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Kormány rendelet alapján készült mellékelt helyi tantárgyi tanterveket 2020. szeptember 1-jétől 
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HELYI TANTERV 
MAGYAR NYELV ÉS MAGYAR IRODALOM  

8. évfolyam 
 

TANTÁRGYI BEVEZETŐ 
 
Az alapfokú képzés második szakaszában, az 5–8. évfolyamon, a nevelésnek-oktatásnak 
többszörös feladata és célja van:  
  

• cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember 
kapcsolatát. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai 
értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Korosztályuknak 
megfelelően tudják értelmezni múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. A tanulókat 
fel kell készíteni arra, hogy ennek a kulturális hagyománynak értői és később formálói 
legyenek.  
 

• Elengedhetetlen, hogy ebben a képzési szakaszban a tanulók biztos szövegértésre 
tegyenek szert. 
 

• Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, s váljanak olvasó emberekké. Olyan olvasó 
emberekké, akik a képzési szakasz végére már a művek elsődleges jelentése mögé 
látnak, azaz többféle olvasási és értelmezési stratégiával rendelkeznek, az általuk 
olvasott szövegeket képesek mérlegelve végiggondolni. Össze tudják kapcsolni a már 
meglévő ismereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális szövegek tartalmával, képesek 
meglátni és kiemelni az összefüggéseket. 
 

• Cél a gondolkodásra tanítás – a tanulók kíváncsiságának és alkotókedvének 
megtartásával. 
 

• A tantárgy tanításának kiemelt célja a tanulók műveltségi szintjének folyamatos 
növelése, melynek révén korosztályuknak, érettségüknek megfelelő ismeretekkel 
rendelkeznek, s ezeket az ismereteket rendszerben látják, értelmezni tudják azokat. 
 

• Kreativitásuk olyan szintű fejlesztése, hogy az általuk tanult műfajokban, 
szövegtípusokban – a magyar nyelv és helyesírás szabályait tudatosan alkalmazva – 
képesek legyenek rövid szövegeket alkotni. Fejlődjék szókincsük, kifejezőkészségük. Az 
egyéni képességeikhez mérten tagolt, rendezett, áttekinthető írásképpel, egyértelmű 
javításokkal alkossanak megfelelő tartalmú és szerkezetű, hagyományos és digitális 
fogalmazásokat. Fejlődjék digitális kompetenciájuk. 
 

• Cél, hogy a diákok különböző kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban is 
helyesen, szabatosan ki tudják fejezni önmagukat. Az anyanyelvi ismeretek 
mindenekelőtt a nyelvhasználat tudatosítását és fejlesztését szolgálják, ide értve a 
tudatos szövegértési stratégiák kialakítását és a kommunikációs helyzethez illő 
megnyilatkozást, a toleráns nyelvhasználatot. 
 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

 

• Ismerjék a tananyag által előírt memoritereket, azokat értőn elő tudják adni. 

• Elérendő cél az önfejlesztés igényének kialakítása a tanulókban. Az irodalmi művek 
sokfélesége biztosítja kíváncsiságuk felkeltését és megtartását, önmaguk megértésének 
lehetőségét. 
 

• Kiemelt feladat a tanulók segítése a tanulás tanulásában 
 

• Az irodalom tantárgy fejlesztési céljai jórészt összehangolhatók: az alaptantervben 
meghatározott hat fő fejlesztési területből (anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek; 
irodalmi kultúra, irodalmi ismeretek szövegértés; szövegalkotás; olvasóvá nevelés; 
mérlegelő gondolkodás, véleményalkotás) négy mindkét tantárgy keretében 
fejleszthető. 

 

• Az irodalom tanítása nemcsak műveltségátadást, kompetenciafejlesztést jelent, 
hanem érzelmi nevelést is. A diákok személyes boldogulásának, együttműködési 
képességeinek, társadalmi beilleszkedésének, kulturált viselkedésének érzelmi 
fejlődésük az alapja.  

• A tanulók irodalmi fogalomtárának folyamatos bővítésekor, figyelembe kell venni a 
korosztály általános kognitív, érzelmi, érdeklődési sajátosságait. 

 

• Az irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik.  A tantárgyi 
koncentráció kialakítása a tantárgyi struktúra egyik elve. Bizonyos irodalmi témakörök 
feldolgozásához ajánljuk a művek filmes vagy színházi adaptációjának beépítését az 
órai munkába vagy a házi feladatba. 

 

• Az órakeret minimum 80%-át a törzsanyagra kell fordítani. Az órakeret 20%-át a 
szaktanár választása alapján a tananyagok mélyebb, sokszínűbb tanítására, 
ismétlésre, gyakorlásra vagy a tanórán kívüli tudásszerzésre (múzeumlátogatás, 
színházi előadás megtekintése, előadó meghívása), kompetenciafejlesztésre, 
projektmunkák megalkotására lehet felhasználni. A választást segítő javaslatok a 
részletesen szabályozott kötelező törzsanyag mellett találhatók. 
   

• Az irodalom tantárgy kötelező törzs anyagában csak lezárt, biztosan értékelhető 
életművek szerepelnek. Ezen felül, a választható órakeret terhére a tanár szabadon 
beilleszthet kortárs alkotókat, műveket a tananyagba. 
 

• Ha a szaktanár úgy ítéli meg, hogy az órakeret 100%-át a törzsanyag tanítására kell 
fordítania, lemondhat a választás lehetőségéről.  
 

A törzsanyag órai feldolgozása kötelező.  
Az órakeret megoszlása a következőképpen alakul: 
 

• A Nat alapján álló törzsanyag és az azt kiegészítő tartalmak, választható, ajánlott 
témák, művek 

• A törzsanyag 
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o A témakörökben megadott művek a Nat-ban megfogalmazott tanulási 
eredmények elérését biztosítják. 

• A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 
o A törzsanyagon felüli ajánlott témák, művek elősegítik a pedagógus 

választását a helyi sajátosságoknak, az osztály érdeklődésének megfelelően. 
 

• A törzsanyagot jelentő témákra, művekre, tevékenységekre szánt órák nem vonhatók 
össze a szabadon választott témák, művek értelmezésére szánt órákkal. Az ajánlott, 
illetve választott témákra szánt órakeretet a pedagógus akkor használhatja fel, ha a 
törzsanyagot már feldolgozta a diákokkal. 

 

• A tananyag felépítésében is kettős szervező elv érvényesül. A képzési szakasz első 
felében (5–6. osztály) témák, motívumok uralják a tananyagot. Ezek biztosítják az 
egyes tanulási szakaszok közötti átmenetet, az alapkompetenciák és a gondolkodás 
fejlesztését.  
 

• A képzési szakasz második felében (7–8. osztály) cél, hogy a tanulók megismerjék a 
magyar és a világirodalom nagy korszakait, művelődéstörténeti szakaszait, az 
irodalmat a történelmi-társadalmi folyamatok részeként is lássák, és ismereteiket 
össze tudják kötni más tantárgyak tananyagaival. Ebben a képzési szakaszban válik 
feladattá az irodalmi műfajok megismerése és a műfaji sajátosságok, elbeszélésmódok 
felismerése. Ekkor ismerkednek meg az alapvető verstani és stilisztikai 
jellegzetességekkel is. 

 
II. AZ ÓRASZÁMOK KERETTANTERVI AJÁNLÁSA ÉS HELYI MEGVALÓSULÁSA 
 
Az 5–6. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyak alapóraszáma: 272 óra 
A Nemzeti alaptantervben előírt minimum 4-4 óra javasolt elosztása: 2 magyar nyelv, 2 
irodalom. 
A 7–8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyak alapóraszáma: 204 óra. 
A Nemzeti alaptantervben előírt minimum 3-3 óra javasolt elosztása: 1 magyar nyelv, 2 
irodalom. 
A nyelvtan óraszámai úgy értendők, hogy minden témakör kiemelt feladata az írásbeli és 
szóbeli szövegértés és szövegalkotás folyamatos fejlesztése.  
Magyar nyelvből a 8. évfolyamon félévkor a tanulók anyanyelvi ismereteit záró felméréssel 
kell értékelni.  
A magyar nyelv és irodalom tantárgyak óraszámainak megoszlása az egyes évfolyamokon a 
következő:  

 

évfolyam kerettanterv 
 

helyi megvalósulás 

óraszám nyelv irodalom óraszám nyelv irodalom 

5. 4/hét 2/hét 2/hét 4,5/hét 2,5/hét 2/hét 

6. 4/hét 2/hét 2/hét 4,5/hét 2,5/hét 2/hét 

7. 3/hét 1/hét 2/hét 3,5/hét 1,5/hét 2/hét 

8. 3/hét 1/hét 2/hét 4/hét 2/hét 2/hét 
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IV. BEVEZETŐ AZ 7-8. ÉVFOLYAM OKTATÁSÁHOZ 
 
A 7–8. évfolyamon a tanulók a magyar nyelv rendszerének további szintjeit ismerik meg. A 
nyelvi oktatás középpontjában továbbra is a szövegértés és a szövegalkotás tanítása áll.  A 
tanult nyelvi szintek nyelvtani ismereteit a diákok a szövegek értelmezésében, a 
szövegalkotásban és az idegen nyelv tanulásában betöltött szerepük szerint vizsgálják. Ennek 
a tananyagnak a középpontjában az egyszerű és összetett mondatok, az állandósult 
szókapcsolatok állnak. A funkcionális nyelvhasználati ismeretek mellett a tanulók elhelyezik a 
magyar nyelvet a világ nyelvei között, tájékozódnak a magyar nyelv történetének főbb 
állomásairól, közben többféle szövegépítő eljárással, kommunikációs technikával találkoznak. 
 
A nyelvoktatásban fontos szerepet kap az egyéni fejlesztés. A tanulás tanítása (elemző 
olvasás, kulcsszavak, lényegkiemelés, vázlatírás, gondolati váz elkészítése, szövegalkotás) a 
magyar nyelv és irodalom tanításának is lehetősége és feladata.  
Az irodalomoktatásban a 7–8. évfolyamon a tanulók – életkori sajátosságaik, illetve korábbi 
tanulmányaik alapján képessé válnak arra, hogy megismerjék az európai és a magyar kultúra 
nagy korszakait, ezeknek a stílus- és művelődéstörténeti koroknak kiemelkedő alkotásait, és 
egyre hangsúlyosabbá válik a poétikai-retorikai ismeretek bővítése is. A 13–15 éves gyerekek 
már képesek arra, hogy ne csak fabuláris szinten értelmezzenek egy-egy szöveget, hanem 
tanári irányítással jelentésteremtésre is vállalkozzanak, és megértsék saját kultúrájuk 
történelmi adottságait, irodalmi törekvéseit.  
 
V. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (7-8.) HELYI TANTERV 
  
A nyelvtan óraszámai úgy értendők, hogy minden témakör kiemelt feladata az írásbeli és 
szóbeli szövegértés és szövegalkotás folyamatos fejlesztése. 
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Magyar nyelv 7. évfolyam 

(36 hét; éves óraszám: 54) 
TÉMAKÖRÖK 

NYELVTAN Kerettanterv 
(heti óraszám: 

1 óra) 
 

Helyi tanterv 
7. évf. 

(heti óraszám: 
1,5 óra) 

Szövegértés, szövegalkotás 3 3 

Mondat a szövegben – egyszerű mondat részei, 
az alá- és mellérendelő szószerkezetek, a 
szóösszetételek  

12 
 

12+2+7+18 

A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai, 
szóalkotási módok – játékos feladatokkal 

10  
 

10  

Könyvtárhasználat 2  2 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET (az órakeret 
maximum 20%-a) az intézmény saját döntése 
alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, 
tehetséggondozásra, illetve a tanár által 
választott alkotók, művek tanítására  

7 
 

(+2X1: témahetek) 

 

HELYI TÖBBLET: 0,5 ÓRA / HÉT                → 18 ÓRA   

Összes óraszám: 36 54 

TÉMAKÖR: Szövegértés és szövegalkotás  
ÓRASZÁM: 3 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 
A szövegtípusok műfaji, retorikai és stilisztikai jellemzőinek megismerése, áttekintése 

 
TANANYAGTARTALOM 
 

TÖRZSANYAG  
(óraszám 80%-a) 

 AJÁNLOTT TANANYAG   

I. Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban   

A szöveg megszerkesztettsége, szerkezeti 
egységei 
Szövegtípusok és műfaji, retorikai, 
stilisztikai jellemzői 
Az érv és a cáfolat 

Érvtípusok 
Egyenes érvelés, inverz érvelés          

FOGALMAK 
elbeszélés, leírás, jellemzés, érvelés, cáfolat 

TÉMAKÖR: Mondat a szövegben – az egyszerű mondat részei, az alá- és mellérendelő 
szószerkezetek, a szóösszetételek 
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Óraszám: 12+2+7+18  → 39 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
- A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 
- A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 
- A nyelv változásainak megfigyelése 
- A helyesírási készség fejlesztése 
- A mondatfajták azonosítása a közlési szándék szerint a beszélt és az írott nyelvben 
- Egyszerű mondat típusainak felismerése, elemzése 
- Az egyszerű mondat központozása 
- Az összetett szavak helyesírásának alapvető szabályai 
- A mellérendelő és az alárendelő szószerkezet fajtáinak megismerése, elemzése 
- A mondatrészek megtanulása (alany, állítmány, tárgy, határozók [időhatározó, 

helyhatározó, részeshatározó, mód- és állapothatározó, ok-és célhatározó, eszköz- és 
társhatározó, állandó határozó]), jelző [minőségjelző, birtokos jelző, mennyiségjelző, 
értelmező]  

- A szórend és a mondatjelentés kapcsolatának vizsgálata 
- A szó elsődleges jelentésének, illetve a metaforikus jelentésnek elkülönítése, tudatos 

alkalmazása  
- A főbb szóalkotási módok (szóösszetétel, szóképzés) ismerete 
- Az összetett szavak alapvető helyesírási szabályainak elsajátítása 
- Digitális és papíralapú iskolai helyesírási segédeszközök: szótárak és szabályzatok és 

helyesírási portálok önálló használata 
TANANYAGTARTALOM 
 

TÖRZSANYAG  
(óraszám 80%-a) 

 AJÁNLOTT TANANYAG   

II. Mondat a szövegben – egyszerű mondat részei, az alá- és mellérendelő 
szószerkezetek, a szóösszetételek 

A mondat a szövegben, a mondatok 
csoportosítása 

A mondatrészek és stilisztikai szerepük:         
       nominális és verbális stílus 
Vonzatok és mondatszerkezetek 
A vonzatok vizsgálata a tanult idegen 
       nyelvben, összevetése a magyar nyelv  
       sajátosságaival 
A szószerkezetek jelentéstömörítő szerepe, 
különös tekintettel az állandósult 
szókapcsolatokra 
A szóösszetételek jelentéstömörítő szerepe, 
különös tekintettel az állandósult 
szókapcsolatokra 
        

Az állítmány 

Az alany 

A tárgy 

Határozók 
Hely-, idő-, állapot- és módhatározó 

Eszköz-, társ-, részes-, ok-, cél-és állandó 
határozó 

A jelzők  
Minőség-,mennyiség-, birtokos és 
értelmező jelző) 

A mellé- és alárendelő szószerkezet 

Az egyszerű mondat szerkezete 

Az egyszerű mondat helyesírása 

Szóképzés 

Alárendelő szóösszetételek 

Mellérendelő szóösszetételek 
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FOGALMAK 
egyszerű szó, összetett szó, mondatrészek, szószerkezetek (alárendelő: alanyos, tárgyas, 
határozós, jelzős; mellérendelő: kapcsolatos, ellentétes, választó, magyarázó, következtető); 
szóösszetétel, szóképzés, szórend 

TÉMAKÖR: A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai, ritkább szóalkotási módok – 
játékos feladatokkal 

ÓRASZÁM: 10 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Az anyanyelv állandóságának és változásának tudatosítása 
A nyelv főbb változatainak megismertetése (köznyelv, irodalmi nyelv, csoportnyelvek) 
A nyelvek megjelenési formáinak ismerete 
A tanuló környezetében előforduló nyelvjárás néhány jellegzetességének megfigyelése 
A nyelvi tolerancia kialakítása, fejlesztése 
A tanuló környezetében előforduló nyelvváltozatok azonosítása 
Anyanyelv, idegen nyelv, nemzetiségi nyelv összevetése 

TANANYAGTARTALOM 
 

TÖRZSANYAG  
(óraszám 80%-a) 

 AJÁNLOTT TANANYAG   

III. A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai, ritkább szóalkotási módok – játékos 
feladatokkal 

A köznyelv és csoportnyelvek A nagy magyar nyelvjárások hangtani, 
szókészletbeli jellemzőinek összevetése 
digitális anyagok segítségével 
Torz mozaikszavak stílushatásai 

Nyelvjárások 

Ritkább szóalkotási módok 
Mozaikszók, ikerszók és szórövidülések 

FOGALMAK 
irodalmi nyelv, köznyelv, nyelvjárás, csoportnyelv, ifjúsági nyelv, jelnyelv 

TÉMAKÖR: Könyvtárhasználat 

ÓRASZÁM: 2 óra  
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A szövegek sajátosságainak megfigyeltetése, főbb fajtáinak tudatosítása: lineáris és 
nem lineáris, hagyományos és digitális szövegek 

− Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata 
TANANYAGTARTALOM 

 

TÖRZSANYAG  
(óraszám 80%-a) 

 AJÁNLOTT TANANYAG   

IV. Könyvtárhasználat 

 
FOGALMAK 
szöveg, hagyományos szöveg, digitális szöveg, lineáris szöveg, nem lineáris szöveg 
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Magyar irodalom 7. évfolyam 

(36 hét; éves óraszám: 72) 
TÉMAKÖRÖK:   

Irodalom Kerettanterv 
(heti 

óraszám: 
2 óra) 

Helyi 
tanterv 

(heti 
óraszám: 

2 óra) 

I. Korok és portrék 
 

50 
 

64 

A)  A középkor 3 3+2+3 

B) Reneszánsz, humanizmus, reformáció 1 11 

C)  Irodalmunk a 17–18. században 4 4+1 

D-E) Klasszicizmus és romantika 32 32+2+8 

II. Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény                           4 4 

Egy szabadon választott regény feldolgozása  2 

Szabadon felhasználható (az órakeret maximum 
20%-a) az intézmény saját döntése alapján, 
felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra, 
illetve a tanár által választott alkotók, művek 
tanítására évfolyamonként 14–14 óra 

14 
 
 

(+2X2: 
témahetek) 

 

Összes óraszám: 72 72 

TÉMAKÖR:   KOROK ÉS PORTRÉK  

A)      A középkor 
B)      Reneszánsz, humanizmus, reformáció 
C)      Irodalmunk a 17–18. században 
D-E)  Klasszicizmus és romantika 

ÓRASZÁM ÖSSZESEN: 64 óra  

A)   A  középkor 

ÓRASZÁM: 3 +2 +3 óra → 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Irodalmi szövegek olvasása, értelmezése 
– Az európai kultúra kialakulásának megismerése  

TANANYAGTARTALOM 

TÖRZSANYAG 
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT MŰVEK  

Korok és portrék 

A)  Középkor 

István király intelmei Imre 
herceghez (részletek) 

Jókai Mór: A magyar nemzet története regényes 
rajzokban (részletek: Árpád, Szent László) 
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FOGALMAK 

középkor, román stílus, gótika, egyházi kultúra, lovagi kultúra, lovagi erények, trubadúrok, 
intelem (parainesis), kódex, iniciálé, miniatűr 

B) Reneszánsz, humanizmus, reformáció 

ÓRASZÁM: 11 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A korszakban keletkezett irodalmi szövegek olvasása, értelmezése 

− A reneszánsz világkép értelmezés 

− A reformáció és az anyanyelvi kultúra összefüggésének felismerése 

− A reneszánsz irodalom alkotóinak, műfajainak, jellegzetes motívumainak megismerése 

− A reneszánsz drámaváltozatok elkülönítése 

− Egy adott mű különböző művészeti ágakban és médiumokban megjelenő 
adaptációjának összehasonlítása 

TANANYAGTARTALOM 

TÖRZSANYAG   
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT MŰVEK   

B)  Reneszánsz, humanizmus, reformáció 

Mesék Mátyás királyról: Hogyan került 
holló Mátyás király címerébe? (Kóka 
Rozália gyűjtése alapján) 

Mátyás királlyá koronázása;  
Mesék Mátyás királyról: A kolozsvári bíró 

Janus Pannonius: Pannonia dicsérete Janus Pannonius: Egy dunántúli mandulafáról  
Bornemisza Péter: Siralmas énnékem 
Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár viadaljáról 
való ének (részletek) 

Balassi Bálint: Egy katonaének Balassi Bálint: Borivóknak való 

Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így 
köszöne néki 

Balassi Bálint: Adj már csendességet 

Irodalom és színház vagy film kapcsolata 
A reneszánsz dráma  
Shakespeare: Szentivánéji álom vagy Romeo és Júlia 
vagy később tárgyalva:  
Molière: A képzelt beteg 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY 

William Shakespeare: Szentivánéji álom vagy Romeo és Júlia vagy Molière: A képzelt beteg 
 

FOGALMAK 

reneszánsz,  humanizmus, reformáció, könyvnyomtatás, vitézi élet, életkép, dal, epigramma, 
dráma, vígjáték (komédia) 
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C) Irodalmunk a 17–18. században 

ÓRASZÁM: 4 +1 óra → 5 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 

– A korszakban keletkezett irodalmi szövegek olvasása, értelmezése 
– A nemzeti hagyományunk szempontjából szimbolikus irodalmi szövegeink 

megismerése 
– A barokk jellegzetes műfajainak és stílusjegyeinek megismerése 
– A hazaszeretet megjelenése a korszak művészetében 

TANANYAGTARTALOM 

TÖRZSANYAG   
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT MŰVEK   

C) Irodalmunk a 17-18. században 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 
(részletek: I./1-21.versszak) 

Rákóczi-nóta, Buga Jakab éneke, Zöld erdő 
harmatát 
Lévay József: Mikes 
Jókai Mór: A magyar nemzet története 
regényes rajzokban (részletek: Rákóczy 
menekülése a börtönből) 

 

 FOGALMAK 

kuruc kor, toborzódal, bujdosóének, siratóének, levél, emlékirat 

D-E) A klasszicizmus és a romantika irodalma 
ÓRASZÁM: 32 +2 +8 óra → 42 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A nemzeti identitást meghatározó lírai szövegek olvasása, megértése, megbeszélése 

− A felvilágosodás és a romantika korának művelődéstörténeti és irodalmi programjának 
megismerése 

− Az irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és egyéni erkölcsi dilemmák 
felismerése, megvitatása 

− Lírai szövegek poétikai-retorikai-stilisztikai elemzése 

− Alapvető lírapoétikai szakterminusok bevezetése (lírai én, lírai én pozíciói; hangulati 
líra, gondolati líra, közösségi líra; helyzetdal, életkép, megszólító vers)   

− Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, modalitások felismerése: pl. vidám, könnyed, 
humoros, ironikus, emelkedett, fennkölt, meghitt, idilli 

− Néhány alapvető lírai műfaj jellemző darabjának megismerése (pl.: dal, himnusz, 
epigramma, óda)  

− Alapvető szóképek felismerése: hasonlat, megszemélyesítés, metafora 

− A novella és a regény műfaji sajátosságai felismerése 

− Novellákat és regények különböző szempontok szerinti (téma, műfaj, nyelvi 
kifejezőeszközök) értelmezése 
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− A kisepikai és a nagyepikai alkotások különbségeinek felismerése (cselekmény, 
szereplők, helyszínek, tematikus fókusz, stb.) 

TANANYAGTARTALOM 

TÖRZSANYAG   
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT MŰVEK   

D-E) Klasszicizmus és romantika 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez Petőfi Sándor: Csokonai 
Áprily Lajos: Séta Debrecenben 
Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a 
táborozáskor 
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) 
Lengyel Dénes: Kossuth Lajos öröksége 
(történetek Széchenyi Istvánról: Az Akadémia 
alapítása; A hídvám) 
Lengyel Dénes: Kossuth Lajos öröksége 
(történetek Kossuth Lajosról: A sorsfordító 
kabát) 
Kossuth-nóta 
Jókai Mór: A magyar nemzet története 
regényes rajzokban (Kossuth Lajos – részlet) 
Vörösmarty Mihály: Petike 
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet 
Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert… 
Petőfi és Arany levelezése – részletek 
Arany János: V. László 
Arany János: Szondi két apródja 

Berzsenyi Dániel: Levéltöredék 
barátnémhoz 

Kölcsey Ferenc: Huszt 

Kölcsey Ferenc: Emléklapra 

Kölcsey Ferenc: Himnusz 

Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek) 

Vörösmarty Mihály: Szózat 

Vörösmarty Mihály: Ábránd 

Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

Petőfi Sándor: Szeptember végén 

Arany János: A fülemile 

Arany János: A tölgyek alatt vagy 
Epilógus 

Jókai: A huszti beteglátogatók  Irodalom és film kapcsolata  
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai  

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa Mikszáth Kálmán: A Balóthy-domínium 
Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY 

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője vagy A két koldusdiák 

Mikszáth Kálmán: A néhai bárány 

MEMORITER 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

Kölcsey Ferenc: Himnusz – teljes szöveg 

Kölcsey Ferenc: Huszt 

Kölcsey Ferenc: Emléklapra 

Vörösmarty Mihály: Szózat – teljes szöveg 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem 
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Petőfi Sándor: Szeptember végén 

FOGALMAK 
romantika; közösségi emlékezet,  önazonosság; szállóige, szónoklat, humor, óda, elégia, dal, 
himnusz, epigramma, kisepika, anekdota, novella, elbeszélés 

TÉMAKÖR:  MAGYAR VAGY VILÁGIRODALMI IFJÚSÁGI REGÉNY 

ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 
megértése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

− A cselekményben megjelenő élethelyzetek, konfliktusok azonosítása, 
véleményalkotás 

− A cselekmény ismertetése az elbeszélés időkezelésének megfigyelésével (pl. egyenes 
vagy fordított időrend, késleltetés, összefoglalás, időbeli ugrások, stb.) 

− Az elbeszélt világ főbb jellemzőinek összefoglalása (pl. realista, romantikus, 
varázslatos, egy- vagy többszintű világ) 

 

TANANYAGTARTALOM 

TÖRZSANYAG   
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT MŰVEK   

II. Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény 

Jules Verne: Kétévi vakáció vagy  
Tonke Dragt: Levél a királynak vagy 
Mándy Iván: Az enyedi diák vagy  
Csukás István: Vakáció a halott utcában 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY 

Jules Verne: Kétévi vakáció vagy Tonke Dragt: Levél a királynak vagy Mándy Iván: Az 
enyedi diák vagy  Csukás István: Vakáció a halott utcában 

 

FOGALMAK 
történet és elbeszélés, előre- és visszautalás, késleltetés, epizód, jelenet, leírás, kihagyás 

TÉMAKÖR:  Egy szabadon választott regény feldolgozása 

ÓRASZÁM: 2 óra  

TANANYAGTARTALOM 
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TÖRZSANYAG   
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT MŰVEK   

Egy szabadon választott regény feldolgozása  
Egy tanár által választott mű. 

 
A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A 7. ÉVFOLYAM VÉGÉN 
1) Általános követelmények 
➢ A tanórákon a felszerelése hiánytalan, tiszta. 
➢ Az írásbeli munkái olvashatók, tiszták, rendezettek. 
➢ Az írásbeli és a szóbeli házi feladatokat rendszeresen elkészíti. 
➢ Hiányzások után a kiesett tananyagot a megbeszélt időre pótolja. 
➢ Az óra menetét követi, részt vesz a projektekben. 
➢ Önállóan szótárt használ. 
➢ Együttműködésre törekszik. 

 
2) Kulturált nyelvi magatartás; kommunikáció 
➢ A naponta adódó kommunikációs helyzetekben a szociális szerepének és a helyzetnek      

            megfelelően viselkedik (a verbális és nem verbális kommunikáció eszközeit           
            megfelelően használja).    
➢ Udvariasan teremt, zár kapcsolatot, figyelmeztetésre korrigálja a hibákat.  
➢ Sérelmét, véleményét higgadtan, pontosan fejti ki. 
➢ Udvariasan kér segítséget, tudakozódik. 
➢ Beszélgetés közben a felnőtteket és a gyerekeket figyelmes meghallgatja. 
➢ Megadott szempontok szerint tudja értékelni saját és társai munkáját, az adott 

helyzetben tanúsított viselkedését. 
➢ Képes állítások mellett érvelni, állításokat cáfolni.  

Képes digitális és papíralapú iskolai helyesírási segédeszközök: szótárak, szabályzatok 
és helyesírási portálok önálló használatára 
 

 
3) Nyelvi követelmények; írás, helyesírás 
➢ Hibátlanul másol. 
➢ Megfelelő az írástempója. 
➢ A tanult nyelvtani szabályokra épülő szavak helyesírásában diktálás és akaratlagos írás 

során csak kevés hibát vét. 
➢ Önállóan alkot 10-12 mondatos tartalmilag és formailag tagolt szöveget, melynek  

címet is ad. 
➢ A megjelölt helyesírási hibákat, nyelvhelyességi és koherenciahibákat önállóan javítja. 
➢ Ismeri és alkalmazza a betűrendbe sorolás és a szótagolás szabályait. 
➢ Meg tudja határozni a mondatot, tudja csoportosítani szerkezet, logikai minőség és 

tartalom szerint. 
➢ Mondatok írásakor nem véti el a mondatkezdő nagybetűt, helyes írásjellel zárja le a 

mondatot. 
➢ Ismeri a mondatrészeket (A, Á, T, H, J), azok kérdéseit, fajtáit, meg tudja nevezni a 

kifejezőeszközeit. 
➢ Egyszerű mondatokat tud elemezni, elkészíti szerkezeti rajzukat. 
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➢ Mondattani elemzéskor felismeri az alany-állítmányi, tárgyas, határozós (idő, szám, 
hely, mód, állapot, eszköz, társ, ok, cél, részes, állandó/vonzat), jelzős (minőség, 
mennyiség, birtokos) szószerkezeteket.  

➢ Tud önálló példát mondani alá- és mellérendelő szószerkezetekre. 
➢ Ismeri a szóalkotás módjait, tud rájuk példát mondani. 
➢ Ismeri az alá- és mellérendelő szóösszetételek fajtáit, helyesírásuk legfontosabb 

szabályait. 
➢ Ismeri a szóelemeket, a legfontosabb képzőket. 
➢ meri és meg tudja határozni a következő fogalmakat: érvelés, cáfolat, jegyzet, 

központozás, írásjel (vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont, gondolatjel), 
mondat; egyszerű és összetett mondat, tő/minimális és bővített mondat; kijelentő, 
kérdő, felkiáltó, óhajtó, felszólító mondat; állító, tagadó és tiltó mondat, fő 
mondatrészek (Á – igei, névszói, névszói-igei, A – határozott, határozatlan, általános), 
bővítmények (T – eredménytárgy, iránytárgy, H – hely, idő, szám, mód, állapot, eszköz, 
társ, ok, cél, részes, állandó, J -  minőség, mennyiség, birtokos), 
szószerkezetek/szintagmák (alany-állítmányi szerkezet, tárgyas, határozós, jelzős 
szintagmák), a szóalkotás módjai (szóösszetétel, szóképzés, mozaikszó-alkotás, 
rövidülés, szóelvonás, szóvegyülés), összetett szó (előtag, utótag; alá- és mellérendelő; 
alanyos, tárgyas, határozós, jelzős, valódi, ikerszó, szóismétlés), szóelemek (szótő, 
képző, jel, rag) 

 
4) Irodalmi követelmények 
➢ Ismert szöveg olvasásában kevés hibát vét. 
➢ Időrendben fel tudja sorolni az irodalom nagy korszakait, művelődéstörténeti 

szakaszait, ismereteit össze tudják kötni más tantárgyak tananyagaival. 
➢ Fel tudja sorolni a tanult műveket, ismeri azok szerzőit. 
➢ Ismeri a tanult művek tartalmát/üzenetét, azt néhány mondatban össze tudja foglalni. 
➢ A tanult epikai művekben megjelöli a helyszínt, szereplőket – róluk tud jellemzést adni, 

a lírai művekben felismeri a képiség és a zeneiség eszközeit. 
➢ A gyakran használt és az olvasott művekben előforduló fontosabb szavak jelentését 

ismeri, elmagyarázza. 
➢ Fel tudja idézni a tanult szerzők életének az elemzett művekhez kapcsolódó 

eseményeit. 
➢ A kijelölt memoritereket tudja. 
➢ A házi olvasmányt elolvassa, abból határidőre felkészül. 
➢ El tud olvasni egy-másfél oldalnyi életkornak megfelelő szöveget, képes az olvasott 

szövegben adatot keresni, megjelölni a tételmondatot, tömöríteni az olvasottakat. 
➢ Ismeri az anyaggyűjtés és -elrendezés technikáit. 
➢ Tud szóbeli felelettervet készíteni. 
➢ Ismeri és meg tudja határozni a következő fogalmakat: műnemek (líra, epika, dráma), 

műformák (vers, próza), időmértékes verselés, versláb, hexameter, pentameter, 
disztichon, ütemhangsúlyos verselés, felező 8-as, felező 12-es, megszemélyesítés, 
hasonlat, metafora, alliteráció,  alakzat, ismétlés, ellentét, párhuzam, fokozás, 
szórendcsere, expozíció, bonyodalom, kibontakozás, tetőpont, megoldás, novella, 
regény, ballada, óda, himnusz, elégia, dal, epigramma, romantika. 
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Matematika 7. évfolyam 

Helyi tanterv 
Az alapfokú képzés első – a matematikai alapkészségek kialakítását legfőbb célként megjelölő 
– nevelési-oktatási szakaszát követően az 5–8. évfolyamon a matematika tanulása-tanítása 
során a tudástartalmak fokozatosan válnak egyre elvontabbá. A konkrét tárgyi 
tevékenységekből indulva a képi szemléltetések, ábrázolások mellett megjelennek a 
szimbolikus modellek. A tanuló a fogalmak, jelenségek elemzése útján eljut azok megértésen 
alapuló meghatározásához, a definíciók előkészítése során tulajdonságokat, sejtéseket 
fogalmaz meg, s kialakul a megoldást alátámasztó indoklás igénye, valamint felismeri a 
matematika kisebb egységeinek belső struktúráját. 
A tanítás fő módszere továbbra is a felfedeztetés, a konkrét tevékenységből, játékból, 
hétköznapi szituációból fakadó indukció. A tanulási tevékenység és problémamegoldás során 
a tanulót ösztönözni kell egyszerű problémák felfedezésére, megfogalmazására és a 
mindennapi életből vett szöveges problémák matematikai szempontú értelmezésére. A tanuló 
konkrét helyzetek megoldására képi és szimbolikus modelleket, stratégiákat alkalmaz és alkot, 
ezáltal fejlődik problémamegoldó és problémaalkotó képessége. 
A kombinatív képességek területén a lehetőségek strukturált felsorolásából fokozatosan 
kialakulnak a rendszerezést segítő konkrét eszközök, stratégiák alkalmazásának készségei. 
Felső tagozaton az ismert számok köre bővül a törtekkel és a negatív számokkal úgy, hogy a 
tanuló ezekkel műveleteket tud végezni. A tanulás-tanítás egyik lényeges elvárása, hogy a 
különböző, szöveggel, számokkal megadott matematikai szituációk képi, majd szimbolikus 
modelljeinek bevezetése fokozatos legyen. A tanuló a megismert szimbólumokkal egyszerű 
műveleteket végez, ismeri ezek tulajdonságait. 
Az 5–8. évfolyamon a természettudományi, a digitális technológiai és a gazdasági ismeretek 
tanulási-tanítási tartalmakban való megjelenése lehetővé teszi a matematika 
alkalmazhatóságának, hasznosságának bemutatását. 
Fejlődnek a tanuló készségei a matematikai kommunikáció terén. A matematikai kifejezéseket 
helyesen használja, a fogalmakat értelmezi, megmagyarázza, gyakorlati helyzetekben jól 
alkalmazza. Ismereteit összefoglalva prezentálni tudja.  
A tanuló a közös munkában tevékenyen részt vesz. Eseti feladatokban és projektekben mások 
véleményét elfogadja, és ha különbözik a véleményük, igyekszik érvekkel meggyőzni társait. 
Az új fogalmak, magasabb szintű absztrakciót igénylő tudástartalmak bevezetésekor az egyéni 
adottságokhoz, ismeretekhez alkalmazkodó differenciálás biztosítja a megfelelő tempójú 
haladást annak a tanulónak, akinél ezek a lépések hosszabb időt, több szemléltetést 
igényelnek. Ezzel a lassabban haladó tanuló sem veszíti el érdeklődését és reményét a 
matematika megértése iránt. 
A matematikai fejlesztő játékok és a számítógép, illetve más IKT-eszközök biztonságos 
alkalmazása mellett a tanuló megismerkedik olyan matematikai szoftverekkel, amelyek a 
matematikai tudást és a digitális kompetenciákat együtt fejlesztik. 
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ellenőrzés és az értékelés csak a tanult ismeretek 
alkalmazására terjed ki. 
A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 
módon fejleszti: 
A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és 
átfogó megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns 
információk kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, 
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több szempont egyidejű figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új 
helyzetekben való alkalmazása elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak 
kialakítását, fenntartását, megerősítését. A matematika tantárgy a matematikai logika és az 
algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati összefüggések megláttatásával 
hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező, összefüggéseket felismerő, 
ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő alkalmazásához is. 
A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy 
világosan, röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során 
fokozatosan alakul ki a tanuló érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása 
javítja a szöveg megértésének készségét: a tanulónak meg kell keresnie az információkat és 
fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a probléma megoldása során. A 
matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg, grafikon, táblázat, 
diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának készségrendszere. 
A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a 
problémamegoldás és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális 
kompetenciáinak fejlesztését. A különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, 
applikációk és játékok alkalmazásán keresztül a matematika tanulása hozzájárul a tanuló 
digitális kultúrájának kialakításához. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló 
gondolkodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A 
tanuló előzetes tudása és tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert 
matematikai fogalmakra támaszkodva stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy 
a megoldás több különböző úton is elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal 
is, amelyeknek több megoldása is lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző 
matematikai módszereket, és felismeri azokat a problémákat is, amelyeknek nincs megoldása. 
A tanuló megtanul induktív úton példákat általánosítani és deduktív érvelést használni a 
matematikai állítások bizonyítására. 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a 
pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül 
erősödik a tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A 
tanuló matematikai ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges 
tervezésben, az életét befolyásoló döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható 
következmények mérlegelésében. A matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a 
személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig tanulni lehet. 
A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit 
másokkal, és hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok 
alkalmazása során. Felelősséget vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, és 
megtanulja tisztelni mások álláspontját, gondolkodásmódját. 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 
matematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a 
gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a 
művészetekhez és az épített környezethez fűződő viszonyát. 
A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai 
gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai 
fogalmak között. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi 
adatok felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. 
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Ennek során a különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás 
rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon 
keresztül képessé válik a különböző kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő 
stratégia kidolgozására, és megtapasztalja döntései következményét. A matematikai 
projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás szempontjából fontos készségek 
kialakulását (kreativitás, mérlegelő gondolkodás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség, 
másokkal való együttműködés készsége). 
 

7–8. évfolyam 
 
A 7–8. évfolyamon nagyobb hangsúlyt kap az elvonatkoztatás és az absztrakció képességének 
fejlesztése, miközben továbbra is megmarad a szemléltetés és az eszközök használata. 
Elvárható a tapasztalatok általános megfogalmazása, a mindennapi életből vett szöveges 
problémák matematikai szempontú értelmezése, a megsejtett összefüggések indoklásának 
igénye és a tanult matematikai fogalmakat megnevező szakkifejezések helyes használata. 
Fejlődik a vitatkozás és az érvelés kultúrája az osztálytársakkal és a szaktanárral. 
A 7–8. évfolyamon továbbra is tematikus elrendezésben követik egymást az egyes fejezetek: 
Halmazok, számhalmazok; Matematikai logika, kombinatorika, gráfok; Számelméleti 
ismeretek, hatvány, négyzetgyök; Arányosság, százalékszámítás; Szöveges feladatok 
előkészítése; Szöveges feladatok; A függvény fogalmának előkészítése; Síkbeli alakzatok; 
Transzformációk, szerkesztések; Térgeometria; Leíró statisztika; Valószínűség-számítás. Az 
egyes területek ismeretanyaga jelen van más témakörökben is, folyamatosan gazdagítva a 
szakmai eszköztárat. A szöveggel megfogalmazott hétköznapi és matematikai problémák 
megoldása tervek, vázlatok alapján, általánosabb eljárási módokat, gyakran algoritmusokat 
alkalmazva történik. 
Az ismeretek bővülésével lehetővé válik a más tantárgyakhoz való kapcsolódás, a kitekintés 
lehetősége, a témák rendszerezése, több területen való megjelenése. A nevelési-oktatási 
szakasz során egyre komplexebbé válik a szemléletmód. 
A szemléltetést, a megértést, az órai vagy házi feladatok megoldását és a gondolatmenet 
bemutatását a tanulók által használható digitális eszközök, szoftverek és online felületek is 
támogatják. 
A 7–8. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma: 204 óra. +12 óra ismétlésre, 
számonkérésre fordítható. 
A Kerettanterv a matematika tantárgy tanítására 7 - 8. évfolyamon heti 3- 3 órát, biztosít.  
Intézményünkben  az 7-8. évfolyamon  további heti  0,5-1óra áll rendelkezésére a 
pedagógusnak.  
 
Tehát hetedik osztályban heti 3,5 óra, nyolcadik osztályban heti 4 óra áll rendelkezésünkre 
a mi iskolánkban. 
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Tematikai egység címe 

Órakeret 

kerettanterv 
alapján órakeret a  

7-8. évfolyamra 

helyi tanterv helyi tanterv  

 
7. évfolyam 
órakerete 

  
8. évfolyam 
órakerete 

heti 3,5 órára heti 4 órára 

I. Gondolkodási módszerek, 
halmazok, matematikai logika, 
kombinatorika, gráfok 

30 17 20 

1.  Halmazok, számhalmazok 12 6 10 

2. Matematikai logika, 
kombinatorika, gráfok 

18 11 10 

II. Számtan, algebra 78 47 60 

 1.   Számelméleti ismeretek, 
hatvány, négyzetgyök 

 
18 

 
10 

 
14 

2. Arányosság, százalékszámítás  
22 

 
12 

 
16 

3. Szöveges feladatok előkészítése 
16 

 
10 

 
15 

4. Szöveges feladatok 22 15 15 

III. Függvények, az analízis elemei 12 12 12 

1.  A függvények fogalmának 
előkészítése 

12 12 12 

IV. Geometria 60 32 32 

1.  Síkbeli alakzatok 20 12 10 

2.  Transzformációk, szerkesztések 20 10 14 

3.  Térgeometria 20 10 8 

V. Statisztika, valószínűség 24 11 12 

1.  Leíró statisztika 12 5 6 

2.   Valószínűség számítás 12 6 6 

Ismétlés, számonkérés 
Szabad órakeret (5 %) 

12 7 8 

összesen:        216 126 144 
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7. osztály 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 
logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 
17 

Előzetes tudás 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. Két 
véges halmaz közös része. 
Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk 
megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. Igaz 
és hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges 
kifejezések értelmezése, használata. Definíció megértése és 
alkalmazása. 
Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba 
rendezése különféle módszerekkel. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű 
használata, halmazszemlélet fejlesztése. 
Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv 
pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való törekvés 
(szóbeli érvelés, szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, 
kombinatorikus gondolkodás fejlesztése. 
Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése. 
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának 
fejlesztése. 
A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás 
gyakoroltatása. 

1. Halmazok, számhalmazok 6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elemeket halmazba rendez több 
szempont alapján; 
Részhalmazokat konkrét 
esetekben felismer és ábrázol; 
Számokat, számhalmazokat, 
halmazműveleti eredményeket 
számegyenesen ábrázol; 
Véges halmaz kiegészítő halmazát 
(komplementerét), véges 
halmazok közös részét 
(metszetét), egyesítését (unióját) 
képezi és ábrázolja konkrét 
esetekben; 
Ismeri a racionális számokat, tud 
példát végtelen nem szakaszos 
tizedes törtre. 
 

