
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Közlekedési/Műszaki ismeretek 0 0   36 0   0 0 36 

Közlekedési ismeretek/Géprajz        15         15 

Vezetéselmélet/Géprajz       5         5 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek/géprajz       6         6 

Munkavédelem, tűzvédelem, vállalkozási ismeretek/Anyagtan       10         10 

Erő és munkagéptan  90 0   90 0   46,5 0 226,5 

Az erőgépek szerkezeti felépítése és működése 72               72 

Az erőgépek karbantartása 18               18 

Az erőgépek műszaki, biztonsági követelményei       20         20 

Az erdőművelés gépei       45         45 

A fakitermelés gépei, motorfűrészek       25         25 

Az anyagmozgatás gépei             46,5   46,5 

Erő és munkagéptan gyakorlat 0 126   0 126   0 108,5 360,5 

Gépészeti alapismeretek gyakorlat   90             90 

Erőgépek karbantartása         91       91 

Az erdőművelés gépei         35       35 

A fakitermelés gépei, motorfűrészek               28 28 

Az anyagmozgatás gépei               40 40 

Anyagmozgatási gyakorlatok   36            40,5 76,5 

Faanyagmozgatás 0 0   0 0   31 0 31 

Közelítés             13   13 

Szállítás             8   8 

Rakodás             10   10 
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A 11840-16 azonosító számú 

Növénytani ismeretek  

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

1. Növénytan tantárgy 108 óra 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulók, mint leendő szakmunkások megismerjék az erdő növényvilágát, az erdei 

életközösség legfontosabb fa- és cserjefajait. Tájékozottak legyenek a leggyakrabban 

előforduló lágyszárú növényekben, el tudják különíteni a védett növényeket és ismerjék az 

ehető és a mérgező gombákat. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Természetismeret 

Erdőművelési ismeretek, fakitermelési ismeretek. 

 

Témakörök 

Növénytani alapismeretek 12 óra 

A fa felépítésének ismerete 

 

Erdei fafajok és cserjék 72 óra 

A fenyők általános jellemzése 

Az állományalkotó kemény és lágy lombos fák ismerete 

A legfontosabb cserjefajok ismerete 

Lágyszárúak és védett növények 12 óra 

A legfontosabb lágyszárúak és egyéb növények ismerete 

A leggyakoribb védett növények ismerete 

 

Gombák  12 óra 

A legfontosabb ehető és mérgező gombák ismerete 

 

A képzés javasolt helyszíne  

szaktanterem 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint.  

 

2. Növénytan gyakorlat tantárgy 126 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 
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A tanulók felismerjék, megkülönböztessék az erdőben található legfontosabb fa- és 

cserjefajokat, különbséget tegyenek a védett és nem védett lágyszárúak között, és 

biztonságosan elkülönítsék az ehető és mérgező gombafajokat. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Természetismeret 

Erdőművelési ismeretek, fakitermelési ismeretek 

 

Témakörök 

Növénytani alapismeretek 21 óra 

A fa felépítésének ismerete 

 

Erdei fafajok és cserjék 77 óra 

A különböző fa- és cserjefajok csoportosítása. 

A különböző fafajok rügyük, levelük, kérgük, fájuk és termésük alapján történő csoportosítása 

 

Lágyszárúak és védett növények 14 óra 

Az erdő leggyakoribb lágyszárú növényeinek ismerete 

Az erdő leggyakoribb védett növényeinek az ismerete 

 

Gombák  14 óra 

Az ehető és a mérgező gombák megkülönböztetése 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

szaktanterem 

tanműhely 

tanerdő 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

Az erdei fák és cserjék, lágyszárúak és gombák min. 60%-os ismerete a 80 db-os fajlistából 

 

A 11851-16 azonosító számú 

Vállalkozási ismeretek  

megnevezésű,szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

 

1. Vállalkozási ismeretek gyakorlat tantárgy 31 óra 

A tantárgy tanításának célja 

Felkészíteni a tanulókat arra, hogy a szakmunkás végzettség megszerzését követően 

vállalkozóként tudjanak munkát végezni. Ismerjék meg a vállalkozások indításához, 
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működtetéséhez és megszüntetéséhez szükséges elvárásokat, el tudjanak igazodni a 

vállalkozásokkal kapcsolatos jogszabályok körében. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kommunikáció 

Foglalkoztatási alapismeretek 

 

Témakörök 

A vállalkozásra vonatkozó jogszabályok 4 óra 

A vállalkozásra vonatkozó alapvető törvények, rendeletek 

A vállalkozással kapcsolatos adminisztratív feladatok 

A munkavédelemre vonatkozó általános előírások 

 

Vállalkozási formák 5 óra 

Vállalkozási formák 

 

A vállalkozás létrehozása 9 óra 

A vállalkozás létrehozásának lépései 

A belső és külső források biztosításának feltételei 

A telephely kiválasztásának szempontjai 

A feladat elvégzéséhez szükséges létszám és munkakörök meghatározása 

A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítása  

A munkatársak, alkalmazottak kiválasztása 

 

A vállalkozás működtetése 10 óra 

Üzleti terv tartalma, felépítése 

Finanszírozási, pályázati lehetőségek 

A vagyonvédelem biztosításának módjai 

A piaci folyamatok követése 

A szerződések megkötésére és felbontására vonatkozó szabályok 

Szakmai továbbképzéseken való részvétel, információhoz jutás 

A vállalkozás átszervezésének lehetőségei 

 

A vállalkozás megszüntetése 3 óra 

A vállalkozás megszüntetésének formái, gyakorlati  

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

szaktanterem 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint.. 

 



538 

 

A 10980-12 azonosító számú 

Gallyazás, darabolás  

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

1. Gallyazás, darabolás tantárgy 72 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulók a fakitermelés munkaműveletei közül megismerjék a gallyazás, a darabolás, a 

felkészítés és a készletezés műveleteit. Ismerniük kell a gallyazásra, darabolásra, felkészítésre 

és készletezésre vonatkozó EBSZ előírásokat. El kell sajátítaniuk a motorfűrészek és a 

motoros adapterek felépítésére vonatkozó ismereteket, illetve ezen eszközök karbantartási 

módjait. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fakitermelési ismeretek 

 

Témakörök 

Gallyazás  12 óra 

A gallyazás munkarendje, módjai 

A gallyazásra vonatkozó EBSZ előírások ismerete 

 

Darabolás  12 óra 

A darabolás munkarendje, módjai 

A darabolásra vonatkozó EBSZ előírások ismerete 

 

Felkészítés  8óra 

Felkészítési módok 

A felkészítésre vonatkozó EBSZ előírások 

 

Készletezés  4óra 

Készletezési módok 

Belső anyagmozgatással kapcsolatos teendők 

A készletezésre és a belső anyagmozgatásra vonatkozó EBSZ előírások 

 

Motorfűrész és motoros adapter ismeret 24 óra 

A motorfűrészek működésének ismerete 

A motoros adapterek működésének ismerete 

 

Motorfűrész-karbantartás 12 óra 

Napi és időszakos karbantartások szükségessége 

Karbantartási feladatok 
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A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

szaktanterem 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

 

2. Gallyazás, darabolás gyakorlat tantárgy 126 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A fakitermelés négy műveletének az elsajátítása. A biztonságos munkavégzés szabályainak a 

megkövetelése. A motorfűrészek és motoros adapterek használata és a meghibásodások 

okainak felismerése, valamint a hibaelhárítás és karbantartás feladatainak a végrehajtása. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fakitermelési ismeretek 

 

Témakörök 

Gallyazás  28 óra 

A gallyazás elvégzése 

A motorfűrészes alapvágásformák biztonságos alkalmazása 

Az EBSZ előírások betartása 

 

Darabolás  31,5 óra 

A darabolás és az elődarabolás elvégzése 

A motorfűrészes alapvágások biztonságos alkalmazása 

Az EBSZ előírások betartása 

 

Felkészítés  17,5 óra 

A felkészítés műveleteinek végrehajtása 

Az EBSZ előírások betartása 

 

Készletezés  7 óra 

A készletezés műveleteinek az elvégzése 

Sarang készítés 

Máglyába rakás 

Belső anyagmozgatásban való közreműködés 

Az EBSZ előírások betartása 

 

Motorfűrész és motoros adapter ismeret 28 óra 

Motorfűrészek kezelése 

Adapterek, egyéb motoros berendezések, fűkaszák kezelése 

A kezelés során a védőfelszerelések alkalmazása 
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Motorfűrész-karbantartás 14 óra 

Motorfűrészek karbantartása 

Egyéb motoros berendezések és adapterek karbantartása 

Napi és időszakos karbantartások 

A szerszámok és egyéb eszközök használhatóságának a figyelemmel kísérése 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- tanerdő 

- tanpálya 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

A 10981-12 azonosító számú 

Fakitermelés  

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

1. Erdőhasználat tantárgy 72 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A fakitermelés műveletei közül a döntés, a választékolás és a számbavétel műveleteinek 

elsajátítása. A biztonságos, balesetmentes döntés végrehajtása. A döntésnél alkalmazott 

módszerek, vágásformák megismertetése. 

A fa tulajdonságainak, felhasználási körének az ismerete. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Természetismeret 

Gallyazás, darabolás 

Növénytan 

Erdészeti alapismeretek 

 

Témakörök 

 

Faanyagismeret  10 óra 

A fahasználat tevékenységi köre 

A fa fizikai és alaki tulajdonságai 

Fontosabb fahibák 

 

Döntés  30 óra 

A fakitermelés műveletei 

A döntés munkarendje 

A fakitermelés műveleteit befolyásoló tényezők 

A különleges alakú fák döntésének módjai 
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A fennakadt fák levételének a veszélyei 

A ledarabolásos gyérítés  

Az EBSZ erdőben és lakott területen kívül végzett munkákra vonatkozó előírásai 

 

Választékolás 15 óra 

A választékolás módja, eszközei 

Az erdei választékok és azok szabványai 

 

Számbavétel 5 óra 

A számbavétel módjai 

A számbavétel eszközei 

A számbavétel nyomtatványai 

 

A fahasználat munkahelyei 4 óra 

A fahasználat munkahelyei 

A munkahelyi környezet védelmére vonatkozó előírások betartása 

 

Munkarendszerek 8 óra 

A fakitermelések során alkalmazott munkarendszerek 

A biztonságos munkavégzés általános feltételei, a foglalkozási ártalmak 

A munkavégzésre vonatkozó előírások betartása 

 

A képzés javasolt helyszíne  

szaktanterem 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

 

2. Erdőhasználat gyakorlat tantárgy 270,5 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A fakitermelés műveleteinek biztonságos elsajátítása, a döntések balesetmentes elvégzése, a 

választékolás értékelőállító funkciójának elsajátítása. 

Munkarendszerekben való gondolkodás és kivitelezés. A munkák térbeli és időbeli rendjének 

a megteremtése. A számbavételek végrehajtása. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika 

Gallyazás, darabolás 

Növénytan 

 

Témakörök 
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Faanyagismeret 28 óra 

Az egyes fafajok jellemző tulajdonságainak ismerete 

A fahibák megkülönböztetése 

 

Döntés 143,5 óra 

Fakitermelések elvégzése 

A fadöntés elvégzése 

A különleges alakú, ikertörzsű, villásnövésű fák döntése 

Fennakadt fák levétele 

Ledarabolásos gyérítések elvégzése 

Az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli munkáira vonatkozó előírások betartása 

 

Választékolás  52 óra 

A választékolás végrehajtása 

A fa tulajdonságai és hibái alapján a kitermelt fa minőségének megállapítása 

 

Számbavétel  29 óra 

A kitermelt, készletezett faanyag  

 

A fahasználat munkahelyei 7 óra 

Kialakítja a vágástéri munkák térbeli és időbeli rendjét 

 

Munkarendszerek 21 óra 

A különböző munkarendszer-változatokat alkalmazza  

 

A képzés javasolt helyszíne 

tanerdő 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

A 10982-12 azonosító számú 

Erdőművelés  

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

1. Erdőművelés tantárgy 136,5 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulóknak el kell sajátítani a szaporítóanyag-termesztéssel, a csemetetermeléssel 

kapcsolatos ismereteket. Ismerniük kell az erdősítés módjait, az ápolás eljárásait és az 

erdőnevelési munkák fontosságát. Tájékozottnak kell lenniük az élő és élettelen tényezők 
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okozta megbetegedésekben és az ellenük való védekezési módokban. Tudniuk kell az 

erdőművelési munkákra vonatkozó EBSZ előírásokat. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Természetismeret 

Erdészeti alapismeretek 

Növénytan 

 

Témakörök 

 

Szaporítóanyag-termelés 30 óra 

A legfontosabb fa- és cserjefajok terméseinek ismerete 

A legfontosabb fafajok termésének érési és gyűjtési ideje 

A maggyűjtési és kezelési módok 

A tobozgyűjtési és kezelési módok 

A vegetatív és a generatív szaporítási módok 

Mag- és csemeteszükséglet meghatározása 

 

Csemetetermesztés 30 óra 

A legfontosabb fa- és cserjefajok csemetéi 

A csemetenevelés eljárásai 

A csemetetermelés eszközei 

A csemeték osztályozása 

Csemetekerti talajmunkák 

Tápanyag-utánpótlási munkák 

 

Erdősítés, erdőfelújítás 18 óra 

Terület-előkészítési módok 

Teljes és részleges talaj-előkészítés 

Az erdőtelepítés és az erdőfelújítás közti különbségek 

Erdősítési hálózatok 

A vetés és az ültetés szabályai 

 

Ápolás  12,5 óra 

Az ápolás módjai 

Az ápolás célja 

 

Erdőnevelés  34 óra 

Az erdő fejlődési szakaszai 

A legfontosabb állományszerkezeti tényezők 

A tisztítások célja, feladata, módjai 

A gyérítések célja, feladata, módjai 

A véghasználati módok megkülönböztetése 
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Az EBSZ erdőművelési munkákra vonatkozó előírásai 

Az EBSZ általános előírásai 

 

Erdővédelem 12 óra 

Erdővédelmi alapfogalmak 

Élettelen tényezők okozta betegségek 

Élő tényezők okozta betegségek 

Megelőző és megszüntető védekezések 

Különféle növényvédelmi technológiák 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

szaktanterem 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

 

2. Erdőművelés gyakorlat tantárgy 235 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulókat képessé kell tenni, hogy a szaporítóanyag-termelés, a csemetetermesztés, az 

erdősítés, az erőnevelés és az erdővédelem műveleteit a munkafolyamatok ismeretében a 

szükséges ökológiai követelményeket és biztonsági előírásokat betartva önállóan végre tudják 

hajtani. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Természetismeret 

Erdészeti alapismeretek 

Növénytan 

 

Témakörök 

Szaporítóanyag-termelés 35 óra 

A magtermesztéssel kapcsolatos feladatok ismerete 

A mag érettségi állapotának megállapítása 

A magvak begyűjtése 

A maggyűjtési módok alkalmazása 

A maggyűjtéshez szükséges biztonsági eszközök használata 

Magvak tárolása 

Szaporítóanyag előállítás 

Kezeli a különféle szaporítóanyagokat 

 

Csemetetermesztés 35 óra 

Csemetekerti talajmunkákat végez 

Magot vet kézzel 
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Gépi magvetést végez 

Kezeli a csemetetermesztés során használatos eszközöket, gépeket 

Elvégzi a csemeték ápolását, kiemelését, osztályozását, iskolázását, kötegelését 

Szakszerűen tárolja a szaporítóanyagot 

 

Erdősítés, erdőfelújítás 35 óra 

Kézi talaj-előkészítést végez 

Gépi talaj-előkészítést végez 

Erdősítési és erdőnevelési munkákat végez 

Elvégzi az erdősítési munkákat kézi és gépi eszközökkel 

 

Ápolás  32,5 óra 

Elvégzi az ápolási munkákat kézi és gépi eszközökkel 

 

Erdőnevelés  87,5 óra 

Végrehajtja az erdő egyes fejlődési szakaszaiban a szükséges nevelővágásokat 

Figyelembe veszi a gyakorlati faosztályozás szempontjait 

Alkalmazza az EBSZ erdőművelési munkákra vonatkozó előírásit 

 

Erdővédelem 10 óra 

Közreműködik  a különböző kórokozók és károsítók elleni védekezési módokban 

Részt vesz a kármegelőzési munkákban 

 

A képzés javasolt helyszíne  

tanerdő 

csemetekert (gyakorlókert) 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

 

A 10983-12 azonosító számú 

Erdészeti és vadászati alapismeretek  

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

 

1. Erdészeti alapismeretek tantárgy 139óra 

Elmélet/gyakorlat 103/36 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni a tanulókkal az erdészeti ökológiai alapokat, képet adni a termőhelyi tényezők 

fontosságáról, megalapozni az erdőművelési ismereteket, valamint betekintést nyújtani az 

erdőgazdálkodási ismeretekbe. Fontos elsajátítani az erdővédelmi alapismereteket. 
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Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Természetismeret 

Növénytan 

Vadászati alapismeretek 

 

Témakörök 

Erdészeti állattan 33/12 óra 

Az erdő állatvilágának ismerete 

A védett állatok ismerete 

 

Termőhelyismeret 26/24 óra 

A termőhely tényezőinek ismerete 

Meteorológiai eszközök ismerete 

Alapvető talajvizsgálatok ismerete 

Az erdészeti genetikai talajtípus-rendszer ismerete 

Hidrológiai viszonyok ismerete 

 

Erdővédelmi ismeretek 12 óra 

Erdővédelemi alapfogalmak ismerete 

Az élettelen tényezők okozta betegségek 

Az élő tényezők okozta betegségek 

Megelőző védekezési módok 

Megszüntető védekezési módok 

Közreműködik a madárvédelemben 

 

Erdőgazdálkodási ismeretek 32 óra 

Az erdőgazdálkodás hazai gyakorlatának ismerete 

A faállományok jellemzői 

Erdőrendezési alapismeretek 

Növényi és állati eredetű melléktermékek ismerete 

Az erdővel, a természet és környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok ismerete 

Határjelek ismerete 

Famagasság-mérés, átmérőmérés 

Az erdő fogalma és jelentősége 

Az erdők csoportosítása 

Az erdei életközösség 

Hazánk erdeinek főbb jellemzői 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

szaktanterem 

tanerdő 
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A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint.. 

 

2. Vadászati alapismeretek tantárgy 84 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

Alapvető ismeretek nyújtása a vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatban. Tájékozottság a 

vadászat és a vadgazdálkodás jogi szabályozási rendszerében. Felkészítés a vadászathoz, 

vadgazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok önálló elvégzésére. A vadászatra, vadgazdálkodásra 

vonatkozó biztonsági előírások ismerete és betartása. 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kommunikáció 

Erdészeti alapismeret 

Növénytan 

 

Témakörök 

Vadászható nagyvad és apróvadfajok 12 óra 

Vadászható nagyvadfajok ismerete 

Vadászható apróvadak ismerete 

 

Védett vadfajok 4 óra 

A védett állatok ismerete 

 

Vadgazdálkodási ismeretek 35 óra 

Vadgazdálkodási ismeretek 

A vadgazdálkodásra vonatkozó biztonsági szabályok ismerete 

A vadgazdálkodási berendezések 

 

A vadgazdálkodás és a vadászat törvényi szabályozása, jogi alapja 5 óra 

A vadgazdálkodás és a vadászat jogi szabályozása 

Természetvédelmi korlátozások 

 

Vadászati ismeretek 19,5 óra 

Vadászati alapismeretek 

Vadászati módszerek ismerete 

A vadászatot szolgáló eszközök, berendezések ismerete 

 

Fegyver és lőszerismeret, biztonságosfegyverkezelés 8 óra 

Lőfegyverismeret 

A fegyverhasználatra vonatkozó biztonsági szabályok ismerete 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

szaktanterem 
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A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

 

3. Vadászati alapismeretek gyakorlat tantárgy 113,5 óra 

  

A tantárgy tanításának célja 

A vadászat és a vadgazdálkodás alapvető feladatainak önálló végrehajtására való felkészítés a 

biztonsági előírások betartásával. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kommunikáció 

Erdészeti alapismeretek 

Növénytan 

 

Témakörök 

Vadfajismeret, felismerés 39 óra 

Vadászható nagyvadak felismerése 

Vadászható apróvadak felismerése 

Védett állatok felismerése 

 

Vadgazdálkodási ismeretek 44 óra 

Vadgazdálkodási berendezéseket létesít 

Vadetetést végez 

Vadetetőket, leseket készít, karbantart 

Közreműködik a vadkármegelőzésben és elhárításban 

 

Vadászati ismeretek 20,5 óra 

Közreműködik egyéni és társas vadászatokban 

Közreműködik élővad befogásában 

 

Fegyver- és lőszerismeret, fegyverkezelés, tárolás 10 óra 

 

A képzés javasolt helyszíne 

tanerdő,vadászati terület 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

Vadászható és védett madár és emlősfajok min. 60%-os ismerete az 50 db-os fajlistából. 