Halmazokba rendezés több 
szempont szerint 
Halmazábra készítése 
Számok, számhalmazok, 
halmazműveleti eredmények 
szemléltetése 
számegyenesen 
Részhalmazok felismerése és 
ábrázolása konkrét esetekben 
Véges halmaz kiegészítő 
halmazának 
(komplementerének), véges 
halmazok metszetének és 
uniójának megállapítása 
ábrázolás segítségével 
konkrét esetekben 
Természetes számok, egész 
számok, racionális számok 
halmazának ismerete, 
halmazábrájuk elkészítése 
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Véges és végtelen szakaszos 
tizedes törtek ismerete 
Példa végtelen nem szakaszos 
tizedes törtre 

Javasolt tevékenységek: 
 Konkrét elemek válogatása több adott tulajdonság szerint 
 Egy konkrét válogatás szempontjainak felfedeztetése 
 Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, … elemű részhalmazok képzése 

Legfeljebb 4 elemű halmaz esetén az összes részhalmaz előállítása 
Példák és ellenpéldák mutatása részhalmazra, például A={paralelogrammák} halmaz 
részhalmaza B={rombuszok}, nem részhalmaza C={deltoidok} 

 Konkrét elemek szétválogatása adott tulajdonság és a tagadása szerint, például az 
osztály tanulói közül az iskolától legfeljebb 1 km-re élők és a távolabb lakók 
Konkrét elemek két-három tulajdonság szerinti válogatása során a mindegyik 
tulajdonsággal rendelkező elemek, a pontosan egy tulajdonsággal, a pontosan két 
tulajdonsággal és az egyetlen tulajdonsággal sem rendelkező elemek elhelyezése a 
halmazábrán 

 A legalább egy tulajdonsággal rendelkező elemek felsorolása 
 Logikai szita megtapasztalása, például 5 piros meg 4 kör összesen 7 elem a logikai 

készletből 
 Csoportmunkában különböző közönséges törtek átírása úgy, hogy minden 

lehetséges tizedes tört típus alakja előforduljon; a tapasztalatok megbeszélése, 
irányított összegzése 
Játék makaó-jellegű kártyajátékkal: törtek különböző alakjainak keresése 

2. Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 11 óra 

Igaz és hamis állításokat fogalmaz 
meg; 
Tanult minták alapján néhány 
lépésből álló bizonyítási 
gondolatsort megért és önállóan 
összeállít; 
A logikus érvelésben a 
matematikai szaknyelvet 
következetesen alkalmazza társai 
meggyőzésére; 
Összeszámlálási feladatok 
megoldása során alkalmazza az 
összes eset áttekintéséhez 
szükséges módszereket; 
. 

Igaz és hamis állítások 
felismerése, önálló 
megfogalmazása 
A matematikai logika 
egyszerű, a korosztály 
számára érthető 
szakkifejezéseinek ismerete 
és használata 
Egyszerű stratégiai és logikai 
játékok 
Konkrét helyzethez kötött 
sorba rendezési problémák 
megoldása kör mentén is 
Konkrét helyzethez kötött 
kiválasztási problémák 
megoldása a sorrend 
figyelembevételével és 
anélkül 
Az összes eset 
összeszámlálása során 
rendszerezési sémák 

Magyar nyelv és 
irodalom:  
a lényeges és 
lényegtelen 
megkülönböztetése. 
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használata: táblázat, ágrajz, 
szisztematikus felsorolás 

Javasolt tevékenységek: 
 „Bírósági tárgyalás” játék 
 „Einstein-fejtörő” típusú játék 
 „Rontó” játék 
 NIM játék; táblás játékok 
 Az osztályteremben néhány tanuló feltételekkel vagy anélkül való elhelyezkedési 

lehetőségeinek lejátszása, összeszámlálása kör mentén, fal mellett 
 Golyók sorba rendezése (lehetnek köztük egyformák is) 
 Ábrák színezése, színezési lehetőségek összeszámlálása 
 Lehetséges útvonalak összeszámlálása 
 Fagylalt vásárlása kehelybe vagy tölcsérbe 
 Számkártyás feladatok megoldása 
 Gráfok alkalmazása kézfogások, köszöntések, körmérkőzések (visszavágóval vagy 

anélkül), családfák, ismeretségek szemléltetésére, különböző feltételek szerinti 
esetszétválasztás áttekintésére 

 Logikai készlet épülésének szemléltetése gráffal 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 elemeket halmazba rendez több szempont alapján; 
 részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol; 
 számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol; 
 véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét 

(metszetét), egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 
 ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre. 
 tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és 

önállóan összeállít; 
 a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai 

meggyőzésére; 
 összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez 

szükséges módszereket; 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

 
kiegészítő halmaz (komplementer), metszet, unió, természetes 
szám, egész szám, racionális szám; véges, végtelen szakaszos és 
végtelen nem szakaszos tizedes tört „minden”, „van olyan” 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

II. Számtan, algebra 
Órakeret 

47 óra 

Előzetes tudás 

Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, 
ábrázolása számegyenesen. Műveletek racionális számokkal. 
Ellentett, abszolút érték, reciprok. 
Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 
A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok 
megoldása következtetéssel, egyenes arányosság. 
Alapműveletek racionális számokkal írásban. 
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A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes 
kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is. 
Szöveges feladatok megoldása. 
A százalékszámítás alapjai. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti 
kapcsolat tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés 
matematizálását; matematikai modellek választása, keresése, 
készítése, értelmezése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai 
modellek értelmezése a modellnek megfelelő szöveges feladat 
alkotásával. 
A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és 
többszöröseik, törtrészeik képzeletben való felidézése. 
Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és 
kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka 
tervezése, szervezése, megosztása. 
Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való 
felelősségvállalás erősítése. 

1. Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Műveletek racionális 
számkörben írásban és 
számológéppel. Az eredmény 
helyes és értelmes kerekítése. 
Eredmények becslése, 
ellenőrzése. 

Prímszámok, összetett számok 
kiválasztása a természetes 
számok közül 

Összetett számok prímtényezős 
felbontásának ismerete és 
alkalmazása 1000-es 
számkörben 

Legnagyobb közös osztó és 
legkisebb közös többszörös 
meghatározása és alkalmazása 

Pozitív egész számok pozitív 
egész kitevőjű hatványának 
alkalmazása: prímtényezős 
felbontás felírása hatványokkal, 
mértékegységek átváltása, 
számrendszerek helyi 
értékeinek felírása 

Fizika; kémia; biológia-
egészségtan; földrajz 
számításos feladatok. 

Javasolt tevékenységek: 
 Eratoszthenészi szita alkalmazása prímek keresésére 
 Prímtényezős felbontás kirakása színes rudakkal 
 Prímtényezős felbontás algoritmusának megmutatása 
 „Bumm” játék a közös többszörösök felismerésére 
 Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása 

prímtényezőkkel 
 Legnagyobb közös osztó alkalmazása törtek egyszerűsítésére 
 Legkisebb közös többszörös alkalmazása közös nevező meghatározására 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

 

 Négyzet kirakása kisebb egybevágó négyzetekkel  
 Négyzet területéből a négyzet oldalának meghatározása, ha a terület mérőszáma 

négyzetszám 

2. Arányosság, százalékszámítás 12 óra 

Ismeri az idő, a tömeg, a 
hosszúság, a terület, a térfogat 
és az űrtartalom 
szabványmértékegységeit, 
használja azokat mérések és 
számítások esetén; 
Felismeri az egyenes és a 
fordított arányosságot konkrét 
helyzetekben; 
Felismeri és megalkotja az 
egyenes arányosság grafikonját. 
 

Egyenes és fordított arányosság 
felismerése és alkalmazása 
konkrét helyzetekben 
Egyenes arányosság 
grafikonjának megrajzolása 
Valóságos helyzetekhez kötődő 
százalékszámítás: áremelés, 
leárazás, egyszerű kamat, 
keverési feladatok megoldása, 
levegő összetétele, 
páratartalom 
Banki ajánlatok 
(ügyfélcsomagok, 
számlavezetési, megbízási és 
tranzakciós díjak) 
összehasonlításával kapcsolatos 
feladatok megoldása 
Megtakarítási és hitelfelvételi 
lehetőségekkel kapcsolatos 
egyszerű feladatok megoldása 
A fordított arányosság és a 
mérés kapcsolatának 
felismerése 
Terület, térfogat, űrtartalom 
szabványmértékegységeinek 
ismerete és átváltása. 

Magyar nyelv és 
irodalom:  
szövegértés, 
szövegértelmezés. 
 
Fizika; kémia; földrajz:  
arányossági számítások 
felhasználása 
feladatmegoldásokban. 
 
Technika és tervezés: 
műszaki rajzok 
értelmezése. 

Javasolt tevékenységek: 
 Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése például vásárlás, parkettázás, mérés, 

egyenletes mozgás (megtett út – sebesség, megtett út – menetidő) esetén 
 A fordított arányosság megtapasztalása torta, csokoládé egyenlő részekre osztásával 
 Fordítottan arányos mennyiségpárok keresése például munkavégzés, mérés, 

egyenletes mozgás (adott út megtételénél sebesség–menetidő) esetén 
 Azonos területű, különböző téglalapok oldalhosszainak megfigyelése, 

összehasonlítása 
 Százalékszámításhoz, arányossághoz kapcsolódó példák gyűjtése reklámújságokból, 

banki ajánlatokból, más tantárgyak tankönyvi témáiból; a hozott példák, problémák 
feldolgozása és bemutatása csoportmunkában; a tapasztalatok irányított összegzése 

 Projektmunka, például összejövetel, jótékonysági süteményvásár, osztálykirándulás 
költségvetésének tervezése 

 Terület, térfogat, űrtartalom mérése különböző alkalmi, objektív és 
szabványmértékegységekkel  
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Annak megtapasztalása, hogy adott mennyiséget különböző egységekkel mérve a 
kisebb egységből több, a nagyobb egységből kevesebb szükséges 

 A mérőszám változásának megfigyelése a mértékegység átváltása után 
 Térfogat és űrtartalom mértékegységei közötti kapcsolat megmutatása, például 1 dm 

élű üreges kocka feltöltése 1 liter folyadékkal 

3. Szöveges feladatok előkészítése 10 óra 

Különböző szövegekhez 
megfelelő modelleket készít. 

 

Hétköznapi problémák 
matematikai tartalmának 
formalizálása; betűk használata 
az ismeretlen mennyiségek 
jelölésére 
Egyszerű betűs kifejezések 
összeadása, kivonása 
Helyettesítési érték számolása 
Egytagú kifejezések számmal 
való szorzása 
Kéttagú betűs kifejezés 
számmal való szorzása 
Két tagból közös számtényező 
kiemelése 
Egyismeretlenes elsőfokú 
egyenlet megoldása 
lebontogatással 

Fizika: összefüggések 
megfogalmazása, 
leírása a matematika 
nyelvén. 

Javasolt tevékenységek: 
 Adott problémához többféle, ismeretlent tartalmazó műveletsor megadása, ezek 

közül a megfelelő kiválasztása  
 Adott problémához megfelelő, betűt tartalmazó műveletsor megalkotása 
 Adott, ismeretlent tartalmazó műveletsorhoz szöveges feladat írása 
 „Dominó”, „triminó” játékkal az eredeti kifejezés és az átalakított kifejezés párba 

állítása 
 „Gondoltam egy számot” játék: a tanár néhány műveletből álló műveletsorral 

számoltatja a gyerekeket az általuk gondolt számmal. A tanulók megmondják a 
kapott végeredményt, és a tanár „kitalálja” a gondolt számot. A tanár többféle 
algoritmus után felajánlja a szerepcserét. A fejben alkalmazott lebontogatási 
stratégia felfedése és formális leírása 

 Mérlegelv bevezetése kétkarú mérleg alkalmazásával 

4. Szöveges feladatok 15 óra 

Különböző szövegekhez 
megfelelő modelleket készít. 
 

Különböző szövegekhez 
megfelelő modell készítése 
(például szakaszos ábrázolás, 
visszafelé gondolkodás, 
táblázat, szabadkézi vázlatrajz, 
betűs kifejezések felírása) 
Matematikából, más 
tantárgyakból, gazdasági 
területekről és a mindennapi 

Magyar nyelv és 
irodalom:  
szövegértés, 
szövegértelmezés.  
A gondolatmenet 
tagolása. 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

 

életből vett egyszerű szöveges 
feladatok megoldása 
következtetéssel vagy 
egyenlettel 
Ellenőrzés a szövegbe való 
visszahelyettesítéssel 
Pénzügyi tudatosság területét 
érintő feladatok megoldása 
Gyakorlati problémák 
megoldása során előforduló 
mennyiségek becslése 

Javasolt tevékenységek: 
 Szöveges feladatok megoldása csoportmunkában „feladatküldéssel”, „szakértői 

mozaik” alkalmazásával 
 Gyűjtőmunka, csoportmunka, projekt készítése pénzügyi tudatosság területét 

érintő témák feldolgozására, például a háztartások bevételei és kiadásai: munkabér, 
bruttó bér, nettó bér, adó, kamat, társadalmi jövedelem (családi pótlék, nyugdíj), 
ösztöndíj, hitel; 

 A költségvetés tervezése: háztartási napló, pénzügyi tervezés, egyensúly, többlet, 
hiány; 

 Egy tizenéves pénztárcája: zsebpénz, diákmunka, alkalmi jövedelmek, kimutatás a 
pénzmozgásokról, saját pénzügyi célok, tervek; korszerű pénzkezelés: bankszámla, 
bankkártyaválasztás, megtakarítások 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett 

számok prímtényezős felbontását 1000-es számkörben; 
 meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös 

többszörösét; 
 pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványát kiszámolja; 
 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 
 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 
 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 
 ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő 

százalékszámítási feladatokat megold; 
 idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi 

értékes gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint 
 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 
 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges 

feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel megold; 
 gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 
 egyszerű betűs kifejezésekkel összeadást, kivonást végez, és helyettesítési értéket 

számol; 
 egy- vagy kéttagú betűs kifejezést számmal szoroz, két tagból közös számtényezőt 

kiemel; 
 egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, legnagyobb 
közös osztó, legkisebb közös többszörös, hatvány, hatványalap, 
hatványkitevő, hatványérték, négyzetszám, fordított arányosság, 
százalék, terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységei, 
változó, együttható, helyettesítési érték, egytagú kifejezés, kéttagú 
kifejezés, egynemű kifejezés; kiemelés, egyenlet, lebontogatás, 
mérlegelv, ellenőrzés, 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

III. Függvények, az analízis elemei 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. 
Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. 
Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása 
derékszögű koordináta-rendszerben. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvényszemlélet fejlesztése. Grafikonok, táblázatok adatainak 
értelmezése, elemzése. 
Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek 
ismerete, alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények, 
függvényábrázolás). 

1. A függvény fogalmának előkészítése 6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Felismeri az egyenes és a fordított 
arányosságot konkrét 
helyzetekben; 
Felismeri és megalkotja az 
egyenes arányosság grafikonját. 
 

Konkrét megfeleltetések 
legalább egy lehetséges 
szabályának megadása 
Egyszerű grafikonok 
jellemzése: növekedés-
csökkenés, szélsőérték, 
tengelyekkel való 
metszéspont 
Konkrét halmazok elemei 
között megfeleltetés 
létrehozása 
Értéktáblázatok adatainak 
grafikus ábrázolása 
Az egyenes és a fordított 
arányosság felismerése 
konkrét helyzetekben 
Egyenes arányosság 
grafikonjának felismerése és 
megalkotása 

Fizika; biológia-
egészségtan; kémia; 
földrajz:  
függvényekkel leírható 
folyamatok. 

Javasolt tevékenységek: 
 A tanár által adott megfeleltetés szabályának felismerése 
 Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal 
 A megfeleltetések szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 
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 Grafikonok gyűjtése reklámújságokból, banki ajánlatokból, más tantárgyak tankönyvi 
témáiból; a hozott grafikonok jellemzése és bemutatása (plakát készítése) 
csoportmunkában; a tapasztalatok irányított összegzése 

 Az egyenes és fordított arányosság mint speciális megfeleltetés bemutatása, az 
összetartozó értékpárok grafikus ábrázolása 

 Különböző grafikonok közül az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának 
kiválasztása 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 
 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 
 konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre; 
 értéktáblázatok adatait grafikusan ábrázolja; 
 egyszerű grafikonokat jellemez. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

megfeleltetés; egyenes és fordított arányosság; grafikon 

 
 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

IV. Geometria 
Órakeret 

32 óra 

Előzetes tudás 

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. 
Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek 
(trapéz, paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Adott feltételeknek 
megfelelő ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és külső 
szögeinek összegére vonatkozó ismeretek. 
Téglatest tulajdonságai. 
Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok tengelyes 
tükörképének megszerkesztése. 
Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. 
Szakaszfelezés, szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos 
egyenesek szerkesztése. Néhány nevezetes szög szerkesztése. 
Szerkesztési eszközök használata. 
Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont 
koordinátáinak a leolvasása. 
A téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 
A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerező készség fejlesztése. 
A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások 
elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai 
ismereteket igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése. 
Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geometriai 
transzformációkban megmaradó és változó tulajdonságok 
megfigyelése. 
Az esztétikai-, művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése. 
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Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló 
összehajtásának, szétvágásának elképzelése. 
A pontos munkavégzés igényének fejlesztése. 
A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése 
(szerkesztésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, 
szerkesztés, diszkusszió). 
Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis 
csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka 
tervezése, szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, 
együttműködési készség, tolerancia. 

1. Síkbeli alakzatok 12 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeri a négyszögek 
tulajdonságait: belső és külső 
szögek összege, konvex és konkáv 
közti különbség, átló fogalma; 
Ismeri a speciális négyszögeket: 
trapéz, paralelogramma, téglalap, 
deltoid, rombusz, húrtrapéz, 
négyzet; 
Ismeri a speciális négyszögek 
legfontosabb tulajdonságait, ezek 
alapján elkészíti a 
halmazábrájukat; 
A háromszögek és a speciális 
négyszögek tulajdonságait 
alkalmazza feladatok 
megoldásában; 
Meghatározza háromszögek és 
speciális négyszögek kerületét, 
területét; 
Ismeri a kör részeit; különbséget 
tesz egyenes, félegyenes és 
szakasz között. 

Háromszögek külső szögeinek 
összege 
Négyszögek tulajdonságainak 
ismerete és alkalmazása: 
belső és külső szögek összege, 
konvex és konkáv közti 
különbség, átló fogalma 
A speciális négyszögek 
(trapéz, paralelogramma, 
téglalap, deltoid, rombusz, 
húrtrapéz, négyzet) 
felismerése és legfontosabb 
tulajdonságaik megállapítása 
ábra alapján; alkalmazásuk; 
halmazábra 
Háromszögek, speciális 
négyszögek kerületének, 
területének kiszámítása ábra 
alapján átdarabolással és 
tanult összefüggéssel; 
alkalmazások 
Körrel kapcsolatos fogalmak 
ismerete 
 

 

Javasolt tevékenységek: 
 Párhuzamos szélű papírcsíkból négyszögek nyírása; a keletkező négyszögek 

csoportosítása; annak megfigyelése, hogy hogyan kell nyírni, hogy téglalapot 
kapjunk; téglalapból négyzet nyírása, négyzetből téglalap nyírása 

 Papír négyszögek hajtogatásával, síktükör alkalmazásával szimmetriatulajdonságok 
megfigyelése; tulajdonságok gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak 
bemutatása; a tapasztalatok irányított összegzése, halmazábra készítése 

 Négyszögeket tartalmazó készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek 
válogatása 

 „Rontó” játék speciális négyszögekkel 
 Papírból készült háromszögek, speciális négyszögek átdarabolásának megmutatása 
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 Gyakorlati számolási feladatok megoldása, például papírsárkány készítéséhez 
szükséges papír területének becslése, számolása 

 Matematikatörténeti vonatkozások gyűjtése, tanulói kiselőadás tartása  
 Derékszög kijelölése csomós kötéllel 
 Pitagoraszi számhármasok keresése 
 Háromszögelési probléma megoldása derékszögű háromszöggel az osztályteremben, 

az iskola épületében és a játszótéren 
 „Körjáték”: jelzésre labda gurítása húr mentén, átmérő mentén, sugár mentén 

 

2. Transzformációk, szerkesztések 10 óra 

Megszerkeszti alakzatok tengelyes 
és középpontos tükörképét; 
Geometriai ismereteinek 
felhasználásával pontosan 
szerkeszt több adott feltételnek 
megfelelő ábrát; 
Ismer és használ dinamikus 
geometriai szoftvereket, tisztában 
van alkalmazási lehetőségeikkel. 
 

Középpontos tükrözés 
ismerete és alkalmazása 
Középpontosan szimmetrikus 
alakzatok felismerése a 
természetes és az épített 
környezetben 
Alakzatok középpontos 
tükörképének 
megszerkesztése 
Szerkesztéshez terv, előzetes 
ábra készítése 
Több adott feltételnek 
megfelelő ábra szerkesztése; 
diszkusszió 
Dinamikus geometriai szoftver 
használata 

Vizuális kultúra: 
művészeti alkotások 
megfigyelése a tanult 
transzformációk 
segítségével. 

Javasolt tevékenységek: 
 Ábrák másolása másolópapír (például sütőpapír) segítségével; a másolat síkban való 

pont körüli elfordítása 180°-kal; tulajdonságok megfigyelése 
 Osztályterem, iskola, közeli játszótér, park, tó, épület középpontosan szimmetrikus 

alakzatjainak kiválasztása 
 Középpontos tükrözésen alapuló szerkesztések elvégzése saját eszközökkel (körző, 

egyélű vonalzó) 
 Szimmetria stratégiával nyerhető játékok, például kerek asztalra poharak elhelyezése 
 Kicsinyítés és nagyítás megfigyelése, például háromszögvonalzó külső és belső 

pereme, makett, modell, tervrajz, fénykép, diavetítés, térkép, mikroszkóp, nagyító 
 Szerkesztési feladatok megoldása során dinamikus geometriai szoftver megismerése; 

az euklideszi szerkesztési lépések követése a szoftverrel 

3. Térgeometria 10 óra 

A kocka, a téglatest, a hasáb és a  
hálóját elkészíti; 
Testeket épít képek, nézetek, 
alaprajzok, hálók alapján; 
Ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb  
következő tulajdonságait: 
határoló lapok típusa, száma, 

Környezetünk tárgyaiban a 
hasáb, alakú testek 
felfedezése 
Hasáb tulajdonságainak 
ismerete és alkalmazása: 
határoló lapok típusa, száma, 
egymáshoz viszonyított 

Technika és tervezés: 
modellek készítése, 
tulajdonságainak 
vizsgálata. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
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egymáshoz viszonyított helyzete; 
csúcsok, élek száma; lapátló, 
testátló; 
Egyenes hasáb, téglatest, kocka 
alakú tárgyak felszínét és 
térfogatát méréssel megadja, 
egyenes hasáb felszínét és 
térfogatát képlet segítségével 
kiszámolja; a képleteket 
megalapozó összefüggéseket érti; 
A kocka, a téglatest, a hasáb,  
tulajdonságait alkalmazza 
feladatok megoldásában. 

helyzete; csúcsok, élek száma; 
lapátló, testátló 
Testek építése képek, 
nézetek, alaprajzok, hálók 
alapján 
Testek hálójának készítése 
Egyenes hasáb alakú tárgyak 
felszínének és térfogatának 
meghatározása méréssel és 
számolással 
 

ismereteki:  
történelmi épületek 
látszati képe és 
alaprajza közötti 
összefüggések 
megfigyelése. 
 
Vizuális kultúra: térbeli 
tárgyak síkbeli 
megjelenítése. 

Javasolt tevékenységek: 
 Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a 

testek kiválasztása) 
 Hasáb és gúla alakú modell tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok 

megoldásainak összehasonlítása; a tapasztalatok irányított összegzése 
 Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások összehasonlítása, 

megbeszélése, kiállítása az osztályteremben 
 Zsinóros térgeometriai modellek készítése és használata 
 A gömb speciális tulajdonságainak megfigyeléséhez testeket tartalmazó készletből 

elemek választása megadott szempontok alapján 
 Földgömb bemutatása matematikai szempontból 

Tapasztalatszerzés a gömbi geometria alapjairól például narancson 
 Egyenes hasáb alakú dobozok készítéséhez szükséges papír területének becslése, 

mérése, számolása  
 Egyenes hasáb alakú üreges test „feltöltése” egységkockákkal (becslés, mérés, 

számolás) 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv 

közti különbség, átló fogalma; 
 ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, 

húrtrapéz, négyzet; 
 ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a 

halmazábrájukat; 
 a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok 

megoldásában; 
 meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 
 ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között. 
 megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét; 
 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek 

megfelelő ábrát; 
 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén. 
 a kocka, a téglatest, a hasáb hálóját elkészíti; 
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 testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 
 ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a következő tulajdonságait: határoló lapok 

típusa, száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma 
 egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel 

megadja, egyenes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a 
képleteket megalapozó összefüggéseket érti; 

 a kocka, a téglatest, a hasáb, a tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

négyszög, konvex, konkáv, átló, trapéz, paralelogramma, deltoid, 
rombusz, húrtrapéz, körvonal, körlap, középpont, sugár, húr, 
átmérő, szelő, érintő, körcikk, szimmetria-középpont, középpontos 
szimmetria, hasáb, alaplap, alapél, oldallap, oldalél, testmagasság 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

V. Statisztika, valószínűség 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 
Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 
Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, 
rendezése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 
A valószínűségi gondolkodás fejlesztése. 
Gazdasági nevelés. 

1. Leíró statisztika 5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Értelmezi a táblázatok adatait, az 
adatoknak megfelelő ábrázolási 
módot kiválasztja, és az ábrát 
elkészíti; 
Adatokat táblázatba rendez, 
diagramon ábrázol hagyományos 
és digitális eszközökkel is; 
Különböző típusú diagramokat 
megfeleltet egymásnak; 
Megadott szempont szerint 
adatokat gyűjt ki táblázatból, 
olvas le hagyományos vagy 
digitális forrásból származó 
diagramról, majd rendszerezés 
után következtetéseket fogalmaz 
meg; 
Konkrét adatsor esetén átlagot 
számol, megállapítja a 
leggyakoribb adatot (módusz), a 
középső adatot (medián), és 
ezeket összehasonlítja. 
 

Adathalmazok, egyszerű 
diagramok, táblázatok 
adatainak elemzése 
Adatok táblázatba rendezése, 
ábrázolása diagramon 
Különböző típusú diagramok 
megfeleltetése egymásnak 
Adatok gyűjtése táblázatból, 
leolvasása hagyományos vagy 
digitális forrásból származó 
diagramról megadott 
szempont szerint 
Adatok rendszerezése, 
következtetések 
megfogalmazása 
Konkrét adatsor leggyakoribb 
adatának (módusz) 
megtalálása, gyakorlati 
alkalmazása 
Rendezhető adatsor középső 
adatának (medián) 
megállapítása, gyakorlati 
alkalmazása  

Testnevelés és sport: 
teljesítmények 
adatainak, mérkőzések 
eredményeinek 
táblázatba rendezése. 
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Konkrét adatsor esetén átlag, 
leggyakoribb adat (módusz), 
középső adat (medián) 
megfigyelése, 
összehasonlítása 

Javasolt tevékenységek: 
 Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok ábrázolása és elemzése 

csoportmunkában 
 Projektmunka, például felmérés készítése zenehallgatási szokásokról, IKT-eszközök 

használatáról, sportolási szokásokról (gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok bemutatása, 
megbeszélése, értelmezése, ábrázolása) 

 Konkrét adathalmazok középérték-mutatóinak megállapítása és összehasonlítása 
csoportmunkában 

2. Valószínűség számítás 6 óra 

Valószínűségi kísérletek. 
Valószínűség előzetes becslése, 
szemléletes fogalma. 
Valószínűségi kísérletek, 
eredmények lejegyzése. 
Gyakoriság, relatív gyakoriság 
fogalma. 
Matematikatörténet: 
érdekességek a valószínűség- 
számítás fejlődéséről. 

Valószínűségi játékok, 
kísérletek; az adatok tervszerű 
gyűjtése, rendezése és 
ábrázolása digitálisan is 
Valószínűségi játékok 
lehetséges kimeneteleinek 
ismeretében stratégia 
követése 
Az esély intuitív fogalmának 
felhasználása a „lehetetlen”, a 
„biztos” és a „kisebb/nagyobb 
eséllyel lehetséges” 
kijelentések 
megfogalmazásánál 
A gyakoriság és relatív 
gyakoriság ismerete és 
alkalmazása a kísérletezés 
során. 

 

Javasolt tevékenységek: 
 Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, Galton-

deszkával, zsákba helyezett színes golyókkal 
 Játék eseménykártyákkal gyakoriság becslésére: mindenki előtt ott van minden 

eseménykártya, amelyekre a tanulók a játék elején tetszés szerint kiraknak 10-10 
zsetont; sorban végezzük a kísérleteket; amelyik kártyán levő esemény 
bekövetkezett, arról a kártyáról levehet a játékos egy zsetont; az győz, akinek a 
kártyáiról leghamarabb elfogynak a zsetonok 

 Játék számkorongokkal: 3 korong piros és kék oldalára is számokat írtunk; feldobjuk 
egyszerre a 3 korongot; kártyákra eseményeket írunk a dobott számok összegére, 
szorzatára vonatkozó tulajdonságokkal; figyeljük meg, van-e lehetetlen, van-e biztos 
esemény; tippeljünk az események gyakoriságára 

 Folyón átkelés gyakoriság becslésére: rakj ki 10 korongot az 1–13 számokhoz a folyó 
egyik partjára; két kockával dobunk, a dobott számok összegénél álló korong átkelhet 
a folyón; az győz, akinek először átmegy az összes korongja 
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 Kocka alakú, számozott lapú doboz egyik lapjára belül nehezéket ragasztunk; 
dobások eredményének megfigyelésével ki kell találni, melyik lapra ragasztottunk 
nehezéket 

 21-ezés különbözőképpen számozott dobókockákkal, dominókkal 
 „Nem hiszem” páros játék: egyik játékos események bekövetkezésének esélyeiről 

fogalmaz meg állítást (például nagyobb eséllyel lehetséges számozott dodekaéder 
dobótesttel prímszámot dobni, mint összetett számot), a másik játékos dönt ennek 
igazságáról; a játékot az a tanuló nyeri, aki igazat állít 
„Szavazós” játék páros vagy csoportmunkában: valószínűségi játék vagy kísérlet 
előtt a tanulók összegyűjtik a lehetséges kimeneteleket, majd egyesével tippelnek a 
bekövetkezési esélyekről 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, 

és az ábrát elkészíti; 
 adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel 

is; 
 különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 
 megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy 

digitális forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket 
fogalmaz meg; 

 konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), 
a középső adatot (medián), és ezeket összehasonlítja. 

 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen 
gyűjti, rendezi és ábrázolja digitálisan is; 

 valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 
 ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a 

„lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések 
megfogalmazásánál. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, pontdiagram, esély, 
gyakoriság, relatív gyakoriság 
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A fejlesztés várt eredményei a 7. osztály végén: 
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok: 

 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 
 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása 
 Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, szövegek 

értelmezése egyszerűbb esetekben. 
 Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával. 
 Fagráfok használata feladatmegoldások során. 

Számtan, algebra: 
 Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, 

zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény 
becslése, ellenőrzése., helyes és értelmes kerekítése. 

 Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság. 
 százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása 

feladatmegoldás során. 
 A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös 

többszörös kiválasztása a többszörösök közül. 
 Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 
 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú 

kifejezés szorzása egytagúval. 
 Négyzetre emelés, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. 
 Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a 

mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, 
egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása számegyenesen. 

 A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai, 
természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában. 

 Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 
Függvények, az analízis elemei: 

 Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 
 Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról tanultak 

alkalmazása természettudományos feladatokban is. 
 Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról 

adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása 
különböző típusú grafikonon. 

Geometria:  
 A tanuló a geometriai ismeretek segítségével jó ábrák készítése, pontos szerkesztések 

végzése. 
 A tanult geometriai alakzatok tulajdonságainak ismerete (háromszögek, négyszögek 

belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), 
ezek alkalmazása a feladatok megoldásában. 

 Tengelyes és középpontos tükörkép, szerkesztése.  
 Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása 

feladatokban. 
 A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) 

térfogatképleteinek ismeretében a mindennapjainkban előforduló testek 
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térfogatának, űrtartalmának kiszámítása. 
Statisztika, valószínűség: 

 Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok 
kiszámítása. 

 Konkrét feladatokban az esély, illetve valószínűség fogalmának értése, a biztos és a 
lehetetlen esemény felismerése. 

 Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.  
 Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási 

területének, eredményének megnevezés 
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Történelem 7. évfolyam 

A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány, 

valamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, 

eseményekkel, történetekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti 

hovatartozása. Ismerkedjen meg a kulturális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek 

lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk alapértékeivel. A történelem tantárgy tantervének 

középpontjában a magyar nemzet és Magyarország története áll. 

A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában kontinuitásában, az 

európai, illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A kerettanterv több általános 

európai jelenséget is konkrét magyar példákon keresztül mutat be. Ennek révén a tanuló a 

magyar történelmi jelenségeket elsősorban nem általános modellek alapján, hanem a konkrét 

történelmi helyzet jellegzetességeit figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés 

hozzásegíti a tanulót, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve 

Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne 

a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat, és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet 

érzése. 

A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű 

tudástartalmakkal és különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, 

illetve elvégzéséhez különféle módszereket kell választania. A történelmi információk keresése 

és feldolgozása, a forráskritika, a következtetések levonása és egyéb gondolkodási műveletek 

közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik a tanulási kompetenciákat. A történelmi értelmező 

kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán keresztül a tanuló fejleszti a lényeges és 

kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és rendszerezésének a tanulás során 

elengedhetetlenül fontos képességét. 

A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kívül, 

más élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek 

megértéséhez és megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai 

történelemtanulás élményszerűsége mellett – erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó 

tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi kérdések iránti érdeklődésre. 

Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés 

fejlesztésének egyik hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról 

beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális 

kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A különböző típusú, más-más korokból és 

eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása pedig nagyban segíti a különféle 

kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti magabiztos eligazodást. 

Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, 

felelősségteljes használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fejlődnek, 

ami elősegíti elemző és mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része a 

megszerzett információk ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A történelmi forrásokat 

tartalmazó internetes portálok, hang- és filmarchívumok és adatbázisok megismerése és 

használata, az itt talált források feldolgozása elengedhetetlen feltétele a korszerű 

történelemtanulásnak. A digitális információfeldolgozás, illetve a digitális kommunikáció 

fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájékozódási készségek kialakításában, így a felelős 

és aktív állampolgárrá nevelésben. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források 

feldolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

 

következtetéseket von le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a 

történelmi források és interpretációk mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az 

elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a differenciált 

történelmi gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló képessé válik 

események, folyamatok és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint 

bizonyos történések okainak és következményeinek több szempontú feltárására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok 

mindennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi 

életutaknak és cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve 

követhető modelleket adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A tanulóban 

tudatosul, hogy nehéz élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, lehetőségek. Értékeli 

a válságos történelmi helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, önfeláldozás, 

segítségnyújtás és szolidaritás követésre méltó példáit. A tanuló arra törekszik, hogy az emberi 

cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyaltan 

értelmezze. A társadalmakra, közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs szabályok 

felismerése a tanuló alkalmazkodóképességét fejleszti. 

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

történelem tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális örökségének 

fő elemeit. Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok technológiai, 

tudományos és művészeti szerepét. Az egyes történelmi korszakok áttekintése során felismeri 

az értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző gondolkodással feltárja azoknak az 

életmódra, a mindennapokra gyakorolt hatását. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az 

alkotó emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és 

művészek teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más értékteremtő, 

alkotó emberek kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az életmódtörténeti témakörök 

feldolgozása révén a tanuló felismeri, hogy a munkavégzés az egyén, a család és a társadalom 

létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka sokszor küzdelmekkel jár, ugyanakkor 

személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő tevékenység. A történelmi korszakok 

jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái kiindulópontként szolgálnak a saját életút 

tervezésekor, akár a pályaválasztás során is. 

A kerettanterv témakörönként határozza meg a javasolt óraszámot. Ezek összege megfelel az 

évi teljes óraszámnak, amely elegendő a témák ismeretanyagának feldolgozásához és a tanulási 

eredményekhez kapcsolódó kompetenciák elsajátításához. A kerettantervben meghatározott 

tanulási tartalmak azonban átlagos esetben a javasolt órakeret kb. 80%-ában feldolgozhatók. 

A helyi tanterv alapján a tanár a kerettantervből évente két témát mélységelvű feldolgozásra 

jelöl ki, amelyre több idő, a javasolt időkereten felül összesen további 6–10 óra tervezhető. 

Ezeknek legalább 70%-a magyar történelmi témájú legyen. A mélységelvű tanítás lehetőséget 

ad az adott téma részletesebb ismeretekkel, többféle megközelítési móddal és tevékenységgel 

történő feldolgozására. A mélységelvű témák esetében nagyobb lehetőség nyílik a 

projektmunkára, illetve a múzeumi órák és a témával kapcsolatos tanulmányi kirándulások 

szervezésére. 

A Témakörönként megjelenő tantervi táblázatok magukba foglalják a hozzájuk tartozó 

Témákat, a konkrétabb tartalmakat feltüntető Altémákat, valamint az egyes témakörökhöz 

kapcsolódó Fogalmak és adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően elsajátítandó fogalmakat, 

személyeket, kronológiai és topográfiai adatokat. Minden fogalmi elem csak egyszer fordul elő, 

annál a témakörnél, ahol kötelező elemként először szerepel a tantervben. A táblázat utolsó 
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oszlopában feltüntetett Fejlesztési feladatok teljesítésével valósulnak meg az előírt tanulási 

eredmények. 

A táblázat alatt témakörönként felsorolt Javasolt tevékenységek nem kötelező elemei a 

tantervnek, de eredményessé tehetik a tananyag feldolgozását és a szaktanári munkát. Ezek köre 

természetesen bővíthető különféle tanulási eljárásokkal, módszerekkel. 

megjelenítésre (pl. képek, filmek, modellek, zenék, hangdokumentumok), a tanuló életéhez, 

érdeklődéséhez köthető témák tárgyalására, valamint érdekes, megrázó vagy éppen tréfás, de 

mindenképpen elgondolkodtató történetek elbeszélésére, illetve megjelenítésére. 

A történelemtanulás ugyan az ötödik évfolyamon kezdődik, de iskolai előzményekre is 

támaszkodik; az 1–4. évfolyamon elsajátított kompetenciákra éppúgy, mint az alsó tagozat 

történelmi tárgyú olvasmányaira, illetve a tanulónak a nemzeti ünnepek iskolai megünneplése 

és az emléknapok nyomán keletkező tudására. 

A kerettanterv évenként 5–8 témakör feldolgozását írja elő. Az egyes témakörök 2–7 témát 

tartalmaznak, ami tanévenként összesen 18–20 témát jelent. 

Miközben az éves időkeret a korábbi tantervekhez képest nem változott, a minimálisan kötelező 

témák, fogalmak és egyéb adatok/lexikai egységek száma a korábbiaknál kevesebb lett. A 

meghatározott tananyagrészek feldolgozása átlagos esetekben a javasolt idő mintegy 80 %-át 

veszi igénybe. Mindez időt és alkalmat ad a tevékenységalapú tanulásra, az ismeretek 

alkalmazására, a tanulási eredményekben megfogalmazott kompetenciák fejlesztésére a tanár 

által leghatékonyabbnak tartott (pl. egyéni, kooperatív) tanulási technikák alkalmazására. 

Továbbá ez által lehetőség nyílik a helyi tantervben megfogalmazott helytörténeti vagy egyéb 

témák beemelésére, speciális foglalkozások szervezésére (pl. múzeumi, könyvtári órák, közös 

filmnézés), illetve tantárgyközi projektek megvalósítására. 

7. ÉVFOLYAM 

7. ÉVFOLYAMRA JUTÓ ÓRAKERET ELOSZTÁSA 

TANÉVI ÓRASZÁM: 72 ÓRA (36 TANÍTÁSI HÉTRE SZÁMOLVA), HETI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

TEMATIKAI EGYSÉG 

ÓRAKERET A 

KERETTANTERV 

SZERINT 

7. ÉVFOLYAMRA 

JUTÓ ÓRAKERET 

A MODERN KOR SZÜLETÉSE 5  

A DUALIZMUS KORA: FELZÁRKÓZÁS 

EURÓPÁHOZ 

7 +2 

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉS 

KÖVETKEZMÉNYEI 

11  

TOTÁLIS DIKTATÚRÁK 5  

A HORTHY-KORSZAK 9  

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ 10 +2 

A MEGOSZTOTT VILÁG 5  

MAGYARORSZÁG SZOVJETIZÁLÁSA 10  

MÉLYSÉGSZINTŰ TÉMA: TRIANON 

KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYARSÁG 

SZÁMÁRA 

6  

ÖSSZESEN 68 ÓRA 72 ÓRA 
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TÉMAKÖR: A modern kor születése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A nemzeti eszme 

és a birodalmak 

kora 

• A nemzeti eszme és a 

nemzetállamok 

Európája. 

• A világ nagyhatalmai 

és ellentéteik a 20. 

század kezdetén. 

• Gyarmatbirodalmak a 

világ térképén. 

Fogalmak: 

nacionalizmus, 

liberalizmus, 

konzervativizmus, 

demokrácia, 

szocializmus, 

kommunizmus, 

keresztényszocializmus

.  

 

Személyek: Bismarck, 

Marx. 

 

Kronológia: 1871 

Németország 

egyesítése. 

 

Topográfia: 

Németország, 

Olaszország, Brit 

Birodalom, Amerikai 

Egyesült Államok, 

Japán.  

• A 20. század 

eleji 

nagyhatalma

k 

azonosítása, 

és a korabeli 

világra 

gyakorolt 

hatásuk 

feltárása 

térképek és 

egyszerű 

ábrák 

segítségével. 

• A politikai 

eszmék 

legjellemzőb

b gondolatait 

megjelenítő 

néhány 

egyszerű és 

rövid forrás 

értelmezése 

és 

azonosítása. 

• A 19. századi 

politikai 

eszmék 

céljainak és 

jellemzőinek 

rendszerezés

e. 

Politikai eszmék: 

liberalizmus, 

konzervativizmus, 

szocializmus 

• A liberalizmus. 

• A konzervativizmus. 

• A szocializmus és 

kommunizmus 

eszméje. 

• A 

keresztényszocializmus. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

• Németország területi egyesítés előtt és utáni térképének összehasonlítása, értékelése. 

• Magyarázatok keresése és azok megvitatása egyes államok létrejöttének és 

megerősödésének okaira (pl. Amerikai Egyesült Államok). 

• Ismerkedés nemzeti jelképekkel (zászlók, himnuszok). 

• Összehasonlító táblázat készítése a korszak politikai eszméiről. 

TÉMAKÖR: A dualizmus kora: felzárkózás Európához 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 
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ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A modernizálódó 

Magyarország 

• Magyar feltalálók és 

találmányok, az ipar 

fejlődése. 

• Vasútépítés, 

folyószabályozás. 

• Egy világváros 

kiépülése – az 

urbanizáció 

Budapest példáján. 

Fogalmak: közös 

ügyek, dualizmus, 

MÁV, Millennium, 

emancipáció, 

urbanizáció. 

 

Személyek: 

Andrássy Gyula. 

 

Kronológia: 1896 a 

Millennium. 

 

Topográfia: 

Budapest. 

• A millenniumi 

Budapest 

bemutatása. 

• A dualizmus 

kori vidék és 

város lakóinak 

és életmódjának 

bemutatása. 

• A 20. század 

eleji és korunk 

életmódja 

közötti 

különbségek 

azonosítása. 

• A korszak 

gazdasági és 

technikai 

fejlődésének 

bemutatása. 

• A korszak ipari 

fejlődésének 

nyomon 

követése 

diagramok, 

táblázatok 

segítségével. 

A millenniumi 

Magyarország 

• A soknemzetiségű 

ország. 

• A zsidó 

emancipáció, a hazai 

zsidóság szerepe a 

magyarországi 

modernizációban. 

• A cigányság 

helyzete, 

hagyományos 

mesterségek.  

• A millenniumi 

ünnepségek. 

• A legjelentősebb 

kulturális alkotások. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

• Képes beszámoló (prezentáció) készítése a korszak valamely jeles magyar tudósáról, 

feltalálójáról. 

• Képek gyűjtése a dualizmus kori társadalmi csoportok és nemzetiségek életéről. 

• Képgyűjtemény (tabló) összeállítása a millenniumi Budapestről internetes források 

alapján. 

TÉMAKÖR: Az első világháború és következményei 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztő feladatok 

Az első 

világháború, 

• A halálos lövés: a 

világháború 

kirobbanása. 

Fogalmak: antant, 

központi hatalmak, 

front, állóháború, 

• A fontosabb 

hadviselő országok 

csoportosítása a 
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Magyarország a 

háborúban 

• A hadviselő felek: 

az antant és a 

központi hatalmak. 

• Az állóháború. 

• Magyarok a 

világháborúban. 

• A hátország 

megpróbáltatásai. 

• Lenin és a bolsevik 

hatalomátvétel. 

hátország, bolsevik, 

tanácsköztársaság, 

vörösterror, fehér 

különítményes 

megtorlások, 

kisantant. 

 

Személyek: Tisza 

István, Lenin, 

Károlyi Mihály, 

Horthy Miklós. 

 

Kronológia: 1914–

1918 az első 

világháború, 1917 a 

bolsevik 

hatalomátvétel, 

1920. június 4. a 

trianoni 

békediktátum.  

 

Topográfia: 

Szarajevó, Szerbia, 

Doberdó, 

Kárpátalja, 

Felvidék, Délvidék, 

Burgenland, Erdély, 

Csehszlovákia, 

Jugoszlávia, 

Románia, Ausztria. 

szövetségi 

rendszerek szerint. 

• Az első 

világháborús 

hadviselés 

összehasonlítása a 

korábbi 

háborúkéval. 

• A háborús 

körülményeket 

bemutató különböző 

típusú források 

gyűjtése, 

feldolgozása. 

• Európa háború előtti 

és utáni térképének 

összehasonlítása, a 

változások 

értelmezése. 

• A történelmi 

Magyarország 

szétesésének 

bemutatása térképen 

az elcsatolt területek 

történelmi 

megnevezésével. 

• Vélemény 

megfogalmazása a 

történelmi 

Magyarország 

felbomlásának 

okairól. 

• A trianoni 

békediktátum 

területi és 

demográfiai 

következményeinek 

értékelése. 

Magyarország 

1918–1919-ben 

• A forradalmi 

kísérlet – 

elhibázott kül- és 

katonapolitika. 

• Magyarország 

megszállásának 

folyamata. 

• A 

tanácsköztársaság 

hatalomra kerülése 

és bukása. 

• Az 

ellenforradalom. 

A trianoni 

békediktátum  

• A Párizs környéki 

békék alapelvei, a 

vesztesek 

büntetése. 

• A trianoni 

békediktátum – a 

megcsonkított 

Magyarország.  

• Magyarország 

területi, népességi 

és gazdasági 

veszteségei. 

• A kisantant. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

• Vita a háború okairól. 

• Grafikonok, táblázatok elemzése a háború legfontosabb adatairól (pl. résztvevők száma, 

veszteségek, háborús kiadások, fegyverek száma stb.). 

• Első világháborús emlékhelyek és emlékművek, sírhelyek feltérképezése és felkeresése 

a lakóhelyen és környékén. 

• Első világháborús kiállítás megtekintése. 

• Első világháborús katonadalok gyűjtése és eléneklése. 

• Trianon a gyermek szemével – kortárs visszaemlékezések felkutatása és megbeszélése. 
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TÉMAKÖR: Totális diktatúrák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A kommunista 

Szovjetunió 

• Lenin és Sztálin 

diktatúrája. 

• Az államosítás. 

• A terror és a 

munkatáborok. 

Fogalmak: személyi 

kultusz, GULAG, 

totális állam, 

nemzetiszocializmus

, antiszemitizmus, 

fasizmus. 

 

Személyek: Sztálin, 

Hitler. 

 

Kronológia: 1933 a 

náci hatalomátvétel. 

 

Topográfia: 

Szovjetunió, 

Szibéria 

(munkatáborok). 

• A kommunista 

Szovjetunió és a 

nemzetiszocialist

a Németország 

jellemzőinek 

azonosítása képi 

és szöveges 

forrásokban. 

• A totális 

diktatúrák 

összehasonlítása 

(pl. jelképek, 

ideológiák, 

hatalmi 

eszközök). 

• Érvelés a 20. 

század kirekesztő 

ideológiáival 

szemben. 

A 

nemzetiszocialista 

Németország 

• A 

nemzetiszocializmus: 

fajelmélet és 

antiszemitizmus. 

• A náci 

hatalomátvétel, a 

hitleri diktatúra és 

terror. 

• A hitleri 

Németország 

terjeszkedése: 

Ausztria és 

Csehszlovákia.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

• GULÁG táborok és a náci koncentrációs táborok helyszíneinek térképen való 

azonosítása. 

• Film vagy filmrészletek megtekintése a nemzetiszocialista és/vagy a kommunista 

diktatúráról. 

TÉMAKÖR: A Horthy-korszak 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A politika irányai • Horthy, a 

kormányzó.  

• Antikommunizmus 

és revíziós 

törekvések.  

• A politikai 

antiszemitizmus. 

Fogalmak: 

revízió, numerus 

clausus, pengő.  

 

Személyek: 

Bethlen István, 

• A Horthy-korszak 

gazdasági, kulturális, 

politikai és 

társadalmi 

eredményeinek és 

problémáinak 

felidézése. 
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• Bethlen István 

miniszterelnöksége. 

• Külpolitikai 

kényszerpályák. 

Klebelsberg 

Kuno, Szent-

Györgyi Albert. 

 

Kronológia: 

1920–1944 a 

Horthy-korszak. 

• Az antiszemitizmus 

megnyilvánulásainak 

azonosítása források 

alapján. 

• Magyarország 

külpolitikai céljainak 

és lehetőségeinek 

bemutatása. 

• A társadalmi 

változások 

bemutatása szöveges 

és képi források 

alapján. 

• A korszak egy 

kiemelkedő 

személyiségének 

bemutatása. 

Gazdasági, 

társadalmi és 

kulturális fejlődés 

• Gazdasági 

eredmények.  

• Az oktatás, a 

kultúra és a 

tudomány néhány 

kiemelkedő 

képviselője. 

• Társadalmi 

rétegződés és 

érintkezési formák 

Magyarországon. 

• Életmód, 

szabadidő, sport. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

• Vázlatkészítés idézetek és képi források felhasználásával a Horthy-korszak 

társadalmáról. 

• Képes beszámoló (prezentáció) készítése a korszak jeles személyiségeinek egyikéről. 

• Plakátok, korabeli történetek, versek, dalok gyűjtése a revíziós törekvésekről. 

• Fotók, illusztrációk gyűjtése az ipar (közlekedés) modernizációjáról. 

• Képek gyűjtése az oktatás, a tudomány, a sportélet új intézményeiről. 

TÉMAKÖR: A második világháború 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Háború földön, 

tengeren és 

levegőben. 

• A hadviselő felek: 

a tengelyhatalmak 

és a 

szövetségesek.  

• Sztálin-Hitler 

paktum, kezdeti 

német sikerek. 

• A háború európai 

frontjai és a 

csendes-óceáni 

hadszíntér.  

• Fordulatok a 

háborúban: 

Sztálingrád és 

Normandia, 

Fogalmak: 

tengelyhatalmak, 

szövetségesek, 

bécsi döntések, 

nyilasok, totális 

háború, holokauszt, 

gettó, deportálás, 

koncentrációs tábor, 

zsidótörvények. 

 

Személyek: Franklin 

D. Roosevelt, 

Churchill, Teleki 

• A 

nemzetiszocialista 

Németország és a 

kommunista 

Szovjetunió 

szerepének 

feltárása a háború 

kirobbantásában. 

• A második 

világháború 

fordulópontjainak 

felidézése. 

• A háború 

fegyvereinek és 

borzalmainak 
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Berlin, az 

atombomba. 

• Európa felosztása. 

Pál, Szálasi Ferenc, 

Salkaházi Sára. 

 

Kronológia: 1939–

1945 a második 

világháború, 1941. 

június a 

Szovjetunió 

megtámadása, 

1944. március 19. 

Magyarország 

német megszállása, 

1945. április a 

háború vége 

Magyarországon. 

 

Topográfia: 

Sztálingrád, 

Normandia, 

Hirosima, Don-

kanyar, Auschwitz. 

bemutatása 

különböző források 

alapján. 

• Magyarország 

területi változásait 

és világháborús 

részvételét, 

valamint a második 

világháború főbb 

eseményeit 

bemutató térképek 

értelmezése. 

• A magyar 

külpolitika háború 

előtti és alatti 

törekvéseinek és 

mozgásterének 

bemutatása. 

• Ítélet 

megfogalmazása a 

második 

világháborús 

népirtásokról és 

háborús bűnökről. 

• A magyar honvéd 

helytállásának 

felidézése források 

alapján. 

• Példák gyűjtése az 

ellenállás és 

embermentés 

formáira. 

Magyarország a 

világháború idején 

• A revíziós 

eredmények  

• A Szovjetunió 

elleni háború – a 

2. magyar 

hadsereg a Donnál. 

• Német megszállás. 

• A kiugrási kísérlet 

és a nyilas 

hatalomátvétel. 

• A hadszíntérré vált 

Magyarország. 

A háború 

borzalmai 

• A totális háború.  

• A világháború 

fegyverei. 

• A hátország 

szenvedései. 

• Az ellenállás 

formái. 

• A bombázások és 

városi harcok – 

Budapest példáján. 

A holokauszt • A náci 

koncentrációs és 

megsemmisítő 

táborok. 

• Az európai és 

magyarországi 

zsidótörvények. 

• Kísérlet az európai 

és a magyar 

zsidóság és 

cigányság 

elpusztítására. 

• Áldozatok és 

bűnösök, 

felelősség és 

embermentés: 

néhány 

kiemelkedő példa. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

• Képek gyűjtése a német haderő és a szövetségesek magyarországi pusztításának 

eszközeiről és helyszíneiről. 

• Ismeretek szerzése és megvitatása a holokauszt történetét feldolgozó gyűjtemények, 

online adatbázisok segítségével (pl. látogatás a Holokauszt Emlékközpontban). 
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• A holokausztról szóló visszaemlékezések, irodalmi és filmfeldolgozások egy-egy 

részletének megbeszélése. 

• Példák gyűjtése az ellenállás és embermentés formáira. 

• Egy magyarországi embermentő (pl. Boldog Salkaházi Sára) tevékenységének 

megismerése és értékelése. 

• Második világháborús emlékhelyek, emlékművek és sírhelyek feltérképezése és 

felkeresése a lakóhelyen és környékén. 

TÉMAKÖR: A megosztott világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A hidegháború • A kétpólusú világ 

– a vasfüggöny 

leereszkedése. 

• Németország 

kettéosztása. 

• Fegyverkezési 

verseny a 

Szovjetunió és az 

Amerikai 

Egyesült Államok 

között. 

• Hidegháborús 

konfliktusok: 

Korea, Kuba. 

Fogalmak: Egyesült 

Nemzetek 

Szervezete (ENSZ), 

hidegháború, 

vasfüggöny, berlini 

fal, szuperhatalom, 

Észak-atlanti 

Szerződés 

Szervezete 

(NATO), Varsói 

Szerződés, 

piacgazdaság, jóléti 

állam.  

 

Személyek: 

Hruscsov, Kennedy. 

 

Kronológia: 1947 a 

párizsi béke, a 

hidegháború 

kezdete, 1948 Izrael 

Állam 

megalapítása. 

 

Topográfia: Berlin, 

Németországi 

Szövetségi 

Köztársaság 

(NSZK), Német 

Demokratikus 

Köztársaság 

• A második 

világháború után 

kialakult világrendet 

bemutató térkép 

áttekintése és 

értelmezése. 

• A nyugati 

demokrácia és a 

szovjet diktatúra 

összehasonlítása. 

• A nyugati világ és a 

keleti blokk 

életkörülményeinek 

összehasonlítása. 

• A hidegháború 

korabeli és a mai 

világhatalmi 

viszonyok 

összehasonlítása. 

• A hidegháborús 

korszak alapvető 

jellemzőinek, 

történelmi 

szereplőinek 

azonosítása képek, 

szöveges források 

alapján. 

• Gyűjtött 

információk 

értelmezése a 

hidegháború 

korának néhány 

világpolitikai 

A Nyugat • A nyugati 

demokrácia és 

piacgazdaság. 

• A jóléti 

társadalom. 

• Az új 

tömegkultúra 

kialakulása. 
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(NDK), Észak- és 

Dél-Korea, Kuba. 

válságáról (pl. 

Korea, Kuba, 

Berlin).  

• Információk 

szerzése, 

rendszerezése és 

értelmezése a két 

szuperhatalom 

fegyverkezési 

versenyéről 

diagramok, 

táblázatok, képek és 

térképek 

segítségével. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

• A jóléti állam jellemzőinek összegyűjtése és értékelése. 

• Internetes és egyéb források alapján képes gyűjtemény összeállítása az új tömegkultúra 

jellemző tárgyairól, eseményeiről. 

• Poszterek készítése a nyugati és keleti blokk országainak életmódjáról. 

• Kiselőadás tartása egy hidegháborús konfliktusról. 

TÉMAKÖR: Magyarország szovjetizálása 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A kommunista 

diktatúra kiépítése 

Magyarországon 

• Háborús pusztítás 

és szovjet 

megszállás, 

deportálások a 

szovjet 

munkatáborokba.  

• Bűnbakká tett 

németek és 

magyarok – 

kitelepítések, 

lakosságcsere.  

• Az 1945-ös és 

1947-es 

választások.   

• Egypártrendszer, 

államosítás, 

diktatúra.  

Fogalmak: 

malenkij robot, 

államosítás, 

tervgazdaság, 

Államvédelmi 

Hatóság (ÁVH). 

 

Személyek: 

Kovács Béla, 

Rákosi Mátyás, 

Mindszenty 

József.  

 

Kronológia: 1945 

szovjet 

megszállás, 

választás 

Magyarországon, 

• Magyarország 

szovjet megszállása 

következményeinek 

felidézése.  

• A tömeges 

deportálások 

jellemzőinek 

azonosítása 

visszaemlékezések 

és egyéb források 

alapján. 

• A Rákosi-rendszer 

jellemzőinek, 

bűneinek 

azonosítása 

források, képek, 

filmrészletek 

alapján. 

• A határon túli 

magyarok 

A Rákosi-diktatúra • Az ÁVH 

működése. 

• A személyi kultusz. 
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• Az egyházüldözés. 

• A tervgazdaság 

működése. 

1948–1956 a 

Rákosi-diktatúra. 

 

Topográfia: 

Recsk, Hortobágy, 

Duna-delta. 

megpróbáltatása-

inak bemutatása 

különböző források 

alapján. Deportálások 

„békeidőben” 

• A deportálások és 

üldözések okai. 

• A határon túli 

magyarok 

megpróbáltatásai: 

deportálások 

Csehszlovákiában; 

szovjet, román és 

jugoszláv 

munkatáborok. 

• Magyarországi 

kitelepítések és 

munkatáborok. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

• Jelszavak, csasztuskák, viccek gyűjtése a Rákosi-diktatúra idejéből. 

• Új iparvárosok azonosítása térképen. 

• Egy játékfilm vagy filmrészlet megtekintése a korszakból vagy a korszakról. 

• Saját vélemény megfogalmazása a Rákosi-diktatúráról. 

• Kitelepítésekről, deportálásokról szóló visszaemlékezések részleteinek közös 

feldolgozása. 

 

MINIMUM KÖVETELMÉNY 

TÖRTÉNELMI ISMERETEK  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

• be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az 

egyes történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket; 

• ismeri az újkori és jelenkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, 

illetve szerepüket a magyar nemzet történetében; 

• fel tudja idézni az újkori és jelenkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, 

jelenségeit, folyamatait, és fordulópontjait a 1849-től napjainkig; 

• képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a 

hazaszeretet, önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira; 

• tisztában van a 19. és 20. század fontosabb politikai eszméivel és azok hatásaival; 

• ismeri és be tudja mutatni a 19. és 20. századi modernizáció gazdasági társadalmi és 

kulturális hatásait Magyarországon és a világban; 

• ismeri az első és a második világháború legfontosabb eseményeit, jellemzőit, valamint 

napjainkra is hatással bíró következményeit; 

• fel tudja idézni az első és második világháború borzalmait, érveket tud felsorakoztatni 

a békére való törekvés mellett; 

• ismeri a nemzetiszocialista és a kommunista diktatúrák főbb jellemzőit, az emberiség 

ellen elkövetett bűneiket, ellentmondásaikat és ezek következményeit, továbbá a velük 

szembeni ellenállás példáit. 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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• képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, tárgyak, épületek 

megfigyeléséből, olvasott és hallott, valamint a különböző médiumok által felkínált 

szöveges és képi anyagokból; 

• kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat, tételmondatokat) elbeszélő vagy leíró, 

illetve rövidebb magyarázó írott és hallott szövegekből és az ezek alapján 

megfogalmazott kérdésekre egyszerű válaszokat adni; 

• megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi információkat 

gyűjt különböző médiumokból és forrásokból (könyvek, atlaszok, kronológiák, 

könyvtárak, múzeumok, médiatárak, filmek; nyomtatott és digitális, szöveges és 

vizuális források); 

• képes élethelyzetek, magatartásformák megfigyelésére és értelmezésére. 

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

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

• ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fontos 

esemény, jelenség és történelmi folyamat időpontját; 

• biztonsággal használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket, történelmi eseményre, 

jelenségre, folyamatra, korszakra való utalással végez időmeghatározást; 

• ismeretei segítségével időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő 

ábrázolására pl. időszalag segítségével. 

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 

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

• önállóan, folyamatos beszéddel képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi 

személyeket bemutatni, saját véleményt megfogalmazni; 

• össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró, valamint rövidebb 

magyarázó szövegek tartalmát; 

• az általa gyűjtött történelmi adatokból, szövegekből rövid tartalmi ismertetőt tud 

készíteni; 

• képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, eseményekkel, 

folyamatokkal, kapcsolatban; 

• képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról; 

• különböző történelmi korszakok, történelmi és társadalmi kérdések tárgyalása során 

szakszerűen alkalmazza az értelmező és tartalmi kulcsfogalmakat, továbbá használja a 

témához kapcsolódó történelmi fogalmakat. 

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 

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

• adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek között; 

• képes megfigyelni, értelmezni és összehasonlítani a történelemben előforduló 

különböző emberi magatartásformákat és élethelyzeteket; 

• a történelmi eseményekkel, folyamatokkal és személyekkel kapcsolatban önálló 

kérdéseket fogalmaz meg; 

• feltételezéseket fogalmaz meg történelmi személyek cselekedeteinek mozgatórugóiról, 

és adatokkal, érvekkel alátámasztja azokat; 

• a történelmi szereplők megnyilvánulásainak szándékot tulajdonít, álláspontjukat 

azonosítja; 

• önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről, 

folyamatokról; 

A tanuló az 7. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 

Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás, ok és következmény, változás és 

folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi jelentőség, értelmezés, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogalmak: 
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• politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság, 

egyeduralom, demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom; 

• társadalmi: társadalom, társadalmi csoport/réteg, nemzet, népcsoport, életmód; 

• gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, 

árutermelés, falu, város; 

• eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép. 
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Etika 7. évfolyam 

Helyi tanterv 

Célok és feladatok 
Az etika tantárgy alapvető célja az egyéni és közösségi identitás formálása, stabilizálása, az 
egyének és a csoportok közti együttműködés megteremtése. Ehhez járulnak hozzá a kulturális 
hagyományokban gyökerező erkölcsi elvek, a társas szabályok megismertetése, az egyén 
gondolkodásában formálódó, szocio-emocionális készségek fejlesztése.  

A tantárgy magába foglalja az ember fontos viszonyulásait társaihoz, közösségeihez, 
környezetéhez és önmagához. Ezzel olyan szintézist kínál a tanulónak, amelyben eddigi 
személyes tapasztalatait és a más területeken megszerzett ismereteket reflektív módon 
vizsgálja. A tartalom szorosan kötődik más tantárgyak fejlesztési területeihez is.  

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanuló erkölcsi érzületének és erkölcsi gondolkodásának 
fejlesztése, a tanuló segítése a társas szabályok, a viselkedésminták azonosításában és saját 
alakuló értékrendjének tudatosításában.  

Az etika tantárgy felkészíti a tanulót az egyéni életvezetésének és társas környezetének 
erkölcsi szempontból történő mérlegelésére, miközben saját tudását vizsgálja és fejleszti. 
Eszközei a kérdezés, a rejtett nézetek és a dilemmák feltárása, az érvelés, a meggyőzés, a 
meggyőződés, a társadalmi normák és a közösségi értékek értelmezése. 

A tanulóközösség tevékenységei mintát nyújtanak arra, hogy milyen értékek és 
viselkedésmódok segítik vagy akadályozzák az együttműködést, milyen érzelmi-, érték- vagy 
érdekkonfliktusok jelenhetnek meg, milyen megoldási módok a legmegfelelőbbek.  

A tantárgyi tartalmak és tanulói tevékenységek olyan képességeket is fejlesztenek, melyek a 
tanulót az életvezetésében tudatosabbá, társai és környezete problémái iránt érzékenyebbé 
tehetik, erősítik identitását, aktív társadalmi cselekvésre késztetik és segítik a nehéz helyzetek 
megoldásában. 

Kompetenciák 

Az etika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 
fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tantárgy keretében alkalmazott módszerek elősegítik az aktív 
tanulóvá válást, a tanulás tervezését, az egyéni tanulási stílus kialakítását és a tanulási 
útvonalak felfedezését, a mérlegelő gondolkodást, a belső motiváción nyugvó cselekvést, a 
célok elérése iránti elkötelezettséget, a metakognitív stratégiák alkalmazását.  

A Kommunikációs kompetenciák: A kommunikációs kompetenciák formálása során a tanuló 
gyakorolja az érzelmek kommunikálásának, az empátián nyugvó értő figyelemnek, az 
álláspontok asszertív megjelenésének, az erőszakmentes kommunikációnak, az adatokra 
támaszkodó érvelésnek és a megfelelő vitakultúrának, valamint a társas konfliktusok 
kezelésének kommunikációs technikákat igénylő változatait. 

A digitális kompetenciák: A digitális kompetenciák fejlesztését támogatja a hiteles forrásokon 
alapuló kutatómunka végzése, a projektmunkák szervezése, megvalósítása, az elvégzett 
feladatok digitális eszközökkel történő bemutatása. A virtuális térben kialakult közösségek 
tagjainak viselkedését befolyásoló etikai szabályok felismerése és elemzése. A digitális 
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önkifejezés, a közösségi oldalakon történő önmegjelenítés, az információk kezelése. A 
tartalom digitális megosztásával kapcsolatos etikai kérdések köre számtalan fejlesztési 
lehetőséget rejt magában. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A gondolkodási készségeket fejlesztik azok a 
tanulási tevékenységek, amelyek különböző élethelyzetek, információforrások, 
médiatartalmak elemzését igénylik. A különböző esettanulmányi példákban és a valóságos 
élethelyzetekben felmerülő etikai problémák, konfliktusok és a szabályok felismerése közben 
a tanuló elemző, problémamegoldó, mérlegelő gondolkodás alkalmazásával vizsgálja az 
események bekövetkezésének feltételeit. Átalakítja a szerzett információt, következtetéseket 
von le, magyarázatot keres, rendszerezést végez.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy támogatja az önismereten alapuló 
önszabályozás és önfejlesztés megvalósítását, a lelkiismeretesség, az alkalmazkodóképesség, 
a kezdeményezőkészség, az elkötelezettség kialakulását, és a teljesítmény javítására való 
törekvést. A gyakorlatok során az érzelmek felismerésének és kifejezésének, az érzelmi 
állapotok szabályozásának, a társas helyzetek észlelésének, a konfliktusok kezelésének és a 
döntéshozatali készségeknek a fejlesztése válik hangsúlyossá. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanulók 
önállóan vagy csoportosan lehetőséget kapnak a kreatív alkotások tervezésére, készítésére, 
projektfeladatok szervezésére, kivitelezésére. A szocio-emocionális készségek fejlesztése 
drámajátékkal, szerepjátékkal valósul meg, az érzelmek kifejeződése zenei produkciókban, 
vizuális alkotásokban ölt testet. A tudatosság erősítését segítik elő azok a feladatok, 
amelyekben kulturális hagyományok megismerésére kerül sor. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tantárgy az önismeret fejlesztése 
révén segíti a tanulók jövőképének kialakítását, felkészíti őket a munka világára. Ugyanakkor 
erősíti a hosszú távú célkitűzéseket, a személyes jövőtervezést, az életpálya-építést, a 
döntéshozatalt, az életvezetést, a pénzügyi tudatosságot, és a tudatos önfejlesztést. 

Pedagógiai alapelvek 

− A tanulók komplex személyiségfejlesztése, értelmi, érzelmi formálás és a cselekvésre 
buzdítás. 

− A teljes személyiség aktivizálása a belső motiváció felkeltése és ébren tartása. 

− Célrendszere és ajánlásai élményt adók, személyiséget, meggyőződést formálók. 

− A tananyagok kiválasztása és annak megvalósítása során figyelembe veszi az egyes 
korosztályok tipikus életkori sajátosságait és lehetséges élethelyzeteit. Valamint 
lehetőséget kíván adni a tanulók és tanulócsoportok egyéni sajátosságai szerinti 
differenciálásra. 

− Az aktív, cselekvő viselkedés, magatartás megélésére ösztönzi a diákokat a különböző 
élethelyzeteiben. 

− Fontosnak tartja a nevelés három színterét (család, iskola, társadalom). 

− Ebben a tantervben elsődleges az érzelmi, érzületi nevelés, a morális fejlesztés, amely 
során a gyermekek cselekedtetése, meggyőződésének formálása elengedhetetlenül 
szükséges a lelkiismeretes magatartás megszilárdulása érdekében. 
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− A nevelés mindig egy társadalmi közegben történik, így a nemzeti értékeink 
megismerése és megőrzése alapfeladat.  

− A munkaformák között fontos szerepet tölt be a kooperatív csoportmunka, az egyéni 
és csoportos projektfeladatok szervezése, az egész csoportot bevonó beszélgetések. A 
hatékony munkavégzés érdekében közös szabályok felállítása javasolt. A tanuló 
munkáiból összeállított portfólió is az értékelés alapja lehet. A feladatok 
megtervezésénél és kivitelezésénél a tanulók igénybe vehetik a digitális eszközöket is. 

A tanulási tevékenység értékelése alapvetően a fejlesztő értékelésre épül. A kooperatív 
tanulási tevékenység alkalmával az önértékelésről a társértékelésre, illetve a csoport 
együttműködésének az értékelésére kerülhet a hangsúly.  

Az etika tanítása nagyfokú empátiát, sokirányú ismeretet, adaptivitási készséget és 
rugalmasságot igényel a pedagógustól, aki szakmailag kompetens személy, fejlődés-lélektani, 
pedagógiai, szakdidaktikai és módszertani felkészültséggel rendelkezik. Tisztában van az 
alapelvekkel, melyeknek szellemiségében tanít. Együttműködik azokkal, akikkel munkatársi 
kapcsolatban van (szülők, osztályfőnök, igazgató, tanárok, stb.) 

 
7. évfolyam 

Ebben az életkori szakaszban az erkölcsi szabályok értelmezésében egyre jobban a mérlegelő 
gondolkodás dominál. A tevékenység motivációjában felerősödik a kortárs csoportban való 
megfelelés igénye, az elfogadottság jutalmazó szerepének motiváló hatása, s annak a 
tekintélyszemélynek a befolyása, akihez a tanuló érzelmileg kötődik. Az éntudat és az 
önismeret kibontakozásával kialakul a saját érzelmek és gondolatok megfigyelése és 
ellenőrzése feletti mérlegelés. Gyakorlattá válik a belülről vezérelt személyes 
véleményformálás a saját érzelmekről, szükségletekről és gondolatokról. A serdülőkorba lépő 
fiatal számára ezt az időszakot a társas önazonosság, társas identitás próbálgatása jellemez. 
Ezen kapcsolatokban különféle viselkedéseket tapasztalhat, különböző élmények 
megosztására van lehetősége, így viselkedése az aktuális társas környezet szerint változik. 
Hitét a csoporttagok többségének értékrendjéhez igazodó gondolkodás uralja. Az erkölcs és 
etika tantárgynak külön figyelemmel kell lennie arra, hogy előtérbe kerülhet a kortársak 
viselkedésének szerepszerű átvétele. A fiúk társas-lelkületi fejlődésében egyre jelentősebb 
szerepet kap a félelem és a szomorúság elrejtésének igénye, mely az erőtlenség kifejezéseként 
is értelmezhető. Ebben az időszakban az empatikus viszonyulás határai jelentősen kitágulnak, 
mert a serdülő fogékonnyá válik a társadalmi életben megnyilvánuló igazságtalanságok 
észlelésére. Az órai beszélgetések valamennyi formája elősegítheti a lelkiismeret közösségben 
történő erősödését. Ebben az életkorban megkezdődik a személyes világkép és világnézet 
kialakulása, ezért ezekben az években az oktatás fontos feladata, hogy ezt a folyamatot 
támogassa. A formálódó világképben testet öltő értékekre támaszkodva a fiatalok fokozatosan 
elkezdik elhelyezni magukat a létezés tágabb összefüggésrendszerében. 

A 7. évfolyamos tanulók életében egyre többször jelenik meg a döntéshozatal, a 
felelősségvállalás önmagukkal, társaikkal és környezetükkel szemben. A különböző 
élethelyzetek felhívják a tanulók figyelmét az önismeret fontosságára, a társakkal való 
kommunikáció és együttműködés jelentőségére, az egészségmegőrző tevékenységek 
végzésének és a pénzügyi tudatosság fejlesztésének a nélkülözhetetlenségére. Erre az 
életkorra új dimenziókkal bővül a fiúk és a lányok kapcsolata, s az ezzel összefüggő témák 
tanórai feldolgozása szerepet vállalhat a testi és lelki egészségre, illetve a családi életre való 
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nevelés általános céljainak megvalósításában. 13-14 évesen a tanulók már önálló használói a 
legkülönbözőbb technikai eszközöknek, így az erkölcstan órák keretében is kitüntetett helyet 
kell kapnia a médiatudatosságra nevelésnek – hangsúlyozva, hogy ez egyúttal fontos szelete 
az állampolgárságra és demokráciára nevelésnek, valamint az esztétikai-művészeti tudatosság 
és kifejezőképesség fejlesztésének is.  

A 7. évfolyamon az etika tantárgy óraszáma 36 óra. 

Témakörök 

Témakör neve Javasolt óraszám 

1.  Éntudat – Önismeret 12 

2. Család – Helyem a családban 12 

3. Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a 
társas-lelkületi közösségekben  

12 

Összes óraszám: 36 

 

TÉMAKÖR: ÉNTUDAT  - ÖNISMERET 
ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

• reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen 
következményekkel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai 
alakítására; képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

• megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben milyen információkat oszthat 
meg önmagáról; 

• reálisan értékeli helyzetét, fejlődési célokat fogalmaz meg és a célok megvalósítását 
szolgáló terveket készít; 

• reflektíven értékeli tudásszerzési módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére; 

• feltárja pályaérdeklődését és továbbtanulási céljait; 

• képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma 
megoldása érdekében képes önmaga motiválására; 

• célok és döntések meghozatalakor figyelembe veszi a személyes értékeit; 

• egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg az erkölcsi értékek érvényesítésére. 
 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

• megismeri az identitás fogalmát és jellemzőit, azonosítja saját identitásának néhány 
elemét; 

• ismer testi és mentális egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a saját 
egészségét veszélyeztető hatásokat. Megfogalmazza a saját intim terének határait; 

• különbséget tesz a valóságos és a virtuális identitás között, felismeri a virtuális 
identitás jellemzőit. 

• célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez szükséges főbb 
lépéseket; céljai megvalósítása közben önkontrollt végez, siker esetén 
önjutalmazást gyakorol. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

• Önismeret 

• Saját főbb személyiségjegyek vizsgálata; 

• Ismerkedés a társadalmi szerepekkel, elvárásokkal; 

• Saját identitás fogalmának bővítése; 

• Az emberi gondolkodásmód sokszínűsége megértése; 

• Azonos helyzetekre adott eltérő reakciók, vélemények elemzése; 

• Az egyének és az emberiség néhány cselekvésének etikai szempontú értékelése, a saját 
értékrenddel való összevetése; 

• Önkifejezési módok gyakorlása. 

• Szükségletek és igények 

• A tanulás és fejlődés összefüggéseinek megértése a tanuló életében; 

• Információforrások kritikus elemzése; 

• Saját szokások, életvezetési mód, életszemlélet értékelése a testi és mentális egészség, 
a lehetséges káros tényezők feltárása, ezek elkerülésére javaslatok az önazonosság és 
a fejlődés szempontjából; 

• Saját igények és szükségletek feltárása. 

• Célok és tervek 

• A felelősség, önismeret, munka, együttműködés, kreativitás, vállalkozó szellem, 
munkamegosztás, pénzügyi tudatosság megjelenése a mindennapi cselekvésekben; 

• A siker, a boldogság, boldogulás átérzése, azonosítása az egyén életében; 

• A pozitív életszemlélet tudatosítása; 

• Néhány személyes életcél megfogalmazása. 

 

FOGALMAK 
önismeret, önazonosság, boldogulás, boldogság, jólét, jóllét, stressz, káros szenvedély, függés, 
alkotás, munka, pénzügyi tudatosság 
 
TÉMAKÖR: CSALÁD – HELYEM A CSALÁDBAN 
ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

• reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen 
következményeket okozhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai 
alakítására; képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

• a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként 
szolgálnak számára; 

• megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, 
tiszteletnek milyen szerepe van a családban, a barátságokban és a 
párkapcsolatokban. 

 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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• megismer olyan mintákat és lehetőségeket, amelyek segítségével a problémás 
helyzetek megoldhatók, illetve tudja, hogy hová fordulhat segítségért; 

• azonosítja a családban betöltött szerepeket és feladatokat; egyre reálisabban a 
saját szerepét és feladatait; 

• azonosít néhány, a családban előforduló konfliktust, felismeri a család életében 
bekövetkező nehéz helyzeteket, és megfogalmazza, hogy milyen módon kezelhetők 
ezek; 

• felismeri saját családjának viszonyrendszerét, a családot összetartó érzelmeket és 
közösségi értékeket; 

• azonosítja az egyéni, családi és társadalmi boldogulás feltételeit. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

• Érzelmek és cselekvések hatása 

• Külső és belső tényezők összehangolása, amelyek az érzelmi-mentális állapotra 
hatással lehetnek; 

• Stratégiák kidolgozása a negatív hatások kivédésére; 

• Valós és virtuális térben zajló cselekvések elemzése a másokra tett hatás és etikai 
értékek szempontjából; 

• Kölcsönösség és egyenlőség a kapcsolatokban; 

• A bizalom, szeretet, tisztelet, segítség és intimitás megérzése, megjelenése a 
kapcsolatokban 

• Pozitív minták a harmonikusan működő párkapcsolatokra; 

• A másik igényeit és szükségleteit figyelembe vevő és a saját igényeket megfogalmazó 
kommunikáció gyakorlása; 

• Az egyenlőtlen, kihasználó vagy bántalmazó kapcsolat jellemzőinek azonosítása, az 
erre vonatkozó jogok és a védelem lehetőségeinek megismerése. 

• Változások a családban 

• A család társadalmi funkciói értelmezése, a családszerkezet sokfélesége;  

• A harmonikus családi életet meghatározó értékek összegyűjtése, 

• A támogatás, megértés, tanulás, együttérzés és egyenlőség vizsgálata családi 
kapcsolatokban; 

• A serdülőkor önállósági igényéből vagy az életkori különbségekből eredő vélemény- és 
érdekkonfliktusok azonosítása. 

 

FOGALMAK 
érzelem, szerelem, párkapcsolat, vonzódás, intimitás, bizalom, hűség, igény, nemzedék, 
értékrend, önvédelem, zaklatás, emberi jogok. 
 
TÉMAKÖR: TÁRSAS TUDATOSSÁG ÉS TÁRSAS KAPCSOLATOK – HELYEM A TÁRSAS-LELKÜLETI 
KÖZÖSSÉGEKBEN 
  
ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 
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• reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen 
következményekkel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai 
alakítására; képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

• a csoporthoz való csatlakozás vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a 
csoportnormákat és a saját értékrendjét; 

• a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként 
szolgálnak számára; 

• megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, 
tiszteletnek milyen szerepe van a barátságokban, a páros kapcsolatokban, az iskolai 
közösségekben. 
 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

• képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel viszonyulni, a saját 
álláspontja mellett érvelni; 

• kölcsönös megértésre törekszik; 

• felismeri a konfliktus kialakulására utaló jelzéseket; 

• rendelkezik tapasztalatokkal, érvekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási 
javaslatokkal a konfliktusok megoldására; 

• azonosítja a csoportban elfoglalt helyét és szerepét, törekszik a személyiségének 
legjobban megfelelő feladatok vállalására; 

• törekszik mások helyzetének megértésére, felismeri a mások érzelmi állapotára és 
igényeire utaló jelzéseket; 

• nyitott és segítőkész a nehéz helyzetben levő személyek iránt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

• Felelősség egymásért 

• A kapcsolatrendszerekben elfoglalt különböző helyzetek, szerepek elemzése  

• rendelkezik érzelmi kifejezőképességekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási 
javaslatokkal a konfliktusok megoldására; 

• Az egyén felelősségének megfogalmazása különböző szerepekben: cselekvőként vagy 
szemlélőként, aktív segítőként vagy érzelmi támogatóként a valós és a virtuális térben 
is. 

• A kapcsolatok minősége 

• Egymás jobb megismerésének és a társas kapcsolatrendszer gazdagításának módjai; 

• A másokat megítélő vélemények elemzése a lehetséges sztereotípiák, az előítéletek, 
elfogadás, tolerancia alapján; 

• A figyelmesség, közös tervezés és az együttműködés példáinak érvényesítése; 

• A tartós kapcsolatok és párkapcsolatok alapvető feltételeinek megismerése. 

• A kapcsolatok megóvása 

• Kapcsolati konfliktusok elemzése eltérő igények, kommunikáció és érzelmek 
szempontjából, megoldási stratégiák kidolgozása; 

• A felelősségvállalás, bocsánatkérés és a jóvátétel szerepének felismerése a 
kapcsolatok helyreállításában. 

FOGALMAK 
kapcsolatrendszer, viszonyulás, konfliktuskezelés, jóvátétel, alkalmazkodás, önállóság, 
cselekvés,  átélés, előítélet, elfogadás 
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Értékelés 

Az értékelés eltér a hagyományos tantárgyi értékeléstől. Elsősorban a kívánatos magatartási 
értékek rendszeres megerősítése- szóban vagy bármilyen egyéb formában – egyrészt a 
pedagógus, másrészt a társak és a közösség részéről. Félévkor ér év végén érdemjegyet kapnak 
a tanulók. A számonkérés formái változatosak és az életkornak megfelelőek. Fontos szerepet 
kap az egyéni és a csoportos önértékelés. 
 
A számonkérés formái és szempontjai: 

• a tanórákon való aktív részvétel és hozzáállás 

• hozzászólások a témákhoz, a beszélgetésbe való bekapcsolódás 

• projektmunkák, prezentációk, PowerPoint, kiselőadások készítése megadott témákban 

• beszélgetés 

• csoportos és páros tevékenységek 

• kooperációs munkák 

• munkalapok feladatainak értékelése 

• tesztek 

• rajzok 

• gyűjtőmunka, információkeresés az Internetről 

• plakát, poszter 

A továbbhaladás feltételei, vizsgakövetelmények 

Témakörök, fogalmak: 

• Az ember 

• Értelem és érzelem 

• Nyelv és gondolkodás 

• Az erkölcsi jó 

• Érték, vágy, cél 

• A személyiség szerepei 

• Gyermekkor és felnőttkor között 

• Lányok és fiúk 

• A szerelem és az együttjárás 

• Problémák a párkapcsolatban, szakítás 

• A zaklatás 

• Otthon, család, közösség 

• Törvényeink 

• Alkalmazkodás és önállóság 

• Az egyéniség és egyediség 
A tanuló  

• legyen képes a követelményekben szereplő fogalmakat értelmezni és elmagyarázni, 

• legyen képes a megadott témákban saját véleményét, nézőpontját életkorának 
megfelelő szókinccsel, kulturáltan kifejteni, 

• legyen képes a megadott témákban kulturáltan vitázni és saját véleménye mellett 
érvelni, 

• a tanévben előfordult témakörökből a feltett kérdésekre válaszolni. 
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Kémia 7. évfolyam 

A kémia oktatása során egyrészt be kell mutatni a kémiának az élet minőségének javításában 

betöltött alapvető szerepét, az új anyagok előállításának szépségét és hasznosságát, másrészt 

maximálisan ki kell használni azt a lehetőséget, amit a kémia tárgyalásmódja (makro-, 

szimbólum- és részecskeszint) nyújt a tanulók absztrakciós készségének fejlesztésében. Az 

oktatás minden szakaszában törekedni kell az élményszerűségre, a tanulók számára releváns és 

érdekes problémák kémiai vonatkozásainak bemutatására, a gyakorlatban használható tudás 

elsajátításának fontosságára. Az élményközpontú tanításnak arra kell összpontosítania, hogy a 

tanulók tudatába beépüljön: a kémiai ismeretek szükségesek az élőlényekben zajló folyamatok 

megértéséhez, a mindennapokban használt tárgyaink előállításához, feladata a tudatos vásárlási 

és anyagfelhasználási szokások kialakítása, az egészségvédelemhez és az élhető környezet 

megóvásához szükséges ismeretek és szemlélet biztosítása. 

Ugyanakkor tisztában kell lennünk a fogalmi megértést nehezítő, valamint a kémiához 

viszonyuló pozitív attitűd ellen ható tényezőkkel (például kemofóbia, áltudományos nézetek) 

is. Elkerülhetetlen a tudományos ismeretek és a hétköznapi tapasztalatokon alapuló naiv 

elméletek, primitív axiómák ütköztetése. A fogalmi megértést nehezítő további tényező a 

kémiai fogalmak néhány sajátossága. Az anyagok és jelenségek többszintű (makro-, részecske- 

és szimbólumszintű) értelmezése, számos kémiai fogalom elnevezésének és korszerű 

jelentésének ellentmondásossága, bizonyos fogalmak definiálatlansága, kontextustól függő 

jelentése, a tudományos és a köznyelvi jelentések különbözősége, valamint a kémia elméleti 

modelljeinek egymást kiegészítő, szimultán jellege miatt különösen fontos a tanuló 

gondolkodásának megismerése, a fogalmi megértési problémák feltárása és a metafogalmi 

tudás kialakítása. A kémia ismeretanyagát – a tanulók érdeklődési körétől függően – több 

szinten lehet megfogalmazni. Jelen kerettanterv a mindenki számára szükséges tartalmakat és 

fejlesztési célokat tartalmazza. 

A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és értékeli 

a hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben 

megjelenő, a kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt 

természettudományos információkat társaival megosztja. 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az 

anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a 

kémiához kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai 

tulajdonságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos 

médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg önállóan vagy 

csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és 

korosztálya számára. 

A digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai 

tárgyú tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott 

adatok kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen 

értelmezhetők az áltudományos tartalmak a világhálón. A technológia felhasználásával a tanuló 

különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít különböző 

témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű eszközökkel, 

felelős és etikus módon.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során 

gyakorlatot szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre 

alapozott döntések meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist 

alkot, az elvégzendő kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége. A 
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kritikai elemzések során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami alapján 

egyszerűbb általánosításokat fogalmaz meg. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a 

csoportos tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka 

során a tanuló felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez 

különböző tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint 

csoportvezetői szerepet vállal. 

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

tanuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen 

különböző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz 

létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai tevékenysége 

során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes legyen a 

feladatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni. Felismeri a 

hétköznapi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, lehetőségeihez 

mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat mérlegeli. 

Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját álláspontját 

megvédve érvel, mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja. 

 

7–8. évfolyam 

Az általános iskolai kémiai ismeretek tanításának célja a természettudományok iránti 

érdeklődés felkeltése, a természettudományos szemléletmód kialakítása, valamint a kémiának 

a társadalom és az egyén életében betöltött szerepének bemutatása. Ezeket a célokat a tanulók 

számára releváns problémák, életszerű helyzetek kémiai vonatkozásainak tárgyalásával, a 

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

tervezésével, végrehajtásával, megfigyelésével és elemzésével érhetjük el. A kémiával való 

ismerkedés közben a tanulók olyan tapasztalatokon, kísérleteken nyugvó, biztos 

anyagismereten alapuló tudást szerezhetnek meg, amely nemcsak segíti őket (például a 

háztartási teendőkben), hanem életmentő is lehet számukra (például a benzingőz 

robbanásveszélye, a szén-monoxid és a klórgáz végzetes hatása). Az elsajátított ismeretek és a 

természettudományos szemlélet birtokában a tanulók – majd felnőttként is – egyre tudatosabban 

ügyelhetnek az egészségükre, szűkebb és tágabb környezetükre. 

A kémiatanítás első szakaszának fő csomópontja az elemek, a vegyületek és a keverékek, illetve 

az atomok, a molekulák és az ionok megkülönböztetése, valamint a periódusos rendszer 

jelentőségének és használhatóságának megismerése. A kémiai szimbólumok (vegyjelek, 

képletek, reakcióegyenletek) és azok jelentésének tanítása háttérbe szorul az anyagok és 

folyamatok makroszintű és részecskeszintű értelmezésével szemben.  

Ebben a szakaszban kezdődik el a részecskeszemlélet kialakítása, a tudományos ismeretek és a 

hétköznapi tapasztalatokon alapuló naiv elméletek ütköztetése is. A részecskeszemlélet 

kialakítása jól megválasztott, egyszerű kísérletekkel, valamint különböző modellek 

használatával történik. A modelleknek fontos szerepe van a részecskeszint és a makroszint 

kapcsolatának megértésében, valamint a szimbólumszint kialakításában. Már ebben a 

szakaszban is kiemelt figyelmet kell szentelni a tanulók gondolkodásának megismerésére, a 

fogalmi megértési problémák (tévképzetek, primitív axiómák) feltárására. 