 

A 10984-16 azonosító számú 



549 

 

Erő- és munkagépek, faanyagmozgatás  

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

1. Közlekedési ismeretek tantárgy 36 óra 

A tantárgy tanításának célja 

Felkészíteni a tanulókat a Nemzeti Közlekedési hatóság által szervezett vizsgára, azért, hogy a 

T kategóriás jogosítványt megszerezze. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Faanyagmozgatás 

 

Témakörök 

Közlekedési ismeretek 15 óra 

Közúti jelzések 

A gyalogosokra és a járművek utasaira vonatkozó szabályok 

A járműközlekedésre vonatkozó szabályok 

Vegyes rendelkezések 

 

Vezetéselmélet 5 óra 

A járművezetés emberi tényezői 

A jármű és az út kapcsolata 

 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 6 óra 

Mezőgazdasági erőgépek 

Erőgépek motorja 

Teljesítményátviteli rendszer 

Kerekes járművek járószerkezete 

Kerekes járművek kormányzása 

Hidraulikus teljesítmény-átvitel 

Fékezés és fékrendszerek 

Elektromos rendszer 

Erőgépek alváza és felépítménye 

Traktorok vonó- és függesztőberendezése 

Erőgépek karbantartása és tárolása 

 

Munkavédelem, tűzvédelem, vállalkozási ismeretek 10 óra 

Munkavédelmi ismeretek 

Tűzvédelmi ismeretek 

Szállítási ismeretek 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

szaktanterem 
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A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

 

2. Műszaki ismeretek tantárgy 36 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az erő- és munkagéptani ismeretek megalapozása. Felkészítés az erőgépek karbantartására. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Erő- és munkagéptan 

 

Témakörök 

Anyagtan  10 óra 

Az anyagok csoportosítása 

A színesfémek csoportosítása 

A könnyűfémek csoportosítása 

A belsőégésű motorok tüzelőanyagai 

Kenőanyagok 

 

Gépelemek  20 óra 

Kötőgépelemek 

A forgómozgás gépelemei 

Tengelykapcsolók 

A forgómozgást átszármaztató gépelemek 

Mozgás-átalakító gépelemek 

 

Géprajz  6 óra 

Alapfogalmak 

Szabványírás és a műszaki rajzban használt vonalak 

Vetületi ábrázolás 

 

A képzés javasolt helyszíne  

szaktanterem 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

 

3. Erő- és munkagéptan tantárgy 226,5 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

Felkészíteni a tanulókat az erdészeteknél alkalmazott erő- és munkagépek használatára. 
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Elsajátítatni a tanulókkal az erő- és munkagépek működésére és karbantartására vonatkozó 

ismereteket.  

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fakitermelési ismeretek 

 

Témakörök 

Erőgépek szerkezeti felépítése és működése 72 óra 

A motorok szerkezeti felépítése 

A motorok működése 

A motorok elektromos berendezései 

A motorok kenése és hűtése 

Teljesítményátvitel 

Járó- és kormányszerkezet 

Fékberendezés 

 

Erőgépek karbantartása 18 óra 

A gépekre vonatkozó karbantartási előírások 

A karbantartás eszközei, szerszámai, anyagai 

Az üzemzavar, a meghibásodás felismerése 

A javításhoz használt eszközök, anyagok 

Egyszerűbb javítási feladatok 

A javított gépek ellenőrzése 

Mérőműszerek használata 

A gépkarbantartás munka-, környezet- és tűzvédelmi szabályai  

 

Az erőgépek műszaki, biztonsági követelményei 20 óra 

A kezelési és karbantartási utasításban szereplő előírások 

A karbantartáshoz kiadott műszaki dokumentáció 

A tűzveszélyt jelentő tényezők és azok megszüntetésének módjai 

Az erdőgazdasági gépek, eszközök üzemeltetése, technológiai helyük 

 

Az erdőművelés gépei 45 óra 

Csemetetermelés gépei 

Speciális erdőművelő gépek 

Talajművelő gépek 

A talaj-előkészítés gépei 

Ültető és vetőgépek 

A tápanyag-utánpótlás gépei 

A növényvédelem gépei 

 

A fakitermelés gépei 25 óra 

A fakitermelés gépei 
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A felkészítés gépei 

A motorfűrészek 

 

Az anyagmozgatás gépei 46,5 óra 

A közelítés gépei 

A szállítás gépei 

A rakodás gépei 

A hidraulikus rendszerek 

 

A képzés javasolt helyszíne  

szaktanterem 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

 

4. Faanyagmozgatás tantárgy 31 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

Ismerniük kell a faanyagmozgatási módokat. Tudniuk kell a faanyagmozgatásra vonatkozó 

EBSZ előírásokat. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fakitermelési ismeretek 

Témakörök 

Közelítés  13 óra 

A közelítés módjai 

A közelítés eszközei 

Különféle közelítési módok 

Közelítési károk 

A közelítésre vonatkozó EBSZ előírások 

 

Szállítás, belső anyagmozgatás 8 óra 

A szállítás módjai, szakaszai 

A tömeg-darab törvény 

A szállításra vonatkozó előírások 

A belső anyagmozgatás 

 

Rakodás  10 óra 

A rakodás módjai 

A rakodógépek csoportosítása 

A rakodásra vonatkozó EBSZ előírások 

 

A képzés javasolt helyszíne  
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szaktanterem 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

 

5. Géptani és anyagmozgatási gyakorlatok tantárgy 360,5 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

Felkészíteni a tanulókat az erdészetben alkalmazott erő- és munkagépek önálló kezelésére, a 

jogosítvány megszerzésére. Az erdő- és munkagépek kezelésén túl a meghibásodások okainak 

felismerésére, a kisebb hibák elhárítására, valamint a karbantartási munkák elvégzésére. 

Önállóan el kell végezniük a faanyagmozgatási munkákat a biztonsági előírások betartásával. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Műszaki ismeretek 

Közlekedési ismeretek 

Fakitermelési ismeretek 

 

Témakörök 

Gépészeti alapismeretek gyakorlat 90 óra 

Mérőműszerek használata 

Szerszámok élezése 

Hegesztés, fúrás, faragás 

 

Erőgépek karbantartása 91 óra 

Karbantartja az erő- és munkagépeket 

Használja és karbantartja az erdészeti kézi szerszámokat 

Egyszerűbb gépi javításokat végez 

Szükség esetén, a munkaadottságokhoz igazodva alkatrészt cserél 

Szakszerűen tárolja a karbantartott gépeket, eszközöket 

Használja a védőfelszereléseket 

 

Az erdőművelés gépei 35 óra 

Használja az erdőművelés gépeit 

Alkalmazza a talaj-előkészítés gépeit 

Működteti a terület-előkészítés gépeit 

Kezeli a tápanyag-utánpótlás gépeit 

Kezeli a növényvédelem gépeit 

Kezeli a vető- és ültetőgépeket 

Kezeli a csemetetermesztés gépeit 

 

A fakitermelés gépei 28 óra 

Kezeli a felkészítés gépeit 
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Aprítógépeket kezel 

 

Az anyagmozgatás gépei 40 óra 

Közelítőgépeket kezel 

Mezőgazdasági vontatót vezet 

Szállító- és rakodógépeket kezel 

Csörlőket kezel 

 

Anyagmozgatási gyakorlatok 76,5 óra 

Mezőgazdasági vontatót vezet 

Elvégzi a faanyagmozgatás műveleteit 

Használja a közelítés eszközeit, gépeit 

Részt vesz a szállítási munkákban 

Rakodást végez 

Közreműködik az erdészeti utak, műtárgyak építésében, karbantartásában 

Alkalmazza és betartja az EBSZ faanyagmozgatásra vonatkozó szabályait 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

tanműhely (gépek karbantartására alkalmas) 

gépudvar 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

1/9. évfolyamot követően 140 óra 

2/10. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

 

11840-16 Növénytani ismeretek 

 

 

 

Növénytan gyakorlat 

Erdei fafajok és cserjék 

Lágyszárúak és védett növények 

Gombák 

 

10980-12 Gallyazás, darabolás 

 

Gallyazás, darabolás gyakorlat 

Gallyazás 

Darabolás 



555 

 

 

 

 

Felkészítés 

Készletezés 

Motorfűrész és motoros adapter-ismeret 

Motorfűrész-karbantartás 

 

10981-12 Fakitermelés 

 

 

 

 

 

Erdőhasználat gyakorlat 

Döntés 

Választékolás 

Számbavétel 

Munkarendszerek 

 

10982-12 Erdőművelés 

 

 

 

 

Erdőművelés gyakorlat 

Ápolás 

Erdőnevelés 

 

10983-12 Erdészeti és vadászati alapismeretek 

Vadászati alapismeretek gyakorlat 

Vadfelismerés 

Vadgazdálkodási ismeretek 

10984-16 Erő- és munkagépek, faanyagmozgatás Géptani és anyagmozgatási gyakorlatok 

Erőgépek karbantartása 

Az erdőművelés gépei 

A fakitermelés gépei 

Az anyagmozgatás gépei 

Anyagmozgatási gyakorlatok 

 

Az 1/9. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

 

A szakmai tartalom részletes kifejtése 

 

11840-16 Növénytani ismeretek 

 

Növénytan gyakorlat tantárgy 

Témakörök 

 

Erdei fafajok és cserjék     

A különböző fa- és cserjefajok csoportosítása 

A különböző fafajok rügyük, levelük, kérgük, fájuk és termésük alapján történő 

csoportosítása 

 

Lágyszárúak és védett növények   
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Az erdő leggyakoribb lágyszárú növényeinek ismerete 

Az erdő leggyakoribb védett növényeinek az ismerete 

 

Gombák       

Az ehető és a mérgező gombák megkülönböztetése 

 

A szakmai követelménymodul azonosító száma, megnevezése* 

*Három évfolyamos oktatás esetén az 1. évfolyamot követően 

 

10982-12 Erdőművelés                                 

Erdőművelés gyakorlat tantárgy 

            Témakörök 

 

Ápolás      

Elvégzi az ápolási munkákat kézi eszközökkel 

 

A szakmai követelménymodul azonosító száma, megnevezése* 

*Három évfolyamos oktatás esetén az 1. évfolyamot követően 

 

10984-16 Erő- és munkagépek, faanyagmozgatás 

Géptani és anyagmozgatási gyakorlatok tantárgy 

            Témakörök 

 

Gépészeti alapismeretek gyakorlat   

Mérőműszerek használata 

Szerszámok élezése 

Hegesztés, fúrás, faragás 

 

A 2/10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

 

A szakmai tartalom részletes kifejtése 

 

10980-12 Gallyazás, darabolás 

 

Gallyazás, darabolás gyakorlattantárgy 

Témakörök 

 

Gallyazás      

A gallyazás elvégzése 

A motorfűrészes alapvágásformák biztonságos alkalmazása 

Az EBSZ előírások betartása 

 

Darabolás             
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                A darabolás és az elődarabolás elvégzése 

A motorfűrészes alapvágások biztonságos alkalmazása 

Az EBSZ előírások betartása 

  

Felkészítés                   

                   A felkészítés műveleteinek végrehajtása 

Az EBSZ előírások betartása 

 

Készletezés                                                     

A készletezés műveleteinek az elvégzése 

Sarang készítés 

Máglyába rakás 

Belső anyagmozgatásban való közreműködés 

Az EBSZ előírások betartása 

                          

Motorfűrész és motoros adapter ismeret          

Motorfűrészek kezelése 

Adapterek, egyéb motoros berendezések, fűkaszák kezelése 

A kezelés során a védőfelszerelések alkalmazása 

 

Motorfűrész-karbantartás                                    

Motorfűrészek karbantartása 

Egyéb motoros berendezések és adapterek karbantartása 

Napi és időszakos karbantartások 

A szerszámok és egyéb eszközök használhatóságának a figyelemmel kísérése 

 

A szakmai követelménymodul azonosító száma, megnevezése* 

*Három évfolyamos oktatás esetén a 2. évfolyamot követően 

 

             10981-12 Fakitermelés 

  Erdőhasználat gyakorlat tantárgy 

Témakörök 

 

Döntés       

Fakitermelések elvégzése 

A fadöntés elvégzése 

A különleges alakú, ikertörzsű, villásnövésű fák döntése 

Fennakadt fák levétele 

Ledarabolásos gyérítések elvégzése 

Az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli munkáira vonatkozó előírások 

betartása 

 

Választékolás      
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A választékolás végrehajtása 

A fa tulajdonságai és hibái alapján a kitermelt fa minőségének megállapítása 

  

Számbavétel       

          A kitermelt, készletezett faanyag  

 

A fahasználat munkahelyei                           

           Kialakítja a vágástéri munkák térbeli és időbeli rendjét 

 

Munkarendszerek                                        

            Különböző munkarendszer-változatokat alkalmazza 

 

A szakmai követelménymodul azonosító száma, megnevezése* 

*Három évfolyamos oktatás esetén a 2. évfolyamot követően 

 

            10982-12 Erdőművelés 

Erdőművelés gyakorlat tantárgy 

            Témakörök 

 

Erdőnevelés                                                               

Végrehajtja az erdő egyes fejlődési szakaszaiban a szükséges nevelővágásokat 

Figyelembe veszi a gyakorlati faosztályozás szempontjait 

Alkalmazza az EBSZ erdőművelési munkákra vonatkozó előírásait 

 

A szakmai követelménymodul azonosító száma, megnevezése* 

*Három évfolyamos oktatás esetén a 2. évfolyamot követően 

 

            10983-12 Erdészeti- és vadászati alapismeretek 

            Vadászati alapismeretek gyakorlat 

             Témakörök 

              

Vadfajismeret, felismerés     

Vadászható nagyvadak felismerése 

Vadászható apróvadak felismerése 

Védett állatok felismerése 

 

Vadgazdálkodási ismeretek     

Vadgazdálkodási berendezéseket létesít 

Vadetetőket, leseket készít, karbantart 

 

A szakmai követelménymodul azonosító száma, megnevezése* 

*Három évfolyamos oktatás esetén a 2. évfolyamot követően 
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10984-16 Erő- és munkagépek, faanyagmozgatás 

Géptani és anyagmozgatási gyakorlatok tantárgy 

            Témakörök 

 

Erőgépek karbantartása      

Karbantartja az erő- és munkagépeket 

Használja és karbantartja az erdészeti kézi szerszámokat 

Egyszerűbb gépi javításokat végez 

Szükség esetén, a munkaadottságokhoz igazodva alkatrészt cserél 

Szakszerűen tárolja a karbantartott gépeket, eszközöket 

Használja a védőfelszereléseket 

 

Mezőgazdasági gépész 

 

34 521 08 MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ 

 

A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 521 08 

A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági gépész 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság  

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXI. Mezőgazdasági gépész 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 160 

óra 

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy érettségi vizsga, 

      vagy iskolai előképzettség hiányában: 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 20. Mezőgazdaság 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. 

 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 
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Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei 

az alábbiak: 

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát 

meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 

 

1. Traktor pótkocsival 

2. Mezőgazdasági vontató (3 különböző teljesítménykategória) 

3. Késes altalajlazító 

4. Közép-mélylazító 

5. Függesztett ágyeke 

6. Félig függesztett ágyeke 

7. Váltva forgató eke 

8. Tárcsás borona (X) 

9. Tárcsás borona (V) 

10. Oldalazó tárcsás borona 

11. Boronák 

12. Sorközművelő kultivátor 

13. Szántóföldi kultivátor 

14. Kombinátor 

15. Hengerek 

16. Szervestrágya-szóró 

17. Hígtrágya-szóró 

18. Műtrágyaszóró 

19. Sorba-, szórvavető gép 

20. Szemenkénti vetőgép 

21. Direktvetőgép 

22. Ültetőgép 

23. Palántázó gép 

24. Fűkasza 

25. Önjáró kaszáló, szecskázógép 

26. Rendkezelők 

27. Bálázó 

28. Szárzúzók 

29. Sor-, rendfelszedő- és kaszáló adapter 

30. Pótkocsik 
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31. Szántóföldi permetező 

32. Fa- és szőlővédelmi permetező 

33. Magtisztító- és csávázó gépek 

34. Arató-cséplőgép és adapterei 

35. Rakodógép (traktorra szerelt és önjáró) 

36. Állattartó-telepi gépek, berendezések 

37. Terményszárító 

38. Takarmánykeverő gépek 

39. Kertészeti kisgépek 

40. Emelőgépek (mobil és stabil) 

41. Fémmegmunkáló gépek (esztergapad, köszörű, oszlopos fúrógép, marógép) 

42. Hegesztő-berendezések (láng, ív) 

43. Számítógépek 

44. Elektromos és pneumatikus kéziszerszámok (csiszoló- és fúrógépek, levegőkulcs) 

45. Kéziszerszámok (villás-, csillag- és dugókulcs készlet, torx és csavarhúzó készlet, 

reszelők, 

46. fogók, lehúzók, vágók, különféle anyagú és méretű kalapácsok) 

47. Karbantartó- és szervizberendezések 

48. Egyéni védőfelszerelések 

49. Munkabiztonsági berendezések 

50. Környezetvédelmi berendezések 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

34 521 08 MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ szakma  

Modul 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

száma megnevezése 

E
lm

él
et

 

G
y
ak

o
rl

at
 

E
lm

él
et

 

G
y
ak

o
rl

at
 

E
lm

él
et

 

G
y
ak

o
rl

at
 

11497-12 Foglalkoztatás I. --- --- --- --- 64 --- 

11499-12 Foglalkoztatás II. --- --- --- --- 16 --- 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 18 --- --- --- --- --- 

10974-12 
Agrár munka-, tűz- és 

környezetvédelem 
18 --- --- --- --- --- 

11048-12 Agrárgépészeti alapfeladatok 72 270 --- --- --- --- 

11046-12 

Erőgépek 36 162 90 108 48 112 

Erőgépek 36 162 36 108 48 112 

Járművezetési ismeretek --- --- 54 --- --- --- 

11044-12 Mezőgazdasági munkagépek --- --- 108 216 96 224 

11047-12 
Mezőgazdasági és gazdálkodási 

alapismeretek 
36 --- 72 --- 16 --- 
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11045-12 

Mezőgazdasági gépek üzemeltetése --- --- 18 216 16 224 

Szakmai számítások --- --- 18 --- 16 --- 

Gépüzemeltetés gyakorlat --- --- --- 216 --- 224 

Szakmai órák összesen 180 --- 288 --- 256 --- 

Szakmai gyakorlat összesen: --- 432 --- 540 --- 560 

 
5 

óra/hét 

12 

óra/hét 

8 

óra/hét 

15 

óra/hét 

8 

óra/hét 

17,5 

óra/hét 

 
Nyári gyakorlat 140 140 --- 

 Összes óraszám: 17óra/hét 23 óra/hét 25,5 óra/hét 

Készült a 56/2016. (VIII.19.) FM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény és a 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendeletben megjelent szakképzési kerettanterv alapján. 

 

A 11500-12 azonosító számú 

Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű szakmai követelménymodul, tantárgyai, témakörei 

 

Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy      18 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák 

elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Témakörök  

Munkavédelmi alapismeretek        4 óra 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és 

munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló törvénykezési, 

szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi 

épségére 

https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_vizsgakovetelmenyek/2016/DL.php?f=34_521_08_Mezogazdasagi_gepesz_2016.docx&tip=szvk_2012_&evszam=2016
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A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a munkakörülmények 

hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a 

munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének érdekében. A 

műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és 

szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.  