A 7–8. évfolyamon a kémia ismeretanyagának megközelítése elsősorban a tanulók előzetes 

tudására építve, jellemzően kísérleti tapasztalatok útján, illetve a mindennapi élet problémái 

felől történik. Ebben a szakaszban a tanulók által korábban megismert és gyakran pontatlanul 

használt fogalmakat pontosítjuk, egyértelműsítjük úgy, hogy az természettudományos 

szempontból is korrekt legyen. Kezdetben inkább a tanulók megfigyeléseire, kísérleti 
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tapasztalataira adunk választ, folyamatosan bővítve ezzel a természettudományos ismereteket 

és készségeket. Később az addig megszerzett ismeretek birtokában lehetőség nyílik a 

mindennapi élet – gyakran bonyolult – problémáinak egyszerűsített magyarázatára is.  

Nagyon fontos, hogy mind a kémiai tanulmányok, mind az egyes témakörök tárgyalása ne 

száraz leírással, hanem érdekes, a tanulók számára is izgalmas kérdések, problémák 

felvetésével, kísérletek bemutatásával kezdődjön. 

A kémia életszerűségét erősíthetjük, a tanulók kémiai problémák iránti érzékenységét 

növelhetjük, ha a kémiaórákon állandó figyelmet és időt szentelünk a médiában felbukkanó 

kémiai jellegű hírek (pl. szén-monoxid-, mustgáz-, metil-alkohol-mérgezés, kémiai Nobel-díj-

átadás, környezetkárosítások stb.) megbeszélésére. 

A 7–8. évfolyamon a kémia tantárgy alapóraszáma: 102 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

7. évfolyam 

1 óra/hét 

8.évfolyam 

2 óra/hét 

A kísérleti megfigyeléstől a 
modellalkotásig 

17 12 5 

Az anyagi halmazok 17 12 5 

Atomok, molekulák és ionok 14 10 4 

Kémiai reakciók 20  20 

Kémia a természetben 15  15 

Kémia a mindennapokban 19  19 

Összefoglalás, gyakorlás, értékelés 6 2 4 

Összes óraszám: 108 36 72 

 

7. évfolyam 

TÉMAKÖR: A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

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

− ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket 

és azok kapcsolatát; 

− tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 

− tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolkodás 

nem elégséges a tudományos problémák megoldásához. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megismeri egy egyszerű laboratórium felépítését, anyagait és eszközeit; 

− megkülönbözteti a kísérletet, a tapasztalatot és a magyarázatot; 

− egyszerű modelleket (golyómodellt) használ az anyagot felépítő kémiai részecskék 

modellezésére; 

− ismeri a halmazállapot-változásokat, konkrét példát tud mondani a természetből (légköri 

jelenségek) és a mindennapokból; 
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− tudja, hogy a keverékek alkotórészeit az alkotórészek egyedi tulajdonságai alapján 

választhatjuk szét egymástól, ismer konkrét példákat az elválasztási műveletekre (pl. 

bepárlás, szűrés, ülepítés); 

− megismeri néhány köznapi anyag legfontosabb tulajdonságait és az anyagok vizsgálatának 

egyszerű módszereit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Megfigyelési és manuális készség fejlesztése 

− Kísérletek értelmezése és biztonságos megvalósítása 

− A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása 

− Hipotézisalkotás alapvető szinten 

− A hipotézis kísérleti megerősítése vagy cáfolata 

− A tudományos gondolkodás kialakulásának támogatása 

− Alkotás digitális eszközzel 

− Információkeresés digitális eszközzel 

− Az anyagi halmazok modellezése 

− A részecskeszint és a makroszint megkülönböztetése 

− Elválasztási műveletek 

FOGALMAK 
modell, kísérlet, tapasztalat, magyarázat, balesetvédelmi szabály, veszélyességi jelölés, anyagi 

halmaz, gáz, folyadék, szilárd halmazállapot, halmazállapot-változások, olvadás, párolgás, 

forrás, lecsapódás, fagyás, szublimáció, endoterm és exoterm változások, vegyszer, egyszerű 

mérési módszerek, tömeg, térfogat, sűrűség, elválasztási eljárások, kísérleti eszközök, 

desztilláció 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Filmek megtekintése, majd a látottak alapján a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető 

kísérletezés körülményeinek meghatározása 

− Beszélgetés a veszélyességi jelek bevezetésének és egységesítésének szükségességéről 

− Néhány háztartási vegyszer (pl. sósav, hypo stb.) címkéjének megismerése, a veszélyességi 

jelek értelmezése 

− Poszter vagy digitális bemutató készítése a leggyakrabban használt laboratóriumi eszközök 

jellemzésére (anyaguk, melegíthetőségük, felhasználási területük) 

− Tömegmérés táramérleggel, pl. egy kockacukor, vasgolyó, radír, kulcs tömegének mérése, 

a mérési pontosság megbeszélése, a tapasztalatok értelmezése 

− Térfogatmérés mérőhengerrel: víz térfogatának mérése, egyéb eszközök (pl. kémcső, 

főzőpohár, gyógyszer-, illetve mosószer-adagoló) térfogatának meghatározása, a mérési 

pontosság megbeszélése, becslés kis mennyiségű folyadékok térfogatára 

− Egyszerű tárgyak, testek (pl. kulcs, radír, dobókocka) tömegének és térfogatának 

megmérése táramérleggel, illetve vízkiszorítással, majd a sűrűségük kiszámítása, a mérési 

pontosságok alapján a sűrűségadat pontosságának megadása 

− Egyszerű becslések anyagok (pl. kakaópor, kristálycukor, porcukor) tömegére, térfogatára 

és sűrűségére, majd a mérésekkel és számolással kapott eredményekkel való összevetés 

− Gáz, folyékony és szilárd halmazállapotú anyagok fizikai tulajdonságainak vizsgálata és 

táblázatos összehasonlítása, a levegő vizsgálata műanyag fecskendős kísérletben, a víz mint 

folyadék tulajdonságainak vizsgálata, a vas tulajdonságainak vizsgálata 

− A víz halmazállapot-változásainak vizsgálata, a kámfor és a mentol szublimációjának 

vizsgálata 
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− A halmazállapot-változással kapcsolatos videofilmek megtekintése és értelmezése a 

részecskeszemlélet alapján 

− Endoterm és exoterm folyamatok (pl. az alkohol és a víz elegyedésének) követése 

hőmérsékletméréssel/termoszkóppal 

− A víz körforgásának értelmezése a víz halmazállapot-változásainak tükrében 

− Egyszerű magyar (esetleg idegen) nyelvű animációk keresése az interneten a víz 

körforgásával kapcsolatban, szövegkönyv (és narráció) készítése a filmhez 

− Szilárd keverékek (pl. só és homok) elválasztása oldással, szűréssel, bepárlással 

− A víz vagy vörösbor desztillációjának bemutatása, a desztilláció folyamatának értelmezése 

− A pálinkafőzés tanulmányozása videofilm segítségével, a folyamat értelmezése 

− Rózsavíz előállítása lepárlással vagy extrahálással 

− Homok és víz keverékének elválasztása ülepítéssel, dekantálással, illetve szűréssel 

− Alkoholos filctollak festékanyagainak elválasztása papírkromatográfiával 

− Háromkomponensű (konyhasó homok vaspor) keverék szétválasztásának megtervezése, 

a várható tapasztalatok megbecsülése, a vizsgálat csoportokban történő megvalósítása, a 

tapasztalatok összevetése az előzetes elképzeléssel, a következtetések levonása 

− Egyszerű fényképgaléria készítése az elvégzett kísérletekről, szövegaláírás a képekhez 

− Hasonló kísérletek keresése és gyűjtése videomegosztó portálok segítségével 

TÉMAKÖR: Az anyagi halmazok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

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

− tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került előállításra 

vagy természetes úton került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai vannak, 

ugyanannyira lehet veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket 

és azok kapcsolatát; 

− képes egyszerű kísérletek elvégzésére és elemzésére az elemekkel, vegyületekkel és 

keverékekkel kapcsolatban; 

− a részecskemodell alapján értelmezi az oldódást; 

− különbséget tesz elem, vegyület és keverék között; 

− tudja, hogy melyek az anyag fizikai tulajdonságai; 

− részecskeszemlélettel értelmezi az oldódás folyamatát és az oldatok összetételét; 

− példát mond a valódi oldatra és a kolloid oldatra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az érvelési készség fejlesztése 

− Egyszerűbb következtetések kialakításának támogatása 

− A kémiailag tiszta anyagok: elemek és vegyületek összetétele és tulajdonságai példákkal 

− A keverékek 

− Az oldatok és összetételük 

− Az oldódás 

− Egyszerű kolloidok 
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FOGALMAK 
kémiailag tiszta anyag, kémiai elem, fém, nemfém, vegyület, szervetlen vegyület, szerves 

vegyület, keverék, fizikai tulajdonság, fizikai változás, oldat, oldott anyag, oldószer, oldódás, 

oldhatóság, tömegszázalék, térfogatszázalék, telítetlen oldat, telített oldat, fiziológiás sóoldat, 

rendszer, valódi oldat, kolloid oldat, komponens, levegő, ötvözetek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Példák bemutatása a köznapi életből elemre (pl. grafit, vörösréz, kén), vegyületre (pl. víz, 

nátrium-klorid, szőlőcukor) és keverékre (pl. benzin, levegő, sárgaréz) 

− Információgyűjtés néhány elem (pl. oxigén, nitrogén, bróm, hidrogén stb.) nyelvújításkori 

elnevezésével kapcsolatban 

− Köznapi anyagok (pl. alufólia, mészkő, kockacukor) fizikai tulajdonságainak (szín, szag, 

halmazállapot, oldhatóság, sűrűség, megmunkálhatóság, elektromos vezetés) 

összehasonlítása, táblázat és/vagy anyagismereti kártyák készítése 

− Egyszerű oldási kísérletek a „Mi miben oldódik?” kérdés eldöntésére, pl. vas, konyhasó, 

répacukor és jód oldódásának vizsgálata vízben, alkoholban és benzinben, kísérleti 

jegyzőkönyv elkészítése 

− Konyhasó oldhatóságának meghatározása kísérleti úton, az oldhatóság megadása x gramm 

só / 100 gramm víz értékben a vizsgálat hőmérsékletén 

− Grafikonok és táblázatok adatainak elemzése a különböző anyagok oldhatóságával, 

valamint egy anyag különböző hőmérsékleten való oldhatóságával kapcsolatban 

− A diffúziót szemléltető tanulókísérletek elvégzése 

− A diffúziót részecskeszemlélet alapján bemutató magyar (vagy idegen) nyelvű animáció, 

illetve kisfilm keresése az internet segítségével, szövegkönyv (és narráció) készítése a 

fimhez 

− Az oldás sebességét befolyásoló tényezők kísérleti úton történő vizsgálata 

− Kristályok növesztése otthon (pl. konyhasó, timsó, kandiscukor) 

− Érvelés az otthon végezhető/végzendő kísérletek mellett és ellen 

− Oldatkészítési gyakorlat, adott tömegű és tömegszázalékos oldat elkészítése a laboratóriumi 

eszközök (mérleg, főzőpohár, mérőhenger, vegyszeres kanál, üvegbot) felhasználásával 

− Oldatkészítési gyakorlat, adott térfogatú és térfogatszázalékos oldat elkészítése 

laboratóriumi eszközök (pl. mérőhengerek, főzőpoharak, üvegbot, esetleg mérőlombik) 

felhasználásával 

− Példák gyűjtése a köznapi életből tömeg- és térfogatszázalékos adatok megadására 

− Szövegkeresés és -értelmezés a fiziológiás sóoldat összetételéről és szerepéről az orvosi 

gyakorlatban 

− Nagyon egyszerű számítási feladatok elvégzése a tömegszázalék köréből 

− Híg szappanoldat, szörpök és limonádé készítése és tanulmányozása, összehasonlítása 

valódi oldatokkal 

− Gyümölcszselé és majonéz készítése és tanulmányozása 

− A tej, tejföl, mosógél, tusfürdő, kézkrém, köd, füst tanulmányozása 

− Kiselőadás, poszter vagy digitális bemutató készítése „Ismert folyók, tavak, tengerek 

vizének összetétele” címmel 

− Kiselőadás, poszter vagy digitális bemutató készítése „Az emberiség történetének 

legfontosabb fémjei, ötvözetei” címmel 

− Kiselőadás, poszter vagy digitális bemutató készítése „Ötvözetek a mindennapjainkban 

(acél/könnyűfém felni/lágyforrasz stb.)” címmel 

− Egyszerű fényképgaléria vagy kollázs készítése az iskolában és otthon végzett kísérletekről, 

szövegaláírás hozzáadása a képekhez 
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TÉMAKÖR: Atomok, molekulák és ionok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

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

− tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolkodás 

nem elégséges a tudományos problémák megoldásához; 

− tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 

− ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket 

és azok kapcsolatát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− különbséget tesz elemi részecske és kémiai részecske, valamint atom, molekula és ion 

között; 

− szöveges leírás vagy kémiai szimbólum alapján megkülönbözteti az atomokat, molekulákat 

és ionokat; 

− ismeri a legfontosabb elemek vegyjelét, illetve vegyületek képletét; 

− tudja, hogy az atom atommagból és elektronburokból épül fel; 

− fel tudja írni a kisebb atomok elektronszerkezetét a héjakon lévő elektronok számával 

(Bohr-féle atommodell); 

− tudja, hogy az atom külső elektronjainak fontos szerep jut a molekula- és ionképzés során; 

− érti egyszerű molekulák kialakulását (H2, Cl2, O2, N2, H2O, HCl, CH4, CO2), és fel tudja 

írni a képletüket; 

− érti az egyszerű ionok kialakulását (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Al3+, Cl-, O2-), és analógiás 

gondolkodással következtet az egy oszlopban található elemekből képződő ionok képletére; 

− érti az ionvegyületek képletének megállapítását; 

− ismeri a köznapi anyagok molekula- és halmazszerkezetét (hidrogén, oxigén, nitrogén, víz, 

metán, szén-dioxid, gyémánt, grafit, vas, réz, nátrium-klorid); 

− érti, hogy az atomok és ionok között jellemzően erősebb, a molekulák között gyengébb 

kémiai kötések alakulhatnak ki. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Vitakészség fejlesztése 

− A társakkal való együttműködés képességének fejlesztése 

− A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása 

− Internetes források használatának fejlesztése 

− Számítógépes bemutató készítésének gyakorlása 

− Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

− Alkotás digitális eszközzel 

− Az atom felépítése és fontosabb jellemzői 

− Az atomok periódusos rendszere 

− A molekulák felépítése és fontosabb jellemzői 

− Az ion képződése és fontosabb jellemzői, csoportosítás töltés alapján 

− Az anyagok halmazszerkezete és fizikai tulajdonságai 

 

FOGALMAK 
elemi részecske, proton, elektron, neutron, kémiai részecske, atom, molekula, ion, 

elemmolekula, vegyületmolekula, atommag, elektronburok, rendszám, periódusos rendszer, 
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nemesgázszerkezet, kémiai kötés, vegyjel, képlet, alkálifémek, alkáliföldfémek, földfémek, 

halogének, nemesgázok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Atomszerkezeti modellező játékok keresése az interneten 

− A lángfestés jelenségének elvégzése vagy bemutatása, kapcsolat keresése a tűzijátékokkal 

− Atomok és molekulák modellezése, golyómodellek készítése gyurmából, hungarocell 

golyókból vagy papírkorongokból, az atomok méretviszonyainak megfigyelése 

− Az atomok, az ionok és a molekulák összehasonlítása táblázatos formában (pl. az oxigén 

példáján) 

− Információgyűjtés a periódusos rendszerről, poszter vagy prezentáció készítése a témával 

kapcsolatban 

− A periódusos rendszerrel kapcsolatos zeneművek meghallgatása 

− Kiselőadások a periódusos rendszer fontosabb, gyakoribb, érdekesebb elemeiről 

szakkönyvek és internetes források felhasználásával, a források megnevezésével 

− Projekt: a periódusos rendszer (művészi/vicces/informatív) elkészítése csoportokban 

kartonlapokból, kerámiacsempékből stb. 

− Magyar és idegen nyelvű, ingyen letölthető, periódusos rendszert megjelenítő 

mobiltelefonos/táblagépes applikációk feltérképezése, az alkalmazhatóságuk korlátjainak 

megállapítása 

− „Milyen a periódusos rendszer mint társasjáték?” – kreatív ötletek gyűjtése a periódusos 

rendszer társasjátékká való alakítására 

− Játék a vegyjelekkel: nevek kirakása vegyjelekből, a kedvenc vers egy szakaszának átírása 

vegyjelekkel, egyszerű szöveges vagy rajzos rejtvények készítése a vegyjelekkel, elemek 

nevével kapcsolatban 

− Információgyűjtés a fontosabb atomok vegyjelének eredetével kapcsolatban 

− Vita kezdeményezése a kémia jelrendszerének szükségessége kapcsán 

− Memóriakártyák készítése a fontosabb elemek és vegyületek nevének és kémiai jelének 

(vegyjelének, képletének) megjegyzéséhez 

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK  

A tanuló tudja:  

– Anyagok tulajdonságai, Halmazállapotok, halmazállapot változások  

– A levegő összetétele, Az égés és tűzoltás, A víz (természetes vizek, és szennyezése, 

biológiailag tiszta víz, kémiailag tiszta víz) Oldatok összetétele, Keverékek, Keverékek és 

oldatok szétválasztása,  

– A víz alkotórészei, vízbontás  

– Az atom és elem jele (vegyjelek), Az atom felépítése, Elektronburok, elektronburok 

szerkezete Periódusos rendszer (főcsoportszám, periódus szám), Fémek és nemfémek 

jellemzése, Elemmolekulák (hidrogén, oxigén, klór, nitrogén molekula), Vegyület molekulák 

(víz, szén-dioxid, hidrogén-klorid, ammónia)  

– Ionok fogalma, konyhasó, mint ionvegyület  
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Fizika helyi tanterv 

   A fizika tantárgy oktatására az általános iskola 3–4. osztályában tanult környezetismeret, 

illetve az 5–6. osztályban tanult természettudomány oktatását követően kerül sor. A fizika 

oktatható önálló tantárgyként is a 7–8. osztályban, illetve az ebben a nevelési szakaszban 

folytatódó természettudomány tantárgy moduljaként.  

  A kerettanterv témakörei, a megtanítandó ismeretek és fejlesztési feladatok egyfelől lehetővé 

teszik a Nat által az adott nevelési szakaszra előírt tanulási eredmények megvalósulását, 

másrészt a fizika oktatására vonatkozó általános alapelvek érvényesülését. Ennek megfelelően 

a témák szorosan kapcsolódnak a hétköznapi problémákhoz, természeti jelenségekhez és 

technikai alkalmazásokhoz.  

   A kerettanterv alkalmazásával tervezett oktatási, tanulási folyamat mélyíti a szükséges 

szakmai ismereteket, támogatja a tudásalkalmazást, összekapcsolja a tantárgyon belüli és a 

tantárgyak közötti releváns információkat és szervesen épít a jelenség és tevékenység alapú 

tudásszervezés alapelveire. Ezeknek a céloknak a megvalósulását szolgálják a fizika 

tudományával, annak munkamódszerével valamit a globális környezeti problémákkal 

foglalkozó témakörök.  

   Az internethasználattal és prezentációk készítésével kapcsolatos tanulási eredmények 

megvalósulása megfelelő óraszervezéssel, a digitális technológia tanári irányítás melletti önálló 

használatával biztosítható.  

Ezeket az alábbiakban soroljuk fel: 

 A tanuló fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos és nem 

érthető, további magyarázatra szoruló részeket; 

 az internet segítségével adatokat gyűjt a legfontosabb fizikai jelenségekről; 

 tanári útmutatás felhasználásával magabiztosan használ magyar nyelvű 

mobiltelefonos/táblagépes applikációkat fizikai tárgyú információk keresésére; 

 ismer megbízható fizikai tárgyú magyar nyelvű internetes forrásokat; 

 egyszerű számítógépes prezentációkat készít egy adott témakör bemutatására; 

 projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen 

különböző prezentációkat hoz létre a tapasztalatok és eredmények bemutatására; 

 értelmezi a sportolást segítő kisalkalmazások által mért fizikai adatokat. Méréseket 

végez a mobiltelefon szenzorainak segítségével. 

    A tananyag kijelöli a témaköröket és iránymutató a lehetséges sorrendre nézve, de a 

feldolgozás nagyon sokféle lehet. Részben azért is, mert a tananyag csak a mindenki számára 

kötelező minimumot adja meg, de elsősorban azért, mert a tanítás során - ebben az életkori 

szakaszban különösen - alkalmazkodnia kell a tanulócsoport egyedi sajátosságaihoz, az oktató-

nevelőmunka helyi céljaihoz és körülményeihez.  

   Lényegében bármelyik téma lehetőséget nyújt az elmélyülésre, izgalmas részkérdéseket 

bonthatunk ki a gyerekek együttműködése révén megvalósuló projektek során vagy a 

világhálón található információk felhasználásával. A tanulás sikerességének feltétele lehet az 

értelmes és motiváló közös munka, olyan csoportmunka, melyben mindenki megtalálhatja a 

saját szerepét, s ez által sikerélményhez, pozitív természettudományos attitűdhöz juthat.  

   A tanulók értékelésének módszerei ennek megfelelően nem korlátozódnak a hagyományos 

definíciók, törvények kimondásán és számítási feladatok elvégzésén alapuló számonkérésre. 

Az értékelés során megjelenhet a prezentációra alapuló szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az 

önálló munka, az aktív tanulás közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos 

értékelése is. A cél az, hogy a tanulók képesek legyenek megérteni a megismert jelenségek 

lényegét, az alapvető technikai eszközök működésének elvét, az időszerű társadalmi-gazdasági 

kérdések, problémák jelentőségét, s a fizika hozzájárulását a megoldási törekvésekhez. 
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A számonkérés formái, értékelés 

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló 

absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége.  

Meg kell követelni a jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok 

szakszerű megfogalmazással történő leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának 

megfelelően mindig meg kell találni a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. 

Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által 

végzett értékelésnek is.  

Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak 

megfelelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak 

lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről 

valamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan elkészített termék (rajz, modell, poszter, 

plakát, prezentáció, vers, ének stb.) létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek.  
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7.OSZTÁLY 

 

 

1. BEVEZETÉS A FIZIKÁBA 

 

8 óra 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Kapcsolódási pontok/Javasolt 

tevékenységek 

 

A fizika tudománya által vizsgálható 
jelenségek felismerése, a tudományos 
megismerés ismérvei 

A testek mérhető tulajdonságai: a hosszúság, 
térfogat, tömeg jele, mértékegységei és 
mérőeszközei, a mértékegységek 
átváltása 

Az alapvető fizikai mennyiségek jellemző 
értékeinek tapasztalati becslése  

Az eltelt idő és a hőmérséklet jele, 
mértékegységei. A Celsius-skála 

A távolság, a térfogat, az eltelt idő, a tömeg, 
a hőmérséklet közvetlen mérése a 
rendelkezésre állóeszközökkel (beleértve 
a mobiltelefon óráját vagy a digitális 
konyhai mérleget, más konyhai 
mérőeszközt)  

A mérés pontosságának becslése ismételt 
mérések, illetve az eszközt jellemző 
adatainak ismeretében. A mérési 
eredmények összehasonlítása 

Azonos anyagból készült különböző tömegű 
testek tömegének és térfogatának 
kapcsolata.  Az anyagra jellemző sűrűség 
megállapítása 

Sűrűségadatok használata a tömeg vagy 
térfogat kiszámolására 

A fizika szakterületei, néhány újabb 
eredmény egyszerű bemutatása, egy 
állítás tudományos megalapozottságának 
kritikus vizsgálata 

Matematika-mértékváltás 

 

Adott idejű folyamatok létrehozása (pl. 1 

perc alatt leguruló golyó) 

Szilárd, folyékony és légnemű anyagok 

térfogatának értelmezése, mérése 

Az emberi test méreteihez kötött távolságok 

vizsgálata 

Időtartam becslése (pl. 1 perc elteltének 

becslése számolással) 

Távolságok mérése digitális térképeken 

Külső hőmérséklet vizsgálata egy adott 

időszakban, az eredmények ábrázolása, 

átlagérték kiszámítása 

A Föld éghajlatának globális változásával 

kapcsolatos hőmérsékleti adatsorok 

elemzése 

Szilárd és folyékony anyagok sűrűségének 

összehasonlítása, illetve becslése 

csoportos kísérletezés során 

Bemutató készítése a fizika egyik nevezetes 

felismeréséről. Milyen előzményei 

voltak, milyen bizonyítékok támasztják 

alá, milyen viták kísérték a felismerés 

megfogalmazását? 

 

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

végére: 

 jó becsléseket tud adni egyszerű számítás, következtetés segítségével; 

 értelmezi a sportolást segítő kisalkalmazások által mért fizikai adatokat. Méréseket 

végez a mobiltelefon szenzorainak segítségével; 

 értelmezni tud egy jelenséget, megfigyelést valamilyen korábban megismert vagy 

saját maga által alkotott egyszerű elképzelés segítségével. 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megfigyeléseket és kísérleteket végez a környezetében, az abból származó 

tapasztalatokat rögzíti; 

 felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos 

érvelést, kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;  

 hétköznapi eszközökkel méréseket végez, rögzíti a mérések eredményeit, leírja a 

méréssorozatokban megfigyelhető tendenciákat, ennek során helyesen használja a 

közismert mértékegységeket; 

 ismeri a fizika fontosabb szakterületeit; 

 tájékozott a fizika néhány új eredményével kapcsolatban. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak: 

mérés, hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, idő, hőmérséklet, a mérés pontossága, a 

mért adatok átlaga, becslés, tudományos eredmény 

 

2. MOZGÁS KÖZLEKEDÉS ÉS 

SPORTOLÁS KÖZBEN 

 

 

10 óra 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Kapcsolódási pontok/Javasolt 

tevékenységek 

 

A hely megadása, a környezetben 

tapasztalható mozgások megfigyelése, 

csoportosítása a pálya és a helyváltoztatás 

gyorsasága alapján 

A sebesség nagysága, iránya, mértékegysége 

A közel állandó sebességű mozgások 

(mozgólépcső, autó, korcsolya) 

megfigyelése, kialakulásuk körülményei, 

Newton első törvénye 

A megtett út, az utazásból hátralévő idő 

kiszámolása a sebesség nagyságának 

segítségével 

Az elejtett test mozgásának vizsgálata. A 

nehézségi erő és a nehézségi gyorsulás. 

Newton 2. törvénye 

A gyorsuló és kanyarodó autó sebesség 

változását okozó külső hatás (súrlódás, 

súrlódási erő) azonosítása 

A sebességváltozást okozó erő nagyságának 

és a tömeg szerepének megfigyelése 

fékezés során 

Az önvezérelt autó működési elve 

A légzsák és a biztonsági öv működésének 

fizikai magyarázata 

 

Testnevelés-kerékpár, roller használat 

Osztályfőnöki óra-közlekedési ismeretek. 

 

Anyaggyűjtés és beszélgetés Newton vagy 

Galilei életéről, sokoldalú kutatásairól 

 

Sebességrekordok gyűjtése, vizsgálata 

 

Közlekedéstervezés pl. valamilyen 

applikáció segítségével, az 

átlagsebességek vizsgálata 

 

Sebesség mérésére szolgáló eljárás 

kidolgozása 

 

Mozgás elemzése valamilyen telefonos 

applikáció segítségével 

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

végére: 

 ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, 

elektromos háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 
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 felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 

társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 

természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető erkölcsi kérdéseket; 

 tisztában van az önvezérelt járművek működésének elvével, illetve néhány 

járműbiztonsági rendszer működésének fizikai hátterével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megfelelően tudja összekapcsolni a hely- és idő adatokat. Különbséget tesz az út és 

elmozdulás fogalma között. Ismeri, és ki tudja számítani az átlagsebességet, a 

mértékegységeket megfelelően használja. Tudja, hogy lehetnek egyenletes és nem 

egyenletes mozgások. Ismeri a testek sebességének nagyságrendjét; 

 meghatározza az egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test sebességét, a megtett 

utat, az út megtételéhez szükséges időt; 

 tisztában van a mozgások kialakulásának okával, ismeri az erő szerepét egy mozgó 

test megállításában, elindításában, valamilyen külső hatás kompenzálásában;  

 megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, 

azok társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, 

Jedlik Ányos). 

Kulcsfogalmak/Fogalmak: 

hely, pálya, elmozdulás, út, átlagsebesség, kölcsönhatás, gyorsulás, nehézségi 

gyorsulás, erő, Newton első és második törvénye 

 

3. LENDÜLET, EGYENSÚLY 

 

10 óra 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Kapcsolódási pontok/Javasolt 

tevékenységek 

 

 

A lendület kiszámítása, a lendület 

megmaradásának vizsgálata néhány 

hétköznapi helyzetben 

A rakéta mozgásának kísérleti vizsgálata 

(léggömb-rakéta), fizikai magyarázata. 

Newton harmadik törvénye 

Körmozgások és lengések (például a hinta 

lengései) megfigyelése, a periódusidő 

mérése. A periódusidőt befolyásoló 

tényezők azonosítása.  

A környezetünkben megfigyelhető nyugvó 

testek egyensúlyának vizsgálata.  Annak 

magyarázata, hogy miért nem esik le, miért 

nem fordul el a test 

Rugalmas és rugalmatlan alakváltozások 

megfigyelése, a kétféle viselkedés 

összehasonlítása 

Szemléletes kép kialakítása a szilárd anyagok 

belső szerkezetéről 

 

 

Földrajz-Föld mozgási periódusai 

Kémia-Szilárd anyagok 

Történelem-Gépek 

 

Egyszerű ütközések kísérleti vizsgálata a 

lendületmegmaradás szemléltetésére 

Egyes háztartási eszközök, mint egyszerű 

gépek erőátvitelének vizsgálata 

A Föld mozgási periódusainak vizsgálata 

az időszámítás szempontjából 

Anyaggyűjtés és beszélgetés: Arkhimédész 

és gépei 

Néhány gép (például: emelők, gőzgép, 

elektromos motor, benzinmotor) 

működésének megfigyelése, 

gazdaságot, társadalmat megváltoztató 

hatásának bemutatása 

A szilárd anyagok belső szerkezetét 

ábrázoló rajz vagy demonstrációs 

eszköz készítése 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

 ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, 

elektromos háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 

 felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 

társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 

természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket;  

 megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, 

azok társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, 

Jedlik Ányos). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 egyszerű eszközökkel létrehoz periodikus mozgásokat, méri a periódusidőt, fizikai 

kísérleteket végez azzal kapcsolatban, hogy mitől függ a periódusidő; 

 tisztában van a mozgások kialakulásának okával, ismeri az erő szerepét egy mozgó 

test megállításában, elindításában, valamilyen külső hatás kompenzálásában; 

 tisztában van a rugalmasság és rugalmatlanság fogalmával, az erő és az általa okozott 

deformáció közötti kapcsolat jellegével. Be tudja mutatni az anyag belső szerkezetére 

vonatkozó legegyszerűbb modelleket, kvalitatív jellemzőket. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak: 

lendület, a lendület megmaradása, periódusidő, fordulatszám, egyensúly, amplitúdó 

rezgésszám, rugalmas alakváltozás, Newton harmadik törvénye 

 

4. VÍZ, LEVEGŐ ÉS SZILÁRD 

ANYAGOK 

 

6 óra 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Kapcsolódási pontok/Javasolt 

tevékenységek 

A jég olvadásának és a víz fagyásának kísérleti 

vizsgálata, a hőmérséklet időbeli 

változásának megfigyelése.  Az 

olvadáspont  

A környezetben lezajló termikus 

kölcsönhatások felismerése, összegyűjtése 

A leves, a tea melegítésének megfigyelése. A 

melegítés gyorsaságát meghatározó fizikai 

körülmények kísérleti vizsgálata, egyszerű 

magyarázata 

A víz forrásának kísérleti megfigyelése, a 

hőmérséklet mérése: forráspont, vízgőz 

A halmazállapotok és halmazállapot-

változások értelmezése az anyagot alkotó 

részecskék (apró golyók) egyszerű 

modelljének felhasználásával 

A téli fagy romboló erejének fizikai 

magyarázata, a fagyás megfigyelése 

jégkocka készítés során 

A víz tapasztalati tulajdonságainak kísérleti 

vizsgálata és értelmezése: 

Természetismeret: Időjárás, 

halmazállapotok 

 

Hőmérő készítése 

A nyomás időjárástól és magasságtól való 

függésének kísérleti vizsgálata 

A páratartalom változásának kísérleti 

vizsgálata egyszerű mérőeszközzel, a 

páratartalom hatása a lakókörnyezetre, 

az emberi szervezetre 

Úszó sűrűségmérő működésének 

vizsgálata, értelmezése 

Cartesius-búvár készítése 

A kapilláris jelenségek szerepe a 

természetben, anyaggyűjtés 

Az álló, ülő, fekvő ember által a talajra 

kifejtett nyomás becslése 

Beszélgetés az alábbi kérdésekről: Hogyan 

érzékeljük a levegő nyomását, miért 

pattog a fülünk, ha gyorsan 

emelkedünk vagy süllyedünk? 
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összenyomhatatlanság, sűrűség, 

folyékonyság 

A nyomás jele, mértékegysége. Alkalmazása a 

felületre ható erő kiszámolására 

A hidrosztatikai nyomás kísérleti vizsgálata, a 

mélységtől való függés és az iránytól való 

függetlenség felismerése. A hidrosztatikai 

nyomás kiszámolása 

Az acélból készült hajók úszásának fizikai 

magyarázata, a sűrűségfeltétellel és 

Arkhimédész-törvényének segítségével 

Kapilláris jelenségek megfigyelése a 

háztartásban (felmosás, szivacs) 

Szilárd anyagok melegítésének kísérleti 

megfigyelése, a tapasztalt hőtágulás, 

hővezetés kvalitatív fizikai magyarázata 

A levegő fizikai tulajdonságai: nyomás, 

hőmérséklet, páratartalom 

− A szél, az eső, a harmat, a dér, a hó, a jégeső 

és a felhők kialakulásának egyszerű fizikai 

magyarázata  

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

végére: 

 ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelenségek (például 

időjárási jelenségek, fényviszonyok változásai, égi jelenségek) fizikai magyarázatát; 

 ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, 

elektromos háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 jellemzi az anyag egyes halmazállapotait, annak sajátságait, ismeri a halmazállapot-

változások jellemzőit, a halmazállapot-változások és a hőmérséklet alakulásának 

kapcsolatát; 

 tudja magyarázni a folyadékokban való úszás, lebegés és elmerülés jelenségét, az erre 

vonatkozó sűrűségfeltételt; 

 tudja, miben nyilvánulnak meg a kapilláris jelenségek, ismer ezekre példákat a 

gyakorlatból (pl. növények tápanyagfelvétele a talajból); 

 kísérletezés közben, illetve a háztartásban megfigyeli a folyadékok és szilárd anyagok 

melegítésének folyamatát, és szemléletes képet alkot a melegedést kísérő 

változásokról, a melegedési folyamatot befolyásoló tényezőkről. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak: 

légnemű, folyékony, szilárd, fagyás, olvadás, párolgás, lecsapódás, forrás; kapilláris 

csövek, nyomás, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás, lebegés, sűrűségfeltétel, 

termikus kölcsönhatás, melegítés, felvett és leadott hő, nyomáskülönbség 

 

A továbbhaladás feltétele 7. évfolyamon: 
 

Bevezetés a fizikába 

 jó becsléseket tud adni egyszerű számítás, következtetés segítségével; 

 értelmezi a sportolást segítő kisalkalmazások által mért fizikai adatokat. Méréseket 

végez a mobiltelefon szenzorainak segítségével; 
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 értelmezni tud egy jelenséget, megfigyelést valamilyen korábban megismert vagy saját 

maga által alkotott egyszerű elképzelés segítségével. 

Mozgás közlekedés és sportolás közben 

 ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 

háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 

 felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 

társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 

természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

 tisztában van az önvezérelt járművek működésének elvével, illetve néhány 

járműbiztonsági rendszer működésének fizikai hátterével. 

Lendület és egyensúly 

 ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 

háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 

 felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 

társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 

természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket;  

 megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok 

társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik 

Ányos). 

 

Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban és a környezetünkben 

 ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelenségek (például időjárási 

jelenségek, fényviszonyok változásai, égi jelenségek) fizikai magyarázatát; 

 ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 

háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét. 
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Biológia 7. évfolyam 

A biológia helye a természettudományos nevelésben 

A biológia tanulása-tanítása tovább viszi a korábbi években elkezdett fogalmi fejlődés 

folyamatát, elmélyíti és rendszerezi a kulcsfogalmak köré szervezett elméleti tudást. 

Eszközöket ad a tanulók kezébe, amelyekkel a körülöttük lévő élővilágot tanulmányozhatják, 

meggyőzi őket az így szerzett tudás megbízhatóságáról. A tanulók önmagukat mint biológiai 

lényt is vizsgálják, a sejtektől a szervrendszereken át a szervezet egészéig felépítve az emberi 

testről és szellemi, lélektani működéséről alkotott képüket. A tanulók képet kapnak a biológia 

kulcsfogalmairól, alapvető elméleteiről, de lehetőségük van az érdeklődésüknek megfelelő, 

elmélyültebb vizsgálódásra is, ami utat nyit az élettudományok és a hozzájuk kapcsolódó 

életpályák felé. Ezt szolgálhatja egy-egy részterület pl. projektalapú vizsgálata az iskolai 

laboratórium eszközeivel, a tanulók lakóhelyi és természeti környezetének felfedezésével.  

Fogalmi fejlődés, elmélet-gyakorlat viszonya 

A kulcsfogalmak és elméletek fejlesztése a tapasztalati alapoktól a tudományos igényű 

értelmezésekig fokozatosan és differenciáltan történhet. Egy-egy bonyolultnak tűnő fogalom 

bevezethető az említés, ismerkedés szintjén, de a következő tanulási kör lehetőséget ad a 

tanulóknak az újabb elemek beépítésére vagy akár a fogalmi váltásra is. A műveltségi jellegű 

tudás esetében a tanulók a saját szavaikkal is hűen visszaadhatják a fogalmak jelentését, de a 

szakértői jellegű, továbbtanulást előkészítő tudás megkívánja a definíciók és tudományos 

elnevezések használatát. Az aktív tanulási módszerek alkalmazása több időt igényel, de a 

tanulók így azokat a vizsgálati és gondolkodási műveleteket is gyakorolhatják, amelyeknek az 

iskolán kívül a mindennapi életben is hasznát vehetik.  

A tanulás-tanítás fejlesztési céljai és módszerei 

A tanult ismereteket a tanulók olyan gondolkodási sémákba illeszthetik, mint pl. a törzsfejlődés, 

az egyedfejlődés, a felépítés és működés, az alkalmazkodás vagy az egyensúly. A gondolkodás 

fejlesztése magában foglalja a biológiai szerveződési szintek elemzését, a részekre bontás és 

egységben látás képességét, a változások és folyamatok azonosítását, a rendszer és környezete 

közötti kapcsolatok feltárását. A biológia jó lehetőséget ad a problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztésére is, amiben egyszerre lehet jelen az elemzés, az alkalmazás és az alkotás készsége. 

A kutatási készségeket a tudományosan vizsgálható problémák felismerése, a kutatási kérdés 

megfogalmazása, a hipotézisalkotás, a kísérlettervezés és -kivitelezés, az eredmények rögzítése 

és értelmezése fejlesztheti. Ezek a készségek a mindennapi életben is alkalmazhatóak, így a 

természettudományos műveltség részét is képezik. Az értékek és attitűdök formálásának fontos 

eszköze a kritikai gondolkodás, a több szempontú megközelítések alkalmazása. A természeti 

környezet védelme számos ponton kerül ellentétbe a rövid távon nyereséges, de önpusztító 

gazdálkodás haszonélvezőinek igényeivel. Természet és gazdálkodás összhangja vezethet a 

fenntartható életminőséghez. Az egészségnevelés sem hatékony csupán az elméleti 

megfontolásokra építve, szükség van az egészség értékként való kezelésére és az ennek 

megfelelő életvezetés kialakítására. 

A hatékony tanulás interakciókra épül, ezért a kommunikáció és együttműködés fejlesztését is 

be kell illeszteni a tanulás-tanítás folyamatába. Ezt a rendszeres tanuló-tanuló, tanuló-tanár 

interakciók biztosíthatják. A meglévő tudás felszínre hozása és megosztása a tanórákon kívül a 

virtuális közösségekben, osztálytermi alkalmazásokban is történhet. A csoportos tanulási 

helyzetek fejleszthetik az együttműködési készségeket, erősíthetik a felelősség vállalásának 

képességét. A digitális készségek fejlesztését a biológiai vizsgálatokban alkalmazható mérő és 

adatbázis jellegű alkalmazások segíthetik, de a mobiltelefonnal történő fotózás vagy videózás 

is hasznos lehet. Ebben a tanulási környezetben a tanár szerepe is megváltozik; kiemelt célja a 

tanulók önszabályozó tanulási képességének erősítése és az ehhez szükséges megfelelő 

támogatás személyre szabott biztosítása. 
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A biológia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A biológiai megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a 

tudásszerzés aktív folyamatát, míg a tudás alkalmazhatóságának tapasztalata az önirányító 

tanulás képességét erősíti. Tantárgyhoz kapcsolódó, napról napra frissülő információk keresése, 

az ezekre a forrásokra épített tanulás fejleszti az önálló tanulás képességét.  

A kommunikációs kompetenciák: A természet megfigyelése és a tapasztalatok 

megfogalmazása fejleszti a tanuló szókincsét, anyanyelvi kifejezőkészségét. Az élő rendszerek 

és életjelenségek ábrák, képek, mozgóképek formájában is vizsgálhatók, ez fejleszti a 

képzeletet, a képek és a nyelvi kifejezésmódok közötti átalakítás képességét. A csoportos, 

interaktív tanulási helyzetek a vélemények felszínre hozását, a tudás közös építését és 

megosztását segítik. 

A digitális kompetenciák: A közvetlen tapasztalatszerzés mellett a tanuló digitális forrásokból 

szerezhet információkat a természeti környezetéről. A könyvtári és egyéb adatbázisokban 

végzett célzott keresése kiegészül a tárolás, rendezés és átalakítás műveleteivel. Megfelelő 

tanári támogatással a tanuló maga is alkotóvá válhat, személyre szabott tananyagokat hozhat 

létre, eredményeit megoszthatja társaival. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A biológiai vizsgálatok során a tanuló 

alkalmazza az analitikus és a szintetizáló gondolkodás műveleteit, összehasonlítja a különféle 

állapotokat és következtet a változások, folyamatok és egyensúlyok kialakulására. Az elvégzett 

megfigyelések és kísérletek számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak 

levonásához az induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. A megismert biológiai 

elméletek alkalmazása többféle kontextusban, pl. a fenntarthatóság, a biotechnológia vagy az 

egészség összefüggésében, deduktív gondolkodás útján történhet. A biológiai jelenségek leírása 

gyakran csak statisztikai szemlélettel lehetséges, a sokféleségben rejlő azonosságok és 

különbségek összehasonlítása az analógiás gondolkodást fejleszti. Az élet egymásra épülő 

szerveződési szintjeinek megértése rendszerszintű, komplex gondolkodást igényel.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Az ember biológiai és társadalmi lény, a 

biológia tanulása hozzásegít e kettősség tudatos szemléletéhez. A tanuló felismeri az öröklött 

és a szerzett tulajdonságaiban rejlő lehetőségeit, a testi és szellemi képességek 

kibontakoztatásának személyes felelősségét. Az önismeret fejlesztését szolgálják az interaktív 

tanulási formák, a fejlesztő szemléletű ön- és társértékelés. A tanuláshoz nyújtott megfelelő 

tanári támogatás, az egymástól tanulás növeli a közösségi összetartozás érzését, a segítség 

adásának és elfogadásának képességét. 

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

természeti környezetből érkező érzelmi hatások befogadása, ezek kreatív alkotásokban történő 

kifejezése segíti a biológia nevelési céljainak elérését. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mezőgazdaság, az 

élelmiszeripar, az orvostudomány és a gyógyszeripar a folyamatos innovációra épül, az erre 

való felkészítés a biológia tanulásának is feladata.  
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7–8. évfolyam 

A környezetismeret tantárgy a gyerekek mindennapi tapasztalatára, élményeire építve vizsgálja 

a növény- és állatvilágot, az emberi szervezetet és a környezeti folyamatokat. Ebben a tanulási 

szakaszban is végeznek a tanulók megfigyeléseket, egyszerűbb méréseket és kísérleteket, de ez 

még inkább a gyermeki kíváncsiság által irányított, kevésbé tudatos tevékenység. A 

természettudomány tantárgy keretében növények és állatok, az ember szervezete és egészsége, 

valamint az életközösségek megismerése részletesebben és elmélyültebben történik. A biológia 

önálló és mindenki számára kötelező tantárgyként a 7. évfolyamon jelenik meg. A további 

tanévekben az iskolatípusoktól függően nem mindenki folytatja a tanulását, ezért fontos, hogy 

a tanulók a két év során teljes képet kapjanak az élet biológiai értelmezéséről, az élővilágról és 

az ember szervezetéről és egészségéről. Az elméleti ismeretek a természettudományok 

általános és a biológia sajátos kulcsfogalmai köré szerveződnek, céljuk a biológiai 

alapműveltség megszerzése. A jelenségeket bemutató, élményalapú, aktív tanulási módszerek 

alkalmazásával jobban megőrizhető a gyermeki kíváncsiság, ennek feltétele a vizsgálatokra 

alkalmas tanulási környezet és a természetben való tanulás lehetőségének biztosítása. Alkalmat 

kell adni a tanulóknak a természeti környezet megfigyelésére, a rendszerek és folyamatok 

feltárására, következtetések levonására és élmények szerzésére, kihasználva az értelmi és 

érzelmi nevelés egymást erősítő hatását. Az elméleti jellegű, illetve az egészségműveltséggel, 

környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos témakörök a kerettantervben ajánlott tagozódásban 

és időkeretben vagy egymással összekapcsolva, pl. projektalapú módszerekkel, kutatásalapú 

tanulással is taníthatók. 