Munkahelyek kialakítása         4 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

Szociális létesítmények 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, 

lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. Tűzoltó 

készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezések. 

Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás 

 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 

 Raktározás 

 Áruk fajtái, raktározás típusai 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

 

Munkavégzés személyi feltételei        2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság orvosi 

vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás 

szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

Munkaeszközök biztonsága         2 óra 

Munkaeszközök halmazai 
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 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

Munkaeszközök dokumentációi 

 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-megfelelőségi 

nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, 

biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes 

munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi 

tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, védőberendezések 

kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai követelmények. 

 

Munkakörnyezeti hatások         2 óra 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és 

keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a 

veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a 

munkahelyen. 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi 

balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók részvételének 

jelentősége 

 

Munkavédelmi jogi ismeretek        4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A 

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a 

munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett szereplők 

(állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi 

XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek rendeleteinek szabályozási 

területei a további részletes követelményekről. A szabványok, illetve a munkáltatók helyi 

előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók 

feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 
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 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó 

feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. 

Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze. 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A 

választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

A képzés javasolt helyszíne  

- az iskola tanterme 

- gyakorlati foglalkozás helyszín (tanműhely, telephely)  

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

A modulhoz tartozó tantárgyi témakörönként, a tudásszint értékelése írásban történő 

számonkéréssel, valamint a tananyag részek rendszeres szóbeli feleltetéssel. 

A diszgráfiás tanulók írásbeli számonkérése helyett szóban történik. 

50%-ig                                   elégtelen 

51-60%-ig                              elégséges 

61-70%-ig                              közepes 

71-80%-ig                              jó 

81-100%-ig                            jeles 

 

A 10974-12 azonosító számú 

Agrár munka-, tűz- és környezetvédelem 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

Munka-, tűz- és környezetvédelem tantárgy       18 

óra 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés 

feltételeit, foglalkozási ártalmak, balesetek megelőzésének módjait, a villamos áram 

biztonságtechnikáját, a tűzvédelem szabályait és a természetvédelemmel kapcsolatos 

feladatokat. Ismerjék fel a balesetek során keletkezett sérüléseket, és legyenek képesek az 

elsősegély-nyújtási teendők ellátására. Munkavégzés során alkalmazzák a munka-, tűz- és 

környezetvédelemmel kapcsolatos szabályokat. 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Természetismeret:  
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égéstechnikai fogalmak, villamos áram hatási,  

természetvédelem 

 

Témakörök 

Munkavédelem         7óra 

A munkavédelemi szabályozás és felügyelet rendszere 

Munkavédelem fogalma, feladata, területei 

A munkáltatók munkavédelmi feladatai, a munkavállalók jogai és kötelességei 

Baleset, munkabaleset, üzemi baleset fogalma, teendők baleset esetén 

Foglalkozási ártalmak, foglalkozási megbetegedés 

Foglakozási ártalmak megelőzésének módjai 

Védőeszközök feladata, csoportosítása, egyéni védőeszközök juttatása, használatának 

szabályai 

A munkavégzés tárgyi- és személyi feltételei 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok célja, típusai 

Munkavédelmi oktatás célja, módja, ideje 

Biztonsági szín és alakjelek 

Munkabiztonsági-, balesetelhárítási- és munkaegészségügyi fogalmak 

Munkahelyek fűtése, szellőztetése, megvilágítása 

Hidegben és melegben történő munkavégzés fogalma, szabályai 

Munkaélettan fogalma, feladatai, munkahelyek kialakításának ergonómiai szabályai 

Kezelőszervek, kezelőülés ergonómiai szabályai 

A villamosság biztonságtechnikája, 

A villamos áram élettani hatásai, villamos áram okozta sérülések 

Érintésvédelem módjai, eszközei 

Villamos hálózatok, készülékek használatának szabályai 

Villámlás, villámvédelem 

Tűz- és környezetvédelem, elsősegélynyújtás      7 óra 

A tűzvédelem feladatai, jogi szabályozása 

Tűzoltóság szervezete és feladatai 

Állampolgárok tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai 

Épületek és helységek tűzosztályba sorolása 

Éghető anyagok tűzosztályba sorolása, jelképei 

Égéselméleti alapfogalmak, a tűzoltás lehetőségei és módjai 

Tűzoltásra alkalmas anyagok, azok oltóhatása 

Tűzoltó eszközök és készülékek 

Tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv 

Mezőgazdasági munkák tűzveszélyei, megelőzés módjai 

Környezet, környezetvédelem fogalma, célja, feladatai 

A környezetvédelem szabályozása és felügyeleti rendszere 

A környezetvédelem eszközei és területei 
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Termőföld és a víz védelmével kapcsolatos faladatok 

Légszennyező anyagok, a levegő védelmének feladatai, légszennyezés hatásai 

Táj és természetvédelemmel kapcsolatos feladatok 

Hulladékok fogalma, csoportosítása, veszélyes hulladékok 

Hulladékgazdálkodás, hulladékok kezelésének szabályai 

Veszélyes anyagok csoportosítása, jelölésük, biztonsági adatlapok  

Az elsősegélynyújtás általános szabályai 

Eszméletlenség vizsgálata, stabil oldalfekvés 

Újraélesztés szabályai, végrehajtása 

A csontrendszer sérülései ellátása 

Vérzések fajtái, jellemzői, ellátása 

Égési sérülések keletkezése, fokozatai, ellátásuk 

Mérgezések ellátásának szabályai 

 

Szakmai munkavédelem         4 óra 

A mezőgazdasági munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi szabályok 

A munkaeszközök használatára vonatkozó általános követelmények 

A mezőgazdasági erő- és munkagépek kezelése és üzemeltetése során betartandó munka-, tűz- 

és környezetvédelmi szabályok 

Mezőgazdasági erő- és munkagép összekapcsolására vonatkozó munkavédelmi szabályok 

Mezőgazdasági erőgéppel vontatott pótkocsis szállításra vonatkozó munka- és tűzvédelmi 

szabályok 

Talajművelésre, tápanyag-visszapótlásra, vetésre, ültetésre vonatkozó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi szabályok 

Növényvédelmi munkákkal kapcsolatos munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok 

Betakarításra, betakarítógépek üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi 

szabályok 

Állattartási munkákra vonatkozó munka- és környezetvédelmi szabályok 

Gépjavításra, karbantartásra vonatkozó munka- és környezetvédelmi szabályok 

   

A képzés javasolt helyszíne 

Tanterem, tangazdaság (tanműhely, telephely) 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint.A modulhoz tartozó 

tantárgyi témakörönként, a tudásszint értékelése írásban történő számonkéréssel, valamint a 

tananyag részek rendszeres szóbeli feleltetéssel. 

A diszgráfiás tanulók írásbeli számonkérése helyett szóban történik. 

50%-ig                                   elégtelen 

51-60%-ig                              elégséges 

61-70%-ig                              közepes 
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71-80%-ig                              jó 

81-100%-ig                            jeles 

 

A 11044-12 azonosító számú 

Mezőgazdasági munkagépek 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

Mezőgazdasági munkagépek       204 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a mezőgazdasági munkagépek, önjáró betakarítógépek és a 

rakodógépek alkalmazási területeit, általános szerkezeti felépítését, működési elvét. 

Alkalmazás szintjén sajátítsák el a mezőgazdasági munkagépek üzemeltetésre történő 

előkészítését, a beszabályozás alapelveit és az üzemeltetés szabályait. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Mezőgazdasági- és gazdálkodási ismeretek 

- talaj tulajdonságai, talajművelés alapműveletei 

Szakmai számítások mezőgazdasági munkagépek témaköre 

 

Témakörök  

 

Talajművelés gépei          20 

óra 

Gépcsoport fogalma, mezőgazdasági erőgépek, munkagépek, kapcsoló szerkezetek 

Talajművelés alapműveletei és gépei 

Az eke munkája, barázdaszelet geometriája, a szántás célja 

Ekék csoportosítása 

Az ekék munkájával kapcsolatos agrotechnikai és műszaki követelmények 

Ekék munkavégző és kiegészítő szerkezeti egységei, azok feladata és típusai 

Függesztett ekék szerkezeti felépítése, beállításai 

Félig függesztett ekék típusai, szerkezeti felépítése, beállítása 

Váltvaforgató ekék jellemző, alkalmazási területei 

Különleges ekék, alkalmazási területei 

Szántási módok, szántási hibák, azok okai és elhárítása 

Tárcsás talajművelő gépek munkája, csoportosítása, alkalmazási területei 

Tárcsalevél jellemzői, tárcsatag szerkezeti felépítése 

X és V elrendezésű tárcsák jellemzői 

Függesztett és vontatott tárcsák szerkezeti felépítése, beállítása 
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Tárcsás talajművelő gépek karbantartása, üzemeltetésének szabályai, munkavédelmi előírások 

Ásóboronák feladata, alkalmazási területe, szerkezeti felépítése 

Talajlazító munkagépek csoportosítása, művelési mélységük, alkalmazási területük 

A boronák feladata, csoportosítása, alkalmazási területe 

Hengerek feladata, csoportosítása, alkalmazási területe 

Talajmaró, munkája, alkalmazása, szerkezeti felépítése, beállítási feladatai 

Sorközművelő kultivátorok, feladata, alkalmazási területe, művelőszerszámai 

A sorközművelő kultivátorok szerkezeti felépítése, beállítása, üzemeltetésének szabályai 

Kombinált talajművelő gépek feladata, előnyei, alkalmazási területe 

Könnyű- és nehéz magágykészítő kombinátorok szerkezeti felépítése, beállítása, üzemelésük 

szabályai 

Különleges talajművelő gépek 

   

Tápanyag-visszapótlás gépei        10 

óra 

Növényi tápanyagok csoportosítása, jellemzői 

Szervestrágya-szórókkal szemben támasztott agrotechnikai és műszaki követelmények 

Szervestrágya-szóró gépek csoportosítása, alkalmazási területei 

Hígtrágya kijuttató pótkocsik típusai, jellemzői, alkalmazási területei 

Kompresszoros tartálykocsi szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése, kiszórt mennyiség 

változtatásának lehetőségei 

Rotációs kompresszor szerkezete, működése 

A hígtrágya kijuttatásának módjai, eszközei 

Istállótrágya-szóró gépek csoportosítása, alkalmazási területei 

Istállótrágya-szóró pótkocsi szerkezeti felépítése, működése, kiszórt mennyiség 

változtatásának lehetőségei 

Istállótrágya-szóró pótkocsik szóró- és anyagtovábbító szerkezetei, meghajtási módjai 

Istállótrágya-szóró pótkocsi karbantartása, beállítása, üzemeltetésének és munkavédelmének 

szabályai 

Műtrágyaszóró gépek csoportosítása, alkalmazási területe 

Műtrágyaszóró gépek általános szerkezeti felépítése 

Szórószerkezet típusok műszaki jellemzői, működési elvei 

Függesztett és vontatott műtrágyaszóró gépek szerkezeti felépítése, kiszórt mennyiség 

beállítása, üzemeltetésük szabályai 

Műtrágyák kezelésének gépei, eszközei 

Folyékony műtrágyák kijuttatása 

 

Vetés-, ültetés-, palántázás gépei        21 

óra 

A vetés jellemzői, vetési módok, vetőgépek csoportosítása 

Gabonavetőgépekkel szemben támasztott agrotechnikai- és műszaki követelmények 

Gabonavetőgépek általános szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek faladata 
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Gabonavetőgépek vetőszerkezeteinek szerkezeti felépítése, működési elve, kivetett 

magmennyiség változtatása 

Sornyitó szerkezetek típusai, alkalmazási területei 

Nyomjelző szerkezet feladata, kialakítása, beállítása 

Mechanikus vetőszerkezetű gabonavetőgépek beállítása, karbantartása 

Pneumatikus gabonavetőgépek szerkezeti felépítése, működése 

Gabonavetőgépek üzemeltetésének és munkavédelmének szabályai 

Szemenkénti vetőgépek feladata, csoportosítása, alkalmazási területe 

Szemenkénti vetőgépek általános szerkezeti felépítése 

Mechanikus- és pneumatikus vetőszerkezetek szerkezeti felépítése, működése, tőtávolság 

változtatásának lehetőségei 

Pneumatikus működésű szemenkénti vetőgép szerkezeti felépítése, karbantartása, beállítása, 

üzemeltetés szabályai 

Direktvető gépek 

Burgonyaültető gépek feladata, csoportosítása 

Szorítóujjas- és merítőkanalas ültetőgépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és 

üzemeltetésük szabályai 

Palántázó gépek feladata, csoportosítása 

Szorítótárcsás- és szorítóujjas palántázó gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása és 

üzemeltetésük szabályai 

 

Arató-cséplő gépek          28 

óra 

 

Az arató-cséplő géppel betakarítható szemestermények 

A kalászos gabona betakarítás technológiája 

Arató-cséplő gépekkel szemben támasztott követelmények 

Az arató-cséplő gép általános szerkezeti felépítése, működési elve, a termény útja 

Az aratószerkezet szerkezeti részeinek működése, beállítása 

A cséplőszerkezet feladata, szerkezeti megoldásai 

A cséplőszerkezet szerkezeti részei, azok feladata, meghajtása, működése 

Cséplőszerkezet állítási lehetőségei, helytelen beállítás következményei 

Cséplőszerkezet megoldások, axiális cséplőszerkezet 

Szalmarázó ládák feladata, kialakítása, szalmalazító szerkezetek 

A tisztítószerkezet feladata, szerkezeti megoldásai 

Tisztítószerkezet szerkezeti részei, azok kialakítása meghajtása 

A tisztítószerkezet állítási lehetőségei, helytelen beállítás következményei 

Az arató-cséplő gép kiegészítő szerkezeti egységei, azok feladata műszaki megoldásai 

A szemveszteség ellenőrzése és mérése 

Az arató-cséplő gép erőátviteli berendezései, munkavégző szerkezeti egységek hajtása 

Arató-cséplő gépek járószerkezetének hajtási módjai, azok szerkezeti megoldásai 

Arató-cséplő gépek üzemeltetésének szabályai 

Üzemzavar jellegű hibák és azok elhárítása 
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Arató-cséplőgép fedélzeti információs rendszere 

A kukorica betakarításának módjai és gépei 

Csőtörő-fosztó gépek szerkezeti felépítése, működési elve 

Morzsolva történő betakarítás technológiája és gépei 

A csőtörő adapter szerkezeti felépítése, működése, beállítási feladatai 

Az arató-cséplő gép átszerelése és beállítása kukorica betakarításra 

A kukoricaszár kezelése, zúzása, aláforgatása 

Napraforgó adapterek szerkezeti felépítése, működési elve, beállítása 

Arató-cséplő gép átalakítása és beállítása, napraforgó betakarítására 

Hüvelyes növények betakarítása, alkalmazott technológiák adapterek  

Arató-cséplő gépek üzemeltetésének munka- és tűzvédelmi előírásai 

 

Szemestermény utókezelés gépei         10 

óra 

Szemes termények utókezelésének munkaműveletei és gépei 

Tisztítás, osztályozás fogalma 

Magvak szétválasztásának elvei és eszközei 

Rosták csoportosítása, elrendezése, rostaszerkezetek működése 

Hengeres triőr feladata, szerkezeti felépítése, működése, beállítása 

Válogatószalagok alkalmazási területe, működési elve 

Szálcsatornák alkalmazási területe, működési elve 

Mágneses magtisztítók alkalmazása, szerkezete, működése 

Az összetett magtisztító-gép szerkezeti felépítése, működési elve, beállítása 

Szemes termények szárítása, tárolása 

Szárítási alapfogalmak, szárítási jelleggörbe 

Toronyszárítók szerkezeti felépítése, működési elve  

Mobil toronyszárítók 

Kaparóláncos-tálcás szárítók szerkezeti felépítése működési elve 

Szemestermény szárítók üzemeltetésének munka- és tűzvédelmi szabályai  

 

Növényvédelem- és öntözés gépei       19 

óra 

Növényvédelmi módszerek és eljárások 

A vegyszeres növényvédelem gépeinek csoportosítása 

Permetezőgépekkel szemben támasztott követelmények 

Permetezőgépek szerkezeti felépítése, a folyadék úja 

Tartály, keverők, szűrők feladata, kialakítása 

Szivattyúk feladata, típusai, szerkezeti felépítésük, működésük 

Nyomásszabályzó, légüst feladata, szerkezeti kialakítása 

Permetezőgépek szórókeretei és szórófejei 
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Cseppképzési módok és szórófejek 

Ventillátorok alkalmazási területei, jellemzői 

Szántóföldi permetezőgép beállatása, ellenőrzése, üzemeltetésének szabályai 

Favédelmi permetezőgép beállatása, ellenőrzése, üzemeltetésének szabályai 

Permetezőgépek üzemeltetésének munka- és környezetvédelmi szabályai 

Csávázás célja, csávázási módok 

Csávázó gépek csoportosítása, alkalmazási területei 

Mobil csávázógép szerkezeti felépítése, működése, beszabályozása, üzemeltetésének 

szabályai 

Csávázó gépek üzemeltetésekor betartandó munka- és környezetvédelmi előírások  

Öntözés jelentősége, öntözési módok 

Öntözőberendezésekkel szemben támasztott követelmények 

Öntözőberendezések fő szerkezeti egységei 

Szivattyúk műszaki jellemzői, szerkezeti felépítése, működése 

Csővezetékek és szerelvények 

Szórófejek feladata, billenőkaros szórófejek működése, beszabályozása 

Esőztető öntözőberendezések műszaki jellemzői, alkalmazási területi, áttelepítésük 

Csévélhető szárnyvezetékes öntözőberendezések szerkezeti felépítése, üzemeltetése 

Csepegtető öntözőberendezések 

Öntözőberendezések üzemeltetése során betartandó munka- és környezetvédelmi előírások 

 

Szálastakarmány betakarítás gépei       18 

óra 

Szálastakarmány betakarítási technológiák 

Kaszálógépek feladata, csoportosítása 

Alternáló mozgású kaszaszerkezet szerkezeti felépítése, működési elve, beállítási- és 

karbantartási feladatai 

Alternáló kaszák alkalmazási területei 

Szársértő szerkezetek feladata, szerkezeti kialakítása 

Vontatott- és önjáró kaszálógépek szerkezeti felépítése, beállítása, üzemeltetése 

Rotációs ellenkéses vágószerkezet alkalmazási területe, szerkezeti kialakítása 

Rotációs ellenkés nélküli vágószerkezetek szerkezeti felépítése, működési elve, karbantartása 

Függesztett rotációs kaszálógépek szerkezeti felépítése, beállítása, karbantartása, 

üzemeltetésének szabályai 

Vontatott rotációs kaszálógépek 

Kaszálógépek üzemeltetésének munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályai 

Rendkezelés gépei, munkaműveletek 

Kényszerhajtású rendkezelők szerkezeti felépítése, működése, beszabályozása 

Talajhajtású rendkezelő szerkezeti felépítése, működése, beszabályozása 

Rendfelszedő szerkezetek feladata, szerkezeti kialakítása, alkalmazása 

Rendfelszedő pótkocsi szerkezeti felépítése, működése, beszabályozása, üzemeltetésének 

szabályai 
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Bálázó gépek feladata, csoportosítása 

Kis hasábbálát készítő gépek szerkezeti felépítése, működési elve, a kötözés folyamata, 

beállítása 

Nagy hasábbálát készítő gépek  

Változó présterű körbálázók szerkezeti felépítése, működési elve, a kötözés folyamata, 

beállítása 

Állandó présterű körbálázók szerkezeti felépítése, működési elve, a kötözés módjai, beállítási 

feladatai 

Körbála csomagolás gépei 

Szecskázásos terménybetakarítás technológiája és gépei 

Szecskázószerkezetek szerkezeti felépítése, működése, karbantartása, szecskahossz 

változtatása  

Szecskázógépek, szerkezeti felépítése, beállítása, karbantartása, üzemeltetésének szabályai 

Szálastakarmány betakarító gépek üzemeltetésének munka-, tűz- és környezetvédelmének 

szabályai 

 

Gumós növényeket betakarító gépek       14 

óra 

A burgonyabetakarítás munkaműveleti 

A burgonyaszár eltávolításának módjai és gépei 

A burgonya betakarítási technológiák és gépek 

Burgonyakiszedő gépek szerkezeti felépítése, működése 

Betakarító gépeken alkalmazott szerkezeti egységek, azok feladata, szerkezeti kialakítása, 

működése 

Felszedő-kocsirarakógép szerkezeti felépítése, működése, beállítása, karbantartása, 

üzemeltetése 

Burgonyakombájn szerkezeti felépítése, működése, beállítása, karbantartása, üzemeltetése 

Burgonyabetakarító gépek üzemeltetése során betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások 

Burgonyaosztályozás eszközei és gépei 

A cukorrépa betakarításának munkaműveletei, technológiái és gépei 

Fejezőszerkezetek szerkezeti felépítése, működési elve, beállítása 

Kiszedőszerkezetek szerkezeti felépítése, működési elve, beállítása 

A cukorrépa betakarító gépeken alkalmazott tisztítószerkezetek 

Cukorrépa kombájnok műszaki paraméterei, szerkezeti felépítése, beállítása, üzemeltetése 

Kétmenetes betakarító gépek műszaki paraméterei, szerkezeti felépítése, beállítása, 

üzemeltetési szabályai 

A cukorrépa betakarító gépek üzemeltetése során betartandó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi előírások 

 

Szállítás-anyagmozgatás gépei        34 

óra 
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Anyagmozgatás munkaműveletei 

Logisztika fogalma, feladatkörei, főbb területei 

Mezőgazdasági anyagmozgatása jellemzői 

A mezőgazdasági anyagmozgató gépek csoportosítása 

Pótkocsik csoportosítása, alkalmazási területei 

Általános rendeltetésű egy- és kéttengelyes pótkocsik szerkezeti felépítése 

Pótkocsik előkészítése üzemeltetésre, napi karbantartása 

Pótkocsik üzemeltetésének szabályai, közlekedésbiztonsági- és munkavédelmi előírásai 

Speciális rendeltetésű pótkocsik alkalmazási területei, szerkezeti kialakításuk 

Folyamatos üzemű szállító- és rakodógépek csoportosítása, alkalmazási területe 

Szállítószalagok alkalmazása, szerkezeti felépítése, szállítási teljesítményt befolyásoló 

tényezők 

Szállítócsigák alkalmazása, szerkezeti felépítése, szállítási teljesítményt befolyásoló tényezők 

Kaparóelemes szállítóberendezések, serleges felhordók alkalmazása, szerkezeti felépítése 

Pneumatikus szállítóberendezések alkalmazási területe, szerkezeti felépítése, működése 

Folyamatos üzemű szállító- és rakodógépek üzemeltetése során betartandó munkavédelmi 

előírások 

Szakaszos üzemű rakodógépek csoportosítása, alkalmazási területei 

Erőgépre szerelt homlokrakodó gépek szerkezeti felépítése, működtetése, felszerelésük és 

üzemeltetésük szabályai 

Erőgépre szerelt forgórakodó gépek szerkezeti felépítése, működtetése, felszerelésük és 

üzemeltetésük szabályai 

Vontatott rakodógépek szerkezeti felépítése, üzemeltetésük szabályai 

Önjáró forgótornyos rakodógépek 

Önjáró teleszkópos rakodógépek szerkezeti kialakítása 

Rakodógépek üzemeltetése közben betartandó közlekedésbiztonsági- és munkavédelmi 

szabályok 

Anyagmozgató gépek karbantartása és tárolása 

Folyadékok mozgatásának eszközei és gépei 

Szakaszos üzemű szállító- és rakodógépek üzemeltetése során betartandó munkavédelmi 

előírások 

 

Állattartás gépei          18 

óra 

Állattartási technológiák 

Állattartás gépeinek csoportosítása 

Abraktakarmányok előkészítésének gépei 

Darálók feladata csoportosítása 

A kalapácsos daráló szerkezeti felépítése, működése karbantartása  

Takarmánykeverő gépek szerkezeti kialakítása, működése 

Abraktakarmány kiosztó berendezések 

Takarmánykeverő- és kiosztó pótkocsi szerkezeti felépítése, működése, beszabályozása 
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Nagybála bontó- és kiosztó munkagépek 

Az itatás eszközei és berendezései 

Önitatók szerkezeti kialakítása, működése, karbantartása 

A trágyaeltávolítás gépeinek szerkezeti kialakítása, alkalmazási területei 

Hígtrágya eltávolításának technológiája és gépei 

Fejőberendezések csoportosítása, szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek feladata, 

működési elve 

A fejőgép szerkezeti felépítése, működési elve, karbantartása 

Tejkezelés gépei és berendezései 

Szelőztető berendezések és ventillátorok 

Fűtési rendszerek, hőlégbefúvók 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások 

 

Kertészeti gépek          12 

óra 

Kertészetben alkalmazott erőgépek 

Rotációs kapák szerkezeti felépítése, karbantartása, üzemeltetése 

Kertészeti talajművelő gépek 

Növényvédő gépek, háti- és motoros permetező gépek 

Tápkockás palántázó gépek szerkezeti felépítése, működése, beszabályozása, üzemeltetése 

Fóliafektető gépek szerkezeti felépítése, működése, beszabályozása, üzemeltetése 

Zöldborsó betakarító gépek szerkezeti felépítése, működése, beszabályozása, üzemeltetése 

Hagyma betakarítás technológiái és gépei 

Uborka betakarítás- és osztályozás gépei 

Nyűvőrendszerű zöldségbetakarító gépek  

Paradicsom betakarító gépek szerkezeti kialakítása 

Farázó gépek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése 

Kertészeti gépek üzemeltetése során betartandó munka- és környezetvédelmi előírások 

 

A képzés javasolt helyszíne 

Tanterem 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. A modulhoz tartozó 

tantárgyi témakörönként, a tudásszint értékelése írásban történő számonkéréssel, valamint a 

tananyag részek rendszeres szóbeli feleltetéssel. 

A diszgráfiás tanulók írásbeli számonkérése helyett szóban történik. 

50%-ig                                   elégtelen 

51-60%-ig                              elégséges 

61-70%-ig                              közepes 
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71-80%-ig                              jó 

81-100%-ig                            jeles 

 

1. Mezőgazdasági munkagépek gyakorlat       386 

óra 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a mezőgazdasági munkagépek, önjáró betakarítógépek és a 

mezőgazdasági rakodógépek szerkezeti felépítését. Alkalmazás szinten sajátítsák el a 

munkagépek erőgéppel történő összekapcsolását, üzemeltetés előtti beállítását, napi 

karbantartását. A gépcsoportok üzemeltetésre történő előkészítése során alkalmazzák az 

elméleti ismereteket, lássák meg az összefüggéseket, alakuljon ki a precíz pontos 

munkavégzésre való hajlam. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Mezőgazdasági munkagépek témakörei 

 

Témakörök  

 

Talajművelés gépei          32 

óra 

Mezőgazdasági erőgépek, munkagépek, kapcsoló szerkezetek, azok feladata, karbantartása, 

beállítása 

Mezőgazdasági erőgépek kezelőszervei, működtetésük 

Függesztett- és vontatott munkagépek összekapcsolása az erőgéppel 

Ekék csoportosítása, alkalmazási területe 

Függesztett ekék szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek feladata, kialakítása, 

beszabályozása 

Függesztett eke beállításai (műbarázda)  

Félig függesztett ekék szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek feladata, kialakítása, 

beszabályozása  

Váltvaforgató ekék szerkezeti felépítése, előkészítése üzemeltetésre, beszabályozása 

Ekék napi karbantartása, kopó alkatrészek cseréje, javítása, tárolásra történő előkészítése 

Tárcsás talajművelő gépek csoportosítása, alkalmazási területei 

Tárcsatag szerkezeti felépítése, azok feladata, tárcsalevél jellemzői 

Függesztett- és vontatott tárcsák szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek feladata 

Függesztett- és vontatott tárcsák összekapcsolása az erőgéppel, napi karbantartása, beállítása, 

tárolása 

Ásóboronák szerkezeti felépítése, előkészítése üzemeltetésre, beszabályozása 

A boronák és hengerek csoportosítása, szerkezeti kialakításuk, felszerelésük, beszabályozásuk 

Talajmarók, alkalmazása, szerkezeti felépítése, meghajtása 
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Talajmaró előkészítése üzemeltetésre, beállítási feladati 

Kultivátorok, középmélylazítók, altalajlazítók, szerkezeti kialakítása, előkészítése 

üzemeltetésre, beszabályozásuk 

Sorközművelő kultivátorok szerkezeti felépítése, azok feladata 

Sorközművelő kultivátor összekapcsolása az erőgéppel, beállítása adott növénykultúrához, 

Kultivátorok napi karbantartása, előkészítése tárolásra 

Kombinált talajművelő gépek alkalmazási területe, szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek 

feladata és beszabályozása 

Könnyű- és nehéz magágykészítő kombinátorok előkészítése üzemeltetésre, beszabályozása 

Talajművelő gépek összekapcsolása, karbantartása és beállítása során betartandó munka-, tűz- 

és környezetvédelmi szabályok 

 

Tápanyag-visszapótlás gépei         14 

óra 

Hígtrágya kijuttató pótkocsik típusai, jellemzői, alkalmazási területei 

Kompresszoros tartálykocsi szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek feladata, működése 

Kompresszoros tartálykocsi előkészítése üzemeltetésre, beszabályozása  

Istállótrágya-szóró gépek csoportosítása, alkalmazási területei 

Istállótrágya-szóró pótkocsi szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek feladata, meghajtása 

beszabályozása 

Istállótrágya-szóró pótkocsik összekapcsolása az erőgéppel, beállítása, próbaüzemeltetése  

Istállótrágya-szóró pótkocsik napi karbantartása, tárolása, Műtrágyaszóró gépek 

csoportosítása, alkalmazási területe 

Műtrágyaszóró gépek szerkezeti felépítése, szórószerkezet típusok műszaki jellemzői, 

működési elvek 

Függesztett- és vontatott műtrágyaszóró gépek szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek 

feladata, beszabályozása 

Műtrágyaszóró gépek előkészítése üzemeltetésre, kiszórt mennyiség beállítása 

Műtrágyaszóró gépek napi karbantartása, tisztítása, tárolása 

Szerves- és műtrágyaszóró gépek összekapcsolása, karbantartása és beállítása során 

betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok 

 

Vetés-ültetés-, palántázás gépei        26 

óra 

A vetőgépek csoportosítása, alkalmazási területe 

Gabonavetőgépek szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek faladata, kialakítása 

beszabályozása 

Gabonavetőgépek vetőszerkezeteinek szerkezeti felépítése, működési elve, kivetett mennyiség 

változtatásának lehetőségei 

A mechanikus- és pneumatikus gabonavetőgépek előkészítése üzemeltetésre, beállítása, 

átszerelése szállítási helyzetbe 

Gabonavető gépek kivett magmennyiségének ellenőrzése leforgatási próbával 
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A szemenkénti vetőgépek, csoportosítása, alkalmazási területe 

Szemenkénti vetőgépek általános szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek feladata, 

szerkezeti egységek kialakítása 

A mechanikus- és pneumatikus vetőszerkezetek szerkezeti felépítése, működése, tőtávolság 

változtatásának lehetőségei 

A pneumatikus működésű szemenkénti vetőgép szerkezeti felépítése, összekapcsolása az 

erőgéppel, beszabályozása, ellenőrzése próbaüzemeltetéssel 

A vetőgépek napi karbantartása, tárolása 

A burgonyaültető gépek csoportosítása, alkalmazási területe 

Szorítóujjas- és merítőkanalas ültetőgépek szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek feladata, 

beszabályozása  

Burgonyaültető gépek előkészítése üzemeltetésre, beszabályozása 

Palántázó gépek feladata, csoportosítása 

Szorítótárcsás és szorítóujjas palántázó gépek szerkezeti felépítése, előkészítése 

üzemeltetésre, beszabályozása 

Vető-, ültető- és palántázó gépek összekapcsolása, karbantartása és beállítása során betartandó 

munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok 

 

Arató-cséplő gépek          40 

óra 

Az arató-cséplő gép általános szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek feladata, működési 

elve 

Az aratószerkezet szerkezeti részeinek feladata, szerkezeti megoldásai, működése 

Az aratószerkezet szerkezeti részeinek beállítása, adott betakarítandó terménynek 

megfelelően 

A cséplőszerkezet feladata, szerkezeti megoldásai 

Szalmarázó ládák feladata, kialakítása, szalmalazító szerkezetek 

Tisztítószerkezet szerkezeti részei, azok feladata, kialakítása meghajtása 

Tisztítószerkezet beállításai, helytelen beállítás következményei 

Az arató-cséplő gép kiegészítő szerkezeti egységei, azok feladata, műszaki megoldásai 

Szemveszteségmérő berendezés szerkezeti felépítése, működése 

Az arató-cséplő gép erőátviteli berendezései 

Munkavégző szerkezeti egységek hajtása, be- illetve kikapcsolása (szíjkapcsolók) 

Mechanikus- és hidrosztatikus járószerkezet meghajtás szerkezeti felépítése, működtetése 

Arató-cséplő gép fedélzeti információs rendszere 

Arató-cséplő gépek előkészítése üzemeltetésre, napi karbantartása, tárolása 

A kukorica betakarításának módjai és gépei 

Csőtörő-fosztó gépek szerkezeti felépítése, működési elve, beszabályozása 

Morzsolva történő betakarítás technológiája és gépei 

A csőtörő adapter szerkezeti felépítése, működése, beszabályozása 

Arató-cséplő gép átszerelése és beállítása kukorica betakarításra 
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Napraforgó adapterek szerkezeti felépítése, működési elve, beállítása 

Arató-cséplő gép átalakítása és beállítása, napraforgó betakarítására 

Hüvelyes növények betakarítása, alkalmazott technológiák, adapterek  

Arató-cséplő gépek, karbantartása és beállítása során betartandó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi szabályok 

 

Szemestermény utókezelés gépei        24 

óra 

A szemes termények utókezelésének munkaműveletei és eszközei 

Rosták alkalmazási területe, rostaszerkezetek működése, megválasztása cseréje 

Hengeres triőr alkalmazása, szerkezeti felépítése, működése, beszabályozása 

Válogatószalagok alkalmazási területe, szerkezeti kialakítása 

Szálcsatornák alkalmazási területe, működési elve, beszabályozása 

Mágneses magtisztítók alkalmazása, szerkezeti kialakítása, működése 

Összetett magtisztítógép szerkezeti felépítése, működési elve, beállítása 

Az összetett magtisztítók előkészítése üzemeltetésre 

Magtisztító gépek napi karbantartása 

Toronyszárítók szerkezeti felépítése, működési elve, beszabályozása 

Kaparóláncos-tálcás szárítók szerkezeti felépítése, működési elve, beszabályozása 

Szemestermény szárítók üzemeltetésének munka- és tűzvédelmi szabályai  

 

Növényvédelem- és öntözés gépei        26 

óra 

A növényvédelem gépeinek csoportosítása, alkalmazása 

Permetezőgépek általános szerkezeti felépítése, azok feladata, a folyadék úja 

Szivattyúk feladata, típusai, szerkezeti felépítésük, működésük, karbantartásuk 

Szántóföldi permetezőgép szerkezeti felépítése, alkalmazott szivattyúk és szórófejek 

Szántóföldi permetezőgépek előkészítése üzemeltetésre, beállítása 

Favédelmi permetezőgép szerkezeti felépítése, alkalmazott szivattyúk, szórófejek és 

ventillátorok 

Favédelmi permetezőgépek előkészítése üzemeltetésre, beállítása 

Permetező gépek kiszórt mennyiségének ellenőrzése (húzatási próba, mérés, számítás) 

Permetezőgépek napi karbantartás, tisztítása, tárolása 

Csávázó gépek csoportosítása, alkalmazási területei 

Mobil csávázógép szerkezeti felépítése, működése, beszabályozása 

Csávázó gépek napi karbantartása 

Növényvédő gépek üzemeltetése során betartandó munka- és környezetvédelmi előírások 

Az öntözőberendezésekkel szemben támasztott követelmények 

Öntözőberendezések fő szerkezeti egységei, szivattyúk és szórófejek műszaki jellemzői, 

szerkezeti megoldásai 

Esőztető öntözőberendezések műszaki jellemzői, alkalmazási területi, áttelepítésük 

Csévélhető szárnyvezetékes öntözőberendezés szerkezeti felépítése, karbantartása, 
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beszabályozása 

Csepegtető öntözőberendezések, szerkezeti kialakítása beszabályozása 

Öntözőberendezések előkészítése, karbantartása során betartandó munka- és 

környezetvédelmi előírások 

 

Szálastakarmány betakarítás gépei       32 

óra 

A kaszálógépek csoportosítása, alkalmazási területei 

Alternáló mozgású kaszaszerkezet szerkezeti felépítése, működési elve, beállítási és 

karbantartási feladatai, alkalmazási területei 

Szársértő szerkezetek, szerkezeti kialakítása, alkalmazása 

Vontatott- és önjáró kaszálógépek szerkezeti felépítése, beállítása, előkészítése üzemeltetésre 

Rotációs vágószerkezetek szerkezeti felépítése, működési elve, karbantartása, beszabályozása 

Függesztett- és vontatott rotációs kaszálógépek szerkezeti felépítése, beállítása, előkészítése 

üzemeltetésre 

Kaszálógépek napi karbantartása, tárolása 

Kényszerhajtású rendkezelők szerkezeti felépítése, beszabályozása előkészítése üzemeltetésre 

Talajhajtású (csillagkerekes) rendkezelő szerkezeti felépítése, beszabályozása, előkészítése 

üzemeltetésre 

Rendfelszedő pótkocsi szerkezeti felépítése, működése, előkészítése üzemeltetésre, 

beszabályozása 

Kis hasábbálát készítő gépek szerkezeti felépítése, működési elve, a kötözés folyamata, 

beállítása, előkészítése üzemeltetésre 

Nagy hasábbálát készítő gépek  

Változó présterű körbálázók szerkezeti felépítése, működési elve, beállítása, előkészítése 

üzemeltetésre,  

Állandó présterű körbálázók szerkezeti felépítése, működési elve, kötözés módjai, beállítási 

feladatai, előkészítése üzemeltetésre 

Szecskázógépek szerkezeti felépítése, előkészítése üzemeltetésre, beszabályozása, 

karbantartása   

Szálastakarmány betakarító gépek, összekapcsolása, karbantartása, beállítása során betartandó 

munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok 

 

Gumós növényeket betakarító gépek       30 

óra  

A burgonyaszár eltávolításának módjai és gépei (szárzúzók) 

Burgonyakiszedő gépek szerkezeti felépítése, beszabályozása, előkészítése üzemeltetésre 

Betakarító gépeken alkalmazott szerkezeti egységek, azok feladata, szerkezeti kialakítása, 

beszabályozása 

Felszedő-kocsirarakógép szerkezeti felépítése, beállítása, előkészítése üzemeltetésre 

Burgonyakombájn szerkezeti felépítése, működése, beállítása, előkészítése üzemeltetésre 

Burgonyaosztályozás eszközei és gépei, azok szerkezeti kialakítása, beszabályozása 
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Burgonyabetakarító gépek napi karbantartása és tárolása 

Cukorrépa betakarítási technológiák és gépek 

Cukorrépa-betakarító gépek szerkezeti egységei, azok feladata, beszabályozása 

Egy- és kétmenetes betakarító gépek műszaki paraméterei, szerkezeti felépítése, beállítása 

Gumós növényeket betakarító gépek, összekapcsolása, karbantartása, beállítása során 

betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok 

     

Szállítás-anyagmozgatás gépei        77 

óra 

Mezőgazdasági anyagmozgató gépek csoportosítása, alkalmazási területe 

Általános rendeltetésű kéttengelyes pótkocsik szerkezeti felépítése, előkészítése üzemeltetésre 