Biológia 7.évfolyam 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 7. osztály Heti 2 óra, tanév 72 óra 

Nat témakörök Témakör neve Javasolt 

óraszám 

1. A biológia tudományának 

céljai és vizsgálati 

módszerei 

 

A biológia tudománya 3 

2. Az élet kialakulása és 

szerveződése 

Az élet kialakulása és szerveződése 9 

3. Az élet formái, működése és 

fejlődése 

Az élővilág fejlődése 9 

Az élővilág országai 13 

6. A fenntarthatóság fogalma, 

biológiai 

összefüggései 

Bolygónk élővilága 10 

4. Életközösségek vizsgálata Életközösségek vizsgálata 10 

6. A fenntarthatóság fogalma, 

biológiai összefüggései 

A természeti értékek védelme 8 

5. Az élővilág és az ember 

kapcsolata 

6. A fenntarthatóság fogalma, 

biológiai 

összefüggései 

Az élővilág és az ember kapcsolata, 

fenntarthatóság 

10 
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TÉMAKÖR: A biológia  tudományának céljai és vizsgálati módszerei 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− útmutató alapján, másokkal együttműködve kísérleteket hajt végre, azonosítja és beállítja 
a kísérleti változókat, a kapott adatok alapján következtetéseket fogalmaz meg; 

− a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit 
érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, 
videókkal egészíti ki. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a biológia tudományának kutatási céljait, elismeri a tudósok munkáját és 
felelősségét, képet alkot a biológia fejlődéséről, érti a jelenkori kutatások jelentőségét; 

− érti és példákkal igazolja, hogy a tudományos elképzelések az adott kor tudásán és 
világképén nyugszanak, fejlődésük és cseréjük a megismerési folyamat természetes 
jellemzője; 

− a biológiai jelenségekkel kapcsolatban kérdéseket, előfeltevéseket fogalmaz meg, tudja, 
hogy ezek akkor vizsgálhatók tudományosan, ha lehetőség van a bizonyításra vagy 
cáfolatra; 

− tisztában van a mérhetőség jelentőségével, törekszik az elérhető legnagyobb pontosságra, 
de tisztában van ennek korlátaival is;  

− megkülönbözteti a bulvár, a népszerűsítő és a tudományos típusú közléseket, 
médiatermékeket, törekszik a megtévesztés, az áltudományosság leleplezésére. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A Föld élővilágának teljességét magában foglaló bioszféra fogalmának értelmezése, 
megismerésének és védelmének a biológia kutatási céljaként való azonosítása  

− A biológia kutatási céljainak megismerése, néhány jelentős felismerés és felfedezés 
történeti bemutatása, értékelése 

− A biológiai ismeretek gyarapodásának a technológiai és gazdasági fejlődéssel való 
összefüggésének felismerése, az emberi életmódra gyakorolt hatásának értékelése 

− A természettudományos vizsgálatok feltételeinek és alapvető módszereinek elvi ismerete, 
gyakorlati alkalmazásuk megalapozása 

− A tényekre alapozottsággal kapcsolatos igény megszilárdítása, az áltudományos, 
manipulatív közlések és a tudományos források közötti különbségtétel  

FOGALMAK 

bioszféra, élettudományok, tudományos probléma, hipotézis, kísérlet, kísérleti változó, 

rendszer, környezet, szerveződési szint, tudományos közlemény, áltudomány 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Kiselőadások, poszterek készítése az élettudományok és az orvoslás történetének egy-egy 
nevezetes személyiségéről, az ókortól napjainkig (Pl. Arisztotelész, Galenus, Linné, Darwin, 
Watson és Crick) 

− Rövid beszámolók készítése az utóbbi évtizedekben orvosi Nobel-díjjal elismert, biológiai 
kutatásokkal megalapozott felfedezésekről (témák, kutatók, alkalmazások), beszélgetés a 
jelentőségükről 
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− A modern biológiai kutatások és a biotechnológia területeit és alkalmazási lehetőségeit 
bemutató kiselőadások, poszterek készítése, ezekkel kapcsolatos vélemények gyűjtése, 
megfogalmazása és megvitatása 

− A tudományos és a hétköznapi megfigyelés különbségeinek bemutatása konkrét 
példákon keresztül 

− Áltudományos hírek gyűjtése a médiából és azok tudományos tényekre alapozott 
cáfolata 

− Kisfilmek megtekintése a biológia tudomány részterületeiről, a modern biológiáról 

TÉMAKÖR: Az élet kialakulása és szerveződése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy 
biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a 
tanult csoportokba besorolást végez; 

− biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írásban 
értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tényekre alapozott érveket fogalmaz meg a baktériumok jelentőségével kapcsolatban, 
értékeli egészségügyi, környezeti és biotechnológiai jelentőségüket;  

− vázlatrajz, fotó vagy mikroszkópos megfigyelés alapján felismeri és megnevezi a 
sejtmagvas sejttípus legfontosabb alkotórészeit, megfogalmazza a sejtekben zajló 
életfolyamatok lényegi jellemzőit; 

− képek, videók és mikroszkópos megfigyelések alapján összehasonlítja a növényi és az állati 
sejtek felépítését és működését, példák alapján értelmezi az egysejtű életmód 
jellegzetességeit; 

− érti a többsejtűek szerveződési típusainak különbségét, szerepét a fajok elterjedésében és 
a köztük kialakult munkamegosztásban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A mikroszkópok működési elvének megismerése, a használat készségének fejlesztése  

− A mikroorganizmusok és a földi élet kialakulása közötti kapcsolat felismerése, a földi 
anyagforgalmi ciklusokban játszott szerepük értelmezése 

− A biológiai energiaforrás szerepének megértése, típusainak megkülönböztetése  

− A növényi és az állati sejttípusok összehasonlítása, anyagcseretípusok megkülönböztetése 
az energia- és a szénforrás alapján 

FOGALMAK 

fénymikroszkóp, sejt, sejtalkotó, baktérium, biológiai információ, gén, anyagcsere, szénforrás, 

energiaforrás, fotoszintézis, légzés, egysejtű, telep, szövet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Fénymikroszkóp beállítása, egysejtűek megfigyelése természetes vízmintában vagy 
tenyészetben, növényi szövetpreparátumok készítése, állati szövetmetszetek vizsgálata, 
a látottak rögzítése rajzban, mobiltelefonnal és rövid szöveges leírással 

− Fénymikroszkópos sejtalkotók ábrázolása állati és/vagy növényi sejt rajzán 
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− A sejtek felépítését és működését bemutató animációk, videók keresése, a látottak 
megbeszélése, összefoglalása 

− A sejt felépítését és működését értelmező, a tanulók meglévő tudására épülő analógiák 
keresése és megbeszélése (pl. vár, város, gyár), rajzos vázlat készítése 

− A baktériumok sokféle biológiai szerepének bemutatása konkrét példákon keresztül 

− Papucsállatka-tenyészet készítése és vizsgálata 

− Növényi és állati sejtmodell készítése néhány alapvető különbség hangsúlyozásával 

TÉMAKÖR: Az élővilág fejlődése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy 
biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a 
tanult csoportokba besorolást végez; 

− digitális eszközökkel képeket, videókat, adatokat rögzít, keres és értelmez, kritikus és 
etikus módon használ fel, alkotásokat készít; 

− önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a biológiai problémák vizsgálatában figyelembe veszi az evolúciós fejlődés szempontjait, a 
földtörténeti időskálán el tudja helyezni ennek mérföldköveit, érti, hogy a mai emberi faj 
is az evolúció során alakult ki; 

− értelmezi a rátermettség és a természetes szelekció fogalmát, tudja, hogy azt a 
véletlenszerű események és az önszerveződés is befolyásolhatják; 

− elfogadja, hogy minden ember egy fajhoz tartozik és a nagyrasszok értékükben nem 
különböznek, a biológiai és kulturális örökségük az emberiség közös kincse. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az evolúciós idődimenziók felmérése, élőlények sokféleségét kialakító mechanizmusok 
megértése, a természetes szelekció, valamint a semleges folyamatok jelentőségének 
felismerése 

− Az élővilág sokféleségének értékelése  

− Az élővilág fejlődését befolyásoló tényezők elemzése, az alkalmazkodással összefüggő 
változások azonosítása néhány példán keresztül 

− Az állatvilág fejlődése és az emberi evolúció közötti kapcsolat felismerése, a kutatás és 
bizonyítás módszereinek áttekintése 

− Az emberi evolúció főbb lépéseinek (agytérfogat, testtartás, tűz- és eszközhasználat, 
viselkedés, kommunikáció) azonosítása 

− Rendszerelemzési képesség megalapozása, a felépítés és működés, valamint a rendszer és 
környezet kapcsolatok biológiai vizsgálatokkal összefüggő jelentőségének megértése 

FOGALMAK 

evolúció, természetes kiválasztódás, alkalmazkodás, rátermettség, fajok sokfélesége, emberi 

evolúció, ősemberek, nagyrasszok, Homo sapiens 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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− Az élővilág fejlődését bemutató időszalag készítése, a fontosabb mérföldkövek 
megjelenítése 

− A környezet és az élőlények testfelépítése, életmódja közötti összefüggést bemutató 
példák elemzése, az alkalmazkodás tényezőinek és konkrét módjainak megfogalmazása 

− A nagyrasszok képviselőinek testfelépítése és a környezethez való alkalmazkodás közötti 
összefüggések bemutatása 

− Emberelődök testfelépítését (csontváz, testalkat, végtagok, koponya) bemutató rajzok, 
rekonstrukciók összehasonlítása, a különbségek azonosítása, a fejlődési folyamat néhány 
jellemzőjének megfogalmazása 

− Az emberré válás folyamatát bemutató videó elemzése 

TÉMAKÖR: Az élővilág országai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy 
biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a 
tanult csoportokba besorolást végez; 

− biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írásban 
értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− alaktani jellemzők összehasonlítása alapján felismer néhány fontosabb növény- és 
állatcsoportot, ezekbe besorolást végez; 

− konkrét példák vizsgálata alapján összehasonlítja a gombák, a növények és az állatok 
testfelépítését, életműködéseit és életmódját, ennek alapján érvel az önálló rendszertani 
csoportba sorolásuk mellett. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az élőlények sokféleségében való eligazodás szükségességének és módszereinek 
azonosítása, a hierarchia és a leszármazási rokonság elvének felismerése 

− A gombák, a növények és az állatok külön országba sorolása melletti érvek 
megfogalmazása, fontosabb rendszertani csoportjaik alaktani és szervezettani jellemzése, 
néhány példafaj bemutatása 

− Kirándulások, természetben végzett megfigyelések során élőlénycsoportok, fajok 
azonosítása határozókönyvek és mobilapplikációk segítségével 

FOGALMAK 

fejlődéstörténeti rendszer, rendszertani kategóriák, faj, kettős nevezéktan, virágtalan 

növények, virágos növények, férgek, ízeltlábúak, puhatestűek, és a gerincesek osztályai 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Növény- és állatismeret segédkönyv (vagy hasonló kézikönyvek), mobiltelefon-applikációk  
és weboldalak keresése, használati módjuk tanulmányozása 

− Növény és/vagy állatfajok rendszertani besorolását ábrázoló diagramok rajzolása (pl. 
halmazábra, fogalomtérkép, táblázat) 

− Az élővilág országait bemutató törzsfa rajzolása, rövid jellemzések készítése az egyes 
országokról 
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− Kiselőadás Darwin és Linné munkásságáról  

− A természetes és mesterséges rendszerezés összehasonlítása különböző feladatokkal, 
élőlények elnevezése játékos feladatokkal 

− Mikroorganizmusok (planktonikus élőlények) és telepes élőlények mikroszkópos 
vizsgálata, a tapasztalatok rajzos rögzítése 

− Fajok felismerése terepgyakorlaton, fajlista készítése a közvetlen környezetben 

− Kiselőadás a gombaszedéssel és -fogyasztással kapcsolatos tudnivalókról 

− Virágtalan, valamint egy- és kétszikű növények vizsgálata, a tapasztalatok rajzos rögzítése 

− Gyűrűsférgek, puhatestűek, ízeltlábúak vizsgálata, tapasztalatok rajzos rögzítése 

− Kiselőadás összeállítása az állatvilág „legjeiről” 

TÉMAKÖR: Bolygónk élővilága 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− leírások, fotók, ábrák, filmek alapján értelmezi és bemutatja az élőlények környezethez való 

alkalmazkodásának jellegzetes módjait és példáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− alapfokon ismeri a földrészek, óceánok legjellegzetesebb növény- és állatfajait; 

− a földrészek természetes növényzetét ábrázoló tematikus térképek, fényképek, ábrák 

segítségével azonosítja bolygónk biomjait; 

− néhány jellegzetes faj példáján keresztül felismeri a kontinensek éghajlati övezetei, 

kialakult talajtípusai és az ott élő növényvilág közötti kapcsolatokat; 

− néhány jellegzetes faj példáján keresztül felismeri a kontinensek jellegzetes növényei és az 

ott élő állatvilág közötti kapcsolatot;  

− néhány tengeri növény- és állatfaj megismerése során felismeri, hogy bolygónk 
legnagyobb életközössége a világtengerekben él. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Bolygónk nagy életközösségeinek azonosítása tematikus térképen, a kontinensek néhány 
jellegzetes növény- és állatfajának megismerése 

− Az élőlények testfelépítése, életmódja, életciklusa és a biom ökológiai feltételei közti 
kapcsolat elemzése 

− Az európai magashegységekben kialakuló függőleges zonalitás okainak megértése, néhány 
jellegzetes életközösség, faj azonosítása 

− Óceánok, tengerek és édesvízi életközösségek néhány jellegzetes élőlényének 
megismerése 

− Táplálkozási láncok és hálózatok összeállítása a biomok élőlényeiből 

− A fajok elterjedését, annak változását befolyásoló tényezők konkrét példák alapján történő 
elemzése 

− Rendszerelemzési képesség megalapozása, a felépítés és működés, valamint a rendszer és 
környezet kapcsolatok biológiai vizsgálatokkal összefüggő jelentőségének megértése 

FOGALMAK 

tápláléklánc, táplálékhálózat, elterjedési terület, éghajlati övezet, biomok, vízi életközösségek, 

függőleges zonalitás 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A kontinensek élővilágát bemutató természetfilmek feladatlapos elemzése, a látottak 
megbeszélése 

− A kontinensek, éghajlati övek jellemző életközösségeit bemutató tematikus térképek 
rajzolása, poszterek készítése 

− Adatok gyűjtése a környezeti tényezők és az élőlények testfelépítése, életmódja közötti 
összefüggésről, ezek alapján néhány jellegzetes példa bemutatása 

− Tűrőképességi görbék elemzése, az elterjedés és a környezeti igények közötti kapcsolat 
vizsgálata 

− Táplálkozási piramis/hálózat rajzolása a biomokra jellemző élőlényekről kapott vagy 
gyűjtött információk alapján  

− Növényföldrajzi és állattani elterjedési térképek értelmezése, összehasonlítása, a 
változások okainak és lehetséges következményeinek megbeszélése 

− A bioszférát, a biomokat kutató természettudósok (pl. Balogh János, Jacques-Yves 
Cousteau, Yann Arthus-Bertrand, Sir David Attenborough) filmrészleteinek megtekintése, 
megbeszélése 

TÉMAKÖR: Életközösségek vizsgálata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− leírások, fotók, ábrák, filmek alapján értelmezi és bemutatja az élőlények környezethez való 

alkalmazkodásának jellegzetes módjait és példáit; 

− a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit 

érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, 

videókkal egészíti ki; 

− önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− másokkal együttműködve vizsgál környezetében található életközösségeket, az elkészített 

rajzok, fotók, videók és adatok alapján elemzi az élettelen környezeti tényezők és az 

élőlények közötti kapcsolatokat; 

− életközösségek vizsgálata, valamint ábrák, animációk alapján magyarázza az 

életközösségekben zajló anyagforgalom folyamatát, felismeri az élőlények közötti 

táplálkozási kapcsolatokat, táplálkozási piramist szerkeszt; 

− leírások, filmek és saját megfigyelései alapján elemzi az állatok viselkedésének alaptípusait, 

ezek lényegi jellemzőit konkrét példák alapján bemutatja; 

− esetleírások, filmek és saját megfigyelései alapján felismeri az adott életközösségek 

biológiai értékeit, értékeli a lakókörnyezetében található életközösségek környezeti 

állapotot és életminőséget javító hatását. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az élettelen környezeti tényezők és az élőlények közötti kölcsönhatások azonosítása, 
környezeti igény és tűrőképesség vizsgálata 

− A levegő, a víz és a talaj minőségi jellemzőinek vizsgálata, főbb típusainak 
megkülönböztetése, természetes összetevők és szennyezők azonosítása, mérési adatok 
értelmezése 
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− Az élőhely fogalmának ismerete, jellemzőinek és típusainak vizsgálatokban történő 
azonosítása, az élőhelyi környezethez való alkalmazkodás módjainak és példáinak 
elemzése 

− Az életközösségek rendszerként való értelmezése, a kölcsönhatások és hálózatok 
vizsgálatokban történő felismerése, ciklikus és előrehaladó változási folyamatok 
azonosítása 

− Az indikátorszervezetek jelentőségének megértése, felismerésük és alkalmazásuk a 
konkrét vizsgálatokban 

FOGALMAK 

életközösség, élőhely, környezeti igény, tűrőképesség, indikátorszervezet, populációs 

kölcsönhatás, évszakos és napi változási ciklus, társulások fejlődése, szukcesszió 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Egyszerű levegőminőség- (pl. ülepedő por), vízminőség- (pl. gyorstesztek, algák és 
egysejtűek megfigyelése) és talajvizsgálatok (pl. szemcseméret, víztartalom, pH) 
elvégzése, mintavétel és elemzés 

− Az intézmény közelében lévő természetes vagy természetközeli életközösség rendszeres 
megfigyelése, adatok gyűjtése, elemzése. Természetes életközösségek vizsgálata 
kirándulás, erdei iskola keretében, természettudományos, természetvédelmi és művészeti 
tevékenységek (fotózás, rajzolás, tárgykészítés) ötvözése 

− Kiállítás, bemutatónap szervezése, a terepen végzett vizsgálatok és az alkotómunka 
eredményeinek megosztása az intézményen belül és (lehetőség szerint) a helyi 
közösségben  

− Kiselőadás készítése idegenhonos inváziós növény- és állatfajokról 

− Zuzmók elterjedésének vizsgálata az iskola környezetében, autóforgalommal terhelt és 
kevésbé forgalmas területen 

TÉMAKÖR: A természeti értékek védelme 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− természetvédelmi, bioetikai, egészségműveltségi témákban tényekre alapozottan érvel, 

vitákban többféle nézőpontot is figyelembe vesz; 

− a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit 

érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, 

videókkal egészíti ki; 

− önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− érti és elfogadja, hogy az élő természet rendelkezik olyan értékekkel, amelyeket törvényi 

eszközökkel is védeni kell, ismeri ennek formáit, felhívja a figyelmet az általa észlelt 

természetkárosításra; 

− az életformák sokféleségét megőrzendő értékként kezeli, felismeri a benne rejlő esztétikai 

szépséget, érvel a biológiai sokféleség veszélyeztetése ellen; 

− tájékozódik a környezetében található védett fajokról, életközösségekről, ezek eszmei 

értékéről és biológiai jelentőségéről, ismeri a hazai nemzeti parkok számát, területi 

elhelyezkedését, bemutatja védendő életközösségeik alapvető jellemzőit; 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

 

− egységben látja az életközösségek múltbeli, jelenkori és várható jövőbeli állapotát, azok 

jövőbeli állapotára valószínűségi előrejelzést fogalmaz meg, felismeri és vállalja a jövőjük 

iránti egyéni és közösségi felelősséget. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A természetvédelem szükségessége melletti érvelés, az alkalmazható egyedi és 
rendszerszintű módszerek és szabályozási elvek ismerete 

− A gazdálkodás, a települések és az infrastruktúra fejlődése által előidézett, a természeti 
környezetre gyakorolt hatások azonosítása, konkrét példák adatokra alapozott, több 
szempontú értékelése 

− Az ökológiai elvek érvényesítési lehetőségeinek felismerése a gazdálkodás, az építészet, a 
tájmegőrzés vagy a turizmus esetében 

− Nemzeti parkjaink elnevezésének, területi elhelyezkedésének és sajátos biológiai 
értékeinek ismerete 

− A lakóhely közelében lévő védett területről önálló információ- és adatgyűjtés, a 
természetvédelemben való önkéntes szerepvállalásra való indíttatás erősítése 

− A védett faj, az eszmei érték fogalmának értelmezése konkrét példák alapján 

FOGALMAK 

tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, nemzeti park, védett faj, eszmei érték, 

ökoturizmus, ökogazdálkodás, urbanizáció, környezettudatosság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A környezet- és természetvédelem jeles napjaihoz (pl. Föld napja, víz napja, madarak és 
fák napja, környezetvédelmi világnap stb.) kapcsolódó iskolai programok szervezése, 
bekapcsolódás a helyi rendezvényekbe 

− Szerepjáték, storyline (kerettörténet) feladat, strukturált vita valamely 
természetvédelemmel összefüggő probléma (pl. veszélyeztetett élőhelyek, fajok védelme) 
több szempontú elemzésére, a megoldási lehetőségek keresése 

− Az iskola vagy a lakóhely közelében vállalható környezetvédelmi önkétes tevékenység 
megismerése 

− A lakóhely természetvédelmi értékeinek és környezeti problémáinak bemutatása 
projektmunka keretében 

− A hazai nemzeti parkok életközösségeit, jellegzetes élőlényeit bemutató kiselőadások, 
virtuális séták összeállítása 

− Kirándulás valamely hazai nemzeti parkba, részvétel vezetett túrán, megfigyelés, fotózás, 
rajzolás, az eredményekből kiállítás rendezése 

TÉMAKÖR: Az élővilág és az ember kapcsolata, fenntarthatóság 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy 

biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a 

tanult csoportokba besorolást végez; 

− természetvédelmi, bioetikai, egészségműveltségi témákban tényekre alapozottan érvel, 

vitákban többféle nézőpontot is figyelembe vesz; 

− önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− kritikusan és önkritikusan értékeli az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt 

hatását, életvitelében tudatosan követi a természet- és környezetvédelem szempontjait; 

− ismeri a növények gondozásának biológiai alapjait, több szempontot is figyelembe véve 

értékeli a növények, a növénytermesztés élelmezési, ipari és környezeti jelentőségét; 

− kritikusan vizsgálja a haszonállatok tartási módjai és a fajra jellemző igények közötti 

ellentmondásokat, ismeri és érti a nagyüzemi technológiák és a humánus állattartási módok 

közötti különbségeket; 

− példák alapján elemzi a globális környezeti problémák gazdasági és társadalmi 

összefüggéseit, a megelőzés, a kárcsökkentés és az alkalmazkodás stratégiáit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A biológiai sokféleség beszűkülését előidéző okok és a lehetséges veszélyek felismerése, 
az ellenük megtehető intézkedések példáinak elemzése 

− Az emberi populáció növekedésével, a települések és a gazdálkodás átalakulásával járó 
hatások konkrét példák alapján való elemzése, az élővilág változásával való 
összefüggésének vizsgálata  

− A fogyasztói létforma és a Föld véges erőforrásai közötti ellentmondás felismerése, a 
fenntarthatóság problémájának több szempontú elemzése 

− Az ökológiai gazdálkodás, a génmegőrzés biológiai alapjainak megteremtését és 
megőrzését szolgáló eljárások elvi ismerete, példákon alapuló bemutatása 

− Az éghajlatváltozási modellek által a bioszféra jövőjére adott előrejelzések értékelése, a 
megelőzés, hatáscsökkentés és alkalmazkodás módjainak áttekintése 
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biológiai sokféleség, fajgazdagság, fajtanemesítés, génmegőrzés, globális probléma, 

éghajlatváltozás, monokultúra, biogazdálkodás, tájgazdálkodás, fenntarthatóság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Információgyűjtés, rajzos vázlat szerkesztése az intézménynek helyet adó település, az 
iskola környezetének jellegzetes gazdálkodási és településformáló tevékenységeiről  

− A helyi szinttől a régión, a kontinensen át a globális szintig átívelő, a természetvédelemmel 
összefüggő esetek, példák keresése, az összefüggések feltárása 

−  
Minimum követelmények : ismeri a biológia tudományának kutatási céljait. Ismeri a 
baktériumok jelentőségét -Felismeri és megnevezi a sejtmagvas sejttípus legfontosabb 
alkotórészeit, megfogalmazza a sejtekben zajló életfolyamatok lényegi jellemzőit. -
Összehasonlítja a növényi és az állati sejtek felépítését és működését,  
-Figyelembe veszi az evolúciós fejlődés szempontjait. -Összehasonlítja a gombák, a növények 
és az állatok testfelépítését, életműködéseit. -Alapfokon ismeri a földrészek, óceánok 
legjellegzetesebb növény- és állatfajait. -Másokkal együttműködve vizsgál környezetében 
található életközösségeket. Ismeri a hazai nemzeti parkok számát, területi elhelyezkedését. 
-Kritikusan és önkritikusan értékeli az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt 
hatását. 
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Földrajz 7. évfolyam 

A földrajz az a tantárgy, amelyből a tanulók megismerhetik szűkebb és tágabb 

természeti, társadalmi-gazdasági környezetünk jellemzőit, a körülöttük zajló folyamatokat – 

melyeknek önmaguk is részesei– és ezek összefüggéseit, kölcsönhatásait, a környezetben való 

tájékozódást, a benne történőeligazodást segítő alapvető eszközöket és módszereket. A földrajz 

a természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos 

földtudományágat képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a 

talajtani és a planetológiai-csillagászati tudást, valamint megjelenít gazdaságtudományi, 

szociológiai, demográfiai, etikai, néprajzi, politológiai ismereteket is. 

Bolygónkról és annak természeti és társadalmi-gazdasági folyamatairól összegyűjtött, 

mind pontosabb és sokrétűbb ismereteink, egyre összetettebbé váló világunk komplex 

problémáinak megértetésére csak a megújult szemléletű földrajzoktatás képes. Az oktatási 

hagyományok újragondolását teszi szükségessé az információforrások, illetve az általuk 

közvetített adatmennyiség rohamos növekedése is. Ezért napjaink földrajzoktatása szakít a leíró 

jellegű, szigorúan ismeretközlő hagyományokkal, és a hangsúlyt az információk tudatos 

keresésére, értelmezésére, az összefüggések feltárására, a megszerzett információk 

alkalmazását lehetővé tevő képességek kialakítására helyezi. 

Az élményszerű, a hétköznapi megfigyeléseken, tapasztalatokon és 

információgyűjtésen alapulóföldrajztanítás nem pusztán leírja a jelenséget, hanem annak okait 

és következményeit is feltárja. Mindez a természeti-környezeti és a társadalmi-gazdasági 

folyamatokat szintetizálva, a jelen eseményein túlmutatva értékelésre, problémamegoldásra, 

jövőképalkotásra ösztönöz. A földrajzoktatás a különböző geoszférákban zajló jelenségek, 

folyamatok természet- és társadalomtudományi szempontú vizsgálatával a komplexitást szem 

előtt tartó, szintetizáló gondolkodás kialakítására törekszik. Az önálló földrajzi ismeretszerzés 

és -feldolgozás, valamint a problémaorientált, elemző és értékelő gondolkodás fejlesztésével 

hozzájárul az információs társadalomra jellemző hír- és információáradatban történő 

eligazodáshoz, a felelős és tudatos állampolgári szerepvállalás kialakításához. 

A földrajztanítás fontos feladata annak felismertetése és tudatosítása, hogy a 

környezettudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó gondolkodás és cselekvés az élhető jövő, 

a fenntartható környezet záloga. A Föld tűrőképességét veszélyeztető problémák felismertetése, 

a már észlelhető és várható következmények beláttatása, a lehetséges megoldások keresése és 

bemutatása döntő szerepet játszik a cselekvőképes, a környezetért felelősséggel tenni akaró 

magatartás kialakításában. 

A térbeli társadalmi egyenlőtlenségek által kiváltott folyamatok földrajzi okainak és 

lehetséges természeti és társadalmi-gazdasági következményeinek bemutatása révén a 

földrajzoktatás hozzájárul az empatikus, problémamegoldó gondolkodás, illetve az érvek 

ütköztetésére épülő vitakultúra kialakulásához.  

A földrajz a helyi, regionális és globális gazdasági-pénzügyi folyamatok 

megismertetésével elősegíti a gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas 

és vállalkozóképes állampolgári gondolkodás és viszonyulás kialakulását. Fontos feladatának 

tartja, hogy a mindennapi életben hasznosítható gazdasági és pénzügyi ismeretek bemutatásával 

hozzájáruljon az értő és felelős pénzügyi döntési képesség kialakításához. A tantárgy 

komplexitására, szintetizáló jellegére, a tantárgy által közvetített földrajzi-földtani, környezeti, 

gazdasági ismeretekre, gondolkodás- és szemléletmódra építve a tanulók ilyen irányú 

pályaorientációját is jelentősen támogatja. 

 

A földrajz tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 
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A tanulás kompetenciái: Szüntelenül változó és globalizálódó világunk megismeréséhez, 

megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás, információszerzés és a nyitott 

gondolkodás, amely elképzelhetetlen a tanuló kezdetben még irányított, majd egyre önállóbbá 

váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanulás-tanítási folyamatnak hozzá kell 

járulnia az információszerzés és -feldolgozás készségének fejlesztéséhez, különös tekintettel a 

digitális világ nyújtotta lehetőségek kritikus felhasználására. A földrajztanulás célja, hogy 

elősegítse a megszerzett ismeretek alkalmazását a mindennapi élet különböző területein, 

támogassa az egyéni igényekkel összhangban lévő önirányító és önfejlesztő tanulás 

képességének fejlődését. Cél, hogy a tanuló képes legyen a földrajzi-földtudományi, gazdasági, 

társadalmi és környezetvédelmi jellegű információk felismerésére és összegyűjtésére a valós 

térben (például terepen) csakúgy, mint különböző információhordozókból (például 

újságcikkek, grafikonok, térképek, híradások, forrásszövegek, karikatúrák, képek, ábrák 

elemzése révén). 

A kommunikációs kompetenciák: A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve 

értékelési módszerek alkalmazásával a földrajztanítás segíti az anyanyelvi kommunikáció 

fejlődését. A földrajzi információk értelmezése során fejlődik a tanuló érvelésen alapuló 

egészséges vitakészsége. A kommunikációs kompetenciák fejlesztését segítik a földrajzi 

tartalmú információk értelmezését elváró írásbeli és szóbeli – közöttük a prezentációhoz 

kapcsolódó – feladatok megoldása. A különböző forrásokból gyűjtött információk, leírások 

értelmezése és feldolgozása hozzájárul a szövegértési kompetencia fejlesztéséhez. 

A digitális kompetenciák: A korszerű földrajzoktatás elképzelhetetlen a digitális világ 

nyújtotta aktuális információk tanításba való beépítése nélkül. Ehhez szükség van a tanuló 

digitális kompetenciáinak alkalmazására. A tanulási-tanítási folyamat tudatosan épít a digitális 

térképek, térinformatikai szoftverek alkalmazására, elemzések elvégzésére, földrajzi 

összefüggések felismerésére és megértésére. Az adatok összegyűjtése és felhasználása mellett 

fontos feladatnak tartja az adatbázisok, információforrások értő szemléletének kialakítását, a 

tudatos felhasználóvá válás támogatását. A projektfeladatok, önálló vagy csoportban végzett 

kutatások fejlesztik a tudatos közösségi információáramlást, a tudás hálózatos megosztásának 

képességét. A földrajztanítás tudatosan épít a tanuló prezentációs képességére, ösztönzi a 

földrajzi folyamatok digitális eszközökkel történő bemutatását.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A földrajztanítás során a földrajzi problémák 

kezdetben közös, majd csoportos vagy önálló megoldásán keresztül lehetőség nyílik a 

gondolkodási készségek, elsősorban az elemzés, a rendszerezés, a valós vagy 

modellkísérleteken alapuló tapasztalást követő következtetés és problémamegoldás 

fejlesztésére. A földrajztanítás fontos célja az analógiás gondolkodás, a sokféleségben rejlő 

azonosságok és különbségek összehasonlítási készségének fejlesztése. A különböző földrajzi 

folyamatok vizsgálata során szükség van az analitikus és a szintetizáló gondolkodásra. Előtérbe 

kerül az új megoldási ötletek megfogalmazása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése, ezzel 

párhuzamosan pedig nagy hangsúlyt kap a tanulói döntéshozatal, az alternatívák 

végiggondolása, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb megoldási lehetőségek 

kiválasztása. Fontos feladat a mérlegelő gondolkodás megerősítése. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A földrajz elsősorban a társadalomföldrajzi 

témák feldolgozásával hozzájárul a világ társadalmi-kulturális sokszínűségének 

megismertetéséhez, ehhez társul a más kultúrák, szokások iránti érdeklődés és tisztelet 

kialakulásának támogatása. A csoportos és interaktív munkamódszerek alkalmazása során 

lehetőség nyílik az egyéni és a kollektív felelősség tudatosítására. A kooperatív módszerek 

alkalmazása lehetővé teszi a tanuló szociális kompetenciáinak fejlesztését, amelyek 

elengedhetetlenek ahhoz, hogy későbbi élete során képes legyen hatékony és konstruktív 

módon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén kezelni tudja a felmerülő 

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

társadalmi, kulturális sokszínűségének bemutatásával a földrajzoktatás segíti a kulturális 

értékek megismerését, emellett hozzájárul a kulturális identitás tudatosításához, a kulturális 

értékeink és hagyományaink megőrzése iránti igény kialakításához. Az önállóan vagy 

csoportosan létrehozott produktumot (például modell, prezentáció) elváró feladatok 

hozzájárulnak a kreatív alkotás és önkifejezés képességének fejlődéséhez. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Modern földrajzoktatásunk révén 

napjaink társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatainak megismerése nagymértékben 

hozzájárul a társadalmi-gazdasági élet eseményeiben történő eligazodáshoz, az aktív, kreatív, a 

körülményekhez rugalmasan alkalmazkodó állampolgárrá váláshoz. Az oktatás a modern 

gazdasági élet sikeres szereplőinek bemutatásával hozzájárul az innováció szerepének, a 

munkaerőpiac igényeinek megismeréséhez, ez pedig hatással van a munkavállalói és a 

vállalkozói kompetencia fejlődésére. 

A 7. évfolyamon kiemelt feladat a Föld megismertetésén keresztül a földrajzi gondolkodás 

tudatos fejlesztése. Ehhez kapcsolódóan a témakörök feldolgozása során a tanuló: 

- megismeri hazánk és Európa, majd a távoli kontinensek legalapvetőbb természet- és 
társadalomföldrajzi jellemzőit, melynek során kialakul a Földről alkotott, a valóságot 
visszatükröző kognitív térképe; 
- földrajzi tartalmú adatok, adatsorok alapján következtéseket von le, 
következményeket fogalmaz  meg; 
- megadott szempontok alapján rendszerezi földrajzi ismereteit, rendszerbeli 
viszonyokat állapít meg; 
- összehasonlít tipikus tájakat, megfogalmazza azok közös és eltérő földrajzi vonásait; 
- megkülönbözteti a tényeket a véleményektől. 
- földrajzi tartalmú adatok, adatsorok alapján következtéseket von le, 
következményeket fogalmaz      meg; 
- megadott szempontok alapján rendszerezi földrajzi ismereteit, rendszerbeli 
viszonyokat állapít meg; 
- összehasonlít tipikus tájakat, megfogalmazza azok közös és eltérő földrajzi 
vonásait;- 
- megkülönbözteti a tényeket a véleményektől. 

Ennek megfelelően a tanuló: 

- megadott szempontok alapján információkat gyűjt hagyományos és digitális 

információforrásokból; 

- adatokat rendszerez és ábrázol digitális eszközök segítségével; 
- digitális eszközök segítségével bemutatja szűkebb és tágabb környezetének földrajzi 
jellemzőit; 
- megadott szempontok alapján tájakkal, országokkal kapcsolatos földrajzi tartalmú 
szövegeket, képi  információhordozókat dolgoz fel; 
- közvetlen környezetének földrajzi megismerésére terepvizsgálódást tervez és 
kivitelez. 
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A 7. évfolyamon a földrajz tantárgy alapóraszáma: 72 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Tájékozódás a földrajzi térben 5 

Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza 5 

Európa és a távoli kontinensek 

eltérő fejlettségű térségei, tipikus 

tájai 

Európa földrajza 23 

Az Európán kívüli kontinensek 

földrajza 

21 

A földrajzi övezetesség rendszere 8 

Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa 10 

Összes óraszám: 72 

TÉMAKÖR: Tájékozódás a földrajzi térben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– használja a földrajzi térben való tájékozódást segítő hagyományos és digitális eszközöket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– tájékozódik különböző típusú és tartalmú térképeken, biztonsággal leolvassa azok 
információtartalmát, a térképen elhelyez földrajzi elemeket;  

– gyakorlati feladatokat (pl. távolság- és helymeghatározás, utazástervezés) old meg 
nyomtatott és digitális térkép segítségével; 

– el tud készíteni egyszerű térképvázlatokat, útvonalterveket; 
– azonosítja a jelenségek időbeli jellemzőit.  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– A különböző léptékű, típusú és tartalmú térképek használatával, elemzésével és 

összehasonlításával a rendszerben és összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése 

– A terepi tájékozódási, valamint a térképalapú távolság- és helymeghatározási feladatok 

megoldása kapcsán a matematikai és logikai gondolkodás fejlesztése 

– Hagyományos és digitális térképen történő távolság- és helymeghatározás segítségével a 

térbeli tájékozódás és a logikai gondolkodás fejlesztése 

– Különböző időpontban készült űr- vagy légifelvételek és térképek párhuzamos 

használatával a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

– Gyakorlati feladatok megoldása (pl. távolság- és helymeghatározás, utazástervezés) 

terepen, valamint nyomtatott és digitális térképek és online felületek segítségével 

– Különböző típusú és tartalmú térképek tudatos használata a tanuláshoz 

– A földrajzi térben való tájékozódást segítő hagyományos és egyes digitális eszközök 

ismerete 

– A különböző léptékű, típusú és tartalmú térképek, műholdképek, légifelvételek 

sajátosságainak felismerése, a mindennapi életben való felhasználásuk lehetőségeinek 

ismerete 

– Különböző időpontban készült űr- vagy légifelvételek és térképek párhuzamos 

használatával földrajzi megfigyelések elvégzése, problémák megoldása 

– A térkép fogalma és jelrendszere 
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– A hagyományos és digitális térképek fajtái 

– Távérzékelés és földrajzi alkalmazásai (műholdképek, légifelvételek) 

– A földrajzi helymeghatározás módszerei 

FOGALMAK 

földrajzi fokhálózat, keresőhálózat, fő- és mellékvilágtájak, méretarány, aránymérték, 

szintvonal 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Egy adott útvonal (pl. osztálykirándulás) útvonalának tervezése nyomtatott és digitális 

térképek, online felületek segítségével 

– Iránytű, térkép, GPS használatának gyakorlása terepi tájékozódási feladatok, kereső játékok 

során 

– Távolság és hely meghatározása térképen, illetve terepen 

– Játékos feladatok a földrajzi helyek meghatározására megadott földrajzi koordináták 

segítségével 

– Alaprajzkészítés, térképvázlat-készítés szöveg, leírás alapján 

– Tematikus térképek megadott szempontok szerinti elemzése 

– Különböző időpontokban készült űr- vagy légifelvételek és térképek párhuzamos 

használatával földrajzi megfigyelések elvégzése 

TÉMAKÖR: Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– bemutatja és értékeli lakókörnyezetének földrajzi jellemzőit, ismeri annak természeti és 
társadalmi erőforrásait; 

– szűkebb és tágabb környezetében földrajzi eredetű problémákat azonosít, magyarázza 
kialakulásuk okait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek 
megismerése és megőrzése iránt;  

– összehasonlít, illetve komplex módon, problémaközpontú megközelítéssel vizsgál pl. 
hazai nagytájakat, tájakat, régiókat, településeket;  

– javaslatot fogalmaz meg lakókörnyezete jövőbeli, környezeti szempontokat szem előtt 
tartó, fenntartható fejlesztésére; 

– érveket fogalmaz meg a tudatos fogyasztói magatartás, a környezettudatos döntések 
fontossága mellett. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– A tanuló szűkebb lakókörnyezetének társadalmi és gazdasági problémáinak felismerésével 

és ezekre vonatkozó megoldási javaslatok elkészítésével a döntési képesség, valamint a 

szociális és vállalkozói kompetenciák fejlesztése 

– Az adott terület komplex földrajzi elemzése során a rendszerben és összefüggésekben való 

gondolkodás fejlesztése 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

 

– A lakóhely jelenét, illetve annak jövőbeli fejlődését segítő és nehezítő természet- és 

társadalomföldrajzi folyamatok felismerése, valamint feldolgozása eredményeként a 

fenntartható fejlődés és környezettudatosság fejlesztése 

– A lakókörnyezet környezeti problémáinak bemutatása 

– Véleményalkotás a lakóhely jelenét, illetve annak jövőbeli fejlődését segítő és nehezítő 

természet- és társadalomföldrajzi folyamatokról 

– Nyitottság a lakóhellyel és annak környezetével kapcsolatos információk megismerése 

iránt, információk gyűjtése írott és elektronikus forrásokból, azok értelmezése és 

rendszerezése 

– A földrajzi tudás alkalmazása a mindennapi életben a következmények tudatában 

meghozott környezettudatos döntésekben 

– A szűkebb lakókörnyezet (település és környezete) földrajzi helyzetének, természeti és 

kulturális értékeinek bemutatása 

– A lakókörnyezet földrajzi jellemzőiből fakadó előnyeinek és hátrányainak mérlegelése, a 

lakókörnyezet környezettudatos és fenntartható fejlesztése 

 

FOGALMAK 

kulturális érték, természeti érték 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– A Föld háromdimenziós megjelenítését lehetővé tevőprogram segítségével a közvetlen 

környezet virtuális felfedezése 

– Szituációs játék – önkormányzati ülés, melynek témája a lakókörnyezet környezettudatos 

és fenntartható fejlesztése 

– Irányított beszélgetés a helyi írott és elektronikus médiából gyűjtött földrajzi tartalmú 

információkról 

– Helyzetgyakorlat: idegenvezetés a településen 

– Ötletbörze a szűkebb lakókörnyezet társadalmi és gazdasági problémáinak feltárására, és az 

ezekre vonatkozó megoldási javaslatok megfogalmazása 

– Projektfeladat: poszter, prezentáció vagy rövid videofilm készítése a szűkebb lakóhely 

természeti és kulturális értékeiről 

– Projektfeladat: tanösvény és térkép tervezése a szűkebb lakóterület természeti és kulturális 

értékeihez kapcsolódóan 

– Projektfeladat: helyismereti vetélkedő szervezése a közvetlen környezet természeti és 

kulturális értékeinek megismerésére 

TÉMAKÖR: Európa földrajza 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– megnevez az egyes kontinensekre, országcsoportokra, meghatározó jelentőségű 
országokra jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket, 
szolgáltatásokat; 

– probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi Európa és az Európán kívüli 
kontinensek tipikus tájait, településeit, térségeit;  

– ismerteti az Európai Unió társadalmi-gazdasági jellemzőit, példákkal igazolja 
világgazdasági szerepét. 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek leírására 
alkalmazott mutatókat; 

– népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg, 
következtetéseket von le; 

– foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le belőlük; 
– bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és fejlettségbeli különbségek 

kialakulásának okait és következményeit;  
– elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek 

megismerése és megőrzése iránt;  
– ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és lehetőségeit a földrajzi, 

környezeti eredetű problémák mérséklésében, megoldásában; 
– híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;  
– reális alapokon nyugvó magyarság- és Európa-tudattal rendelkezik;  
– nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Európa főbb országainak, országcsoportjainak, jellemző tájainak és térségeinek 

megismerésével és elemzésével a térszemlélet fejlesztése 

– A problémamegoldó gondolkodás, valamint a rendszerben és összefüggésekben történő 

gondolkodás fejlesztése az Európát jellemző nemzetközi szintű munkamegosztás és 

fejlettségbeli különbségek okainak és következményeinek, jellemző társadalmi-gazdasági 

folyamatainak elemzése során 

– Egyes országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése által a szociális 

kompetenciák fejlesztése 

– Európa térségeinek természeti-környezeti, valamint társadalmi-gazdasági jellemzőinek és 

folyamatainak komplex, problémacentrikus látásmóddal történő feldolgozása során a 

fenntartható fejlődés és környezettudatosság szemléletének fejlesztése 

– A témába vágó aktualitásokra, híradásokban közölt regionális földrajzi információkra 

történő reflektálással a felelős önálló véleményformálás fejlesztése 

– Európa főbb országainak, országcsoportjainak, meghatározó jelentőségű társadalmi-

gazdasági folyamatainak megnevezése 

– Az Európai Unió társadalmi-gazdasági jellemzőinek ismertetése, világgazdasági 

szerepének igazolása példákkal 

– Tipikus európai tájak, települések, térségek jellemzése, komplex és problémacentrikus 

vizsgálata 

– Az Európai Unió és Európa jövője a fenntartható fejlődés jegyében 

– Európa sokszínű kulturális öröksége és jövője 

FOGALMAK  

agglomeráció, deltatorkolat, elöregedő társadalom, Európai Unió, fjord, gazdasági 

szerkezetváltás, gleccser, jégkorszak, K+F (innováció), karsztvidék, „kék banán”, 

munkanélküliség, „napfényövezet”, tagolatlan part, tagolt part, tölcsértorkolat, vendégmunkás 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

A földrész részei: Dél-Európa, Észak-Európa, Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa, Közép-

Európa, Nyugat-Európa; 

Egyéb földrajzi helyszínek: Alpok, Appenninek, Appennini-félsziget, Azori-szigetek, Balkán-

félsziget, Balkán-hegység, Brit-szigetek, Cseh-medence, Ciprus, Dalmácia, Dinári-hegység, 

Duna-delta, Etna, Finn-tóvidék, Francia-középhegység, Genfi-tó, Germán-alföld, Holland-
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mélyföld, Izland, Kárpátok, Kelet-európai-síkság, Kréta, Lengyel-alföld, Lengyel-

középhegység, Londoni-medence, Mont Blanc, Morva-medence, Német-középhegység, 

Párizsi-medence, Pennine-hegység (Pennine), Pireneusi (Ibériai)-félsziget, Pireneusok, 

Skandináv-félsziget, Skandináv-hegység, Szicília, Szilézia, Urál, Vezúv;  

Vízrajz: Adriai-tenger, Balti-tenger, Boden-tó, Dnyeper, Duna, Duna–Majna–Rajna vízi út, 

Ebro, Elba, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, La Manche, Ladoga-tó, Odera, Olt, 

Pó, Rajna, Rhône, Szajna, Száva, Temze, Vág, Visztula, Volga 

Európa országai, jelentős gazdasági és kulturális központjai 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Az én Európám – szubjektív térkép készítése Európáról  

– Európa tipikus tájainak bemutatása tanulócsoportok által készített modellek segítségével 

– Európával kapcsolatos kvízjáték készítése és megoldása pármunkában online felületen 

– A kontinens országainak, országcsoportjainak bemutatása pl. szakértői mozaik, kooperatív 

technika, helyszínépítés, prezentációkészítés, tanulói kiselőadás segítségével 

– Kapcsolati háló, logikai lánc felrajzolása a nemzetközi szintű munkamegosztás 

bemutatására  

– Európai népek, nemzetiségek jellegzetes szokásainak, kulturális sajátosságinak bemutatása 

helyzet-, szerep-, empátiagyakorlat vagy helyszínépítés módszerével 

– Különböző tartalmú tematikus térképek megadott szempontok alapján történő összevetése, 

komplex elemzése 

– Egy adott témához kapcsolódó adatok gyűjtése, rendszerezése, szemléletes megjelenítése 

és értelmezése  

– Helyzetgyakorlat a külföldön történő tanuláshoz, munkavállaláshoz kapcsolódóan  

– Virtuális séta összeállítása egy kiválasztott európai nemzeti parkban, geoparkban, 

világörökségi helyszínen  

– Beszélgetés, vita a híradásokban közölt aktuális információkról, önálló vélemény 

megfogalmazása  

– Élménybeszámoló egy átélt vagy elképzelt európai utazásról, irányított szempontok alapján 

– Gyűjtőmunka új európai nagyberuházásokról, az Európai Unióban található cégek 

magyarországi telephelyválasztásáról  

– A településen és környékén európai támogatásból megvalósult fejlesztések bemutatása 

önálló gyűjtőmunka alapján  

– Európa fejlettségbeli területi különbségeinek leírására alkalmas társadalmi-gazdasági 

mutatók elemzése, a felzárkózás lehetőségeinek megfogalmazása  

– Európa jövője – plakátkészítés 

– Ország, illetve táj névjegyének tervezése és elkészítése 

– Projektmódszer: tematikus (pl. kikötők, magashegységi tájak stb.) európai körutazás 

összeállítása és a tervek bemutatása 

TÉMAKÖR: Az Európán kívüli kontinensek földrajza 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 21 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– megnevez az egyes kontinensekre, országcsoportokra, meghatározó jelentőségű 
országokra jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket, 
szolgáltatásokat; 
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– probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi Európa és az Európán kívüli 
kontinensek tipikus tájait, településeit, térségeit;  

– bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és fejlettségbeli különbségek 
kialakulásának okait és következményeit.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek leírására 
alkalmazott mutatókat; 

– népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg, 
következtetéseket von le; 

– foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le belőlük; 
– híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;  
– nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt; 
– példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre kiterjedő 

következményeit, megnevezi és ok-okozati összefüggéseiben bemutatja a globálissá váló 
környezeti problémákat; 

– a környezeti kérdésekkel, globális problémákkal kapcsolatos álláspontját logikus érvekkel 
támasztja alá, javaslatot fogalmaz meg a környezeti problémák mérséklésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A kontinensek főbb országainak, országcsoportjainak, jellemző tájainak és térségeinek 

megismerésével és elemzésével a világtér-szemlélet fejlesztése 

– A földrajzi tényezők életmódot, gazdálkodást meghatározó szerepének bemutatása 

– A gazdasági fejlettség területi különbségeinek, annak okainak, illetve társadalmi és 

környezeti következményeinek feltárása 

– Összefüggések felismerése példákon keresztül a társadalmi-gazdasági jellemzők és a 

természeti adottságok, a történelmi események, a világban zajló gazdasági folyamatok 

kapcsolataiban  

– Tájékozódás az ábrázolt térben, a térbeli viszonyok felismerése térkép segítségével 

– A regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák világméretűvé válásának 

igazolása példák alapján  

– Az országok közötti különböző típusú együttműködések (környezeti, gazdasági stb.) 

szükségességének igazolása példák alapján  

– Tipikus tájak, települések, térségek több szempont szerinti logikus bemutatása  

– A problémamegoldó és az értékelő gondolkodás fejlesztése Afrika, Ázsia és Amerika 

társadalmi jellemzőinek, ellentmondásainak példáján 

– Az analógiás gondolkodás fejlesztése a tipikus tájak elemzésének példáján 

– A sokféleségben rejlő azonosságok és különbségek összehasonlítási képességének 

fejlesztése Afrika, Ázsia, Amerika társadalmi és gazdasági jellemzői példáján 

– A személyes és társas kompetenciák fejlesztése a különböző tanulási stratégiák 

alkalmazásával 

– A véleményalkotás és vitakészség fejlesztése a kontinensek kulturális sokszínűségének 

jellemzői alapján 

– A környezettudatosság fejlesztése az elsivatagosodás, a világtengert veszélyeztető 

folyamatok, az árvizek, a trópusi esőerdők irtásának és egyéb környezetszennyező 

tevékenységek példáján 

– Afrika társadalmi és gazdasági életét meghatározó természetföldrajzi jellemzők és 

problémák (elsivatagosodás, éhínség, aszály); Afrika társadalmi és gazdasági fejlődésének 

problémái, élet és gazdálkodás a tipikus tájakon; afrikai példák a természeti tényezők és a 

gazdasági, társadalmi viszonyok közötti kapcsolatokra 
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– Ausztrália és Óceánia természeti, társadalmi és gazdasági jellemzői és problémái 

– A sarkvidékek és a világtenger jellemzői és problémái, a sarkvidékeket és a világtengert 

veszélyeztető folyamatok 

– Amerika társadalmi és gazdasági fejlődésének természeti és társadalmi-gazdasági tényezői, 

jellemzői és problémái, élet az óriásvárosokban; az Amerikai Egyesült Államok gazdasági 

fejlődése és világgazdasági szerepe, az amerikai kultúra a mindennapokban; Latin-Amerika 

társadalmi és gazdasági fejlődésének jellemzői és problémái, a környezet állapotát 

veszélyeztető folyamatok 

– Ázsia társadalmi és gazdasági életét meghatározó természetföldrajzi folyamatok és 

természeti veszélyek (árvizek, földrengések, tájfunok, tengerszint emelkedése); Ázsia 

társadalmi és gazdasági fejlődésének jellemzői és problémái, a környezet állapotát 

veszélyeztető folyamatok; kulturális sokszínűség Ázsiában; Japán, illetve a világgazdaság 

kelet- és délkelet-ázsiai szereplőinek társadalmi és gazdasági fejlődése, a környezet 

állapotát veszélyeztető folyamatok, élet és gazdálkodás a tipikus tájakon; Kína társadalmi 

és gazdasági fejlődésének folyamatai és problémái (népesedési problémák, a környezet 

állapotát veszélyeztető folyamatok; India társadalmi és gazdasági fejlődésének folyamatai 

és problémái (népesedési problémák, kétarcúság), a környezet állapotát veszélyeztető 

folyamatok 

FOGALMAK  

éhségövezet, eladósodás, élelmezési válság, elsivatagosodás, emberfajták, fenntarthatóság, 

gazdasági szerkezet, globalizáció, népességrobbanás, népességtömörülés, nyomornegyed, 

őslakos, perifériatérség, rezervátum, termelési módok (farmgazdaság, monokultúra, 

nagybirtok, nomád pásztorkodás, oázisgazdálkodás, parasztgazdaság, teraszos művelés, 

ültetvényes gazdálkodás, vándorló [nomád] állattenyésztés, vegyes gazdálkodás), 

tömegturizmus, túlhalászás, túllegeltetés, városfejlődés (városodás, városiasodás), 

világvallások, világgazdasági hatalom (centrumtérség)  

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

Afrika 

Szerkezeti egységek, tájak: Afrikai-árokrendszer, Atlasz, Kelet-afrikai-magasföld, 

Kilimandzsáró (Kilimandzsáró-csoport), Kongó-medence, Madagaszkár, Szahara, Teleki-

vulkán; Száhel (öv) 

Vízrajz: Csád-tó, Guineai-öböl, Kongó, Nílus, Szuezi-csatorna, Tanganyika-tó, Viktória-tó, 

Vörös-tenger 

Országok: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Marokkó, Nigéria 

Városok: Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó 

Amerika 

A földrész részei: Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika 

Tájak: Alaszka, Amazonas-medence, Andok, Antillák, Appalache-hegység (Appalache), 

Brazil-felföld, Floridai-félsziget (Florida), Grönland, Guyanai-hegyvidék, Hawaii-szigetek, 

Kaliforniai-félsziget, Kordillerák, Labrador-félsziget (Labrador), Mexikói-fennsík, 

Mississippi-alföld, Mount St. Helens, Paraná-alföld, préri, Sziklás-hegység, Szilícium-völgy 

Vízrajz: Amazonas, Colorado, Karib (Antilla)-tenger, Mexikói-öböl, Mississippi, Nagy-tavak, 

Niagara-vízesés, Panama-csatorna, Szt. Lőrinc-folyó 

Országok: Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Kanada, Mexikó 
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Városok: Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los Angeles, Mexikóváros, 

Montréal, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, Washington DC 

Ausztrália és Óceánia 

Tájak: Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-korallzátony, Nagy-Vízválasztó-

hegység, Új-Guinea 

Országok: Ausztrália, Új-Zéland 

Városok: Canberra, Melbourne, Sydney, Wellington 

Ázsia 

A földrész meghatározó egységei, jelentős földrajzi helyszínek: Arab-félsziget, Csomolungma 

(Mt. Everest), Dekkán-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Fudzsi, Fülöp-szigetek, Góbi, Himalája, 

Indokínai-félsziget, Japán-szigetek, Kaszpi-mélyföld, Kaukázus, Kínai-alföld, Kis-Ázsia, 

Koreai-félsziget, Közép-szibériai-fennsík, Krakatau, Nyugat-szibériai-alföld, Szibéria, Takla-

Makán, Tibet, Tien-san, Turáni-alföld 

Vízrajz: Aral-tó, Bajkál-tó, Boszporusz, Eufrátesz, Holt-tenger, Indus, Jangce, Japán-tenger, 

Jeges-tenger, Jenyiszej, Gangesz, Kaszpi-tenger, Ob, Perzsa-öböl (Perzsa (Arab)-öböl), Sárga-

folyó, Tigris 

Országok: Egyesült Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), India, Indonézia, Irak, 

Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Arábia 

Városok: Bagdad, Hongkong, Isztambul, Jakarta, Jeruzsálem, Mekka, Peking, Sanghaj, 

Szingapúr, Szöul, Teherán, Tel Aviv-Jaffa, Tokió, Újdelhi 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Kontinensekre, országokra jellemző képek keresése az interneten, azokból montázs 

készítése 

– Kontinensek földrajzi jellemzőit összehasonlító grafikus rendező készítése 

– Az én kontinensem – szubjektív térkép készítése egy adott kontinensről 

– Az egyes kontinensek tipikus tájainak bemutatása tanulócsoportok által készített modellek 

segítségével 

– Az egyes kontinensekkel kapcsolatos kvízjáték készítése és megoldása pármunkában online 

felületen 

– A kontinens országainak, országcsoportjainak bemutatása pl. szakértői mozaik, kooperatív 

technika, helyszínépítés, prezentációkészítés, tanulói kiselőadás segítségével 

– Kapcsolati háló, logikai lánc felrajzolása a nemzetközi szintű munkamegosztás 

bemutatására  

– Távoli népek, nemzetiségek jellegzetes szokásainak, kulturális sajátosságainak bemutatása 

helyzet-, szerep-, empátiagyakorlat vagy helyszínépítés módszerével 

– Különböző tartalmú tematikus térképek megadott szempontok alapján történő összevetése, 

következtetések megfogalmazása 

– Egy adott témához kapcsolódó adatok gyűjtése, rendszerezése, szemléletes megjelenítése 

és értelmezése  

– Virtuális séta, kirándulás összeállítása egy kiválasztott világörökségi helyszínen, illetve 

országban  

– Beszélgetés, vita a híradásokban közölt aktuális információkról, önálló vélemény 

megfogalmazása 

– Élménybeszámoló egy átélt vagy elképzelt távoli utazásról, irányított szempontok alapján 

– Fejlettségbeli területi különbségek leírására alkalmas társadalmi-gazdasági mutatók 

elemzése, a felzárkózás lehetőségeinek megfogalmazása  
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– Ország, illetve táj névjegyeinek tervezése és elkészítése 

– Projektmódszer: tematikus (pl. sivatagok, világvárosok stb.) világkörüli út összeállítása és 

bemutatása 

– A regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák világméretűvé válásának 

igazolása példák alapján. Környezeti problémák okozta élethelyzetek bemutatása szerep-, 

empátia- és helyzetgyakorlattal 

– Kommentek írása a híradásokban közölt regionális földrajzi információkra 

– Élet az óriásvárosokban az Amerikai Egyesült Államokban – képregénykészítés 

– Gyűjtőmunka: kulturális hatások mindennapjainkban, pl. az amerikai és a kínai kultúra 

hatásának példái a mindennapokban 

– Egy tipikus tájat bemutató képzeletbeli fotókiállítás ismertetőjének elkészítése 

pármunkában 

– Hajónapló készítése földrajzi jellemzők felhasználásával, pl. Dél-Amerika képzeletbeli 

körülhajózása alapján  

TÉMAKÖR: A földrajzi övezetesség rendszere 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– bemutatja a földrajzi övezetesség rendszerét, ismerteti az övezetek, övek kialakulásának 
okait és elhelyezkedésének térbeli jellemzőit;  

– összehasonlítja az egyes övezetek, övek főbb jellemzőit, törvényszerűségeket fogalmaz 
meg velük összefüggésben. 

 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– példákat nevez meg a természeti adottságok gazdálkodást, életvitelt befolyásoló 
szerepére;  

– helyi, regionális és a Föld egészére jellemző folyamatok közötti hasonlóságokat, 
összefüggéseket felismer; 

– példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre kiterjedő 
következményeit, ok-okozati összefüggéseket fogalmaz meg; 

– ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és lehetőségeit a földrajzi, 
környezeti eredetű problémák mérséklésében, megoldásában; 

– az egyes térségek kapcsán földrajzi és környezeti veszélyeket és problémákat fogalmaz 
meg, valamint reflektál azokra; 

– a környezeti kérdésekkel, globális problémákkal kapcsolatos álláspontját logikus érvekkel 
támasztja alá, javaslatot fogalmaz meg a környezeti problémák mérséklésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A földrajzi övezetesség (vízszintes, függőleges) elrendeződésének megismerésével a 

rendszerben történő gondolkodás fejlesztése 

– Az egyes övezetek, övek főbb természeti jellemzőinek megismerésével és rendszerezésével 

az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése 

– Környezettudatosság fejlesztése az egyes övezeteket, öveket érintő környezeti problémák 

megismertetésével 

– A vízszintes és függőleges övezetesség összefüggéseinek bemutatásával a 

természettudományos szemlélet fejlesztése 
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– A kontinensekről, tipikus tájakról tanult regionális földrajzi ismeretek és a földrajzi 

övezetesség során tanult ismeretek szintézise 

– Az összefüggésekben történő földrajzi gondolkodás fejlesztése a földrajzi helyzet, a 

természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági folyamatok közötti kölcsönhatás 

bemutatásával 

– Az időjárás és az éghajlat kapcsolatának értelmezése  

– Az egyedi földrajzi jellemzők alapján az egyes földrajzi övezetek, övek tipikus tájainak 

felismerése 

– A földrajzi övezetesség rendszerének kialakulása 

– A forró, a mérsékelt és a hideg övezet törvényszerűségei és jellemzői 

– A függőleges övezetesség kialakulásának összefüggései 

FOGALMAK  

éghajlat, éghajlati diagram, fenntarthatóság, forró övezet és övei, függőleges övezetesség, hideg 

övezet és övei, környezetkárosítás, mérsékelt övezet és övei, tipikus táj 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Montázs készítése egy éghajlati területre jellemző képekből 

– Az éghajlati övezetek bemutatása prezentáció/kiselőadás segítségével 

– Képzeletbeli riport készítése: Hogyan zajlik egy adott övben (pl. egy térítői öv) élő gyerek 

egy napja?  

– A földrajzi övezetesség kialakulásának összefüggéseit mutató magyarázó ábrák, modellek 

közös értelmezése, ok-okozati összefüggések megfogalmazása 

– Éghajlati diagram alapján rövid ismertető leírás készítése az adott éghajlatról 

– Mit viszek a bőröndben? Egy adott éghajlati területre utazó bőröndjének összeállítása 

– Szerepjáték: élethelyzetek – pl. piaci vásárlás – egy adott éghajlatú területen 

– Éghajlattal kapcsolatos szövegek értelmezése grafikus rendező segítségével 

– Lényegkiemelés a témához illeszkedő szövegből pl. szójegyzékkészítéssel, páros 

szövegfeldolgozással, ablakmódszerrel  

– Az éghajlatok jellemzőinek megfogalmazása, összefüggések feltárása tematikus térképek 

segítségével 

– Összefogásra, cselekvésre felhívó plakát készítése az egész Földet érintő éghajlatváltozás 

megállításáért 

– Filmrészletek, képek, leírások alapján az egyes földrajzi övezetek, övek tipikus tájainak 

felismerése 

TÉMAKÖR: Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek leírására 
alkalmazott mutatókat; 

– népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg, 
következtetéseket von le;  

– értelmezi a mindennapi életben jelen lévő pénzügyi tevékenységeket, szolgáltatásokat;  
– megnevezi a vállalkozás működését befolyásoló tényezőket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– példákat sorol a globalizáció mindennapi életünket befolyásoló folyamataira;  
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– érveket fogalmaz meg a tudatos fogyasztói magatartás, a környezettudatos döntések 
fontossága mellett; 

– életkori sajátosságainak megfelelő helyzetekben alkalmazza pénzügyi ismereteit (pl. 
egyszerű költségvetés készítése, valutaváltás, diákvállalkozás tervezése);  

– foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le belőlük. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
– Adatok gyűjtése és értelmezése, különféle szemléletes formában történő megjelenítése a 

pénz és a munka világához kapcsolódóan  

– A felelős döntéshozatal, a következményekért vállalt felelősség az életkori sajátosságoknak 

megfelelő pénzügyi döntések meghozatalában. A pénzügyi, gazdasági tények és az egyéni 

vélemények közötti különbség felismerése   

– A hitelfelvétel és a fejlődés, illetve az eladósodás kapcsolatának megértése; a döntést és az 

értelmes kockázatvállalást befolyásoló érvek megfogalmazása egy esetleges hitelfelvétellel 

kapcsolatban 

– Foglalkoztatási adatok értelmezése és elemzése, következtetések levonása; mindennapi 

életből vett példák alapján annak felismerése, hogy a munka világa folyamatosan változik 

– A fogyasztóvédelem szerepének, az egyszerű bolti vásárlással összefüggő fogyasztói jogok 

fontosságának felismerése mindennapi élethelyzetekben 

– Az energiahatékony, energia- és nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás és 

életvitel szemléletének megismerésével a környezettudatos állampolgári magatartás 

megalapozása 

– A mindennapi élethelyzetekből adódó pénzügyi döntéshelyzetek megismertetésével, a 

tanuló saját életében is alkalmazható egyszerű költségvetés készítésével a 

problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

– Pénzügyi költségtervek készítése, egyszerű pénzügyhöz kapcsolódó logikai és számítási 

feladatok megoldása során a matematikai eszköztudás alkalmazása 

– A globalizációval, a munkavállalással, a személyes pénzügyi döntésekkel kapcsolatos 

témák, illetve különböző forrásokból gyűjtött pénzügyi adatok feldolgozása során a 

véleményalkotás és vitakészség fejlesztése 

– Az élethelyzetekből vett példák, helyzetgyakorlatok során a döntési képesség fejlesztése; a 

tényeken alapuló véleményformálás képességének támogatása 

– A helyi, regionális és a Föld egészére jellemző folyamatok közötti hasonlóságok, 

összefüggések felismerése 

– A piacgazdaság működésének alapvető földrajzi vonatkozásai 

– A pénz és a pénzügyi szolgáltatások szerepe, valutaváltás 

– Hitelfelvétel, a kockázatvállalás és a fejlődés, illetve az eladósodás összefüggései 

– A globalizáció és a mindennapi élet kapcsolata, a globalizáció és a globális problémák 

kialakulásának összefüggései 

– A fenntarthatóságot szem előtt tartó fogyasztói magatartás jellemzői 

– A munka világának résztvevői és jellemzőik 

FOGALMAK  

családi költségvetés, eladósodás, globalizáció, hitel, munkanélküli, munkavállaló, pénz, tőzsde, 

valuta, valutaváltás, világtermék  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Pénzügyi döntési helyzetek megoldása szerepjátékkal  

– A piac és a tőzsde működésének bemutatása szimulációs játékkal  

– Munkaerőpiaci döntési helyzetek megoldása szerepjátékkal 
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– Bankok portáljáról összegyűjthető ajánlatok alapján a bankokban igénybe vehető 

szolgáltatások megismerése 

– Beszélgetés, pénzügyi kérdezz-felelek a tanítási órára meghívott pénzügyi szakemberrel 

– Helyzetgyakorlat: az energiatudatos fogyasztói döntés meghozatala a környezeti és 

pénzügyi szempontok együttes mérlegelésével (pl. energiatakarékos izzó, napelemes 

akkutöltő, háztartási gépek energiaosztálya) 

– Adatgyűjtés internetről valutaárfolyamokkal kapcsolatosan, az adatok és a változások 

következményeinek közös értelmezése  

– Osztálykirándulás költségtervének elkészítése csoportmunkában 

– Foglalkoztatási adatok gyűjtése és közös értelmezése, az adatok szemléletes megjelenítése  

– Beszélgetés az internetes vásárlás, e-bankolás jellemzőiről, előnyökről, veszélyekről. 

 

Minimum követelmények 

 

A tanuló legyen képes az egyes kontinensek, tájak, országok természeti és társadalmi-

gazdasági jellemzőit bemutató képek, ábrák, adatok elemzésére, tanári irányítás alapján 

alapvető összefüggések felismerésére. Tudja megadott szempontok alapján bemutatni az 

egyes kontinenseket, tipikus tájaikat, legfontosabb országaikat. Ismerje fel a természeti és 

társadalmi környezet alapvető összefüggéseit. Legyen képes különböző térképi és egyéb 

földrajzi tartalmú információk felhasználására a témákhoz kapcsolódóan. Tudja 

megmutatni térképen és felismerni kontúrtérképen a topográfiai fogalmakat. 
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Angol nyelv 7. évfolyam 

Élő idegen nyelv - Helyi tanterv  

Célok és feladatok 
 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanuló nyelvi cselekvőképességének 
fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni kommunikációs 
céljait elérni, saját gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen 
nyelven ismereteket szerezni. Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a 
szempontból, hogy nem a tartalmi ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a 
készségeknek a kialakításán és állandó fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját 
gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja fejezni. 
 
Az 5-8. évfolyamon az idegen nyelv tanítása szervesen épül a 4. évfolyamon megkezdett nyelvi 
fejlesztésre, illetve annak eredményeire. A hangsúly lassan áttevődik a nyelvelsajátításról a 
tudatos nyelvtanulás felé. Az életkornak, érdeklődésnek és a nyelvtanulás folyamatának 
megfelelő órai tevékenységek jellemezzék ezt a szakaszt is. Az 5. évfolyamtól változatlanul az 
idegen nyelvi kommunikációra történő felkészülés áll a középpontban, ezt tanórán kívüli 
feladatokkal, tevékenységekkel és az ezekben történő részvételre való biztatással kell segíteni.  
 
A négyéves nevelési-oktatási szakasz egyik fő célja a megelőző szakaszban kialakított 
nyelvtanulási motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre hangsúlyosabbá válik, 
hogy a tanuló valós nyelvi helyzetekben tudja használni a nyelvet és egyre növekvő nyelvi 
tudatossággal rendelkezzen. Ekkor kell megalapozni azt a képességet, mellyel az idegen nyelvi 
ismereteket tudatosítja, és az idegen nyelvű szövegek világában eligazodik. A nyelvtanuló 
ebben a szakaszban egyre mélyebben és árnyaltabban ismeri meg az idegen nyelv felépítését 
és szerkezetét. 
 
A diák aktív, önálló nyelvtanulóvá nevelése egyik feltétele az egész életen át tartó tanulás 
megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák elsajátítására, az önálló 
tanulás módszereinek megismerésére, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 
megteremtésére. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunkák, amelyek 
fejlesztik a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást. Szükséges, hogy a tanulók a digitális 
tartalmak felhasználásához útbaigazítást kapjanak. A nyelvórai és otthon elvégzendő 
tevékenységeken keresztül a tanuló váljon képessé arra, hogy digitális eszközökön és 
csatornákon keresztül is megértse az ismert témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket. 
Tudjon szöveget alkotni szóban és írásban, valamint célnyelven beszélgetni az ismert nyelvi 
eszközök segítségével. Az egyéni tanulási különbségek kiegyenlítése miatt pedig szakmai 
szempontból javasolt, hogy az iskolai oktatásban a nyelvtanulás továbbra is csoportbontásban 
történhessen. 
 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 
 
A tanulás kompetenciái:  
Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult elemek 
felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a 
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nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más 
tantárgyak esetében is. Megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák 
kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. 
A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész 
életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív 
résztvevőivé teszi.  
 
A kommunikációs kompetenciák:  
A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan 
fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival 
közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. 
Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan 
véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, 
további kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi 
érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  
 
A digitális kompetenciák:  
Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, forrásokat és 
mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját 
megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik 
az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális 
felületeken és eszközök használatával. 
 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák:  
Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely 
során egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket 
logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása és 
problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is 
fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 
 
A személyes és társas kompetenciák:  
A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy 
csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, 
melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás 
növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, 
kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 
 
A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:  
Az idegen nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 
történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az 
anyanyelvi kötődés és az a kritikus, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad 
a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában 
foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos 
tartalmakat. 
 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák:  
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A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő 
leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, 
hagyományos és digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket 
hoz, ezekről beszámol és mindezek felkészítik a munkavállalásra.  

 
Módszerek 

 
Az idegennyelv-oktatás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan 
életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben személyisége 
fejlődik, és a nyelvet eszközként, hatékonyan használja. A nyelvi tartalmak és eszközök átadása 
szövegösszefüggésbe ágyazottan, konkrét beszédhelyzetekben, akár képekkel vagy 
nonverbális elemekkel segítve történik.  
 
Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő 
szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven 
megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, 
információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen 
nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére.  
 
A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében együttesen kell 
fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket. A kezdeti szakasz döntő mértékben szóbeli 
nyelvhasználatával ellentétben, a 7-8. osztályban egyre hangsúlyosabbá válik az írásbeli 
kommunikáció is. Az olvasott szövegértés és az írásbeli szövegalkotás készségeinek ebben az 
időszakban elkezdett tudatos fejlesztése eredményeként a nevelési-oktatási szakasz végére a 
tanuló szóban és írásban megold változatos kihívásokat igénylő feladatokat, társas 
tevékenységekben vesz részt, valamint életkorának és nyelvi szintjének megfelelően 
kommunikál az élő idegen nyelven. 
 
A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés, valamint a motiváció fenntartása érdekében 
elengedhetetlen a tanórán kívüli nyelvhasználatra és nyelvtanulásra is építeni, melyekre a 
tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezeknek a tevékenységeknek 
elsődleges célja az, hogy a tanuló szinte mindennap találkozzon az idegen nyelvvel lehetőleg 
olyan helyzetekben, melyek életkorának és érdeklődésének megfelelnek, a nyelvtanulást 
élővé és folytonossá teszik, és ezzel nyelvtanulási kedvét erősítik. A nyelvórai és az iskolán 
kívüli nyelvhasználat lehetőségei nagyban segítik a nyelvi fejlődést az egyéni különbségek 
esetén is. A kerettantervben megfogalmazott, témákhoz kapcsolódó javasolt tevékenységek 
(idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi 
előadások, internetes kutatási feladatok stb.) eredményesebbé teszik a nyelvtanítást.  
Az adott nyelvet használó emberek és kultúrák megismerésével a nyelvtanuló nyitottabbá, 
érdeklődőbbé és tájékozottabbá válik, érzelemvilága és gondolkodása fejlődik. Az idegen nyelv 
tanulása során, valamint az iskolán kívüli tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat 
az adott kultúráknak, kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, összehasonlíthatja saját 
kulturális szokásait más kultúrákkal. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról 
szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a 
tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. 
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A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, jó hangulatú 
tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, 
kihívást jelentő, gyakran játékos feladatokat old meg. Ezeket a tankönyveknek is tartalmazniuk 
kell. A változatos munkaformák, például: projektmunkák, páros és csoportos feladatok, 
valamint az irányító tanár és a társak visszajelzései vagy a különféle értékelési formák segítik 
a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórán, önbizalma 
erősödjön, nyitott és motivált maradjon alapkészségeinek fejlesztésére és az újabb 
nyelvtanulási stratégiák elsajátítására.  A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, 
szívesen használja nyelvtudását, s egyúttal egyre inkább tudatos nyelvhasználó is lesz, aki 
képes saját hibáit észrevenni, és saját haladását értékelni. 
 
A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az 
alapja az idegen nyelvű, autentikus szöveg mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi 
szempontból is illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható 
tananyag nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége 
szempontjából meghatározó. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket 
megértse, illetve az azokban szereplő nyelvi és egyéb információkat fel tudja használni saját 
tanulási céljainak megvalósítására támaszkodva az anyanyelvén vagy egyéb tanulásterületen 
megszerzett tudására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, 
melyek a tananyagokban nem különálló egységekként, hanem mindig szövegösszefüggésbe 
ágyazva kell, hogy megjelenjenek. 
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Kimeneti szintek 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 6. évfolyam végére a KER szerinti A1, a 8. évfolyam 
végére az A2 nyelvi szint a kimeneti elvárás. Ez időszak végére a tanuló ismeri és használja az 
alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási 
területeken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére. Életkorának és nyelvi szintjének 
megfelelő hagyományos és digitális nyelvtanulási forrásokat használ (pl. internet, 
mobilalkalmazások), kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, 
főként ismerős, mindennapi helyzetekben történő kommunikációra, közvetítésre, 
ismeretszerzésre és tudásmegosztásra. Egyre inkább érti a nyelvtanulás, illetve a nyelvtudás 
fontosságát.  
 

A 7. évfolyamon a következő tanulási eredmények várhatók el, témakörtől függetlenül: 
 

− változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy kooperatív 

munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

− nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat; 

− kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és 

azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket; 

− alkalmazza idegen nyelven az életkorának és érdeklődésének megfelelő digitális műfajok 

főbb jellemzőit. 

 

Kötelező kimeneti minimumszintek 

 

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 
minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben 
támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a 
NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi 
gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai 
referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott 
témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként 
meghatározott nyelvi szintek a következők: 
 

 

 
1-4. évfolyam, 
minimumszint 

8. évfolyam, 
minimumszint 

12. évfolyam, 
minimumszint 
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Első idegen nyelv 
KER-szintben nem 

mérhető 
A2 B1 

Második idegen nyelv – – A2 

 
A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 
határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az 
évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet 
ölel fel. 
 

 1-4. 
évfolyam 

6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen 
nyelv 

KER-szintben 
nem 

mérhető 
A1 A2 B1 mínusz B1 

Második 
idegen 
nyelv 

- - - A1 A2 

 
 

Általános tantervű óraháló a negyediktől a nyolcadik osztályig 

 

Évfolyam 4. 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 3 3 3 3 3 

Éves óraszám 108 108 108 108 108 

Tananyag Young Stars 3 Get To The 
Top 1 

Revised 
Edition 

Get To The 
Top 2 

Revised 
Edition 

Get To The 
Top 3 

Revised 
Edition 

Get To The 
Top 3-4 
Revised 
Edition 

KER szint A1- A1 A1.2 A2.1 A2.2 
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A 7. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra/év, 3 óra/hét 

Használt tankönyv: Get to the Top Revised Edition 3 
 
 

7. évfolyam 
 
E nevelési-oktatási szakasz fő célja, hogy a nyelvi készségek további fejlesztése révén a tanuló 
eljusson a KER szerinti A2 nyelvi szintre. A megvalósítás az életkori szakaszra megfogalmazott 
nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével összhangban kell, hogy történjen, 
és lehetőség szerint vegye figyelembe a tantárgyak közötti kapcsolódási pontokat is. A 7. 
évfolyamon tovább folytatódik a nyelvi ismeretek és a szókincs bővítése, valamint a nyelvtani 
ismeretek funkcionális szemléletű elsajátítása. A szakasz végére a tanuló az ismert nyelvi 
eszközök segítségével többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát alapvető helyzetekben, 
akár telefonon vagy digitális csatornákon is. Felhasználja a tanult nyelvi elemeket és 
kommunikációs stratégiákat egyéni írásbeli és szóbeli közléseiben, valamint közvetíteni is tud 
az élő idegen nyelven. 
 
Az angol nyelv tanításának egy lényeges területe a 7. évfolyamon a szövegértés további 
fejlesztése, az autentikus szövegekkel való munka tudatosítása. A szókincs és a nyelvtani 
ismeretek közvetítése szövegek révén, szövegkörnyezetbe ágyazva történik. Nagy hangsúlyt 
kap a felfedező tanulás, melynek során a tanuló önállóan, a nyelvtanulási stratégiák egyre 
bővülő tárával és azok egyre tudatosabb használatával fedezi fel a szöveg tartalmát, valamint 
a nyelvi eszközök jelentését és szabályszerűségeiket. A szélesebb körű nyelvtanulási, illetve 
nyelvhasználati stratégiák és azok tudatos használata tovább segítik a nyelvtanulót az önálló 
nyelvtanulóvá válásban és képessé teszik őt arra, hogy mindezeket más tanulási területeken 
is alkalmazza kompetenciái további fejlesztésére. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 
nyelvtanuló egyre több szövegtípussal ismerkedik meg, bővíti a szövegfajtákkal kapcsolatos 
ismereteit, és egyre inkább alkalmazza idegen nyelven az életkorának és érdeklődésének 
megfelelő digitális műfajok főbb jellemzőit is. 
 
A nyelvtanulónak a motiváció fenntartása és erősítése érdekében továbbra is biztosítani kell 
a jó hangulatú, önbizalmat növelő és érzelmi biztonságot adó tanulási környezetet, amelyben 
lehetőség nyílik számára az önértékelés és a társas értékelés alkalmazására is. Motivációját 
erősítik továbbá a változatos munkaformák, a kihívást jelentő feladatok, a pozitív tanári 
visszajelzések és megerősítések, valamint a projektek. 
 
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a témakörök a korábbi szakaszokhoz képest jelentősen 
bővülnek, mélyebben és összetettebben kerülnek feldolgozásra, igazodva a nyelvtanulót 
körülvevő világhoz, mindennapjaihoz, érdeklődéséhez és igényeihez. A feldolgozásra kerülő 
témák gyakran összhangban állnak más tanulási területek tartalmaival, és lehetővé teszik a 
nyelvtanuló számára, hogy a nyelv eszközével alaposabban és árnyaltabban ismerje meg 
szűkebb és tágabb környezetét, bevonva a digitális eszközöket és mobilalkalmazásokat is. A 
témakörök feldolgozása során építeni kell a nyelvtanuló előzetes nyelvi tudására, a világról 
megszerzett ismereteire, valamint a más tantárgyakból megszerzett ismeretekre. Ezek 
elmélyítését segítik, ha a tanulók többször találkoznak angol nyelvű hírekkel, 
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dokumentumfilmekkel, olyan beszámolókkal, melyek magyar híreket angol nyelven 
közvetítenek, vagy amelyek angol nyelven Magyarország országismereti jellemzőivel 
foglalkoznak. A tartalmak meghatározásánál, illetve a témakörök feldolgozásánál figyelembe 
kell venni a 7. évfolyamon idegen nyelvet tanulóknál egyre inkább megmutatkozó egyéni 
különbségeket is. Fokozott erőfeszítésre van szükség itt azért, hogy a nyelvtanulási motiváció 
a továbbtanulás, illetve pályaválasztás irányától függetlenül megmaradjon, és hogy a tanulók 
tudják, hogy bármilyen szakmai és személyes célt is állítanak maguk elé, a nyelvtudás segíti 
majd őket ezek elérésében. Mindez változatos és az egyéni különbségekhez illeszkedő 
nyelvórai tevékenységekkel és a tanulók érdeklődéséhez illeszkedő nyelvórán túli feladatokkal 
érhető el.  
 
Mivel a kereszttantervi tartalmak igazodnak a 7. évfolyamon megjelenő új tudástartalmakhoz 
(pl. természettudományok, média), a nyelvtanulónak ezen területeken is lehetősége nyílik az 
ismeretszerzés, tudásmegosztás kiterjesztésére, illetve új kapcsolódási pontok kialakítására az 
újonnan megjelenő tantárgyakkal. 
 
Ebben a szakaszban kevesebb hangsúly esik az osztálytermi helyzetek gyakorlására. A cél az, 
hogy segítsük a tanulót abban, hogy megtapasztalhassa, miként tudja a korábban megszerzett 
nyelvtudását művelődésre, információ-és ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, 
kapcsolattartásra, kapcsolatok építésére, illetve szórakozásra használni. Osztálytermi 
helyzeteken kívüli, életszerű szituációk eljátszása (pl. közélet, szórakozás, interkulturális és 
országismereti témakörökben), valamint ismeretszerzés, tudásmegosztás céljából készített 
projektek segíthetik e cél megvalósítását. Ebben a szakaszban a nyelvtanulási stratégiák köre 
is bővül, így a nyelvtanuló arra is képessé válik, hogy valós nyelvtudását egyre inkább önállóan 
is fejlessze mind hagyományos, mind digitális csatornákon keresztül.  
A nevelési-oktatási szakasz célja, tehát, hogy a tanuló a 7. évfolyam végére elérje a KER szerinti 
A2.1 nyelvi szintet. 
 

Nyelvi funkciók a 7. évfolyamon (témakörtől független, mindre vonatkozik): 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

 
— megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you?) 

— bemutatkozás megfogalmazása (Let me introduce myself.) 

— személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your favourite subject? 

It’s maths.) 

— hogylét iránti érdeklődés és reakció (What’s the matter? I feel…) 

— bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. Don’t worry about it. It 

doesn’t matter.) 

— jókívánságok kifejezésekor a reakció megfogalmazása (Thank you, the same to you.) 

— telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)  

— megszólítás, elbúcsúzás személyes levélben (Dear John, Best wishes, Love,)  

— véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What’s your 

opinion? In my opinion…, What do you think about …? I think …) 

— tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (How do you like it? I think it’s…)  
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— képesség kifejezése (Can you speak French? Are you able to ride a horse? I can 

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

— szükségesség kifejezése (Do I have to ...? Do I need to …?  You must … We have to 

…)  

— szándék, kívánság kifejezése (What would you like to do? Would you like to have a 

rest? I’d like to see that film.) 

— dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.) 

— dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it 

like?) [dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What 

is it like? It’s …, It’s made of …, It’s used for ...)] 

— visszakérdezés, ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 

— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand 

me? Is it clear? Sorry, what does that mean?) 

— betűzés kérése, betűzés (It spells …) 

— felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too fast.) 

— öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Are you happy about it?  What do you think of 

that? How do you feel about it? Great!  I’m glad to hear that. I’m so pleased that…, 

Good for you. I feel so happy for … I’m sorry to hear that. What a pity. Oh, no! Oh, 

dear! I feel so sorry for …)  

— elégedettség, elégedetlenség, bosszúság kifejezése (What do you think of…? Are you 

pleased with …? Are you happy with …?) [elégedettség, elégedetlenség, bosszúság 

kifejezése (What do you think of…? Are you pleased with …? Are you happy with …? 

Are you satisfied with …? That’s fine/nice/not bad. That was fine/good/ nice. I’m quite 

satisfied with … I’m quite happy with … I’m quite pleased with … It’s not good enough. 

That wasn’t very good.)] 

— csodálkozás kifejezése (How come? Is he? What a surprise!) 

— javaslat és arra reagálás (Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)  

— meghívás és arra reagálás (I’d like to invite you to my party. Thank you, I’m happy to 

come.) 

— információkérés, -adás (When is the next train? What time does the train arrive? Is the 

boss here? Yes, he is.) 

— egyetértés, egyet nem értés (Do you agree? What’s your opinion? How do you feel about 

it? I agree. I don’t agree. I don’t think so.) 

— valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.) 

— egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …) 

 
Nyelvi elemek, struktúrák a 7. évfolyamon (témakörtől független, mindre vonatkozik): 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 
 

− Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.) 

− cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I ate bread for breakfast. I 

didn’t see the film. Did you visit Joe?)  

− szokás kifejezése múlt időben: ’used to’ szerkezet 

− jövő idejűség kifejezése: ’will’ (When will you be fourteen? I’ll help you.) 

− birtoklás kifejezése múlt időben: ’have’ (I didn’t have many friends at school.) 

− birtoklás kifejezése jövő időben: ’have’ (At the age of 25 I will have a car.) 

− időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one month.) 
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− minőségi viszonyok: hosszabb melléknevek fokozása, összehasonlítás (Tom’s younger 

than Sue. Mary is more beautiful than Sue.) 

− modalitás: tiltás kifejezése ’mustn’t’ segédigével (You mustn’t smoke here.) 