Általános rendeltetésű egytengelyes pótkocsik szerkezeti felépítése, előkészítése 

üzemeltetésre 

Speciális rendeltetésű pótkocsik (tartálykocsi, istállótrágya-szóró pótkocsi, takarmánykeverő-

kiosztó pótkocsi, rendelszedő pótkocsi) alkalmazási területe, szerkezeti kialakításuk, 

előkészítése üzemeltetésre 

Pótkocsik napi karbantartása, összekapcsolása az erőgéppel, közlekedésbiztonsági 

szerelvények ellenőrzése 

Pótkocsik összekapcsolása, karbantartása során betartandó munkavédelmi szabályok 

Folyamatos üzemű szállító- és rakodógépek csoportosítása, alkalmazási területe 

Szállítószalagok, szállítócsigák szerkezeti felépítése, beállítása, karbantartása 

Kaparóelemes szállítóberendezések, serleges felhordók alkalmazása, szerkezeti felépítése, 

beállítása karbantartása 

A pneumatikus szállítóberendezések szerkezeti felépítése, előkészítése üzemeltetésre 

Szakaszos üzemű rakodógépek csoportosítása, alkalmazási területe 

Erőgépre szerelt homlokrakodó- és forgórakodó gépek szerkezeti felépítése, felszerelése az 

erőgépre, előkészítése üzemeltetésre 

Vontatott rakodógépek szerkezeti felépítése, előkészítése üzemeltetésre 

Önjáró forgótornyos- és teleszkópos rakodógépek szerkezeti felépítése, működtetése, 

előkészítése üzemeltetésre 

Anyagmozgató gépek karbantartása és tárolása 

Folyamatos- és szakaszos üzemű rakodógépek, összekapcsolása, karbantartása, beállítása 

során betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok 

 

Állattartás gépei       30 óra 

Abraktakarmányok előkészítésének gépei 

Kalapácsos daráló szerkezeti felépítése, működése karbantartása, előkészítése üzemeltetésre  

Takarmánykeverő-gép szerkezeti kialakítása, előkészítése üzemeltetésre  

Abraktakarmány kiosztó berendezések, szerkezeti kialakítása  

Takarmánykeverő- és kiosztó pótkocsi szerkezeti felépítése, működése, beszabályozása, 

előkészítése üzemeltetésre 

Nagybála bontó- és kiosztó munkagépek szerkezeti felépítése, működése, beszabályozása 
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Önitatók szerkezeti kialakítása, karbantartása, beszabályozása 

Trágyatávolítás gépeinek szerkezei kialakítása, alkalmazási területei 

Hígtrágya eltávolításának gépei 

Fejőberendezés szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek feladata, működési elve, 

karbantartása 

Fejőgép szerkezeti felépítése, működési elve, karbantartása 

Tejkezelés gépei és berendezései 

Szelőztető berendezések és ventillátorok 

Fűtési rendszerek, hőlégbefúvók 

Állattartás gépeinek karbantartása, beállítása során betartandó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi szabályok 

 

Kertészeti gépek       25 óra 

A kertészetben alkalmazott erőgépek, műszaki paraméterei, előkészítése üzemeltetésre 

Talajmarók alkalmazási területe szerkezeti felépítése, beállítása, előkészítése üzemeltetésre 

Rotációs kapák szerkezeti felépítése, karbantartása 

Kertészeti talajművelő gépek szerkezeti kialakítása, beszabályozása, előkészítése 

üzemeltetésre 

Növényvédő gépek, háti- és motoros permetező gépek előkészítése 

Tápkockás palántázó gépek szerkezeti felépítése, működése, beszabályozása, előkészítése 

üzemeltetésre 

Fóliafektető gépek szerkezeti felépítése, beszabályozása  

Zöldborsó betakarító gépek szerkezeti felépítése, működése, beszabályozása 

Hagyma betakarítás technológiái és gépei 

Uborka betakarítás- és osztályozás gépei 

Nyűvőrendszerű zöldségbetakarító gépek  

Farázó gépek szerkezeti felépítése, működése, előkészítése üzemeltetésre 

Kertészetben alkalmazott gépek napi karbantartása, tárolása 

Kertészeti gépek előkészítése karbantartása, beállítása során betartandó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi szabályok 

 

A képzés javasolt helyszíne  

Tanműhely, tanudvar, tankert, tangazdaság 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

A tanulási nehézségekkel rendelkező tanulók a gyakorlati feladataik megoldásához a szakértői 

véleményben szereplő többlet időkeretet kell biztosítani. 

A feladatok értékelése: 

50%-ig                                   elégtelen 

51-60%-ig                              elégséges 
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61-70%-ig                              közepes 

71-80%-ig                              jó 

81-100%-ig                            jeles 

 

A 11045-12 azonosító számú 

Mezőgazdasági gépek üzemeltetése 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

1. Szakmai számítások tantárgy         34 

óra 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a mezőgazdasági erő- és munkagépek működésével, üzemeltetésével 

kapcsolatos fizikai törvényszerűségeket. Képesek legyenek elvégezni a mezőgazdasági gépek 

beállításával, üzemeltetésével kapcsolatos alapvető számításokat, helyesen alkalmazzák a 

mértékegységek átváltását. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Mezőgazdasági munkagépek témakörei 

Mezőgazdasági erőgépek témakörei 

Matematika  

Alapműveletek, arányosságok, százalékszámítás, egyenletrendezés 

Kerület, terület, térfogat számítás 

Természetismeret 

Fizikai mennyiségek, mértékegységek 

Erő, munka, teljesítmény, nyomaték 

Sebesség, gyorsulás, kerületi sebesség, fordulatszám 

Pascal törvénye, túlnyomás, nyomáskülönbség 

 

Témakörök  

Mezőgazdasági erőgépek         18 

óra/  

Mértékegységek, mértékegységrendszerek 

Lökettérfogat, hengerűrtartalom 

Sűrítési térfogat, kompresszióviszony 

Motorok teljesítménye 

A motorok nyomatéka 

A motorok tüzelőanyag-fogyasztása 

Áttétel számítása a fogszám, átmérő, fordulatszám, nyomaték változó értékeivel 

Lassulás, fékút, féktávolság 
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Hidraulikus energiaátvitel 

Statikus- és dinamikus nyomás 

Hidraulikus nyomaték, teljesítmény 

Az emelés ideje, teljesítményszükséglete 

Az áramkörök teljesítménytényezői 

Fogyasztók teljesítménye, biztosítékok nagysága 

Kereszt- és hosszirányú stabilitás 

Vontatási hatásfok, vonóhorog teljesítmény 

 

Mezőgazdasági munkagépek        16 

óra 

Munkaszélesség, munkamélység megművelt talajkeresztmetszet 

Talajművelő gépek vonóerő igénye, vontatási teljesítmény 

Csúszási veszteség, számítása 

Növényi kultúrák tápanyagigénye 

Hígtrágya kijuttatással kapcsolatos számítások 

Istállótrágya-szórók láncsebessége, ürítési ideje 

Műtrágyaszórók kiszórt mennyiségének ellenőrzése leforgatással 

Növénytermesztés vetőmagszükséglete 

Tőtávolság kiszámítása a hektáronként megadott magszámból 

Sor- és tőtávolság meghatározása 

Nyomjelző kinyúlása kerékevezetéshez, középvezetéshez 

Vetőgépek leforgatási próbája 

Növényvédő gépek kiszórt mennyiségének ellenőrzése, szórófejek megválasztása 

Cséplődob áteresztőképességének számítása 

Cséplődob fordulatszáma, kerületi sebessége 

Haladási sebesség meghatározása 

Folyamatos üzemű szállító- és rakodógépek szállítási teljesítménye 

 

A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

A modulhoz tartozó tantárgyi témakörönként, a tudásszint értékelése írásban történő 

számonkéréssel, valamint a tananyag részek rendszeres szóbeli feleltetéssel. 

A diszgráfiás tanulók írásbeli számonkérése helyett szóban történik. 

50%-ig                                   elégtelen 

51-60%-ig                              elégséges 

61-70%-ig                              közepes 
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71-80%-ig                              jó 

81-100%-ig                            jeles 

 

2. Mezőgazdasági gépek üzemeltetése tantárgy      386 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulók alkalmazás szintjén sajátítsák el a mezőgazdasági erő- és munkagépek, önjáró 

betakarítógépek, rakodógépek üzemeltetésre történő előkészítését, napi- és időszakos 

karbantartását. A gépcsoportok üzemeltetése közben alkalmazzák a közúti szállításra és az 

üzemeltetésre vonatkozó szabályokat. Helyesen válasszák meg az üzemeltetés jellemzőit, 

önállóan végezzék a mezőgazdasági gépek üzemeltetését. Képesek legyenek a helytelen 

beállításból eredő hibák felismerésére és elhárítására, kisebb javítási munkák elvégzésére. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Mezőgazdasági erőgépek témakörei 

Mezőgazdasági munkagépek témakörei 

Mezőgazdasági- és gazdálkodási ismeretek szántóföldi növények termesztése témakör 

Szakmai számítások témakörei 

 

Témakörök  

Talajművelés gépei                    36 

óra 

Mezőgazdasági erőgépek munkagép kapcsoló szerkezetei, azok feladata, előzetes 

beszabályozása 

Mezőgazdasági erőgépek kezelőszervei, működtetésük 

Eke összekapcsolása az erőgéppel, előzetes beállítása 

Szállítási- és munkahelyzetbe történő állítás 

Szántási mód megválasztása, nyitóbarázdák helyének meghatározása 

Nyitóbarázda húzás, visszaforgatás 

Folyamatos szántás, szántás minőségének ellenőrzése 

Helytelen beállításból eredő szántási hibák 

Záróbarázda készítése 

Ekék karbantartása, kopó alkatrészek cseréje, javítása 

Tárcsás talajművelő gép összekapcsolása az erőgéppel, beállítása 

Tárcsa szállítási és munkahelyzetbe állítása 

Üzemeltetési jellemzők (mozgásmód) megválasztása 

Függesztett-, vontatott tárcsák üzemeltetése, a tárcsa munkájának ellenőrzése 

A tárcsás talajművelő gépek karbantartása, javítása 

Ásóborona összekapcsolása az erőgéppel, beszabályozása, üzemeltetésének szabályi 

A boronák és hengerek felszerelése, összekapcsolás, üzemeltetési jellemzői 
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A talajmarók összekapcsolása, beállítása, üzemeltetése 

Kultivátorok, középmélylazítók, altalajlazítók üzemeltetése 

Sorközművelő kultivátor összekapcsolása, előzetes beszabályozása, szállítási- és 

munkahelyzetbe állítás  

Sorközművelő kultivátor üzemeltetése, kultivátor munkájának ellenőrzése 

Könnyű- és nehéz magágykészítő kombinátorok előkészítése üzemeltetésre, szállítási- és 

munkahelyzetbe állítás, üzemeltetés 

Kultivátorok, kombinátorok karbantartása, javítása  

Üzemeltetési dokumentációk (menetlevél, szállítólevél) 

Talajművelő gépek összekapcsolása, szállítása, üzemeltetése során betartandó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi szabályok 

 

Tápanyag-visszapótlás gépei                  24 

óra 

Hígtrágya kijuttató pótkocsik összekapcsolása az erőgéppel, közlekedésbiztonsági 

szerelvények ellenőrzése 

A kompresszoros tartálykocsi üzemeltetése (feltöltés, közúti szállítás, kijuttatás)  

Istállótrágya-szóró pótkocsi összekapcsolása, kiszórt mennyiség beállítása 

A közúti szállítás szabályai 

Üzemeltetési jellemzők (mozgásmód) megválasztása, istállótrágya-szóró pótkocsi megrakása, 

üzemeltetése 

Kiszórt mennyiség, szórásegyenletesség ellenőrzése 

Szervestrágya kijuttató pótkocsik karbantartása, tisztítása javítása 

Műtrágyaszóró gépek összekapcsolása, kiszórt mennyiség beállítása, szállítási 

munkahelyzetbe történő állítása 

Üzemeltetési jellemzők megválasztása, próbaüzemeltetés, kiszórt mennyiség ellenőrzése 

Függesztett- és vontatott műtrágyaszórók üzemeltetése 

Műtrágyaszórók karbantartása, javítása 

Üzemeltetési dokumentációk (menetlevél, szállítólevél) 

Szerves- és műtrágyaszóró gépek összekapcsolása, szállítása, üzemeltetése során betartandó 

munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok 

 

Vetés-, ültetés- palántázás gépei                  36 

óra 

A gabonavetőgépek előkészítése üzemeltetésre, beállítása, leforgatása 

Szállítási- és munkahelyzetbe történő átszerelés 

Az üzemeltetési jellemzők megválasztása, mechanikus- és pneumatikus gabonavetőgépek 

üzemeltetése 

Csatlakozósor, vetési jellemzők ellenőrzése, korrekció végrehajtása 

Szemenkénti vetőgépek összekapcsolása az erőgéppel, beállítása 

Szállítási- és munkahelyzet 

Mechanikus, pneumatikus szemenként vetőgépek üzemeltetése 
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Csatlakozósor vetési mélysége, tőtávolság ellenőrzése 

Vetőgépek karbantartása, javítása, tárolása 

Burgonyaültető gépek előkészítése üzemeltetésre, beszabályozása 

Ültetőgépek üzemeltetése, csatlakozósor, mélység, bakhát ellenőrzése 

Palántázó gépek előkészítése üzemeltetésre, beszabályozása 

Szállítási-, munkahelyzet 

Szorítótárcsás- és szorítóujjas palántázó gépek üzemeltetése, palántázás ellenőrzése 

Ültető- és palántázó gépek karbantartása, javítása, tárolása 

Üzemeltetési dokumentációk (menetlevél, szállítólevél) 

Vető-, ültető- és palántázó gépek előkészítése, közúti szállítása és üzemeltetése során 

betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok 

 

Arató-cséplő gépek                    32 

óra 

Az arató-cséplő gép előkészítése üzemeltetésre, előzetes beszabályozása 

Az arató-cséplő gép közúti szállítása (szállítási helyzet) 

Adapterek felkapcsolása, munkahelyzetbe történő állítása 

Üzemeltetési jellemzők megválasztása, kezelőszervek működtetése, kapcsolási sorrendje 

Arató-cséplő gép üzemeltetése kalászos gabona betakarításakor, üzemeltetés szabályai 

Szemveszteség, magtisztaság ellenőrzése, beállítások korrigálása 

Üzemzavar jellegű hibák, azok elhárítása 

Csőtörő-fosztó gépek előkészítése üzemeltetésre, előzetes beállítása 

Csőtörő-fosztó gépek, közúti szállítása, üzemeltetése, üzemzavar jellegű hibák elhárítása 

A csőtörő adapter előkészítése üzemeltetésre, beállítása, összekapcsolása az arató-

cséplőgéppel 

Arató-cséplő gép átszerelése és előzetes beállítása kukorica betakarításra 

Arató-cséplőgép üzemeltetése kukorica morzsolva történő betakarításakor 

Napraforgó adapterek szerkezeti felépítése, előkészítése üzemeltetésre, összekapcsolása, 

beállítása 

Arató-cséplő gép átalakítása és beállítása, napraforgó betakarítására 

Arató-cséplőgép üzemeltetése napraforgó betakarításakor 

Arató-cséplőgép napi- és időszakos karbantartása, javítása 

Üzemeltetési dokumentációk (menetlevél, szállítólevél) 

Szemveszteség, magtisztaság ellenőrzése, beállítások korrigálása 

Arató-cséplő gépek előkészítése, közúti szállítása és üzemeltetése során betartandó munka-, 

tűz- és környezetvédelmi szabályok 

 

Szemes termény utókezelésének gépei                 14 

óra 

Összetett magtisztító gép előkészítése, előzetes beszabályozása 

A rosták megválasztása és cseréje, szélcsatornák beszabályozása 
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Összetett magtisztító gép üzemeltetése, magtisztaság ellenőrzése 

Hengeres triőr előkészítése, beszabályozása, üzemeltetése 

Válogatószalagok előkészítése, beszabályozása, üzemeltetése 

Mágneses magtisztítók alkalmazása, szerkezeti kialakítása 

Magtisztító gépek karbantartása, javítása 

Szárítóberendezések előkészítése és üzemeltetése 

Szemnedvesség ellenőrzése, mérése 

Szemestermény szárítók karbantartása és javítása 

Szemestermény szárítók üzemeltetésének munka- és tűzvédelmi szabályai  

 

Növényvédelem és öntözés gépei                  20 óra 

A permetezőgépek előkészítése üzemeltetésre, szórófejek megválasztása, kiszórt mennyiség 

beállítása 

Kiszórt mennyiség ellenőrzése (húzatási próba, mérés, számítás) 

A permetezőgépek szállítási- és munkahelyzete 

A permetlé keverése, tartály feltöltése 

Üzemeltetési jellemzők megválasztása, szántóföldi- és favédelmi permetezőgépek 

üzemeltetése 

A gép munkájának ellenőrzése, korrekciók 

Permetezőgépek tisztítása, karbantartása, javítása, tárolása 

Csávázógép előkészítése üzemeltetésre, beállítása, csávázószer bekeverése, tartály feltöltése 

Mobil csávázógép üzemeltetése, a gép munkájának ellenőrzése 

Növényvédő gépek karbantartása, javítása 

Üzemeltetési dokumentációk (menetlevél, szállítólevél, permetezési napló) 

Növényvédő gépek előkészítése, üzemeltetése során betartandó munka- és környezetvédelmi 

előírások 

Öntözőberendezések előkészítése üzemeltetésre, összeszerelés 

Esőztető öntözőberendezés üzemeltetése, áttelepítése 

Csepegtető öntözőberendezés előkészítése, üzemeltetése 

Öntözőberendezések előkészítése és üzemeltetése során betartandó munka- és 

környezetvédelmi előírások 

 

Szálastakarmány betakarítás gépei                 54 

óra  

Kaszálógépek összekapcsolása az erőgéppel, előzetes beállítása 

A kaszálógépek szállítási- és munkahelyzete 

Függesztett- és vontatott kaszálógépek üzemeltetése 

A kaszálógépek munkájának ellenőrzése, korrekció 

Önjáró kaszálógép előkészítése, üzemeltetése 

Rendkezelő gépek előkészítése üzemeltetésre, szállítási- és munkahelyzet 

A kényszerhajtású rendkezelő üzemeltetése 
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Talajhajtású (csillagkerekes) rendkezelő üzemeltetése 

Rendfelszedő pótkocsi összekapcsolása, üzemeltetése (töltés, közúti szállítás, ürítés) 

Hasáb bálát készítő gépek előkészítése üzemeltetésre, szállítási- és munkahelyzet 

Hasáb bálát készítő gépek beszabályozása, zsineg befűzése, üzemeltetése 

Körbálázók gépek beállítása, zsineg befűzése, üzemeltetése 

Bálázó gépek üzemzavar jellegű hibái, azok elhárítása 

Szálastakarmány betakarító gépek karbantartása, javítása 

Szecskázó gépek előkészítése üzemeltetésre, adapterek felkapcsolása, közúti szállítása 

Szecskázógép üzemeltetése, kiszolgálása 

Üzemeltetési dokumentációk vezetése 

Szálastakarmány betakarító gépek, előkészítése, karbantartása és üzemeltetése során 

betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok 

 

Gumós növényeket betakarító gépek                 24 

óra  

Szárzúzó gépek előkészítése, beszabályozása, a burgonyaszár zúzása 

Burgonyakiszedő gépek összekapcsolása az erőgéppel, előzetes beszabályozása 

A burgonyakiszedő gép üzemeltetése, a gép munkájának ellenőrzése 

Felszedő-kocsirarakó gép, burgonyakombájn összekapcsolása az erőgéppel, előzetes 

beszabályozása 

Felszedő-kocsirarakó gép, burgonyakombájn üzemeltetése, a betakarító gép munkájának 

ellenőrzése 

A burgonyabetakarító gépek üzemzavar jellegű hibái, azok elhárítása 

Cukorrépa betakarító gépek előkészítése, beszabályozása, üzemeltetésük szabályai 

A gumós növényeket betakarító gépek karbantartása, tárolása, javítása 

Üzemeltetési dokumentációk vezetése 

Gumós növényeket betakarító gépek, előkészítése és üzemeltetése során betartandó munka-, 

tűz- és környezetvédelmi szabályok 

 

Szállítás-anyagmozgatás gépei                  60 

óra 

Általános rendeltetésű pótkocsik összekapcsolása az erőgéppel, közlekedésbiztonsági 

szerelvények ellenőrzése, hibák elhárítása 

A pótkocsi megrakása, közúti szállítása, ürítése 

Speciális rendeltetésű pótkocsik (tartálykocsi, istállótrágya-szóró pótkocsi, takarmánykeverő-

kiosztó pótkocsi, rendfelszedő pótkocsi) összekapcsolása az erőgéppel, közlekedésbiztonsági 

szerelvények ellenőrzése, hibák elhárítása 

Speciális rendeltetésű pótkocsik közúti szállítása üzemeltetésük szabályai 

A pótkocsik összekapcsolása, karbantartása, üzemeltetése során betartandó munka- és 

tűzvédelmi szabályok 

Folyamatos üzemű szállító- és rakodógépek előkészítése üzemeltetésre, üzemeltetésük 

szabályai 
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Mezőgazdasági erőgépre szerelt homlok- és forgórakodók előkészítése üzemeltetésre 

Gémszerkezet fel- illetve lekapcsolása, munkaeszközök cseréje 

Homlok- és forgórakodó gépek üzemeltetése, különböző munkaeszközökkel 

Önjáró rakodógépek előkészítése üzemeltetésre, munkaeszközök cseréje 

Az önjáró rakodógépek üzemeltetése különböző munkaeszközökkel 

Anyagmozgató gépek karbantartása, javítása 

Üzemeltetési dokumentációk (menetlevél, szállítólevél, emelőgép napló) vezetése 

A rakodógépek, összekapcsolása, karbantartása, üzemeltetése során betartandó munka-, tűz- 

és környezetvédelmi szabályok 

 

Állattartás gépei                    24 

óra  

A kalapácsos daráló, előkészítése üzemeltetésre, rosta cseréje 

Szakaszos üzemű takarmánykeverő gép előkészítése, üzemeltetése 

Takarmánykeverő- és kiosztó pótkocsi előkészítése üzemeltetésre 

Takarmánykeverő- és kiosztó pótkocsi üzemeltetésének szabályai (töltés, keverés, kiosztás) 

Nagybála bontó- és kiosztó munkagépek üzemeltetésének szabályai 

Az önitatók felszerelése, karbantartása javítása 

Trágyatávolítás gépeinek üzemeltetése, karbantartása 

Fejőberendezés, fejőgép előkészítése, beszabályozása, tisztítása karbantartása  

A tejkezelés gépei és berendezései 

Szellőztető berendezések és ventillátorok kezelésének szabályai 

Fűtési rendszerek, hőlégbefúvók kezelésének és ellenőrzésének szabályai 

Az állattartás gépeinek, karbantartása és üzemeltetése során betartandó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi szabályok 

 

Kertészet gépei                    30 

óra 

A kertészetben alkalmazott erőgépek előkészítése üzemeltetésre 

Kertészeti talajmarók előkészítése, beállítása, üzemeltetése 

Rotációs kapák karbantartása, előkészítése és üzemeltetése 

Háti- és motoros permetező gépek előkészítése, karbantartása 

Tápkockás palántázó gép összekapcsolása, beszabályozása üzemletetése 

A fóliafektető gépek üzemeltetésének szabályai  

Tájjellegű betakarító gép előkészítése és üzemeltetése 

Farázó gépek előkészítése üzemeltetésre, szállítási és munkahelyzet 

Farázó gépek üzemeltetése, üzemzavar jellegű hibák elhárítása 

Kertészetben alkalmazott gépek napi karbantartása, javítása 

A kertészeti gépek előkészítése, karbantartása, üzemeltetése során betartandó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi szabályok 
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A képzés javasolt helyszíne  

Mezőgazdasági üzem, tangazdaság, tankert, gépudvar, tanműhely 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

A tanulási nehézségekkel rendelkező tanulók a gyakorlati feladataik megoldásához a szakértői 

véleményben szereplő többlet időkeretet kell biztosítani. 

A feladatok értékelése: 

50%-ig                                   elégtelen 

51-60%-ig                              elégséges 

61-70%-ig                              közepes 

71-80%-ig                              jó 

81-100%-ig                            jeles 

 

 

A 11046-12 azonosító számú 

Erőgépek 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

1. Mezőgazdasági erőgépek tantárgy                174 óra 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a mezőgazdasági erőgépek általános szerkezeti felépítését, a szerkezeti 

egységek feladatát, kialakítását, működési elvét. Alkalmazás szintjén sajátítsák el a 

kezelőszervek használatát, az erőgépek üzemeltetésre történő előkészítését, a beállítások 

alapelveit. Készség szinten sajátítsák el és eredményes hatósági vizsgát tegyenek közlekedési 

alapismeretekből, valamint a munkavédelmi- és szállítási ismeretekből. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Természetismeret 

- Az energia megmaradás elve 

- Boyle-Mariotte törvény, Gay-Lussac törvényei, 

- Egyesített gáztörvény 

Szakmai alapozó ismeretek, gépelemek témakör 

Szakmai számítások mezőgazdasági erőgépek témakör 

 

Témakörök  

 

Mezőgazdasági erőgépek        10 óra 
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Mezőgazdasági erőgépek csoportosítása, alkalmazási területe 

A traktorok osztályba sorolása 

Mezőgazdasági gépek fejlődéstörténete 

Mezőgazdasági erőgépek fő szerkezeti egységei, azok feladata, szerkezeti kialakítása 

Traktorok alváza és felépítménye 

Traktorok kapcsoló és kezelőszervei 

Traktoros gépcsoport 

Mezőgazdasági erőgépek vonószerkezetének feladata, szerkezeti megoldási 

Mezőgazdasági erőgépek függesztőszerkezetének feladata szerkezeti felépítése, 

beszabályozása, karbantartása 

Mezőgazdasági erőgépek hidraulikus szerkezeti rendszerének feladata, szerkezeti egységei, 

működtetése, karbantartása 

Karbantartás jelentősége, anyagai, eszközei 

Mezőgazdasági erőgépek napi karbantartása 

A mezőgazdasági erőgépek összekapcsolása és üzemeltetése során betartandó munka- tűz-, és 

környezetvédelmi szabályok 

 

Motorok          26 óra 

A belső égésű motorok kialakulása, fejlődéstörténete 

Hőtani alapfogalmak, gáztörvények 

Motorok csoportosításai, főbb adatai, tüzelőanyagai 

Négyütemű Ottó-motor működési eleve 

Négyütemű dízelmotor működési eleve 

Kétütemű Ottó- és dízelmotor működési elve, alkalmazási területe 

Különleges motorok (Wankel-motor, gázturbina) 

Többhengeres motor fő szerkezeti egységei, azok feladata, szerkezeti kialakítása 

Motorok vezérlése, négyütemű motorok vezérlési rendszere 

Vezérmű szerkezeti felépítése, működési elve, szelepszerkezet 

Szelephézag szükségessége, beállítása 

Ottó motorok tüzelőanyag-ellátó rendszere 

Karburátoros rendszerek alkalmazási területe, szerkezeti megoldásai 

A benzinbefecskendezési rendszerek megoldásai, szerkezeti felépítése, működése 

Ottó motorok kipufogó rendszere, lambda szonda 

A dízel motorok tüzelőanyag-ellátó rendszerének szerkezeti felépítése, szerkezeti elemek 

feladata, kialakítása, működése 

Befecskendező szivattyúk feladata, szerkezeti megoldásai, működése, beszabályozása 

Befecskendező fúvókák (dízel porlasztók) feladata, szerkezeti megoldásai, működése, 

beállítása 

A dízelmotorok elektronikus vezérlése,  

Common Rail (közös nyomócsöves) dízelmotorok 

A motorok teljesítménynövelésének módjai, turbófeltöltés 

Motorok kenőrendszerének feladata, kenési rendszerek 
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Szivattyús nyomóolajzás szerkezeti egységei, azok feladata, szerkezeti kialakítása, működése 

A kenőrendszer karbantartása, olajcsere 

A motorok hűtésének eleve, hűtési módok, hűtőközegek 

Szivattyús vízhűtés szerkezeti egységei azok feladata, szerkezeti kialakítása 

A hűtőrendszerek karbantartása 

A motorok karbantartása, beállítása üzemeltetése során betartandó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi szabályok 

 

Járművezetési ismeretek       54 óra 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság T kategóriás járművezető képzésre  

kiadott Tantervi és Vizsgakövetelménye alapján 

Közlekedési alapismertek 

Alapelvek a közlekedésben 

A közlekedés feltételei 

Közlekedés mezőgazdasági vontatóval, elindulás, haladás az úton, behajtási tilalmak, kitérés, 

kikerülés, előzés 

Haladás párhuzamos közlekedésre alkalmas úton 

Közlekedés villamos pályával ellátott úttesten 

Keresztező forgalom az úton 

Útkereszteződés, körforgalom 

Megfordulás, hátramenet, megállás, várakozás 

A közlekedés különleges elvei 

Másként közlekedve 

Járművezetés elmélete 

A járművezetés emberi tényezői 

A jármű vezetése 

A jármű és az út kapcsolata 

Kanyarodás, emelkedő, lejtő, bukkanó 

A rakomány elhelyezése, tartályjárművek vezetéstechnikája 

A forgalomban történő közlekedés 

Járműszelvénnyel történő közlekedés 

Vészhelyzetek felismerése, elhárítása, váratlan események 

Energiatakarékos és környezetkímélő vezetéstechnika 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 

Mezőgazdasági vontatók, pótkocsik felépítése 

Motorok, teljesítmény-átviteli berendezések, futómű, kormányzás, fékberendezés 

Villamos berendezések 

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás 

Munka- tűz-, és környezetvédelmi ismeretek 

Szállítási ismeretek, a rakomány rögzítése, veszélyes áruk szállítása 

 

Mechanikus teljesítmény-átvitel       13 óra 
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Mechanikus erőátviteli rendszer szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek feladata 

A tengelykapcsolók feladata, csoportosítása 

Tárcsás tengelykapcsolók szerkezeti felépítése, működése, beállítása, karbantartása 

Röpsúlyos, hidrodinamikus tengelykapcsolók 

A sebességváltók feladata, csoportosítása 

Terhelés alatt nem kapcsolható sebességváltók (tolófogaskerekes, kapcsolóhüvelyes, 

szinkronizált)  

Részben terhelés alatt kapcsolható sebességváltó (bolygóművek, nyomatéknövelők) 

Csoportos- és teljes nyomatékváltós (Powershift) sebességváltók 

Terhelés alatt kapcsolható sebességváltók (variátor) 

Hidrodinamikus sebességváltók 

Teljesítmény-leadó tengely feladata, meghajtása, kapcsolása 

Kardánhajtás mezőgazdasági gépeken 

Kiegyenlítőmű feladata, változati 

Kúpkerekes kiegyenlítőmű szerkezeti felépítése, működése 

Kiegyenlítőmű zár feladata, szerkezeti kialakítása, működtetése 

Végrehajtás szerkezeti kialakítása 

A mellső kerekek hajtása, kapcsolása 

Erőátviteli rendszer karbantartása, olajcserék 

Az erőátviteli berendezések kezelése, karbantartása, beállítása során betartandó munka-, tűz- 

és környezetvédelmi szabályok 

 

Járószerkezet, kormányzás        14 óra 

A járószerkezet fő méretei, a járószerkezet és a talaj kapcsolata 

Traktorok járószerkezetének szerkezeti felépítése 

Az első híd felfüggesztése, szerkezeti kialakítása 

A hátsó híd felfüggesztése, szerkezeti kialakítása 

Rugók, lengéscsillapítók feladata szerkezeti kialakítása 

Gumiabroncsozású kerék felépítése 

A gumiabroncs anyaga, jellemzői, méretei, szerelése 

A járószerkezet ellenőrzése, karbantartása 

Lánctalpas- és gumihevederes járószerkezet megoldások 

Kerekes járművek kormányzásának elve és módjai 

Kerekes traktor kormányszerkezetének szerkezeti felépítése 

A kormányzott kerekek geometriája és beállítása 

Mechanikus kormányművek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, karbantartása 

Szervkormányzás megoldási, szerkezeti kialakítása, működése beállítása 

Hidraulikus kormányzás, szerkezete, működési elve 

Kormányszerkezet ellenőrzése, beszabályozása, karbantartása 

Traktorok járószerkezetének és kormányzásának kezelése, karbantartása, beállítása során 

betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok 
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Járművek fékezése          9 óra 

A fékezéssel kapcsolatos alapfogalmak 

A fékek csoportosítása, rendeltetése és használata 

A fékezőelemek (dobfék, tárcsafék, szalagfék) jellemzői, szerkezeti felépítése, működése 

Fékbetétek jellemzői, cseréje 

Mechanikus fékrendszer alkalmazása, szerkezeti felépítése, beállítása, karbantartása 

Hidraulikus fékrendszer alkalmazása, szerkezeti felépítése, beállítása, karbantartása 

Fékrásegítő, fékerőelosztó, blokkolásgátló rendszer, kipörgés gátló rendszer feladata 

szerkezeti kialakítása 

Légfékrendszer alkalmazása, szerkezeti felépítése, szerkezeti részek feladata, kialakítása 

Légfékrendszer kezelése, beállítása, karbantartása 

A fékrendszer ellenőrzése, fékvizsgálat 

A traktorok fékberendezésének kezelése, karbantartása, beállítása során betartandó munka-, 

tűz- és közlekedésbiztonsági szabályok 

 

Elektromos berendezések       16 óra 

Villamos alapfogalmak 

Gépjárművek villamos rendszerének szerkezeti felépítése, azok feladata 

A generátorok feladata, szerkezeti felépítése, működése, karbantartása 

Dinamó alkalmazási területe, szerkezeti kialakítása 

A feszültségszabályzók, feladata, szerkezeti kialakítása 

Az akkumulátor feladata, szerkezete, villamos tulajdonságai, karbantartása, töltése 

A motorok indításának módjai 

Indítómotorok szerkezeti felépítése, működése, szerelése, karbantartása 

A dízel motorok hidegindítását segítő berendezések 

Gyújtóberendezés feladata, típusai, szerkezeti kialakítása, karbantartása, beszabályozása 

A gyújtógyertya feladata, cseréje 

Világítóberendezésekkel kapcsolatos közlekedésbiztonsági előírások 

Világítóberendezések típusai, jellemzői, beállítása, karbantartása  

Jelzőberendezések típusai, jellemzői, használatuk 

Villamos segédberendezések feladata, szerkezeti kialakítása (ablaktörlő, ablakemelő, 

szellőzető és fűtőberendezés, üzemanyag- olajnyomás mérő, hűtővízhőmérő) 

Kapcsolók biztosítékok 

A traktorok világító- és jelzőberendezéseinek kezelése, karbantartása, betartandó munka-, tűz- 

és közlekedésbiztonsági szabályok 

 

Hidraulikus teljesítmény-átvitel       18 óra 

A hidraulikus erőátvitel alapelvei 

A hidrodinamikus erőátvitel 

Hidraulikus rendszer szerkezeti egységei, jelképes jelölésük 
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Szivattyúk feladata, jellemzői, alkalmazási területe, működési elve 

Orbit rendszerű szivattyúk és hidromotorok 

Hidraulikus munkahengerek típusai, alkalmazási területei, szerkezeti kialakításai 

Nyomáshatárolók hidroakkumulátorok feladata, szerkezeti kialakítása 

Nyomáshatároló- és nyomáscsökkentő szelepek 

Sorrend meghatározó- és áramlásirányító szelepek 

Útváltó szelepek feladata, szerkezeti kialakítása 

Hidraulikus rendszer kiegészítő berendezései (szűrők, csővezetékek, csőkötések, olajhűtő, 

nyomásmérő óra) 

Egyszerű traktorhidraulikák szerkezeti felépítése, működése, kezelése 

Szabályzós hidraulikus rendszerek szerkezeti megoldásai 

Mechanikus- és elektronikus működésű szabályzós hidraulikus rendszerek szerkezeti 

felépítése, működése, karbantartása 

Hidraulikus szervokormány szerkezeti felépítése, működése beállítása, karbantartása 

A hidraulikus kormány szerkezeti felépítése, működési elve, kezelése 

Hidrosztatikus járószerkezet hajtás alkalmazása, előnyei 

Hidrosztatikus hajtási rendszerek típusai, szerkezeti felépítése, működése, kezelése, 

karbantartása 

Hidraulikus erőátviteli berendezések kezelése, karbantartása, üzemeltetése során betartandó 

munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok 

 

Karbantartás, üzemeltetés        14 óra 

A karbantartás jelentősége, műveletei 

Karbantartási fokozatok 

Napi karbantartás munkaműveletei 

Időszakos karbantartás 

A karbantartás anyagai és eszközei 

Motorhajtó tüzelőanyagok jellemzői, felhasználásuk 

Kenőanyagok tulajdonságai, alkalmazási területei 

Ápoláshoz szükséges anyagok és eszközök 

A karbantartás eszközei és gépei 

A karbantartás- és javítás dokumentációi (kezelési utasítás) 

Az erőgépek bejáratása és tárolása 

Mezőgazdasági erőgépek üzemeltetése 

A mezőgazdasági erőgép megválasztásának szempontjai 

A traktorok stabilitása (hossz- és keresztirányú stabilitás) 

Vonóhorog teljesítménye, vontatási hatásfok 

A traktorok veszteségei 

Csúszási veszteség, kerékcsúszás csökkentésének módjai 

Gördülési (önvontatási) veszteség 

A traktorok fejlesztésének irányai  
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A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

 

2. Mezőgazdasági erőgépek gyakorlat tantárgy     382 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a mezőgazdasági erőgépek, általános szerkezeti felépítését, a 

szerkezeti egységek kialakítását, működési elvét. Alkalmazás szintjén sajátítsák el a 

kezelőszervek használatát, az erőgépek napi- és időszakos karbantartását, a szerkezeti 

egységek beszabályozását. Képesek legyenek üzemzavar jellegű hibák felismerésére és 

elhárítására, kisebb javítási munkák elvégzésére. Készség szinten sajátítsák el, és eredményes 

hatósági vizsgát tegyenek biztonsági ellenőrzési és üzemeltetési gyakorlatból. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Mezőgazdasági erőgépek témakörei 

Szakmai alapozó gyakorlatok fémalakítás témakör 

 

Témakörök  

Mezőgazdasági erőgépek                  60 óra 

Mezőgazdasági erőgépek csoportosítása, alkalmazási területe 

A mezőgazdasági erőgépek fő szerkezeti egységei azok feladata, szerkezeti kialakítása 

Traktorok kapcsoló és kezelőszervei 

Traktoros gépcsoport 

Mezőgazdasági erőgépek vonószerkezetének feladata szerkezeti megoldásai 

A mezőgazdasági erőgépek függesztő-szerkezetének szerkezeti felépítése, beszabályozása, 

karbantartása 

A mezőgazdasági erőgépek teljesítmény-leadó tengelye, kardántengely 

A mezőgazdasági erőgépek hidraulikus szerkezeti rendszerének szerkezeti egységei, 

működtetése, karbantartása 

Karbantartás jelentősége, kezelési- karbantartási utasítás 

Karbantartás anyagai, eszközei, szerszámai 

A mezőgazdasági erőgépek napi karbantartása 

A mezőgazdasági erőgépek indítása 

Mezőgazdasági erőgépekkel történő mozgás (elindulás, megállás, irányváltoztatás, tolatás) 

Mezőgazdasági erőgépek karbantartása, üzemeltetése során betartandó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi szabályok 
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Motorok                    102 óra 