 

A témakörök áttekintő táblázata az óraszámokkal 

 
Témakör neve Óraszám 
Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és 
szituációk – Personal topics and topics concerning immediate 
environment and nature 

31 

Közéleti témák és szituációk – Public matters 6 
Osztálytermi témák és szituációk – Topics concerning classroom 
activities 

11 

Kereszttantervi témák és szituációk – Cross-curricular topics and 
activities  

8 

Célnyelvi vonatkozások – English and language learning 7 
Interkulturális, országismereti témák és szituációk – Intercultural 
topics 

12 

Aktuális témák – Current topics 6 
Szórakozás - Entertainment 16 
Ismeretszerzés, tudásmegosztás –Gaining and sharing knowledge  11 
Szabadon felhasználható (10%): 
– Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 
sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, 
hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 
– és/vagy 
– Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 
(szókincs, nyelvi szerkezetek) begyakorlása, elmélyítése a tanulók 
egyéni igényeinek megfelelően 
– és/vagy 
– Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó 
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 
– A szóbeli kifejezőkészség és idegen nyelvi kommunikációs 
készség fejlesztése: társalgási témák, párbeszédek 
– Kompetencia- és készségfejlesztés: olvasott és hallott 
szövegértés (autentikus szövegek, mesék, történetek, rövidített 
olvasmányok, magazinok, hanganyagok, filmek, videók), 
beszédkészség (társalgási témák, párbeszédek, játékok) 

 

Összes óraszám: 108 

 
Kereszttantervi kapcsolódás 

 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes, közvetlen környezeti és 
természeti témák és szituációk 

Magyar nyelv és irodalom: 
a család, lakóhelyem, barátok 
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Etika: 
a család, barátság 
Matematika: 
tőszámnevek, halmazok, a logikai érték 
Természetismeret: 
táplálékaink, háztáji állatok és élőhelyük, 
háztáji növények és gyümölcsök 
 
 

Közéleti témák és szituációk Magyar nyelvi és irodalom: 
a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 
közélet színterei, tájékoztató jellegű 
olvasmányok, közművelődés 
Etika: 
etikus magatartás közművelődési 
intézményekben, szokások 
Történelem: 
múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 
az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 
helyzetek 
Etika: 
osztálytársak és barátság 
Természetismeret: 
bármely téma projektben való feldolgozása 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 
projektfeladatok 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 
anyanyelvünk jellemzői, 
a főnév, a mellkénév, az ige, a magyar mondat, 
egyszerű nyelvi szituációk 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 
a család, lakóhelyem, barátok 
Etika: 
a család, barátság 
Történelem: 
a család, baráti kapcsolatok 
Ének-zene: 
célnyelvi gyermekdalok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 
aktuális események 
Történelem. 
aktuális események értelmezése 
Természetismeret: 
az időjárás 
Rajz és vizuális kultúra: 
az időjárás megjelenítése 
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Szórakozás és játékos tanulás Testnevelés: 
mozgásos játékok, sportok, 
egészséges életmód 
Természetismeret: 
egészségvédelem 
Ének-zene: 
célnyelvi gyermekdalok 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 
projektfeladatok 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák részletes kifejtése 

TÉMAKÖR: Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk – 
Personal topics and topics concerning immediate environment and 
nature 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 31 óra 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

ismerősök (acquaintances), rokonok (family relations) 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen 

környezet (immediate environment) 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

hobbies 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: social 

relations 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 

plants 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természet, 

települések (settlements) 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

természetvédelem (nature protection), állatvédelem (animal protection), keeping pets 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti 

jelenségek, környezetünk védelme, fenntarthatósága 

− Személyes és környezethez tartozó információk átadása 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Projektmunka egyénileg (PPT készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

o tágabb rokoni kapcsolatrendszer, családi ünnepek, szomszédi kapcsolatok  
o a lakóhely és környezetének bemutatása 

− Projektmunka csoportban 
o üres lakás berendezése és bemutatása  

− Internetes kutatás 
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o a különböző kis-kedvencek és egyéb állatok életkora  
− Levél írása egy kellemes/kellemetlen élményről  
− Kérdőívek elkészítése, kitöltése és írásbeli/szóbeli összegzése 

o családi szokások, hagyományok 
o környezetvédelem a szűkebb környezetben 

− Szerepjáték 
o interjú kedvenc hősöddel/színészeddel stb. 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk – Public matters 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a 

közigazgatás és szolgáltatások résztvevői (members of the public sector and civil 

service), tourists, etc. 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális 

és közintézmények, éttermek, szállodák, hazai és külföldi nevezetességek, valamint a 

városi és vidéki élet helyszínei) 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance 

tickets, forms, brochures  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális 

események (cultural events), különböző szórakozások (ways of entertainment) 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

közigazgatás, szolgáltatások, idegenvezetés giving directions, giving information 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, services, travelling, national and international tourism 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Szerepjátékok 

o gyors étteremben  
o utazási irodában 
o utcán: útbaigazítás kérése és adása 
o ’I’m a Budapest/London tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása stb. 

− Prospektus, reklám készítése (étterem, mozi, színház, látványosság) 
− Ismerkedés a reklámok világával 

o színek 
o logók 
o üzenetek 

− Projektmunka csoportban 
o rövid útikönyv készítése 

− Projektmunka csoportban 
o film/beszámoló/társasjáték készítése: lakóhelyem 

− Kiselőadás, internetes kutatómunka 
o a célnyelvi országok rövid bemutatása   

− Vitafórum  
o városi és vidéki élet 
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− Kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése 
o a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban (tv, olvasás, internet, 

közösségi média, tánc, sport stb.) 

TÉMAKÖR: Osztálytermi témák és szituációk – Topics concerning classroom 
activities 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

staff 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: oktatási 

intézmények (educational institutions) 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used 

for studying 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: délutáni 

foglalkozások (afternoon activities), tanórán kívüli foglalkozások (extracurricular 

activities), iskolán kívüli lehetőségek a nyelvtanulásra), (extracurricular opportunities 

for language learning/use of language), school festivals, school traditions, school 

events  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

learning, extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

subjects, knowledge 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
- Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o a magyar és az angol iskolarendszer főbb különbségei 
- Projektmunka csoportban (fordított tanóra) 

o egy tanóra megtervezése 

- Internetes kutatás 

o iskolai szokások, időbeosztás és szabályok országonként  
- Scrapbook/poszter készítése 

o iskolai kirándulásaink 
o kedvenc iskolai tantermem bemutatása  
o saját szerepem az osztályban 

- Csoportos társasjáték készítése 
o a különböző tantárgyakról  
o szókártyákból mondatalkotás 

- Órai feladatok 
o történet feldolgozása (pl. igaz/hamis’ mondatokkal) 
o képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése 

- Iskolai versenyek 
o olvasási verseny 
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o kiejtési verseny – megadott vers előadása 
o ’Use of English’ – tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből  

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk – Cross-curricular topics and 
activities 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

− Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

o nyelvtudás alkalmazása más tantárgyak tanulásánál  
o egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet 
o célnyelven rövid történet, mese, vers, dal írása 

− Egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése (pl. Robinson Crusoe, David 
Copperfield) 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások – English and language learning 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language 

skills, language learning, languages 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

− Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Tanulásmódszertan tudatosan 

o szótanulási technikák 
− Közös popzenehallgatás  
− Kedvenc videóm 
− ’Osztálykönyvtár’ könnyített olvasmányokból és táblázat a falon: ki, melyiket olvasta 

az év folyamán, és ajánlja-e a társainak. Ki olvasta el a legtöbb könyvet? 
− Betűzésverseny 

o Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 
− Egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák – Intercultural topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete 

− Hazai legfontosabb látnivalók bemutatása célnyelven [Hazai legfontosabb látnivalók, 

országismereti jellemzők bemutatása célnyelven] 
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− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
Projektmunka – egyéni vagy csoportos 

— Az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális 
kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén 

o az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend 
o tipikus angol ház, lakás  
o mindennapi szokások Angliában és Magyarországon  
o ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)  
o állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?) 
o angol és magyar nyaralási szokások 
o angol időjárás – magyar időjárás 
o az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei 
o angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

− Jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 
o pl. Christmas Party 
o pl. Valentines Day 

TÉMAKÖR: Aktuális témák – Current topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Szalagcímek és újságcikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő 

témákban  

− Projektmunka 

o iskolai híradó, híradó, időjárásjelentés készítése a célnyelven 

− Szerepjáték 

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

− Egy saját kulturális élmény bemutatása 

TÉMAKÖR: Szórakozás - Entertainment 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték) 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Egyéni projektmunka és bemutató 
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o saját szórakozási szokások  
o szórakozási szokások a tanulócsoporton belül  
o kedvenc kulturális élményem  

− Egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek 
stb.) 

− Olvasási verseny az osztályon belül 
− Egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 
− Angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  
− E-mailezés angolul  
− Közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 
− ’Csoportchat’:  

o közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás – Gaining and sharing knowledge 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

− A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése, tudatos 

felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— Projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából  

o scrapbook készítése 

o poszter készítése 

o prezentáció 
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A használt tankönyv sajátos kommunikációs eszközei, fogalomkörei valamint 
a tanulói tevékenységek 

 

Kommunikációs eszközök, 
helyzetek és szándékok 

Fogalomkörök, 
nyelvtani szerkezetek 

Tanulói tevékenységek 

Making polite requests 
Discussing general truths; 
Making guesses and 
hypotheses; Understanding and 
following procedures; 
Describing actions, situations 
and their consequences; 
Discussing future plans; Making 
on-the-spot decisions; Making 
predictions; Referring 
conditions and their results 
 
 

can/could/may/might 
Future will 
Conditional Sentences Type 1 

Párbeszédek, életszerű 
szituációk 
 

Describin habitual & routine 
actions; 
Recommendations; 
Discussing future plans; 
Expressing opinions & 
arguments; 
Agreement & disagreement; 
Comparing things;  
Talking about past actions; 
Describing jobs & occupations; 
Introductions; 
Free time activities; 
Likes & dislikes;  

Minőségi viszonyok 
- Comparison of adjectives &  
   Adverbs; 
- Past Simple Tense; 
- ’Used to’  
- some, any, no, every; 
- Present Simple vs. Progressive 

Divatlap bemutatása; 
Divatbemutató konferálása az 
osztályban; 
Projektkészítés az öltözködésről 

Narrating past events; 
Talking about the summer 
holiday; 
Describing jobs & accupations; 
Describing & characterising 
animals; 

Időbeli viszonyok 
- Present Perfect Simple 
- Time expressions (ever, never, 
  before, always, just, so far, 
  once, twice)  
- Present Perfect Simple vs. 
  Past Simple 
- Time expressions (yet,already) 
- Present Perfect Simple: 
  How long?  for & since 

Szerepjátékok; 
Interjú készítése veszélyes 
foglalkozású emberekkel; 
Kedvenc állataim jellemzése 
írásban; 

Shopping; 
Describing products; 
Asking about the price; 
Expressing necessity & 
unnecessity; 
Expressing prohibition; 
Arguing & justifying; 

Logikai viszonyok 
- Too, enough  / one, ones 
- How many? How much? 
- Lots of / loads of 
- A few / a little 
- Relative pronouns 
- must / have to 

Vásárlási helyzetek eljátszása; 
’Mi szeretnék lenni?’ kérdőív 
szerkesztése; 
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Changing information; 
Requesting & giving advice; 
Expressing opinions; 
Agreeing & disagreeing; 
Talking about a healthy diet; 
Describing a problem;  

Modalitás 
- should / shouldn’t 
- Question tags 
- Full & bare infinitive 
- The ’-ing’ form 
 

Önálló szövegfeldolgozás; 
Sportok és sporteszközök 
felsorolása; 
Projektkészítés az ételekről: 
egszséges – egészségtelen étlap 
készítése; Tini problémák; 
Levélírás, 

Description & characterisation; 
Talking about films & TV 
programs; 
Describing what objects are 
made of; 
Characterising people, places & 
things, 
Makiing plans; 

Minőségi viszonyok 
- all / both, either /neither / 
none 
- so / neither 
- Present Simple Passive 
- Past Simple Passive 

Önálló szövegfeldolgozás; 
Kedvenc filnjeink: tartalmi 
ismertetés; 
Filmelemzés írása; 

Description & interpretation 
Talking about future plans, 
Expressing disappointment; 
Apoligising; 
Talking about food & quantity; 
Understanding a map’s legends; 

Logikai viszonyok, birtoklás 
- Relative pronouns 
- Relative adverbs 
- Conditional sentences Type 1 
- Time clauses 

Képeslap írás; 
Élménybeszámoló utazásról; 
Térképek és piktogramok, 
jelmagyarázat; 
Kedvenc ételreceptem leírása; 

 

Értékelési rendszer 
 
A 7. osztály végén a tanuló legyen képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, 
beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő feladatokat legalább 30 %-ban, a 
nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni. 
 
Értékelési szempontok: 
 
Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 
 
Az értékelés módjai: 
 

– önértékelés  
– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 
– szóbeli értékelés; 
– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 
– minősítő-szelektáló (szummatív)  
– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

 
Tanulási problémákkal küzdő tanulók (SNI, BTMN) tanításának és értékelésének irányelvei:  
 

⎯ szóbeliség előnyben részesítése, 

⎯ differenciálás, 

⎯ kevesebb feladat, 

⎯ több idő biztosítása, 

⎯ több, részletesebb magyarázat, segítség biztosítása. 
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A továbbhaladás feltételei / Vizsgakövetelmények 
Témakörök és kommunikációs helyzetek: 

– Jövőbeli tervek 

– Tinédzser divat, tizenévesek témái, tizenévesek problémái 

– Foglalkozások, álláskeresés 

– Kaland és veszély 

– Vásárlás 

– A számítógép és az Internet 

– Betegségek és gyógymódok 

– Az egészséges táplálkozás, ételpiramis 

– Sportok és fitness, egészséges életmód 

– Tanács adása 

– Szórakozás: TV, mozi, zene 

– Anyagnevek 

– Nyaralás, szállások 

– Időjárás, időjárás előrejelzés 

– Főzés, receptek 

– Az USA 

 
Nyelvi elemek: 

– Egyszerű jövő idő (Future Simple): will 

– Feltételezések, jóslatok kifejezése (will) 

– típusú feltételes mondatok 

– some/any/no/every összetételei 

– Befejezett jelen idő (Present Perfect) 

– too/enough 

– one/ones 

– Mennyiségek kifejezése (a few, a little, a lot of, loads of) 

– Vonatkozó névmások, vonatkozói mellékmondatok (who, which, that) 

– must/have to 

– should/shouldn’t 

 
Hallott szöveg értése 
A tanuló  

− megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol;  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 
eseményeket megért;  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűri;  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg 
lényegét megért; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel 
megfogalmazott szövegből kikövetkezteti. 

Beszédkészség 
A tanuló  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 
rendezett mondatokban válaszol;  

− egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

− kérdéseket tesz fel,  
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− eseményeket mesél el;  

− megértési probléma esetén segítséget kér;  

− részt vesz egyszerű párbeszédben,  

− beszélgetést kezdeményez, befejez. 
 
Olvasott szöveg értése 
A tanuló  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas;  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt 
megtalál;  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 
lényegét megérti;  

− egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;  

− ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 
megfogalmazott szövegben kikövetkezteti. 

Íráskészség 
A tanuló  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;  

− egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;  

− egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet, e-mail, sms, képeslap, baráti levél) 
létrehoz;  

− ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír. 
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Ének-zene 7. évfolyam 

Bevezető: 

• Az ének-zene tanításának legfőbb célja a tanulók zenei anyanyelvi ismereteinek bővítése.  

• Fontos cél továbbá, hogy a megalapozott zenei képességek továbbfejlődjenek. 

•  Középpontban továbbra is a zenei aktivitás, ezen belül az éneklés áll.  
 
A Kerettanterv témakörei, melyeket a helyi tantervben is alkalmazunk:  
1. Zeneművek/Népdalok, műdalok  
2. Zeneművek/Zenehallgatási anyag  
3. Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés  
4. Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés  
5. Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás.  

A készségek fő területei: előadói, befogadói és alkotó készség, melyek a fenti témakörökön 
belül találhatók. Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben 
megfogalmazott kulcskompetenciákat: 
A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az aktív 
tanulás kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és 
továbbfejlesztésében. Ebben az ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene 
tanulását nem a hagyományosnak tekintett tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás 
(ismétlés) és az önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, hogy a tanulásból adódó sikeresség 
élményként jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása más tárgyak tanulásához is 
pozitívan járul hozzá. 
A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei 
anyanyelv is, mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek feldolgozása 
azonos agyi struktúrák által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az anyanyelvi és az idegen 
nyelvi kompetenciák fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek enyhítésére, melyekre 
hatékony eszköz a ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés mint verbális 
kommunikáció, valamint a saját, alkotó gondolatokat kifejező improvizáció. A kommunikációs 
készségek mélyüléséhez kapcsolódik a zeneművek elemzése, amely által a tanuló saját 
szavaival képes leírni a zenei folyamatokat, megérti a tágabb összefüggéseket, a zene 
funkcióját és kapcsolatát azzal a világgal, amelyben létrejött, illetve azzal a világgal, melyben 
aktuálisan hatást gyakorol. A tanuló így megismeri a zene mindennapi funkcióját és 
megtanulja értelmezni a zene médiában történő használatát is. 
A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja 
mindennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen 
irányú jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra is, 
hogy használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek, 
alkalmazások játékosan fejlesztik az infokommunikációs kompetenciákat. 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés 
hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van 
véleményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való 
figyelése a különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja. 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az 
önkifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos 
nyelvként ismeri fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

 

improvizáció adta lehetőségeket is. Ezen kívül különböző kultúrák zenéjével való ismerkedés 
és azok társadalmi funkciójának megértése hozzájárul a komplex látásmód kifejlődéséhez. 
Fontos, hogy a tanulók minél differenciáltabban tudják megfogalmazni a zeneművek üzenetét 
és megtalálják önmagukat bennük. Ehhez szükséges a tanár változatos, és életkori 
sajátosságokhoz igazodó gazdag motivációs tárháza. 
Az ének-zene órák fontos célja a komplex élményátadás, mely a tanulót különféle 
tevékenységeken keresztül vonja be a zenélésbe. Ide tartozik a mozgás, koncertlátogatás, 
tánctanulás, a zenei anyaghoz kapcsolódó dramatikus előadások létrehozása és az órán kívüli 
gyűjtőmunka. A zenepedagógiai tevékenység jelentős mértékben alapoz a kortárs kulturális 
és zenei környezetre is, segít megérteni és feldolgozni a modern életvitelhez kapcsolódó nagy 
mennyiségű hangzó anyagot és megtalálni bennük a művészi értékeket. Az élményszerzés 
kiteljesedhet koncerteken az élő zenével történő találkozáskor, de legmagasabb fokát a iskolai 
minőségi kóruséneklésben érheti el. 
Összességében továbbra is fontos cél, hogy tovább erősödjön a tanulókban kulturális és 
társadalmi identitásuk. A művészeteket, ezen belül a zenét, mint pótolhatatlan emberi 
szükségletet éljék meg. 
A tanár megismertethet diákjaival „kedvenc” dalokat és figyelmet kell fordítani a zenei 
rétegműfajok napjainkban folyamatosan változó jelenségeire is. 

7–8. évfolyam 

Az iskolai zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és a műalkotás optimális 
zenei befogadása. 
A zenei befogadás aránya megnő, melyet változatos motivációs technikákkal és aktivitások 
gazdag tárházával lehet sikeressé tenni. Meg kell találni azokat a közös kreatív zenélési 
formákat, melyek segítenek a remekművek közelébe jutni. 
Dalkincsük folyamatosan bővül a magyar és más népek dalaival, ez által fejlődik stílusos, 
kifejező éneklésük. A dalok és zeneművek válogatása igazodik életkori sajátosságaikhoz. 
A közös éneklés legmagasabb szintje az iskolai kórus, mely nélkül nem teljesíthetők Kodály 
zenei nevelési elvei. 
Ebben a tanulási szakaszban összegződnek a korábbi tanítási egységek zeneművei 
zenetörténeti szemléletmóddal. A tanulók minden egyes tanévben találkoztak a fontos 
zenetörténeti korszakokhoz tartozó, életkori sajátosságaiknak megfelelő zeneművekkel, 
melyeknek itt a rendszerezése történik. 

Legfontosabb módszertani elv, hogy megfelelő motivációval a gyermek megtalálja a 
kapcsolatot a zeneművek által közvetített érzelmi – intellektuális élethelyzetek és a sajátja 
között! 

A szabad órakeret lehetőséget ad a tanárnak az értékválasztásra kedvelt dalaiból, illetve a 
különböző médiumok által közvetített sokféle zenéből, napjaink szerteágazó rétegműfajaiból.  

A tantárgy alapóraszáma két évfolyamon: 72 óra 
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7. évfolyam 
 

TÉMAKÖR: 

Zeneművek/ Énekes anyag 14 óra 

Zeneművek/Zenehallgatási anyag  12 óra 

Ismeretek / - Ritmikai fejlesztés  3 óra 

Ismeretek - Hallásfejlesztés 3 óra 

Ismeretek – Zenei írás, olvasás  4 óra 

Összesen : 36 óra 

 
TÉMAKÖR: 

Zeneművek/ Énekes anyag 
Magyar népdalok 

14 óra A szennai lipisen-laposon; Által mennék; 
Ej, haj, gyöngyvirág; Erdő, erdő, de magos 
a teteje; Fecském, fecském ; Hopp ide 
tisztán ; Kecskemét is kiállítja; Megkötöm 
lovamat; Megrakják a tüzet; Sej, 
felszállott a kakas; Te vagy a legény 
 

Műzenei szemelvények 
 

 Gloria Patri et Filio (gregorián); Moniot 
D’Arras: Nyári ének (XIII sz.); Praetorius: 
Jubilate Deo – kánon; J. S. Bach: Már 
nyugosznak a völgyek (János Passió 15. 
sz); J. Haydn: Szerenád; W. A.Mozart: 
Vágyódás a tavasz után; L. van 
Beethoven: Urián földkörüli utazása, 
Örömóda; Franz Schubert: A pisztráng 
 

Dalok alkalmakra, keresztény 
ünnepekre, jeles napokra  
 

 Pásztorok, pásztorok, örvendezve; 
Kossuth Lajos táborában; Amadé László – 
Arany János: Toborzó (A szép fényes 
katonának); Bocsásd meg Úristen (Cantus 
Catholici, 1651, Balassi B.) protestáns 
egyházi népének; Néktek emlékezem 
(Cantus Catholici, 1651)  
 

ISMERETEK  

− Népdalok és műdalok  

− a magyar népzene régi és új rétegeinek jellemzői 

− Műzene és népzenei feldolgozások különbsége 

− Homofon és polifon (kánon) szerkesztés 

− A zenetörténeti stílusok vokális jellemzői 

− A dúr és moll szerepe a zenei kifejezésben 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

− Az újonnan, hallás után tanult népdalok, műdalok énekelése kottaképről és 
emlékezetből 
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− Előadói készség: az adott dal karakterének árnyalt megszólaltatása (dinamika, tempó, 
zenei tagolás, frazeálás, stílus) 

− A parlandot, rubato, giusto természetes módú használata 

− Minta adása a dalok hiteles megszólaltatásához, a tanári, adatközlő és művészi 
előadásokból  

− Megzenésített versek előadása tanár, hangszeren játszó osztálytárs által 
megszólaltatott hangszerkísérettel 

− Dalok előadása a hozzájuk kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és 
hangszerkísérettel 

− A helyes éneklési szokások és a tiszta intonáció fejlődése  

− Felismeri a népdalok és a mai világ párhuzamait 
 

FOGALMAK  
A korábban tanultak elmélyítése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

− A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés 

− A kreativitás támogatása az éneklésnél, táncolásnál 

− Éneklés az iskolai kórusban 

− Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó előadásokban, projektekben  

− Részvétel a Zenei Világnap alkalmából rendezett iskolai programokban 
A Fejlesztési feladatok és Készségek elnevezésű részben javasoltak alkalmazása 
 

TÉMAKÖR: 

Zeneművek/Zenehallgatási anyag  
 

12 óra  Magyar Gregoriánum (Schola Hungarica) - 
részletek 
Orlando di Lasso: Visszhang 
Bakfark Bálint: Fantázia lantra - részlet 
J. S. Bach: h-moll szvit – Badinerie; d-moll 
toccata és fúga;Parasztkantáta Nr.16 
basszus ária; János Passió – Már 
nyugosznak a völgyek 15.sz. 
G. F. Handel: Messiás – Halleluja; F- dúr 
orgonaverseny I. tétel 
H. Purcell: Artúr király – Pásztor, pásztor 
Joseph Haydn: Óra – szimfónia II. tétel, fisz-
moll (Búcsú) szimfónia IV. tétel 
W. A. Mozart: Falusi muzsikusok; Figaro 
házassága – nyitány részlet 
L. van Beethoven: G-dúr zongoraverseny 2. 
tétel; IX. szimfónia –Örömóda 
Franz Schubert: A pisztráng; A-dúr 
zongoraötös IV. tétel 
Kodály Zoltán: Jelenti magát Jézus 
Új Pátria sorozat – Utolsó Óra (válogatás) 
A népzenei revival legjobb felvételei 
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ISMERETEK  

− Ismeri a zenetörténeti korszakok legfontosabb ismertetőjegyeit, történelmi és 
kulturális hátterüket 

− Azonosítani tudja az  egyes korszakokhoz tartozó zenei műfajokat, jellemzőiket, 
hangszerelési sajátosságaikat 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

− a zenei befogadási készség fejlesztése a figyelem intenzitásának növelésével 

− élményszerűséget biztosító zenekövetés képességének kialakítása 

− a zenei ízlés és a zenei emlékezet fejlesztése a zenetörténet remekműveivel való 
találkozás során 

− a kultúrabefogadási szándék erősödése a remekművek elemzésén keresztül 

− a zene keltette érzések megfogalmazása tanári kérdések segítségével 
 

FOGALMAK  
Zenei korstílusok: középkor, reneszánsz, barokk, klasszika, romantika, zenei impresszionizmus, 
kortárs zene 
Zenei műfajok: zsoltár, trubadúr ének, madrigál, mise, oratórium, kantáta, szvit, concerto, 
versenymű, szimfónia, szimfonikus költemény, műdal, rapszódia, opera, ária, kamarazene, 
jazz, spirituálé. 
Hangfürt, homofónia, polifónia, hangszerelés 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

− Részvétel ifjúsági hangversenyeken 

− Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán 

− Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához 

− Zeneművek zenetörténeti rendszerezése 

− Koncertfilm megtekintése 

− Kiállítás megszervezése híres magyar zeneszerzőkről, zenekarokról, 
előadóművészekről, zeneművekről, koncerthelyszínekről 

− A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése 

− Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről, 
zeneművészekről 

− Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről 

− Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók, 
animációk, applikációk felhasználásával 

− Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású használata 
 

TÉMAKÖR: 

Ismeretek / - Ritmikai fejlesztés  3 óra   

ISMERETEK  

− Új ismeret: 3/8, 6/8 –os ütemmutató 

− Felütés- súlytalan indítás 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

− Ritmusgyakorlatok hangoztatása nyolcad-ütemmutatóval 
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− Minden, korábban tanult ritmikai ismeret gyakorlása, alkalmazása változatos 
formákban 

− Alkotó készség: 3/8 és 6/8, valamint a felütés alkalmazása improvizáció során 

− Részvétel közös kreatív zenélési formákban, a zeneművek befogadásának 
előkészítéséhez Felhasználja énekhangját, az akusztikus környezet hangjait, 
ütőhangszereket, egyszerűbb dallamhangszereket. 

FOGALMAK  
3/8-os ütemmutató, 6/8-os ütemmutató, felütés/súlytalan kezdés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

− A tanult új dalok ritmusának hangoztatása 

− Ritmuskánon az osztály csoportjai között  

− Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult ritmikai elemek felhasználásával 

− Egyszerűbb ritmushangszerek készítése 

− Kottaíráshoz alkalmas szoftverek használatának megismerése 

− A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása 
 

TÉMAKÖR: 

Ismeretek - Hallásfejlesztés 3 óra   

ISMERETEK 

− A korábban tanultak elmélyítése, értelmezése 

− Kis és nagy szext, szeptim 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

− A tanult hangközök éneklése, hangoztatása változatos formákban 

− Az énekelt és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése, 
megnevezése és éneklése 

− A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából  

− A dúr és moll jellegű hangzás további megfigyelése a zenehallgatási és az énekelt anyaghoz 
kapcsolódóan 

− A többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével a többirányú figyelem, a hallás, az 
intonációs készség fejlődése 

−  Bevezetés a többszólamúságba: egy hallott szólamhoz saját szólam megszólaltatása tiszta 
intonációval    

FOGALMAK  
A korábban tanultak elmélyítése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

− A zenei elemek vizuális megjelenítése kézjelekkel 

− Zenei kérdés, válasz rögtönzése 

− Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dallami elemek 
felhasználásával 

− A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak 
alkalmazása a hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és 
meghallásának gyakorlására 

− TÉMAKÖR: 
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Ismeretek – Zenei írás, olvasás  3 óra   

ISMERETEK  

− Új ismeret: 1# 1 bé előjegyzés 

− A korábbi ismeretek mobilizálása: 

• Módosított és módosítójel nélküli szolmizációs hangok és törzshangok ismerete 
• A szolmizációs hangok és a zenei törzshangok közötti alapvető különbség 

értelmezése a tanult énekelt anyagokon 

• Tiszta, kis- és nagy hangközök (T1-T8) megfigyelése és megnevezése az énekelt és a 
zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan 

• Fél és egész hangos építkezés fogalmi ismerete 
• Kis és nagy terc szerepének fogalmi ismerete a dúr és moll jelleg hangzásában 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

− Rövid dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre 

− Gyakorlat szerzése a felismerő kottaolvasásban 

− A kottakép újonnan tanult elemeinek felismerése kottából a tanult énekelt és 
zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan 

FOGALMAK  
Minden korábbian szereplő fogalom. Továbbá: G-dúr, é-moll, F-dúr, d-moll 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

− A tanult zenei elemek vizuális megjelenítése 

− Zenei írás - olvasás a tanult ritmusokkal, dallamhangokkal 

− Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek 
felhasználásával 

− Kottaíráshoz alkalmas szoftverek használatának megismerése 

− A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása. 
 

Továbbhaladási feltételek: 
 

• 6 tanult dal éneklése, illetve  felismerése hanghordozóról 

• Régi  stílusú népdal; új stílusú népdal ismertetőjegyei; kvintváltás; ereszkedő és kupolás 
dallamvonal fogalmának ismerete 

• A tanult stílustörténeti korok megnevezése, a korszakok legfőbb ismertetőjegyeinek 
ismertetése 

• A tanult zeneművek rövid ismertetése ( zeneszerző , műfaj… )  

• 5 zenehallgatási mű felismerése hanghordozóról 

• a legelterjedtebb magyar népi hangszerek (pl. tekerő, duda, cimbalom, citera, doromb, 
furulya, tárogató, síp) ismertetése  

• A tanult ritmusértékek felismerése, a tanult dalok ritmizálása 

• A tiszta hangközök felismerése és megnevezése kottából 

• rövid dallam szolmizálása betűkottáról , ábc-s hangok megnevezése C-dóban 
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Vizuális kultúra 7. évfolyam 

7-8- évfolyam 

A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ 
vizuálisan értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti 
alkotások átélésében és értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos 
alakításában. Ez a cél a tanórai kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat 
meg a leghatékonyabban, azaz a tantárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói 
tevékenységen alapul.  

A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által 
létrehozott legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk 
hagyományos tárgykultúráját és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók 
érzelmi fejlesztésében, mely az őket körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk 
kialakításának fontos eszköze. Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók a magyar 
kultúrára büszkék legyenek, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez.  

További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes   vizuális 
kultúra legjelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük 
érdeklődés  a vizuális jellegű művészetek iránt. Váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az 
őket körülvevő XXI. század művészeti jelenségek befogadására. 

A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület, a képzőművészet, a vizuális 
kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra képezi. A vizuális nevelés szempontjából a 
képzőművészet részterület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó 
képalkotással, illetve befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az 
ember tervezett tárgyi és épített környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció pedig képekben, 
gyakran kép és szöveg egységében megjelenő, eleve kommunikációs célú képalkotással 
foglalkozik. E részterületek tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de minden 
iskolaszakaszban jelen vannak a tantervi követelményekben. A Nat alapelvei alapján a vizuális 
kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizuális megismerés, a közvetlen tapasztalatszerzés, 
az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében értelmezendő, és a tanulók ténylegesen 
megvalósuló alkotó munkáját szolgálja.  

A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak 
megfelelő szinteken játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása.  

Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotó tevékenységen 
keresztül a kéz finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési 
módok alkalmazása, a vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás 
szabadságának a kialakítása. Mindez segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy 
mennyiségű vizuális információ feldolgozásában, szelektálásában, s végül majd az önálló, 
mérlegelni képes szemlélet kialakításában. Jelen korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is 
figyelembe véve további cél a vizuális kommunikáció digitális kultúrához is köthető 
mindennapi formáinak, illetve az épített környezet és a tárgyi világnak a vizsgálata, valamint a 
környezetalakítás tudatosságának fejlesztése.  

A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális 
problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az 
örömteli, kísérletező, az élményekben gazdag, alkotó tevékenység közben bontakozhat és 
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teljesedhet ki, mely mind az egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak a motorja lehet. 
Lényeges elem mindezekben a motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói 
magatartás megteremtésére és a folyamatos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a 
tanulók önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása, 
amelynek az önálló és a társakkal együttműködő gyakorlati feladatmegoldásokban kell 
megjelennie és működnie a tanulók fejlesztése során. A vizuális nevelés a tanulók 
személyiségfejlesztésének rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre 
jellemző alkotva tanulás érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket, 
valamint önmagukkal szembeni igényességet kialakító hatása működik.  

A vizuális kultúra tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben 
megfogalmazott kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a 
vizualitás, úgy a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan 
nyerhető információk feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális 
elemzés, összehasonlítás, esetleg a tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése – 
kiváltképp a digitális kor vizuális dominanciája miatt – az információszerzés, a tanulás feltétele. 
A vizuális információszerzés rutinja különösen fontos az önálló tanulás szempontjából. A 
vizuális gondolkodás ugyanakkor nemcsak az információszerzést, hanem az információk 
feldolgozását és a gondolkodási folyamatokat is ösztönözheti (például gondolattérkép, 
modellalkotás), segítséget nyújtva különböző tanulási stílusok és stratégiák megtalálásában. 
Miközben a vizuális kultúra tantárgy változatos tevékenységei és fejlesztési technikái más 
műveltségi területeket is támogathatnak, olyan tanulási motivációt jelentenek, melyek 
érdekesebbé, izgalmasabbá és sikeresebbé tehetik a tanulók számára a tanulást. 

A kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók 
megismerjék és használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.  
A digitáliseszköz-használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást 
gyakorol a kommunikáció domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs 
formák értelmezése, értő és felelős használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében 
fejleszthető leginkább – a mindennapi életben és a munka világában is elengedhetetlen. A 
vizuális kultúra a művészeti nevelés olyan átfogó megközelítésére törekszik, melynek 
keretében sokféle önkifejezési forma (vizuális megjelenítés, beszéd, mozgás) gyakorlására van 
mód, ami a kommunikációs lehetőségek körét is tágítja.  

A digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális kommunikációs 
formákat használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, hogy segítse a 
digitális médiumok használatát, mind a közlés, mind a befogadás képességeinek fejlesztésével. 
A kreatív feladatmegoldás érdekében a tanulók digitálisan hozzáférhető információkat 
gyűjtenek, és életkori sajátosságaiknak megfelelően lehetőséget kapnak arra, hogy az egy-egy 
tananyagrész produktumát digitális formában készítsék el. Ezáltal megtanulják, hogy hogyan 
érdemes alkotó folyamatba építeni az elérhető és összegyűjthető információkat, és hogyan 
lehet felhasználni a technikai lehetőségeket. A digitális technika lehetőségeinek előre nem 
látható fejlődési iránya miatt legfontosabb éppen a változásokra reagálni tudó tanulói 
személyiség fejlesztése.  
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A megismerési folyamatok fontos eleme a 
vizuális megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a 
magasabb szintű gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása 
során mind a szabad alkotásban, mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó 
gondolkodást gyakorolhatja a tanuló, amikor végigjárja az információgyűjtés, -elemzés, -
értelmezés, az ötletelés, a tesztelés és az újraértelmezés szakaszait. Minden 
problémamegoldás esetében nagy jelentősége van a szabad asszociáción alapuló, divergens 
gondolkodási szakaszoknak, amelyet a vizuális kultúra tantárgy tanulása a nyitottság, az egyéni 
ötletek és a sajátos kifejezési megoldások bemutatásával és elfogadásával jelentős mértékben 
képes fejleszteni. 

A személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális 
kultúra tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és 
társas kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, 
ami segíti az önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos 
tevékenységi formák nagyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek 
kifejezéséhez, felismeréséhez és szabályozásához kapcsolódó készségek gyakorlása 
ugyanakkor szerepet játszik a társas viselkedésben is. A vizuális kultúra tantárgy – és ezen belül 
a kreatív problémamegoldás fejlesztésének – lehetősége, hogy csoportos együttműködésben 
valósuljon meg, azaz a feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle tudás megjelenítésével, 
mindenki közreműködésével és megelégedésével jöjjön létre. A csoportos együttműködésen 
alapuló alkotó vagy befogadó feladatmegoldásokban lehetőség van a különböző szerepek 
megtapasztalására, a közös döntések megvitatására és a konfliktushelyzetek megoldására, 
végül a legjobb megoldás érdekében a produktív tevékenység gyakorlására. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A vizuális 
kultúra tantárgy, a Művészetek műveltségi terület részeként, hagyományosan magába foglalja 
a műalkotások elemző vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet kultúraközvetítésben 
elfoglalt helyének hangsúlyozása. Cél, hogy kontextusba helyezze a művészettörténeti 
változásokat, különös tekintettel kulturális örökségünk jelentőségére, ugyanakkor a tantárgy 
feladata a kortárs kulturális jelenségek értelmezése is. A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók 
az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott legfontosabb képzőművészeti és 
építészeti alkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és díszítőművészetét, ezáltal 
büszkék legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez. A befogadó 
tevékenység aktív alkotótevékenységgel támogatva a kreativitásfejlesztés egyedülálló 
lehetőségeként működik. A kreatív gazdaság a világ leggyorsabban fejlődő ága, hisz a 
mindennapos kihívásokkal szemben mindig új megoldásokra van szükség. A vizuális kultúra 
tantárgy az alkotó feladataiban olyan megoldásra váró problémákat tud meghatározni, 
amelyek kreatív megoldásokra várnak, a megoldások pedig produktum formájában is 
bemutatásra kerülnek. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy leginkább 
a személyiségfejlesztésben betöltött feladata miatt képes a munkavállalói és vállalkozói 
kompetenciák fejlesztésére. A kreatív feladatmegoldás megköveteli az adott helyzet rugalmas 
kezelését, az innovatív ötletek, új megoldások megtalálását, a megoldás érdekében a 
helyzetek értékelését, majd a hatékony döntés céljából a kitartó mérlegelést és döntést. A 
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csoportos feladatmegoldások (például projektfeladatok) esetében a tanuló kipróbálhat 
ugyanakkor olyan együttműködéseket is, amelyekre a munka világában is szüksége lehet. 

 

A köznevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen, 
általánosan alapozó, vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű 
feladatának.  

A kerettanterv segíti e célok megvalósítását, adott iskolaszakaszokra és ciklusokra 
kijelölve a legfontosabb fejlesztési feladatokat, a tanterv témaköreire reflektáló tanári 
szabadság figyelembevételével. A kerettanterv fő tematikai egységei, témakörei a – vizuális 
kultúra részterületein alapuló – Nat-ban foglalt fő témakörök további részletezéseként 
alakultak ki. Minden témakör tartalmazza a megvalósításhoz szükséges óraszámajánlást, 
támaszkodik a Nat megadott tanulási eredményekre, és minden témakör fejlesztési feladatok 
és ismeretek, minimális fogalomkészlet megadásával konkretizálja az adott tanítási egység 
elvárható követelményeit. A tematikai egységek és meghatározott fejlesztési feladatok és 
ismeretek nem jelölnek időrendi sort, és nem azonosak egy-egy tanóra tananyagával, 
feladataival. Az egységek rugalmasan kezelhetők, a tanulásszervezés felépítésének logikája 
mentén történő saját igényű alkalmazás és az adott évfolyamra ajánlott óraszámjavaslatok 
figyelembevételével. A kerettantervi fejlesztési feladatok értelmezését ugyanakkor példák 
segítik, amelyek az adott követelmény pontosabb értelmezéséhez adnak ötleteket, illetve 
inspirálják a helyi tanterv vagy tanmenet tervezését. Egy-egy témakörnél megjelenő fogalmak 
iskolai feldolgozása természetesen az adott témakör fejlesztési feladataival összekapcsolva 
értelmezendő. Minden fejlesztési szakaszban és minden témakör esetében csak a belépő új 
fogalmak jelennek meg, de a már bevezetett fogalmakhoz kapcsolódó tudás elmélyítése és 
további felhasználása érdekében a fogalmak magasabb évfolyamokon az aktuális fejlesztési 
feladatoknak megfelelően, az iskola saját igényeinek, és a tanulók aktuális fejlettségi 
szintjének megfelelően ismételhetők. 

7–8. évfolyam 

A vizuális kultúra tantárgy feladata ebben az iskolaszakaszban is az, hogy a tanulók a vizuális 
művészet eszközeivel megismerhető világ jelenségeit megvizsgálják, értelmezzék, 
következtetéseiket az életkoruknak megfelelő szinten használják fel alkotó munkájukban. Az 
ebben az életkorban felerősödő mérlegelő gondolkodást, továbbá a személyes vélemények 
megjelenítését a vizuális kultúra tantárgy minden részterületén érdemes érvényesíteni. Itt 
jelenik meg a vizuális nevelés értékközvetítő és értékteremtő hatásának személyiségformáló 
ereje. A vizuális kultúra tantárgy kultúraközvetítő hatása a történeti korok művészetének 
alkotó jellegű megismerésében rejlik. A magyar művészet kiemelkedő alkotásainak 
megismerése erősíti a nemzeti önazonosságtudatot és a szociális kompetenciák fejlesztését is 
támogatja. A kamaszkorú tanulók szívesen versengenek egymással, kortársaik véleménye, 
elismerése látszólag fontosabb a szülők és pedagógusok elismerésénél, ezért a tárgy 
műveltségi anyagának elsajátítását érdemes felnőttekre szabott műveltségi játékok 
formájában motiválni.  A realitásigény erősödésével a tanulók érdeklődése erőteljesebben 
fordul a mindennapi vizuális jelenségek felé, így a tantárgy határozott célja a médiatudatosság 
fejlesztése, a fenntarthatóság, a környezettudatos szemlélet erősítése.  
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A technikai médiumok használatának túlsúlya miatt rendkívül fontos az újabb vizuális 
médiumok sajátosságainak megismertetése a tanulókkal és azok kritikai, mérlegelő 
használatának kialakítása bennük.  Ez az iskolaszakasz az, ahol a mozgóképek és a 
médiaszövegek értelmezése és megértése legalább olyan fajsúlyos kérdés, mint a divat, a 
szűkebb és tágabb környezet vizuális kultúrája, és az ebben megjelenő technológia. 

 

Az 7–8. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy heti és éves óraterve: 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

7.évfolyam 1 óra 36 óra 

8.évfolyam 1 óra 36 óra 

 

7. évfolyam 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Órakeret  

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 5 óra 

Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és 
reflexió 

5 óra 

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 4 óra 

Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének 
lehetőségei 

4 óra 

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 4 óra 

Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 6 óra 

Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 4 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 4 óra 

Összes óraszám: 36 óra 

Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 
Javasolt óraszám: 5 óra  

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, részletgazdagon 

szövegesen jellemez, bemutat; 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

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

egyénileg és csoportmunkában is; 
− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket 

összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, 
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 
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− tetszésítélete alapján alkotásokról információkat gyűjt, kifejezőerő és a közvetített hatás 
szempontjából csoportosítja, és megállapításait felhasználja más szituációban; 

− megfogalmazza személyes viszonyulását, értelmezését adott vagy választott művész 
alkotásai, társadalmi reflexiói kapcsán. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Adott vagy választott – klasszikus, modern, kortárs – művészettörténeti korban, stílusban 
készült alkotások, építmények összehasonlító, elemzéséből (pl. kora középkori és 
reneszánsz vagy barokk és XX-XXI. századi emberábrázolás, klasszikus és modern építészet 
anyaghasználata, figuratív és nonfiguratív ábrázolás a modern művészetben) származó 
tapasztalatok megfigyelése, elemzése (pl. stílusjegyek, kifejezőerő, hatáskeltés, 
anyaghasználat és funkció) és felhasználása az alkotás során. Az adott témához társított 
korszakra, stílusra jellemző elemek, karakter felhasználásával vagy hangsúlyozásával 
fantáziát, belső képeket, intuíciót felhasználó feladatok megoldása (pl. művek 
átdolgozása, parafrázis készítése, társasjáték, számítógépes játék tervezése, prezentáció, 
színházi, filmes látványterv, irodalmi, zenei illusztráció). 

− Különböző korból és kultúrából származó művek csoportosítása különböző szempontok 
(pl. műfaj, technika, kifejezőeszköz, tériség, mű célja) szerint. 

Fogalmak 
képzőművészeti műfaj, stíluskorszak, stílusirányzat, kortárs művészet, művészi kifejezés, 
parafrázis, vizuális napló, látványterv 

Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió 
Javasolt óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 
− elvont fogalmakat, művészeti tartalmakat belső képek összekapcsolásával bemutat, 

magyaráz és különböző vizuális eszközökkel megjelenít; 
− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat 

különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző 
helyzetekben a megoldás érdekében felhasználja; 

− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán  személyes 
módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 
alkalmazva megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Művészeti élmények (pl. zene, színház/mozgás, médiajelenség) vizuális megjelenítése, 
átírása különböző eszközökkel (pl. festés, kollázs, installáció, fotó, rövidfilm) önkifejező 
alkotásokban. A megjelenítés rövid szöveges értelmezése. 