Motorok csoportosításai, főbb adatai, tüzelőanyagai 

Többhengeres motor fő szerkezeti egységei, azok feladata, szerkezeti kialakítása 

Négyütemű Otto és dízelmotorok működési elve 

A motor fő szerkezeti egységek szerelése, tömítések, szűrők cseréje 

Vezérmű szerkezeti felépítése, működési elve, szelepszerkezet kialakítása 

A szelephézag szükségessége, beállítása, helytelen beállítás következményei 

Ottó motorok tüzelőanyag-ellátó rendszere, karburátoros- és benzinbefecskendezéses 

rendszerek alkalmazási területe, szerkezeti megoldásai 

A dízel motorok tüzelőanyag-ellátó rendszerének szerkezeti felépítése, szerkezeti elemek 

feladata, kialakítása, működése 

A tüzelőanyag-ellátó rendszer szűrőinek cseréje, légtelenítés 

Porlasztók, befecskendező szivattyúk beszabályozása, szerelése  

Közös nyomócsöves (Common Rail) dízelmotorok szerkezeti kialakítása 

Motorok kenőrendszerének szerkezeti felépítése 

A kenőrendszer karbantartása, szűrők cseréje, motorolaj csere 

Szivattyús vízhűtés szerkezeti egységei, azok feladata, szerkezeti kialakítása 

A hűtőrendszerek karbantartása 

A motorok karbantartása, beállítása, üzemeltetése során betartandó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi szabályok 

 

Biztonsági üzemeltetés, vezetés                 27 óra 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság T kategóriás járművezető képzésre  

kiadott Tantervi és Vizsgakövetelménye alapján 

Mezőgazdasági vontatók szerkezeti felépítése 

Motorok hűtő- és kenőrendszerének karbantartása, folyadékszintek ellenőrzése, pótlása, 

ékszíjak ellenőrzése, feszesség beállítása 

Dízelmotorok tüzelőanyag-ellátó rendszerének karbantartása, szűrők, ülepítők tisztítása, 

cseréje 

Villamos berendezések ellenőrzése, akkumulátor karbantartása, izzók biztosítékok cseréje, 

pótkocsi elektromos rendszerének csatlakoztatása, ellenőrzése 

Tengelykapcsoló pedál holtjátéka, beállítása 

Futómű kormányszerkezet ellenőrzése, karbantartása, kerékcsere 

Fékberendezések karbantartása, holtjáték, tömítettség, folyadékszint ellenőrzése 

Légfékrendszer karbantartása, csatlakoztatása, működés ellenőrzése 

Pótkocsi rögzítése mechanikus rögzítőfékkel 

A vezetési gyakorlat alap és főoktatását a Nemzeti Közlekedési Hatóság T 

kategóriás járművezető képzésre  kiadott Tantervi és Vizsgakövetelménye alapján 

kell megszervezni.  
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 Mechanikus teljesítmény-átvitel                 24 óra 

Mechanikus erőátviteli rendszer szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek feladata 

Tárcsás tengelykapcsolók szerkezeti felépítése, működése 

Tárcsás tengelykapcsoló ellenőrzése beállítása, karbantartása 

A súrlódó tárcsa, nyomcsapágy cseréje 

A sebességváltók feladata, csoportosítása 

Terhelés alatt nem kapcsolható sebességváltók (tolófogaskerekes, kapcsolóhüvelyes, 

szinkronizált) szerkezeti felépítése, kezelése, karbantartása 

Bolygóművek, nyomatéknövelők működése, kapcsolása 

Csoportos (Powershift) sebességváltók, irányváltók kezelése,  

Teljesítmény-leadó tengely, meghajtása, kapcsolása, beszabályozása  

Kiegyenlítőművek szerkezeti felépítése, karbantartása 

A kiegyenlítőmű zár feladata, szerkezeti kialakítása, működtetése 

Véglehajtás szerkezeti kialakítása, karbantartása 

A mellső kerekek hajtása, kapcsolása 

Erőátviteli rendszer karbantartása, olajcserék 

Erőátviteli berendezések kezelése, karbantartása, beállítása során betartandó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi szabályok 

 

Járószerkezet, kormányzás                  27 óra 

A traktorok járószerkezetének szerkezeti felépítése 

Az első- és a hátsó híd felfüggesztése, szerkezeti kialakítása 

A rugók, lengéscsillapítók feladata, szerkezeti kialakítása 

A gumiabroncsozású kerék felépítése, kerék és gumiabroncs cseréje 

Nyomtávolság, járókerék csapágy ellenőrzése, beállítása 

A lánctalpas- és gumihevederes járószerkezet megoldások, szerkezeti felépítése, karbantartása 

A kerekes traktor kormányszerkezetének szerkezeti felépítése 

A kormányzott kerekek geometriája, kerékösszetartása, beállítása 

Mechanikus kormányművek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, karbantartása 

Szervkormányzás megoldási, szerkezeti kialakítása, működése, beállítása 

A hidraulikus kormányzás szerkezete, működési elve 

A kormányszerkezetek ellenőrzése, beszabályozása, karbantartása 

A traktorok járószerkezetének és kormányzásának kezelése, karbantartása, beállítása során 

betartandó munka- tűz-, és környezetvédelmi szabályok 

 

Járművek fékezése                   30 óra 

A fékek csoportosítása, rendeltetése és használata 

A fékezőelemek (dobfék, tárcsafék, szalagfék) jellemzői, szerkezeti felépítése, működése 

Fékbetétek jellemzői, cseréje 

Mechanikus fékrendszer alkalmazása, szerkezeti felépítése, beállítása, karbantartása 

Hidraulikus fékrendszer, szerkezeti felépítése, beállítása, karbantartása, légtelenítése 
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Légfékrendszer alkalmazása, szerkezeti felépítése, szerkezeti részek feladata, kialakítása 

Légfékrendszer kezelése, ellenőrzése, karbantartása 

Légfékrendszer víztelenítése, légtartály feltöltése, tömítettség ellenőrzése 

Nyomásesés, levegőfogyasztás ellenőrzése fékezéskor 

A fékrendszer ellenőrzése, fékvizsgálat, fékpróba 

A traktorok fékberendezésének kezelése, karbantartása, beállítása során betartandó munka-, 

tűz- és közlekedésbiztonsági szabályok 

 

Elektromos berendezések                  40 óra 

A generátorok, szerkezeti felépítése, karbantartása, felszerelése, bekötése 

Feszültségszabályzók, feladata, szerkezeti kialakítása, ellenőrzése 

Az akkumulátorok szerkezeti felépítése, karbantartása 

Az akkumulátorok ki és beszerelése, töltöttségének ellenőrzése, töltése 

Indítómotorok szerkezeti felépítése, működése, karbantartása, felszerelése és bekötése 

Dízel motorok hidegindítást segítő berendezései, izzító gyertya ellenőrzése, cseréje 

Gyújtóberendezés feladata, szerkezeti kialakítása, karbantartása, beszabályozása 

A gyújtógyertya ellenőrzése, cseréje 

A világítóberendezések típusai, jellemzői, beállítása, karbantartása  

Hibakeresés, izzólámpa, biztosíték cseréje 

A villamos segédberendezések feladata, működtetése, ellenőrzése (ablaktörlő, szellőztető és 

fűtőberendezés, üzemanyag- olajnyomás mérő, hűtővízhőmérő) 

A pótkocsi elektromos rendszerének csatlakoztatása, ellenőrzése, hiba elhárítása, csatlakozó 

vezeték készítése 

Motor indítása külső akkumulátorról 

A traktorok világító- és jelzőberendezéseinek kezelése és karbantartása során betartandó 

munka-, tűz- és közlekedésbiztonsági szabályok 

 

Hidraulikus teljesítmény-átvitel                 36 óra 

Mezőgazdasági erőgépek hidraulikus rendszerének szerkezeti felépítése, működtetése 

A szivattyúk jellemzői, alkalmazási területei 

A szivattyú felszerelése, bekapcsolása, szállításának, nyomásának ellenőrzése 

A hidraulikus munkahengerek típusai, alkalmazási területei, szerkezeti felépítésük, 

szerelésük, karbantartásuk 

Nyomáshatárolók hidroakkumulátorok feladata, szerkezeti kialakítása 

Nyomáshatároló- és nyomáscsökkentő szelepek ellenőrzése, beszabályozása 

Útváltó szelepek feladata, szerkezeti kialakítása, működtetése, karbantartása 

Elektrohidraulikus szelepek alkalmazása, működtetése 

Egyszerű traktorhidraulikák szerkezeti felépítése, működése, kezelése 

Szabályzós hidraulikus rendszerek szerkezeti megoldási, kezelésük, karbantartásuk 

Elektronikus erő- és helyzetszabályzás 

A hidraulikus szervokormány szerkezeti felépítése, működése, beszabályozása, karbantartása 



601 

 

A hidraulikus kormány szerkezeti felépítése, kezelése, karbantartása 

Hidrosztatikus járószerkezet hajtás szerkezeti felépítése, működése, kezelése, karbantartása 

A hidraulikus erőátviteli berendezések kezelése, karbantartása, üzemeltetése során betartandó 

munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok 

 

Karbantartás, javítás                   36 óra 

A karbantartás jelentősége, kezelési- karbantartási utasítások 

Karbantartási fokozatok 

Napi karbantartás munkaműveleti (motor indítása előtt, indítás után, munka közben, munka 

befejezését követően) 

Időszakos karbantartás 

A karbantartás- és javítás anyagai és eszközei 

Kenőanyagok tulajdonságai, alkalmazási területei 

Tisztításhoz szükséges anyagok és eszközök 

Mezőgazdasági gépek tisztítása, mosása 

Mezőgazdasági erőgépek napi- és időszakos karbantartása 

Mezőgazdasági erőgépek tárolásra történő előkészítése, tárolása 

Mezőgazdasági erőgépek szerkezeti egységeinek javítása, beszabályozása, tömítések, szűrők 

cseréje, kenőanyagok cseréje 

Az erőgépek javítás utáni bejáratása 

Mezőgazdasági erőgépek indítása, működésének ellenőrzése próbaüzemeltetéssel 

A mezőgazdasági erőgépek kezelése, karbantartása, üzemeltetése során betartandó munka-, 

tűz- és környezetvédelmi szabályok 

 

A képzés javasolt helyszíne  

Tanműhely, tanudvar, rutin pálya 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. A tanulási nehézségekkel 

rendelkező tanulók a gyakorlati feladataik megoldásához a szakértői véleményben szereplő 

többlet időkeretet kell biztosítani. 

A feladatok értékelése: 

50%-ig                                   elégtelen 

51-60%-ig                              elégséges 

61-70%-ig                              közepes 

71-80%-ig                              jó 

81-100%-ig                            jeles 

 

 

A 11047-12 azonosító számú 
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Mezőgazdasági- és gazdálkodási alapismeretek 

megnevezésű szakmai követelménymodul, tantárgyai, témakörei 

 

1. Mezőgazdasági- és gazdálkodási alapismeretek tantárgy          124 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a növénytermesztés feltételeit, a termesztésre ható környezeti 

tényezőket, a termesztett növények jellemzőit, igényeit. Alkalmazás szintjén sajátítsák el a 

szántóföldi növények termesztéstechnológiáit. Ismerjék meg a tenyésztett állatok fajtáit, 

értékmérő tulajdonságait, elhelyezését, szaporítását és takarmányozását. Rendelkezzenek a 

modern termesztés- és tartástechnológiák ismereteivel és a technológiák megvalósításához 

szükséges környezetbarát szemlélettel. Ismerjék meg a gazdálkodás alapjait, rendelkezzenek 

az önálló vállalkozás indításához szükséges munkaügyi-, pénzügyi- és jogi ismeretekkel. 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Természetismeret 

Növények szervei, életműködése, talajok jellemzői 

Állatok rendszerezése, jellemzőik, állati szervezet felépítése  

 

Témakörök  

Növénytermesztési alapismeretek                 36 óra 

A mezőgazdaság ágazatai és szerkezete 

Az ágazatra ható természeti- és társadalmi tényezők 

A virágos növény szervei 

A növények életműködése, tápanyag és vízfelvétele 

A növények növekedésesének és fejlődésének külső és belső feltételei 

A termesztett növények morfológiája és szaporítása 

A talaj kialakulása, szerkezete, fizikai-, kémiai- és biológiai tulajdonságai, talajtípusok 

Talajművelés célja, alapműveletei és módjai 

A szántás minőségi követelményei 

Talajművelési rendszerek 

Tápanyag visszapótlás jelentősége, szerves és műtrágyák 

Tápanyagok szerepe a növények fejlődésében 

A szerves- és műtrágyázás technológiája 

A vetőmagvak értékmérő tulajdonságai, vetés jellemzői, vetési módok 

Öntözés jelentősége, öntözési módok 

Növényi kártevők és kórokozók 

A növényvédelem jelentősége, módjai, vegyszeres növényvédelem 

A növények betakarítása, tárolása 

  

Szántóföldi növények termesztése                 40 óra 
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Az őszi búza jelentősége, alaktana és fejlődése, igényei 

Az őszi búza termesztéstechnológiája 

A rozs jelentősége, alaktana és fejlődése, igényei 

A rozs termesztéstechnológiája 

A tritikale jelentősége, igényei, előveteménye, termesztéstechnológiája 

Az árpa termesztésének jelentősége, igényei, őszi és tavaszi árpa  

termesztés-technológiája 

A zab jelentősége, igényei, előveteménye, termesztéstechnológiája 

A kukorica termesztésének jelentősége, alaktana és fejlődése, igényei 

A kukorica elő- és utóveteményei, termesztéstechnológiája 

Hüvelyes növények (borsó, szója csillagfürt, bab) termesztésének jelentősége, 

termesztéstechnológiája 

Az őszi káposztarepce jelentősége, igényei, termesztéstechnológiája 

A napraforgó jelentősége, igényei, termesztéstechnológiája 

Pillangós virágú szálastakarmány növények jelentősége, alaktana és fejlődése, igényei, 

termesztéstechnológiája 

Burgonya jelentősége, termesztéstechnológiája 

Cukorrépa jelentősége, termesztéstechnológiája 

Egyéb tájjellegű növények termesztéstechnológiája 

Rét- és legelőgazdálkodás jelentősége, növényállománya 

Gyepek telepítése, ápolása, használata 

Zöldségtermesztés jelentősége, a zöldségek csoportosítása, termesztéstechnológiák 

Gyümölcstermesztés jelentősége, a gyümölcsök csoportosítása, termesztéstechnológiák 

Szőlőtermesztés jelentősége, termesztéstechnológiája 

Állattenyésztési ismeretek                  32 óra 

Az állati test felépítése, szervrendszerek 

Az állat testtájai, értékmérő tulajdonságok 

Az állatok szaporodása 

Tenyésztési alapfogalmak, tenyésztési munka feladatai 

Az állatok szaporodása 

A takarmányok csoportosítása, jellemzői 

A takarmányok tartósítása, tárolása, előkészítése 

Az etetés-, itatás technológiája 

A szarvasmarha értékmérő tulajdonságai, szarvasmarha fajták 

A szarvasmarhák tenyésztése, szaporítása, elhelyezése, felnevelése, takarmányozása 

A juh értékmérő tulajdonságai, juhfajták (hús- és gyapjútermelés) 

A juhok szaporítása, felnevelése, takarmányozása, elhelyezése 

A ló értékmérő tulajdonságai, lófajták, tenyésztése 

A sertés értékmérő tulajdonságai, sertésfajták 

A sertések tenyésztése és szaporítása, takarmányozása 

A sertés elhelyezése, hizlalása 

A baromfifélék értékmérő tulajdonságai 
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A tyúk tenyésztése, tojás termelése 

Pecsenyecsirke tartástechnológiája 

Keltetők és berendezéseik 

 

Gazdálkodási ismeretek                   16 

Gazdasági alapfogalmak 

Az árugazdaság és a piac jellemzői, piac szereplői 

A kereslet, kínálat törvénye 

A vállalkozás fogalma, egyéni vállaklozás beindításának feltételei 

A gazdasági társaságok és a társas vállalkozások jellemzői 

Szerződések típusai, alaki- és tartalmi követelményei 

Agrárintervenciós rendszer jelentősége, területei 

A termőföld hasznosítása és védelme  

Termőfölddel kapcsolatos támogatások 

Munkaviszony, munkaszerződés 

Munkavégzéssel kapcsolatos fogalmak, munkáltató, munkavállaló jogai, kötelességei 

Társadalombiztosítással kapcsolatos fogalmak és szabályok 

A pénz szerepe a piacgazdaságban, pénzügyi szolgáltatások, pénzforgalom módjai 

Hitelek fajtái, felvétele, hitelképesség 

Az adó fogalma, funkciói, csoportosítása 

Adózásra vonatkozó szabályok 

Bizonylat fogalma, alaki- és tartami kellékei, 

Bizonylatok kitöltése 

Üzleti terv készítésének célja, tartalmi követelményei 

A marketing jelentősége, piackutatás, piacelemzés,  

 

A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

A modulhoz tartozó tantárgyi témakörönként, a tudásszint értékelése írásban történő 

számonkéréssel, valamint a tananyag részek rendszeres szóbeli feleltetéssel. 

A diszgráfiás tanulók írásbeli számonkérése helyett szóban történik. 

50%-ig                                   elégtelen 

51-60%-ig                              elégséges 

61-70%-ig                              közepes 

71-80%-ig                              jó 

81-100%-ig                            jeles 

 

A 11048-12 azonosító számú 
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Agrárgépészeti alapfeladatok 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

1. Szakmai alapozó ismeretek tantárgy       72 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék az agrárgépészetben alkalmazott anyagok előállítását, tulajdonságait, 

felhasználási területeit. Ismerjék meg a műszaki ábrázolás módjait, szabályait. Képesek 

legyenek értelmezni axonometrikus- és alkatrész rajzokat, elkészíteni egyszerű alkatrészek 

felvételi vázlatát, műhelyrajzát. Ismerjék a gépelemek típusait, alkalmazási területeit, 

ábrázolását és méretmegadását. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Természetismeret 

Anyagok csoportosítása, tulajdonságai 

Matematika 

Geometria, síkidomok szerkesztés 

Rajz 

Testek vetületi ábrázolása 

 

Témakörök  

Anyagismeret         22 óra 

Ipari anyagok csoportosítása, alkalmazási területe 

Vasfémek tulajdonságai alkalmazási területe 

A vasgyártás, nagyolvasztó termékei 

Az acélgyártás célja, acélgyártási eljárások 

Acélok ötvözése, ötvöző anyagok hatása 

Az öntöttvas gyártása, öntöttvasak alkalmazása 

Az acélok csoportosítása, jelölése, alkalmazási területei 

Az acélok hőkezelése, hőkezelés célja, szakaszai 

Hőkezelési eljárások (lágyítás, edzés, nemesítés) 

Könnyűfémek és ötvözetei 

Az alumínium tulajdonsága, előállítása, alkalmazási területei 

Magnézium, titán tulajdonságai alkalmazási területei 

Színesfémek és ötvözetei 

A réz tulajdonságai, ötvözetei, alkalmazási területei 

Az ón tulajdonságai, ötvözetei, alkalmazási területei 

A horgany, az ólom tulajdonságai, alkalmazási területei 

Nem fémes gépészeti anyagok 
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A fa tulajdonságai, felhasználási területei 

Műanyagok tulajdonságai, csoportosítása 

Természetes alapú műanyagok, a gumi gyártása alkalmazási területei 

Mesterséges alapú műanyagok fajtái, alkalmazási területei 

Szigetelő anyagok csoportosítása, anyaga, alkalmazási területe 

Tömítő anyagok típusai, anyaga, műszaki alkalmazási területe 

Köszörű és csiszolóanyagok, köszörű és vágókorongok 

Üzemanyagok tulajdonságai, alkalmazási területe 

Kenőanyagok csoportosítása, tulajdonságai, alkalmazási területei 

Az agrárgépészetben alkalmazott egyéb anyagok 

A korrózió elleni védekezés módjai, anyagai és eszközei 

Átmeneti és tartós korrózióvédelmi technológiák 

  

Géprajz          28 óra 

Rajzeszközök és használatuk 

Alaki és formai ismeretek 

Szabványok, méretarány, vonalfajták  

Méretmegadás elemei, szabványírás, rajztechnikai követelmények 

Síkmértani szerkesztések 

Műszaki ábrázolás módjai, alkalmazás területei 

Vetületi ábrázolás három képsíkban 

Síklapú testek, forgástestek vetületi ábrázolása 

Csonkolt testek vetületi ábrázolása és méretezése 

Axonometrikus ábrázolás jellemzői, alkalmazási területei, axonometrikus ábrázolási módok 

Testek axonometrikus ábrázolása 

A nézeti ábrázolás, ábrázolási szabályok 

Metszeti ábrázolás, metszetben rajzolt vetületek 

A metszeti ábrázolás szabályai 

Metszetek fajtái, alkalmazási területei 

Alkatrészek rajzolása különböző metszetekkel 

Nem metszhető alkatrészek 

Mérethálózat, különleges méretmegadások, egyszerűsítések 

A mérethálózat felépítése, méretmegadás szabályai 

A mérettűrések elhelyezkedése, megadása műszaki rajzokon 

Az illesztés alapfogalmai, illesztési rendszerek és jelölésük 

Alak- és helyzettűrések 

Rajzolvasás, axonometrikus alkatrészrajzok 

Felvételi vázlat készítésének menete, lépései 

 

Gépelemek          22 óra 

A gépelemek fogalma, csoportosítása 



607 

 

Kötőgépelemek 

Csavarok, csavarkötések, alátétek 

Kötőcsavarok, csavaranyák, csavarbiztosítások típusai, méretei 

Csavarmenetek, csavarkötések ábrázolása, csavarmenetek méretmegadása 

Csapszegkötések feladata, alkalmazási területe, csapszegek fajtái 

Rögzítőgyűrűk tengelyeken és furatokban 

Tengelykötések feladata, típusai, jellemzői 

Tengelykötések, ékek, reteszek méretmegadása 

Szegecskötések alkalmazása, fajtái, szegecsek 

A szegecskötések ábrázolása, méretezése 

Hegesztett- és ragasztott kötések ábrázolása, méretmegadása 

Forgást közvetítő gépelem csoportosítása, alkalmazási területei 

Tengelyek feladata, csoportosítása, ábrázolása, méretmegadása 

Csapágyak feladata, csoportosítása, alkalmazási területei 

Sikló csapágyak jellemzői, ábrázolása, méretmegadása 

Gördülő csapágyak fajtái, alkalmazási területei, ábrázolása, méretmegadása 

Csapágyak rögzítése, kenése 

Tengelykapcsolók feladata csoportosítása, alkalmazási területe 

Oldható tengelykapcsolók típusai alkalmazási területei, működésük 

Biztonsági tengelykapcsolók 

Forgást átszármaztató gépelemek 

A szíjhajtás jellemzői, alkalmazási területei, ékszíjak 

A lánchajtás jellemzői, alkalmazási területei 

Fogaskerékhajtás alkalmazási területei, fogazatok jellemző méretei   

Mozgást átalakító gépelemek 

Fékszerkezetek feladata, csoportosítása 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. A modulhoz tartozó 

tantárgyi témakörönként, a tudásszint értékelése írásban történő számonkéréssel, valamint a 

tananyag részek rendszeres szóbeli feleltetéssel. 

Géprajz feladatok: 4 db. rajz beadása /vetületi, axonometrikus, metszeti ábrázolások/  

A diszgráfiás tanulók írásbeli számonkérése helyett szóban történik. 

50%-ig                                   elégtelen 

51-60%-ig                              elégséges 

61-70%-ig                              közepes 

71-80%-ig                              jó 

81-100%-ig                            jeles 
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2. Szakmai alapozó gyakorlatok tantárgy            270 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a fémek megmunkálásának módjait, eszközeit és gépeit. 

Alkalmazás szinten sajátítsák el a fémek alakításának, kézi- és gépi megmunkálásának 

módjait és technológiáit. Képesek legyenek önállóan egyszerű munkadarabokat, gépelemeket 

elkészíteni műhelyrajz alapján. Ismerjék meg a fémipari kötések fajtáit, készítését, javítását, a 

fémek korrózió elleni védelmét. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakmai alapozó ismeretek témakörei 

 

Témakörök  

 

Fémmegmunkálás előkészítő munkaműveletei     36 óra 

A fémek megmunkálásának alapműveletei 

Fémmegmunkálás kéziszerszámai, azok kialakítása, használata 

Szerszámok munkaasztalon 

A mérés követelményei, fizikai mennyiségek, mértékegységek 

A mérőeszközök típusai, alkalmazási területei, használatuk 

Mérési hibák, mérési jegyzőkönyvek 

Az előrajzolás jelentősége, eszközei, munkaműveletei 

Előrajzolás síkban és térben 

A befogóeszközök feladata, fajtái, használatuk 

Fémek csoportosítása, alkalmazási területei 

Acélok csoportosítása, felhasználása, tulajdonságai, megmunkálhatósága 

 

Kézi- és gépi forgácsolás        108 óra 

Kézi forgácsolás  

A forgácsoló szerszámok élszögei, csoportosításuk 

Faragás, vágás műveletei, szabályai 

A vágók fajtái, alkalmazási területei 

A fűrészelés munkaműveletei, szabályai, fűrész keretek, fűrészlapok 

A reszelők felépítése, csoportosítása, alkalmazási területei 

A reszelés munkamenete, szabályai 

Gépi forgácsolás 

A fúrás és süllyesztés folyamata, alkalmazása, szerszámai 

Csigagóró anyaga, részei, méretei, köszörülése 
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A fúrógépek típusai, használatuk szabályai 

A fúrás és süllyesztés munkaműveletei 

A köszörű korongok anyaga, kialakítása, méretei, felszerelése 

A köszörűgépek használatának szabályai 

A hántolás célja, eszközei, munkamenete 

A csiszolás célja, munkaműveletei, csiszolóanyagok 

Dörzsárazás célja, munkaműveletei, dörzsárak típusai 

A menetvágás szerszámai és eszközei 

A menetmetszés, menetfúrás munkaműveletei 

Egyetemes esztergagép szerkezeti részei, esztergakések 

A munkadarab és a kés befogása, az esztergálás munkamenete 

Maró-, gyalu- és köszörűgépek alkalmazási területe, szerkezeti kialakítása 

Munkadarabok, gépelemek készítése műhelyrajz alapján 

Kézi- és gépi fémmegmunkálás során betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok 

 

A fémek alakítása         72 óra 

A fémek hidegalakítása 

A nyírás folyamata, alkalmazási területe 

Kézi és karos lemezvágó ollók típusai használatuk 

Egyengetés, hajlítás szerszámai és eszközei 

Lemezek, huzalok, idomacélok, csövek egyengetése, hajlítása 

A fémek melegalakítása 

A kovácsolás célja, eszközei és szerszámai 

A kovácsolás alapműveletei és szabályai 

A hőkezelés célja, szakaszai, eszközei 

Az acélok hőkezelése, edzés, megeresztés, lágyítás 

Kötések készítése 

A csövek, csőkötések, szerelvények, csőkötések készítése 

Csavarkötések alkalmazása, csavarok, csavaranyák, alátétek, csavarbiztosítások 

Csavarkötés készítésének munkaműveletei 

Ék- és reteszkötések, csapszegek alkalmazása, szerelése 

Ékek, reteszek, csapszegek készítése  

A szegecselés alkalmazási területe, szerszámai és eszközei, szegecsek fajtái 

Szegecselés munkaműveletei, szegecselési hibák, szegecskötések oldása 

A forrasztott kötés jellemzői, anyagai és eszközei 

A lágyforrasztás végrehajtása 

Ragasztott kötések jellemzői, a ragasztás anyagai, munkaműveletei 

Munkadarabok, gépelemek készítése műhelyrajz alapján 

Gépelemek, szerelése, tisztítása, javítása 

Korrózióvédelem anyagai, eszköze, módjai 

A fémek alakítása során betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok. 
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A képzés javasolt helyszíne  

Fémmegmunkálás tanműhely, kovácsműhely 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

A tanulási nehézségekkel rendelkező tanulók a gyakorlati feladataik megoldásához a szakértői 

véleményben szereplő többlet időkeretet kell biztosítani. 

A feladatok értékelése: 

50%-ig                                   elégtelen 

51-60%-ig                              elégséges 

61-70%-ig                              közepes 

71-80%-ig                              jó 

81-100%-ig                            jeles 

 

 

Összefüggő szakmai gyakorlat  

 

I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

1/9. évfolyamot követően 140 óra 

2/10. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell, az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

11046-12 Erőgépek Mezőgazdasági erőgépek gyakorlat 

Mezőgazdasági erőgépek 

Karbantartás, üzemeltetés 

 

11048-12 Agrárgépészeti alapfeladatok 

Szakmai alapozó gyakorlatok 

A fémek alakítása 

 

11045-12 Mezőgazdasági gépek 

üzemeltetése 

 

 

 

 

 

Gépüzemeltetés gyakorlat 

Talajművelés gépei 

Arató-cséplő gépek 

Szemestermény utókezelés gépei 

Növényvédelem- és öntözés gépei 

Szálastakarmány-betakarítás gépei 

Szállítás-anyagmozgatás gépei 
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11046-12 Erőgépek* 

*Három évfolyamos oktatás esetén a 9. évfolyamot követően 

Mezőgazdasági erőgépek gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Mezőgazdasági erőgépek 

Mezőgazdasági erőgépek fő szerkezeti egységei, azok feladata, szerkezeti kialakítása 

Traktorok kapcsoló és kezelőszervei, azok használata 

Mezőgazdasági erőgépek vonó és függesztőszerkezetének szerkezeti kialakítása, 

előkészítése 

Mezőgazdasági erőgépek napi karbantartása 

Mezőgazdasági erőgépek indítása 

Mezőgazdasági erőgépekkel történő mozgás (elindulás, megállás, irányváltoztatás, tolatás) 

Mezőgazdasági erőgépek karbantartása, üzemeltetése során betartandó munka- tűz-, és 

környezetvédelmi szabályok 

 

Karbantartás javítás 

A karbantartás jelentősége, kezelési-karbantartási utasítások 

Napi karbantartás munkaműveleti (motor indítása ellőtt, indítás után, munka közben, 

munka befejezését követően) 

Mezőgazdasági gépek tisztítása, mosása 

Mezőgazdasági erőgépek napi- és időszakos karbantartása 

Mezőgazdasági erőgépek szerkezeti egységeinek javítása, beszabályozása, tömítések, 

szűrők cserje, kenőanyagok cseréje 

Mezőgazdasági erőgépek indítása, működésének ellenőrzése próbaüzemeltetéssel 

Mezőgazdasági erőgépek kezelése, karbantartása, üzemeltetése során betartandó munka-, 

tűz- és környezetvédelmi szabályok 

 

11048-12 Agrárgépészeti alapfeladatok * 

*Három évfolyamos oktatás esetén a 9. évfolyamot követően 

 

Szakmai alapozó gyakorlatok tantárgy 

 

Témakörök 

 

A fémek alakítása        

Lemezek, huzalok, idomacélok, csövek egyengetése, hajlítása 

Csövek, csőkötések, szerelvények, csőkötések készítése 

Csavarkötések alkalmazása, csavarok, csavaranyák, alátétek, csavarbiztosítások 

Csavarkötés készítésének szerszámai és munkaműveletei 

Ék- és reteszkötések, csapszegek alkalmazása, szerelése 

Ékek, reteszek, csapszegek készítése  
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A forrasztott kötés jellemzői, anyagai és eszközei 

Egyszerű munkadarabok, gépelemek készítése műhelyrajz alapján 

Gépelemek, szerelése, tisztítása, javítása 

Korrózióvédelem anyagai, eszköze, módjai 

Mezőgazdasági gépek korrózióvédelme 

A fémek alakítása során betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok. 

 

11045-12 Mezőgazdasági gépek üzemeltetése * 

*Három évfolyamos oktatás esetén a 10. évfolyamot követően 

 

Mezőgazdasági gépek üzemeltetése tantárgy 

 

Témakörök 

 

Talajművelés gépei      

Mezőgazdasági erőgépek munkagép kapcsoló szerkezetei, azok feladata, előzetes 

beszabályozása 

Mezőgazdasági erőgépek kezelőszervei, működtetésük 

Eke összekapcsolása az erőgéppel előzetes beállítása 

Szállítási- és munkahelyzetbe történő állítás 

Szántás váltvaforgató és ágyekével 

Ekék karbantartása, kopó alkatrészek cseréje, javítása 

Tárcsás talajművelő gép összekapcsolása az erőgéppel, beállítása 

Tárcsa szállítási- és munkahelyzetbe állítása 

Üzemeltetési jellemzők (mozgásmód) megválasztása 

Függesztett-, vontatott tárcsák üzemeltetése, tárcsa munkájának ellenőrzése 

Tárcsás talajművelő gépek karbantartása, javítása 

Kultivátorok, középmélylazítók, altalajlazítók üzemeltetése 

Üzemeltetési dokumentációk (menetlevél, szállítólevél) vezetése 

Talajművelő gépek összekapcsolása, szállítása, üzemeltetése során betartandó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi szabályok 

 

Arató-cséplő gépek       

 

Arató-cséplő gépek napi- és időszakos karbantartása javítása 

Arató-cséplő gépek előkészítése üzemeltetésre, előzetes beszabályozása 

Arató-cséplő gépek közúti szállítása (szállítási helyzet) 

Adapter felkapcsolása, munkahelyzetbe történő állítás 

Üzemeltetési jellemzők megválasztása, kezelőszervek működtetése, kapcsolási sorrendje 

Arató-cséplő gép üzemeltetése kalászos gabona betakarításakor, üzemeltetés szabályai 

Szemveszteség, magtisztaság ellenőrzése, beállítások korrigálása 

Üzemzavar jellegű hibák felismerése, azok elhárítása 

Üzemeltetési dokumentációk (menetlevél, szállítólevél) vezetése 
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Szemveszteség, magtisztaság ellenőrzése, beállítások korrigálása 

Arató-cséplő gépek, előkészítése, közúti szállítása és üzemeltetése során betartandó munka-, 

tűz- és környezetvédelmi szabályok 

 

Szemes termény utókezelésének gépei   

Összetett magtisztító gép előkészítése, előzetes beszabályozása 

Rosták megválasztása és cseréje, szélcsatornák beszabályozása 

Összetett magtisztító gép üzemeltetése, magtisztaság ellenőrzése 

Magtisztító gépek karbantartása, javítása 

Szemestermény szárítóberendezések előkészítése és üzemeltetése 

Szemnedvesség ellenőrzése, mérése 

Szemestermény szárítók karbantartása és javítása 

Magtisztító gépek és szemestermény szárítók üzemeltetésének munka- és tűzvédelmi 

szabályai  

 

Növényvédelem és öntözés gépei   

Permetezőgépek tisztítása, karbantartása, javítása 

Permetezőgépek előkészítése üzemeltetésre, szórófejek megválasztása, kiszórt mennyiség 

beállítása 

Permetezőgépek szállítási- és munkahelyzete 

Üzemeltetési jellemzők megválasztása, szántóföldi és favédelmi permetezőgépek 

üzemeltetése 

Növényvédő gépek karbantartása, javítása 

Üzemeltetési dokumentációk (menetlevél, szállítólevél, permetezési napló) vezetése 

Permetezőgépek előkészítése, üzemeltetése során betartandó munka- és környezetvédelmi 

előírások 

Öntözőberendezések előkészítése üzemeltetésre, összeszerelése 

Esőztető öntözőberendezés üzemeltetése, áttelepítése 

Öntözőberendezések előkészítése és üzemeltetése során betartandó munka- és 

környezetvédelmi előírások 

 

Szálastakarmány betakarítás gépei   

Kaszálógépek összekapcsolása az erőgéppel, előzetes beállítása 

A kaszálógépek szállítási- és munkahelyzete 

Függesztett- és vontatott kaszálógépek üzemeltetése 

Rendkezelő gépek előkészítése üzemeltetésre 

Rendkezelő gépek beállítása és üzemeltetése 

Hasáb bálát készítő gépek előkészítése üzemeltetésre, szállítási- és munkahelyzet 

Hasáb bálát készítő gépek beszabályozása, zsineg befűzése, üzemeltetése 

Körbálázók gépek beállítása, zsineg befűzése, üzemeltetése 

Bálázó gépek üzemzavar jellegű hibái, azok elhárítása 

Szálastakarmány betakarító gépek karbantartása, javítása 

Szálastakarmány betakarító gépek, előkészítése, karbantartása és üzemeltetése során 
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betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok 

 

Szállítás-anyagmozgatás gépei 

Általános rendeltetésű pótkocsik összekapcsolása az erőgéppel, közlekedésbiztonsági 

szerelvények ellenőrzése, hibák elhárítása 

Pótkocsi megrakása, közúti szállítása, ürítése 

Pótkocsik összekapcsolása, karbantartása, üzemeltetése során betartandó munka- és 

tűzvédelmi szabályok 

Folyamatos üzemű szállító- és rakodógépek előkészítése üzemeltetésre, üzemeltetésük 

szabályai 

Anyagmozgató gépek karbantartása, javítása 

Üzemeltetési dokumentációk (menetlevél, szállítólevél) vezetése 

Pótkocsik összekapcsolása, karbantartása, üzemeltetése során betartandó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi szabályok 

 

Az összefüggő szakmai gyakorlat értékelése:  

A tanulóknak kötelező a gyakorlati napló vezetése. 

A naplóban rögzíteni kell a gyakorlat pontos helyét, időpontját, kezdésének és befejezésének 

óráját és percét, az ellátott munka megnevezését, a gyakorlatvezető nevét valamint a 

gyakorlati munka rövid leírását. 

 

Ágazati közös tartalmak a 3 éves szakképzésben 

A 11499-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás II.  

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

Foglalkoztatás II. tantárgy 15 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

Témakörök 

Munkajogi alapismeretek 4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, 

munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, 

munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége 

(vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 
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Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési formák az 

új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-

kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői 

jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 

munka. 

 

Munkaviszony létesítése 4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és 

határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, 

elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó 

járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, 

biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és 

munkaviszony. 

 

Álláskeresés 4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai 

önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím 

és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az 

Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 

álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

Munkanélküliség 3óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő 

nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb 

kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás 

szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, 

kiemelten a munkaközvetítés. 
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Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás 

főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, 

mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, 

megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és 

pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint.. 

 

A 11497-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai 

vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű alapadatokat 

tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló idegen nyelvű szakmai 

irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.  

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a mondatszerkesztési 

eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi 

élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva 

valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 
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Témakörök 

Nyelvtani rendszerezés 1 8 óra 

A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) vonatkozó 

igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz kapcsolódóan az 

állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó egyszerű mondatokban történő válaszok megfogalmazása. 

A témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá válik a munkavégzés során az elvégzendő, 

illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az 

elvégzendő munka elért eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések 

megértésére, valamint a helyes igeidő használattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz 

reagálni. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők helyes és 

pontos használata révén fog megvalósulni. 

Nyelvtani rendszerezés 2 10 óra 

A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a jelen idejű 

feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, szükségesség) - használata révén a 

diák képes lesz egzaktabb módon idegen nyelven bemutatkozni szakmai és személyes 

vonatkozásban egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún idegen 

nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 3 alapvető igeidő, a segédigék által 

biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés, a szórend alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. 

Nyelvi készségfejlesztés 24 óra 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése 

fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az 

idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 alapvető társalgási témakörön keresztül 

valósul meg. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját 

meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák 

koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik 

az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának 

képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, 

kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés 

hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- étkezés, szállás 
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Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely 

során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

Munkavállalói szókincs 20 óra 

(Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása) 

A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör elsajátítása után 

lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű mondatokban, megfelelő nyelvi 

tartalmi koherenciával tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör 

tananyagának elsajátítása révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi 

országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja 

azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára 

vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. 

 

A képzés javasolt helyszíne  

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a másik fele pedig számítógépes 

tanteremben, hiszen az oktatás jelentős részben digitális tananyag által támogatott 

formában zajlik. 

A tantárgy értékelésének módja 

A szakmai programban meghatározott értékelési rendszer szerint. 

 