− Elvont fogalmak (pl. hűség, szabadság, harmónia, zsarnokság, szorongás) változatos 
vizuális megjelenítésére műalkotások gyűjtése  (pl. tabló, prezentáció) egyénileg vagy 
csoportmunkában. A gyűjtemények bemutatása, vitatható műalkotások kapcsán az 
érvelés gyakorlása. 
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− Példaként korábban látott műalkotás stílusjegyeit felhasználva önálló alkotómunka más 
elvont fogalom megjelenítése céljából. 

− Adott alkotó (pl. Baldessari, Bacon, Caravaggio, Chagall, Csontváry, Dali, Escher, 
Giacometti, Giotto, Haring, Michelangelo, Modigliani, Monet, Moor, Munkácsy, 
Rembrandt, Shiota, van Gogh, Vasarely, Vermeer) vagy választott stílus (pl. bizánci, 
expresszionizmus, gótika, impresszionizmus, pop-art, reneszánsz, szürrealizmus) 
jellemzőinek, stílusjegyeinek összegyűjtése és a gyűjtött információk felhasználása játékos 
alkotó feladatokban (pl. műfaj vagy médium csere, életműbe illő „hamisítvány” kreálása, 
öltözet kollekció tervezése) 

− Adott látvány, tárgy együttes (pl. félhomály, ellenfény, alulnézet, letakart beállítás, 
felborult pad, kiborult kuka, kötél, tűzoltó kalapács, fél pár strandpapucs) vizuális 
ábrázolása (pl. fotó, rajz, festés, plasztika), majd a látvány kiegészítése, továbbgondolása 
választott vizuális alkotások (pl. Matisse: Csendélet kék asztalon, Moholy-Nagy: Q1 
Suprematistic, Munch: Sikoly, Vermeer: Geográfus,) képi elemeinek felhasználásával a 
személyes mondanivaló érdekében (pl. a felborult padtól megrémült lány, A geográfus 
csodálkozva vizsgálja a félhomályban a fél pár strandpapucsot)  

− A XIX-XX. századi magyar művészet legjelentősebb alkotásainak megismerése (Barabás, 
Borsos, Csontváry, Madarász, Munkácsy, Paál stb.), egy-egy alkotáshoz televíziós 
műveltségi vetélkedők stílusában változatos tesztkérdések írása egyénileg vagy 
csoportban. Egyéni felkészülés után a vetélkedő eljátszása 

Fogalmak 
vizuális átírás, kiemelés eszközei, fény- és színhatás, kontraszt, színkontraszt, enteriőr 

Témakör: Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei  
Javasolt óraszám: 4 óra  

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 
− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása 

során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, 
egyénileg és csoportmunkában is; 

− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes 
módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit; 

− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, 
figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Példák alapján a mozgókép működésének értelmezése (pl. időszervezés, 
képkivágás/kameramozgás, plán, hanghatás) majd kreatív alkalmazása összetett 
feladatokban (pl. storyboard készítése megadott képkockából kiindulva, rövidfilm 
készítése megadott fogalomból vagy fotóból kiindulva), mely a médium sajátos (nyelvi) 
működésének felismerését célozza meg. 

− Példák alapján a technikai képalkotó, digitális médiumok (pl. sajtófotó, híroldal, blog, 
filmetűd, klip, videóinstalláció) hétköznapi kommunikációs, továbbá személyes és művészi 
kifejező szándékának összehasonlítása. 
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Fogalmak 
címrend, tipográfia,  illusztráció, képaláírás, link, banner, kameraállás, kameramozgás 

Témakör: Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei  
Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 

generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg 
és csoportmunkában is; 

− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása 
során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, 
egyénileg és csoportmunkában is; 

− a helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során felhasználja a kép és szöveg, a 
kép és hang viszonyában rejlő lehetőségeket, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok képírási 
formáinak segítségével egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 
alkalmazva megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Példák alapján a tér és idő valós érzékelésének, látványának, törvényszerűségeinek 
megfigyelése és összevetése a különböző korok teret és időbeliséget ábrázoló, megjelenítő 
módjaival, (pl. ókori egyiptomi, középkor, reneszánsz, barokk, impresszionizmus, XX-XXI. 
század művészeti törekvései). 

− A tér, térbeliség (pl. kórházi folyosó, vágyott szoba, metróállomás) ábrázolása az egy 
iránypontos perspektíva szabályaival.  Az elkészült alkotások, rajzok kiegészítése (pl. 
személyes szöveggel, saját fotóval, képrészlettel, műalkotások szereplőivel). 

− A két iránypontos perspektíva szabályainak megismerése, alkalmazása szögletes testek 
rajzi megjelenítésében.  

− Egyméretű axonometria felhasználásával készült, irreális tereket bemutató műalkotások 
(pl. Vasarely, M.C. Escher, Orosz István művei) szerkezeti elvének megfigyelése után 
változatok önálló alkotása. 

− A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésének és kezdeti animációs filmek 
technikatörténeti hátterének megismerése után (pl. Muybridge, Lumiere, Funny faces) 
stop motion típusú animációs kisfilmek készítése csoportban. 

Fogalmak 
állókép, mozgókép, képes forgatókönyv, fázis, perspektíva, axonometria 

Témakör: Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 
Javasolt óraszám: 4 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 
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− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 
generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg 
és csoportmunkában is; 

− vizuális megjelenítés során használja a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés 
vizuális eszközeit, egyénileg és csoportmunkában is; 

− a helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során felhasználja a kép és szöveg, a 
kép és hang viszonyában rejlő lehetőségeket, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− nem vizuális információkat (pl. számszerű adat, absztrakt fogalom) különböző célok (pl. 
tudományos, gazdasági, turisztikai) érdekében vizuális, képi üzenetté alakít; 

− gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális eszközök segítségével 
prezentálja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Példák alapján a nyomtatott és online sajtó tervezésekor (pl. napilap, magazin, honlap) 
alkalmazott fontosabb figyelemvezető, kiemelő eljárások értelmezése (pl. címrend, 
betűméret, tipográfia, szöveg és képi illusztráció viszonya, képaláírás, linkek, hang-és 
képanyagok) és felhasználása játékos tervező feladatokban (pl. híroldal tervezése az 
osztály számára, saját profil tervezése) egyénileg és csoportmunkában. 

− Nem vizuális információk (pl. számszerű adat, absztrakt fogalom) különböző célok (pl. 
tudományos, gazdasági, turisztikai) érdekében vizuális, képi üzenetté alakítása (pl. rajz, 
festés, térbeli konstrukció, fotó, film, installáció, számítógépes infografika, fényjáték 
segítségével), és/vagy saját jelzésrendszer alkalmazásával (pl. szubjektív térkép, 
„hangulathőmérő”). 

− Különböző helyzetekben (tanulási, hétköznapi, utazási, fiktív, dramatikus) az adott 
szituációhoz, tartalomhoz, közlési szándékhoz és a személyes érdeklődéshez leginkább 
illeszkedő, kifejező és változatos vizuális eszközökkel prezentáció létrehozása, a 
gondolatok, tervek, vélemények, észrevételek bemutatásához (pl. tabló, képfolyam, 
diagram, digitális prezentáció). 

− Példák alapján direkt kommunikációs célok érdekében kép és szöveg vizuális és 
fogalmi/szöveges üzenetének tanulmányozása, azok egymást befolyásoló, módosító, 
erősítő, illetve gyengítő hatásának vizsgálata játékos feladatokban (pl. adott kép 
továbbgondolása különböző képaláírásokkal, „elromlott TV”: csak kép vagy csak hang 
alapján a szituáció reprodukálása). 

Fogalmak 
verbális és vizuális kommunikáció, közlési szándék, figyelemirányítás, kiemelés, sűrítés 

Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 
Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, részletgazdagon 

szövegesen jellemez, bemutat; 
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 
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− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket 
összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, 
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést 
végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, 
tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális eszközök segítségével 
prezentálja; 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket 
talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 
alkalmazva megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Tárgyak átalakítása, áttervezése meghatározott célok (pl. védelem, álcázás, stílusváltás) 
érdekében, a történeti korok és a modern design tárgyainak vizsgálatán keresztül. 
Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás segítségével (pl. metszetrajz, vetületi ábrázolás) a saját 
tervek megjelenítése szabadkézi rajzban. 

− Személyes tárgyak (pl. öltözék, fontos tárgyak, közvetlen otthoni környezet) elemzése és 
megjelenítése a személyes stílus bemutatása érdekében, tetszőlegesen választott 
eszközökkel (pl. stíluslap, divatrajz).  

− Lakóhelyének (vagy a magyar népművészeti tájegységek egyikének) jellemző 
díszítőmotívumait felhasználó, önállóan gyűjtött inspirációs forrás segítségével 
mintatervezés különböző léptékben, és a minta felhasználása a környezetalakításban (pl. 
festett faldekoráció tervezése a kiindulásként használt magyar tájegység közösségi tere, 
épülete számára). 

Fogalmak 
metszetrajz, vetületi ábrázolás, nézetek, tudatos anyaghasználat, divat, személyes stílus 

Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció  
Javasolt óraszám: 4 óra  

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést 

végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 
− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, 

tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 
− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket 

talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 
− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan 

alkalmazva megoldást talál. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Példák alapján épített terek, téri helyzetek (pl. klasszikus és modern épület, labirintus, 
térinstalláció) elemző vizsgálata különböző vizuális eszközökkel, a tér megjelenítésének 
(pl. 2D és 3D) lehetőségeivel kísérletezve (pl. 2D-ből 3D megjelenítés: pop-up technika, 
papírplasztika, makett készítése, 3D-ből 2D megjelenítés: épület fotói alapján alaprajz 
„rekonstrukció”). 

− A közvetlen környezet hasznos átalakítása érdekében konkrét probléma feltárása (pl. 
térhasznosítás az iskolaudvaron, szelektív szemétgyűjtés bevezetése, közösségi tér a 
településen), elemzése, a megoldás érdekében az ötletek vizuális rögzítése, majd a 
végleges megoldási javaslat kidolgozása, modellezése és bemutatása egyénileg és 
csoportmunkában. Az adott cél érdekében folyó tervezési folyamat lépéseinek 
dokumentálása. 

− Személyes tárgy (pl. fülhallgató, toll, telefontok) áttervezése a funkció megtartásával, 
ugyanakkor sajátos szempontok érvényesítésével (pl. abszurd vagy természet inspirálta 
formaalakítás, tárgy a távoli jövőből) a vizuális felmérésből származó elemző tapasztalatok 
(pl. mérés, információgyűjtés, ötletek vázlatos megjelenítése) alapján, a gazdaságos 
anyaghasználat érvényesítésével. 

Fogalmak 
építészeti elem, lépték, designgondolkodás, ergonómia, forma és funkció összefüggései. 

Minimum követelmények: 

•  Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. 
•  A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az 

alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében. 
•  Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok érdekében. 
•  Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő szándéknak 

megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazása. 
•  Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések egyszerű 

értelmezése. 
•  Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb következtetések 

megfogalmazása. 
•  Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 
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Dráma és színház 7. évfolyam 

A dráma és színház tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek 

célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a 

kreativitás fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése. A dráma és színház kreatív 

folyamata szolgálja a tanulók ön- és társismeretének gazdagodását, segíti az oldottabb és 

könnyebb kapcsolatépítést és kapcsolatfenntartást. 

A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, ezzel együtt különböző drámai 

és színházi kifejezési formák megismerését, alkalmazásuk elsajátítását és értelmezését 

szolgálják. A dramatikus tevékenység gyakorlása és tanulása hozzájárul az önazonosság 

erősítéséhez és a nemzeti, helyi vagy nemzetiségi közösségi tudat kialakításához. 

A dráma és színház tevékenységformáival való – a Nemzeti alaptanterv magyar nyelv és 

irodalom tantárgyra vonatkozó szemléletéhez igazodó – személyes találkozás révén a 

művészeti ág nyelve a tanulók sajátjává válik, és mindezek eredményeként kialakul bennük a 

művészettel élés, az értő befogadóvá válás alapvető igénye. 

A dráma és színház tevékenységei nagy szerepet játszanak a Nemzeti alaptantervben 

megfogalmazott valamennyi kompetencia fejlesztésében. 

Fejleszti a tanulás kompetenciáit, mert a tanuláshoz kapcsolódó sikeresség megélt élményként 

jelenik meg, mely más tárgyak tanulásához is pozitív megerősítést ad. 

Fejleszti a kommunikációs kompetenciákat, mert a dráma és színház keretei között sokféle 

önkifejezési forma (verbális, vokális, nonverbális) alkalmazására és gyakorlására van 

lehetőség, ami a kommunikációs lehetőségek körét a megszokotthoz képest erőteljesen 

kitágítja. A kommunikáció folyamatában a tanulók nyitottan, érzékenyen és kritikusan 

viszonyulnak mások véleményéhez, illetve konstruktív párbeszéd folytatására törekednek. 

Fejleszti a digitális kompetenciákat, hiszen a tanulók kezében lévő digitális eszközök a 

hétköznapi kommunikáció mindennapos eszközei, melyeket konkrét vagy szimbolikus 

tartalommal gyakran alkalmaznak kortárs élethelyzetekben. Emellett a dramatikus 

tevékenységek során a tanulók azonosítják a digitális környezet kínálta lehetőségeket és 

veszélyeket is, érvényesen foglalkozhatnak a magánszféra, a személyes adatok és a digitális 

identitás meglétével vagy hiányával, veszélyeztetésével vagy biztonságával. 

Fejleszti a matematikai, gondolkodási kompetenciákat, hiszen a dramatikus tevékenységek 

folyamán és következtében a tanuló motivált a problémák azonosítására, a kérdések 

megfogalmazására, a bizonyítékok keresésére és értékelésére, a logikus érvelés alkalmazására, 

a következtetések levonására, és megalapozott információkra, tényekre és bizonyítékokra 

támaszkodó döntésekre törekszik. Ugyanakkor a dráma és színház tevékenységei teret adnak a 

szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak is, a fantázia, kreatív 

megközelítések szabadságának, melyek szintén nagy szerepet játszanak a gondolkodás 

fejlesztésében. 

Fejleszti a személyes és társas kapcsolati kompetenciákat, hiszen a tantárgy tanulásának 

jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, ami segíti az önismeret, a reális 

önértékelés kialakulását, ugyanakkor a csoportos együttműködésben, közös cél érdekében zajló 

munka erősíti az érdekérvényesítés és az alkalmazkodás dinamikus egyensúlyában zajló 

konfliktusmegoldások folyamatát. 

A tantárgy sajátosságai miatt nagyban fejleszti a kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és 

kulturális tudatosság kompetenciáit, hiszen a tárgy tanulása során a tanuló olyan készségeket 

sajátít el, amelyek magukban foglalják gondolatok, tapasztalatok és érzések befogadását és 

kifejezését a művészetek és más kulturális kifejezésmódok széles körében. 

Végül a személyiségfejlesztésben betöltött szerepe miatt fejleszti a munkavállalói, innovációs 

és vállalkozói kompetenciákat is. 
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A dráma és a színház tantárgy értékelésénél a Nat irányelveivel összhangban az iskola 

választhat a fejlesztő, tanulást támogató és az összegző-minősítő eszközök használata között. 

Fontos, hogy a tanulóval szemben támasztott elvárások egyértelműek legyenek, már a tanulási 

folyamat elején ismertté váljanak. Minden tanuló önmagához, saját fejlődési útjához mérten 

értékelendő. A tevékenységek értékelésében meghatározó szerepet kell kapnia a tanulói 

önértékelésnek, a társértékelésnek és a csoportos értékelési formáknak, fejlesztve ezzel a tanuló 

reflektivitását és érzelmi, szociális intelligenciáját. Az iskola ennek érdekében dönthet úgy, 

hogy elsősorban vagy kizárólag fejlesztő, tanulást támogató (pl. szöveges vagy egyes 

dramatikus formákra támaszkodó) értékelést alkalmaz. 

A dráma és színház tantárgy a felső tagozat valamely évfolyamán heti egy órában kötelezően 

választandó, valamint a 11. évfolyamon a művészetek tantárgy keretében önálló tárgyként is 

választható. A dráma és színház tantárgy szervezése megvalósulhat projektnapok, témahét vagy 

tematikus hét keretében, továbbá tömbösítve  

7–8. évfolyam 

A dráma és színház tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amely 

interakciókon keresztül, játék, cselekvés és tapasztalat útján éri el célját, a dramatikus 

tevékenységben megvalósuló tanulást. 

A dráma és színház eszközeinek megismerése és kreatív alkalmazása segíti a tanulók személyes 

megnyilvánulását, az önbizalom megteremtését, kapcsolatteremtő képességének 

kibontakoztatását. Szolgálja a tanulók beszédfejlesztését, mozgásfejlesztését, önkifejezését, ön- 

és társismeretének gazdagodását. Szerepet játszik a koncentráció, a figyelemösszpontosítás, a 

térbeli tájékozódás, az érzékelés fejlesztésében, az együttműködési készség kialakításában. 

A dramatikus tevékenységekben, a játékokban, a problémaközpontú tematikus 

foglalkozásokban való cselekvő részvétel során megélt egyéni és közösségi élményeken 

keresztül fejlődnek a tanulók alkotó és befogadó, valamint kommunikációs és szocializációs 

készségei, képességei. 

A tárgy fejlesztési feladatai és ismeretei elsősorban tevékenység-központú, komplex gyakorlati 

képzés során sajátíthatók el. Ezért a tematikai egységekhez időkeretek csak ajánlatként 

határozhatók meg. A feltüntetett témakörök és fejlesztési feladatok megjelenése átfedi egymást, 

a tagolás csak a könnyebb áttekinthetőséget szolgálja, a tanterv óraszámajánlásai az éves 

összóraszám vonatkozásában nyújtanak tájékoztatást. A kerettanterv összességében az adott 

iskolaszakaszokra fogalmazza meg a fejlesztési feladatokat és ismereteket a hozzárendelt 

óraszámokkal. A témakörök, illetve a fejlesztési feladatok és ismeretek nem sorrendben, hanem 

a korosztály és a csoport adottságainak, képzettségének megfelelően, a szaktanár döntése 

alapján, akár integrált formában, ugyanazon tevékenységek keretében is feldolgozhatóak; egy 

fejlesztési feladat pedig több tevékenység során is vizsgálható. 

Az 7–8. évfolyamon a dráma és színház tantárgy heti fél-fél óra kötelező óraszámmal 

rendelkezik, emellett a szabad órakeret terhére további óraszámban, illetve más tantárgyakba, 

tanulási területekbe integráltan, esetleg moduláris formában jelenhet meg. 
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A 7–8. évfolyamon a dráma és színház tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt és megvalósuló 

óraszám 

Szabályjátékok, népi játékok 7 

Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, 

mozgással, tánccal) 

4 

Rögtönzés 5 

Saját történetek feldolgozása 5 

Műalkotások feldolgozása 3 

Dramaturgiai alapfogalmak 3 

A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás, 

tánc) 

2 

Színházi műfajok, stílusok 2 

Színházi előadás megtekintése 3 + 2 

+ 2X1 óra: témahetek  

Összes óraszám: 36 

Témakör: Szabályjátékok, népi játékok 

Óraszám: 7 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− felfedezi a tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságait és összefüggéseit; 

− megfigyeli, azonosítja és értelmezi a tárgyi világ jelenségeit; 

− felidézi a látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatásokat; 

− kitalál és alkalmaz elképzelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatásokat; 

− tudatosan irányítja és összpontosítja figyelmét a környezete jelenségeire; 

− koncentrált figyelemmel végzi a játékszabályok adta keretek között tevékenységeit; 

− megfigyeli, azonosítja és értelmezi a környezetéből érkező hatásokra adott saját válaszait; 

− értelmezi önmagát a csoport részeként, illetve a csoportos tevékenység alkotó 

közreműködőjeként. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Beszéd- és légzéstechnikai gyakorlatok (a hangsúly-, a beszédtempó- és a 

hangmagasságváltásra épülő gyakorlatok) 

− A látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatások felidézése 

− Koncentrációs és lazítógyakorlatok az ismert gyakorlatok formai nehezítésével, illetve új 

gyakorlatok megismerésével 

− A figyelem összpontosítása és tudatos irányítása a környezet jelenségeire 

− Térérzékelést, tájékozódást, koordinációt, egyensúlyérzéket fejlesztő gyakorlatok 

− A tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságainak és összefüggéseinek felfedezése 

− Csoportépítő játékok 

Fogalmak 
beszédtechnika, légzéstechnika, hangerő, hangmagasság, hangterjedelem, hangszín, 

hanglejtés, beszédtempó, beszédritmus, szünettartás, testtartás, gesztus, mimika, tekintet, 

koncentráció, lazítás, egyensúly, koordináció, térhasználat, együttműködés 

Javasolt tevékenységek  
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− A kifejező közlés technikai alapjainak elsajátítása – artikulációs gyakorlatok, tempó-, 

hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok (pl. beszédre késztető játékok, hanggyakorlatok)  

− Beszédgyakorlatok szavakkal, szókapcsolatokkal, mondatokkal; beszédgyakorlatok 

egyszerű, könnyen tanulható szövegekkel  

− Nem verbális kommunikációs játékok: beszéd nélküli gyakorlatok egész csoportban 

különféle kommunikációs helyzetekben, kis csoportokban és párosával 

− Koncentrációs gyakorlatok a figyelem irányítására, a mozgás koordinációjára, az 

együttműködésre, az egymáshoz igazodásra csoportos és páros formákban  

− A térérzékelést, a térbeli tájékozódást, a mozgáskoordinációt fejlesztő egyszerűbb 

gyakorlatok 

− Az egész csoport együttműködését igénylő játékok 

Témakör: Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, mozgással, tánccal) 

Óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− fejleszti az együttműködésre és a konszenzus kialakítására irányuló gyakorlatát; 

− adekvát módon alkalmazza a verbális és nonverbális kifejezés eszközeit; 

− felfedezi a tárgyi világ kínálta eszközöket, ezek művészi formáit (pl. a bábot és a maszkot); 

− használja a tér sajátosságaiban rejlő lehetőségeket; 

− felfedezi a feszültség élményét és szerepét a dramatikus tevékenységekben; 

− felismeri a helyzetek feldolgozása során a szerkesztésben rejlő lehetőségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Az együttműködésre és a konszenzus kialakítására irányuló gyakorlat fejlesztése 

− A verbális és nonverbális kifejezés eszközeinek adekvát módon történő alkalmazása 

− A tér sajátosságaiban rejlő lehetőségek figyelembevétele a dramatikus játékokban 

− A tárgyi világ kínálta eszközök, és ezek művészi formáinak (pl. a báb és a maszk) 

alkalmazása a dramatikus játékok során 

− A feszültség élményének és szerepének felfedezése a dramatikus tevékenységben 

− Kommunikációs játékok 

− Interakciós játékok 

Fogalmak 
drámajáték, kommunikáció, interakció 

Javasolt tevékenységek 

− Csoporton belüli kommunikációt és együttműködést erősítő játékok 

− Megadott témára, címre alkotott állóképek, képsorozatok 

− Egyszerű szituációk megjelenítése különféle eszközrendszerek használatával (pl. 

némajáték, számsorok, halandzsa) 

− Bábos, maszkos formák használata a szerepbelépés elősegítésére, illetve a játéklehetőségek 

kitágítására 

Témakör: Rögtönzés 

Óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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− az alkotótevékenység során használja a megismert kifejezési formákat; 

− felfedezi a szerepbe lépésben és az együttjátszásban rejlő lehetőségeket; 

− felismeri és alapszinten alkalmazza a kapcsolat létrehozásának és fenntartásának 

technikáit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A szerepbe lépésben és az együttjátszásban rejlő lehetőségek felfedezése  

− A kapcsolat létrehozási és fenntartási technikáinak alapszinten történő alkalmazása 

− Rögtönzéses gyakorlatok közösen egyeztetett karakterek szerepeltetésével 

− Rögtönzés közösen választott témára, a tanár által megadott szervezési formában 

− A rögtönzés értelmezése, megvitatása 

− A rögtönzésre épülő alkotótevékenység során a megismert kifejezési formák alkalmazása 

Fogalmak 
szituációk alapelemei, szerep, szerepbe lépés, típusok ábrázolása 

Javasolt tevékenységek 

− Rögtönzés a tanár által megadott témák vagy fogalmak alapján 

− Rögtönzés a tanulók által közösen kidolgozott cselekményvázra (jelenetvázra) építve 

− Szituációs játékok a szereplők jellegzetes vonásainak megadásával, befejezetlen történetre 

− Nem verbális kifejezőeszközökre építő rögtönzések (pl. témára, fogalomra, mozdulatra, 

hangeffektusokra, tárgyakkal)  

− Feszültségteli hétköznapi helyzetek megjelenítése és közös értelmezése; a szereplők 

cselekvési lehetőségeinek keresése (célok, szándékok, gátak vizsgálata) 

− Rögtönzés a megismert kifejezési formák alkalmazásával 

Témakör: Saját történetek feldolgozása 

Óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megkülönbözteti és alapszinten alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat; 

− értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző dramatikus 

tevékenységek révén; 

− felismeri és megvizsgálja a problémahelyzeteket és azok lehetséges megoldási alternatíváit; 

− alkalmazza a tanult dramatikus technikákat a helyzetek megjelenítésében. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Történetek (látott, hallott, olvasott, a tanár által hozott, a tanulók élményeiből építkező) 

dramatikus feldolgozása 

− A kiscsoportos dramatikus tevékenységben a vizsgált tartalmakhoz a tanulók önálló 

döntései alapján formai megoldások társítása 

− Történetek, élmények dramatikus feltárása során a tanár és a tanulók által közösen választott 

bábos, zenés vagy mozgásos elemek alkalmazása 

− Történetek, döntési helyzetek értelmezése, megvitatása 

Fogalmak 
forma és tartalom, feszültség, hatás, döntési helyzet 

Javasolt tevékenységek 

− Spontán beszédre késztető gyakorlatok (pl. közös mondandó, történetgazda) 

− Feszültségteli jelenetek felidézése kiscsoportos rögtönzések formájában 
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− Közös történetalkotás feszültségteli jelenetekre építve 

− Analóg történetek alkotása, analóg helyzetek dramatikus feldolgozása 

− A távolítás egyéb technikáinak alkalmazása (pl. a megfordítás vagy a szerepcsere 

lehetőségeinek alkalmazása) 

− A szereplő sokszorozása adta lehetőségek kibontása, alkalmazása (pl. a szereplő és a belső 

hangok külön választása) 

− Távolítás más művészeti területek formanyelvének alkalmazásával 

Témakör: Műalkotások feldolgozása 

Óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző dramatikus 

tevékenységek révén; 

− felismeri és megvizsgálja a problémahelyzeteket és azok lehetséges megoldási alternatíváit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A látott-hallott-olvasott történetek különböző dramatikus tevékenységekkel történő 

értelmezése 

− Irodalmi művekben megjelenő döntési helyzetek elemzése, feldolgozása dramatikus 

tevékenységekkel (pl. balladák, mesék, elbeszélő költemények, mítoszok, mondák, kortárs 

irodalmi alkotások, a tanulókat érdeklő konfliktushelyzetek, emberi problémák alapján) 

− Az irodalmi művekben megjelenő döntési helyzetek lehetséges megoldási alternatíváinak 

felismerése és vizsgálata különféle dramatikus tevékenységekkel 

− Dramatikus improvizációk irodalmi művek vagy (nép) hagyomány felhasználásával 

− Különböző irodalmi vagy művészeti alkotások (pl. zene, képzőművészet, film, fotó, 

iparművészet) játékon, megjelenítésen keresztül történő megközelítése 

Fogalmak 
fény-árnyék, hangsúlyos pontok, kontraszt, forma, méretarány, ritmus a művészetben, tempó, 

harmónia, diszharmónia 

Javasolt tevékenységek 

− Ritmusjátékok a műelemzésben 

− Különböző művészeti alkotások maszkos, bábos és/vagy mozgásos, táncos dramatikus 

tevékenységekkel történő megközelítése 

− Különböző karakterek kifejezése, jellemzése mozgással, tánccal 

− Művészi szövegrészletek, a (nép) hagyomány szövegeinek és/vagy más elemeinek 

felhasználása különböző dramatikus tevékenységekben 

Témakör: Dramaturgiai alapfogalmak 

Óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megkülönbözteti és alapszinten alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat; 

− felismeri és azonosítja a dramatikus szituációk jellemzőit (szereplők, viszonyrendszer, 

cél, szándék, akarat, konfliktus, feloldás). 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A szerep alapelemeinek (funkció, karakter, viszonyok) felismerése és alkalmazása 

dramatikus játékok során 

− A cselekmény alapelemeinek (téma, történet, cselekmény, esemény) felismerése és 

alkalmazása dramatikus játékok során 

− A dramatikus szituációk alapelemeinek (szereplők, hely, idő, viszonyrendszer, probléma) 

felismerése és azonosítása 

Fogalmak 
szerep, funkció, karakter, viszony, téma, történet, cselekmény, cselekményszál, esemény 

Javasolt tevékenységek 

− Szerepjátékok megadott dramaturgiai szerkezetekre 

− Közös történetépítés dramatikus eszközökkel 

− A felépített és megjelenített történetek dramaturgiai szempontú elemzése 

Témakör: A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás, tánc) 

Óraszám: 2 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− felfedezi a kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő erejét; 

− felismeri és azonosítja a dráma és a színház formanyelvi sajátosságait a látott 

előadásokban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A szöveg megjelenési formái a színpadon 

− A kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő erejének felismerése 

− A színház akusztikus kifejezőeszközei (élő zene, zörej stb.) 

− A színházi vizualitás eszközei (díszlet, jelmez, fény stb.) 

− Bábhasználat, bábszínház 

− Mozgás és tánc a színpadon 

Fogalmak 
dialógus, monológ, élő zene, hangeffekt, díszlet, jelmez, fényeffekt, báb, maszk, árnyjáték 

Javasolt tevékenységek 

− Hangra, zörejre, ritmusra, zenére épülő dramatikus tevékenységek 

− Kísérletezés a színházi vizualitás eszközeivel dramatikus tevékenységek során 

− Dramatikus tevékenységek berendezési tárgyakkal, kellék- és jelmezhasználattal 

− Kapcsolatfelvétel, dialógus, monológ szöveges, mozgásos, táncos, maszkos, bábos 

tevékenységekben 

− A színházi kifejezőeszközök használatának értelmezése – kis- és nagycsoportos formákban 

és/vagy dramatikus tevékenységekben 

Témakör: Színházi műfajok, stílusok 

Óraszám: 2 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− felismeri és azonosítja a dráma és a színház formanyelvi sajátosságait a látott 

előadásokban. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Alapvető színpadi műfajok felismerése és megkülönböztetése 

− Alapvető színpadi műfajok jellemző jegyeinek elkülönítése és egyes elemeinek alkalmazása 

saját játékokban 

− A színházi előadások formanyelvi jellemzőinek felismerése és azonosítása a látott 

előadásokban 

− Egyszerűbb stílusgyakorlatok 

Fogalmak 
tragédia, komédia, vígjáték, bohózat, színmű, opera, táncjáték, stílus 

Javasolt tevékenységek 

− A komikus jelenetek jellemzőinek vizsgálata dramatikus tevékenységekkel 

− A zene, az ének színpadi alkalmazásának lehetőségei dramatikus tevékenységekben, és 

ennek megfigyelése színpadi munkában 

− Szöveges, mozgásos, bábos stílusgyakorlatok 

− Paródia-játékok a megismert műfajokhoz és stílusokhoz 

− A színházi műfajok, stílusok értelmezése – kis- és nagycsoportos formákban és/vagy 

dramatikus tevékenységekben 

Témakör: Színházi előadás megtekintése 

Óraszám: 3 +2 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− felfedezi a színházi kommunikáció erejét; 

− felismeri a színházi élmény fontosságát; 

− a színházi előadást a dramatikus tevékenységek kiindulópontjául is használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Előadástípusok és műfajok alapvető jellemzőinek felismerése 

− A tanár és a tanulók által közösen választott típusú és műfajú színházi előadás megtekintése 

− A színházi kommunikáció erejének felfedezése 

− A színházi élmény fontosságának felismerése  

− Élmények megfogalmazása irányított beszélgetés keretében 

− Élmények feldolgozása dramatikus tevékenységformák segítségével 

− A színház közösségi feladatai, funkciói 

Fogalmak 
színjáték, színpad, színész, néző, szervezési feladatok 

Javasolt tevékenységek 

− A közösen látott előadás megbeszélése, megvitatása, értelmezése – kis- és nagycsoportos 

formákban és/vagy dramatikus tevékenységekben 

− A színpad összetett hatásrendszerének vizsgálata 

− A szereplők és a történet színpadi ábrázolásának értelmezése 

− A színpadi térformáknak és használatuk következményeinek vizsgálata 

− A zene, a mozgás és a tánc színpadi szerepének, hatásának értelmezése 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 

1) Általános követelmények 
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➢ A tanórákon a felszerelése hiánytalan, tiszta, az eszközökre vigyáz. 

➢ Az óra menetét követi, részt vesz a játékokban, feladatokban, projektekben. 

➢ Együttműködésre törekszik. 

➢ A naponta adódó kommunikációs helyzetekben a szociális szerepének és a helyzetnek      

megfelelően viselkedik.  

➢ Udvariasan teremt, zár kapcsolatot, figyelmeztetésre korrigálja a hibákat.  

➢ Sérelmét, véleményét higgadtan, pontosan fejti ki. 

➢ Udvariasan kér segítséget, tudakozódik. 

➢ Beszélgetés közben a felnőtteket és a gyerekeket figyelmes meghallgatja. 

 

2) Tantárgyi követelmények 

➢ Fel tudja idézni a játszott szabályjátékokat, népi játékokat, emlékszik azok menetére. 

➢ Képes nem verbális kommunikációval üzeneteket, érzéseket közvetíteni. 

➢ Képes rögtönözni adott témára és szervezési formában.  

➢ Eszközökkel / bábokkal dramatikus játékot előad, rögtönöz. 

➢ Egyszerű szituációkat megjelenít különféle eszközrendszerek használatával (pl. 

némajáték, számsorok, halandzsa) 

➢ Vannak ötletei történetek dramatikus feldolgozására.  

➢ Képes nézőpontváltásra, szerepcserére – távolításra. 

➢ Irodalmi művekben megjelenő döntési helyzeteket elemez. 

➢ Meglátja a ritmus, zene, tánc és a mű üzenete közti kapcsolatot, meglátásait 

megfogalmazza.  

➢ Ismeri, röviden meg tudja határozni az alapvető dramaturgiai fogalmakat: szerep, 

funkció, karakter, viszony, téma, történet, cselekmény, cselekményszál, esemény. 

➢ Képes kapcsolatfelvételre dialógus, monológ szöveges, mozgásos, táncos, maszkos, 

bábos tevékenységekben. 

➢ Ismeri, röviden meg tudja határozni az alapvető színházi fogalmakat: tragédia, komédia, 

vígjáték, bohózat, színmű, opera, táncjáték, stílus, színjáték, színpad, színész, néző, 

szervezési feladatok 

➢ Tud mesélni a közösen megtekintett színházi előadásról.  
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Technika és tervezés 7. évfolyam 

A technika és tervezés tantárgy a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján 

történő ismeretszerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tanórákon megvalósuló 

kreatív tervező és alkotó munka, a hagyományos kézműves és a legmodernebb digitális 

technológiák felhasználásával. A tantervben kiemelt szerepet kap a tanulni tudás, az 

alkalmazás, a problémamegoldáson alapuló alkotás. Ezt szolgálják a kínált tevékenységek, a 

nevelés, a kompetenciafejlesztés és a műveltségtartalom leírt rendszere, az egyes elemek 

arányos megjelenítése. 

A technika és tervezés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 

alábbi módon fejleszti: 

A kommunikációs kompetenciák: A tantárgy tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit 

megoszthatja társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A 

tanórákon a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési készségeit 

fejlesztve lehetősége nyílik építő jellegű párbeszédre. Kiemelt jelentőségű a szaknyelv 

használata, a szakkifejezések helyes és szakszerű alkalmazása. Ezzel párhuzamosan – a 

tananyag jellegéből adódóan – a tanuló vizuális kommunikációs kompetenciái is fejlődnek. 

Megtanul rajz, ábra, műszaki leírás alapján építeni, tárgyakat kivitelezni, terveit rajzban 

bemutatni, szóban fogalmazni, előadni. A tantárgy technikatörténeti ismeretei hozzájárulnak a 

régi korok – esetleg tájegységenként eltérő – elnevezéseinek megismeréséhez és 

elsajátításához, amin keresztül bemutatható a gyakorlati tevékenységhez kapcsolódó 

nyelvhasználat gazdagsága, árnyaltsága és a tájnyelvi értékek. 

A digitális kompetenciák: A tantárgy olyan értékrendet közvetít, melynek szerves része a 

környezet folyamatos észlelése, az információhoz jutás, az információk értékelése, beépülése a 

hétköznapokba. A tanuló elsajátítja az alapvető technikákat ahhoz, hogy az információ 

hitelességét és megbízhatóságát értékelni tudja. A technika és tervezés a különböző 

tevékenységek, munkafolyamatok, technológiák algoritmizálásával támogatja a digitális 

tervezői kompetenciákat, hozzájárul a rendszerszintű gondolkodáshoz. A tantárgy tanítása 

során kiemelt fontosságú a vizuális szemléltetés, és speciális lehetőségeket nyújt a különféle 

digitális tervezőprogramok felhasználása számára. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A technika és tervezés a természettudományos 

tantárgyak – környezetismeret, természettudomány 5–6. évfolyam – előkészítésében, valamint 

azok bevezetését követően a tanult ismeretek szintetizálásában és gyakorlati alkalmazásában 

tölt be fontos szerepet. A célok eléréséhez széles körű, differenciált tevékenységrendszert 

alkalmaz, mellyel megalapozza a tanulók természettudományos és műszaki műveltségét, segíti 

a mindennapi életben felmerülő problémák megoldását. A tanuló az anyaghasználat, az 

eszközök, a technológiák fejlődésének követésével, a változások hatásainak elemzésével 

értékeli környezete állapotát, életvitelét.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy változatos tevékenységeken 

keresztül ad lehetőséget a praktikus feladatmegoldó képesség fejlesztésére, valamint a kedvelt, 

sikerélményt nyújtó tevékenységi területek azonosítására, ezzel segítve a tanuló pályaválasztási 

döntését is. A tanuló a másokkal közösen végzett csoportos gyakorlati alkotótevékenységek 

révén szerez tapasztalatot a csoporttagokkal tervezett együttműködés kialakításának 

lehetőségeiről és a csoporton belüli vezetői, illetve végrehajtói szerepekről. 

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

tanulóban az iskolai tevékenysége során erősödik a cselekvő tudatosság, amely hozzájárul a 

munkára vonatkozó igényességhez, az életvitel aktív alakításához, fejlesztéséhez. A kreatív 

alkotás készségei tekintetében fejlesztési lehetőséget biztosít a különböző tárgyak és 

működőképes eszközök tanulói tervezése. Az emberek mindennapi életet átalakító jelentős 
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technikai találmányok történetének és emberi életre gyakorolt hatásának megismerése 

hozzájárul a kulturális tudatosság fejlesztéséhez. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tantárgyi keretekben végzett 

tevékenységek elősegítik, hogy a tanulók számára olyan munkavállalói és vállalkozói 

készségek fejlesztésére nyíljon lehetőség, mint a tervezés, szervezés, irányítás, tapasztalatok 

értékelése, kockázatfelmérés és kockázatvállalás, az egyéni és csapatmunkában történő 

munkavégzés, felelősségvállalás. Ezek a készségek alapvető alkalmazkodási lehetőséget 

biztosítanak a szakmák gyorsan változó világában történő eligazodáshoz. A tevékenységek 

során szerzett munkatapasztalat hozzájárul a pályaválasztási önismeret, a továbbtanulási és a 

szakmaválasztási célok kirajzolódásához, valamint az élethosszig tartó tanulás mint 

szükségszerűség és érték felismerésének megalapozásához. 

Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének 

kialakítása, a cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása. A tanulók a tanulási folyamat 

során használható (működő, megehető, felvehető stb.) produktumokat hoznak létre valódi 

anyagokból, ezekhez az adott életkorban biztonságosan használható szerszámokat, eszközöket 

alkalmazva.  

A tantárgy sajátossága, hogy a tanórai tevékenység gyakorlatközpontú; kiemelkedő jellemzője, 

hogy a tanulási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken túlmutató tudásalkalmazás, 

ezért az értékelés elsősorban az alkotó folyamatra, a munkavégzési szokásokra, az elkészült 

produktumra irányul, és jelentős szerepet kap benne az elért sikerek, eredmények kiemelése, a 

pozitív megerősítés.  

A tantárgy tanulása és tanítása során célszerű alkalmazni azokat a közismereti tárgyak tanulása 

során elsajátított ismereteket, amelyek segíthetnek a mindennapi életben felmerülő problémák 

megoldásában. Olyan cselekvőképesség kialakítása a cél, amelynek mozgatója a felelősségérzet 

és az elköteleződés, alapja pedig a megfelelő autonómia és nyitottság, megoldási komplexitás. 

A tantárgy struktúrájában rugalmas, elsősorban cselekvésre épít és tanulócentrikus. A 

megszerezhető tudás alkalmazható, s ezzel lehetővé teszi a mindennapi életben használható és 

hasznos készségek kialakítását és a munka világában való alkalmazását. 

A technika és tervezés tantárgy tanterve négy modult kínál, melyekből az iskola kiválaszthatja 

és a helyi tantervébe illesztheti a sajátosságaihoz illő, a tanulók érdeklődésének leginkább 

megfelelő tantervi tartalmakat tartalmazó modul tantárgyat. 
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MODUL „B”: Háztartásökonómia – életvitel technológiái 

A technika és tervezés tantárgy „B” Háztartásökonómia – életvitel technológiái moduljának 

tengelye az önellátás, a másokról történő gondoskodás. Középpontja a család, melynek 

hétköznapjait jelentősen befolyásolja a családellátó tevékenységek megvalósulásának 

színvonala. A modul tananyagának témaköreibe a négy fő családellátó tevékenység 

szerveződik: gazdálkodás és munkamegosztás; otthonteremtés; táplálkozás és táplálás; 

textiltechnika és ruházkodás.  

A hagyományokat és értékeket megőrző tartalom kiegészül a XXI. században elvárt 

tudástartalmakkal. Ennek összetevői magukban foglalják mindazt, amelynek segítségével 

érthetővé válik és fenntarthatóan tanulható a környezet szervezett átalakítása, fejlesztése, 

megismerhető a tudományok eredményeinek felhasználása, a korszerű eszközök használata, az 

emberi és gépi munkával végzett tevékenység. A tudás elsajátításának elválaszthatatlan részét 

képezi az ember környezetátalakító tevékenységének, felelősségének megismerése, megértése, 

az ehhez kapcsolódó erkölcsi és etikai kérdések feltárása, az etikus magatartás kialakítása. 

A tanórákon megvalósuló aktív tanulási folyamatban, komplex alkotótevékenységek útján 

sajátítják el a tanulók a sikeres önellátó, családellátó tevékenységhez szükséges praktikus 

ismereteket. Ezért a modult azok az intézmények tudják eredményesen alkalmazni, ahol 

rendelkezésre áll háztartástan szaktanterem, mely helyet, teret és eszközkészletet biztosít 

kiscsoportos munkáltatásra ételkészítés és textilmunkák végzése során.  

A gyerekek megélik az alkotó munka örömét az egyéni vagy közös tevékenységek során. 

Büszkék alkotásaikra, a létrehozott produktumokra. Az esetleges sikertelenséget lehetőségként 

élik meg, kreatívan továbbfejlesztik alkotásaikat. Saját felelősségüket felismerik, megélik 

egészségük megőrzésében. Konfliktuskezelési technikájuk kialakul, fejlődik, tudatossá válik. 

Szabálykövető magatartásuk segíti a rendeltetésszerű, balesetmentes szerszám- és 

eszközhasználatot. 

A tanulóknak a társas tanulási tevékenységek során lehetőségük nyílik érzelmeik hiteles 

kifejezésére, az empátiára, a kölcsönös elfogadásra. A döntéshozatal során ismereteiket 

alkalmazzák, mérlegelnek, rugalmasság jellemzi őket álláspontjuk változtatására. A közös 

döntés mentén tevékenykednek. Korrekciót hajtanak végre hibás döntés, tévedés 

felismerésekor. Munkatevékenységekben a gyerekek megtapasztalják saját képességeiket, 

korlátaikat, fejlődési lehetőségeiket. 

A munkavégzés során szabálykövető, kooperatív magatartás jellemzi a tanulókat. Ismerik 

ennek jelentőségét a munka biztonságának, eredményességének vonatkozásában. Felelősséget 

vállalnak az elvégzett munkáért. A csapatban betöltött szerepük szerint vesznek részt komplex 

probléma megoldásában. Együttműködőek, együttérzőek, képesek szerepet váltani. Vezető 

szerepben felelősség és empátia jellemzi őket, nyitottak a társak ötleteire, igényeire. 

 

A tanulók fogyasztói döntéseit, magatartását, életvitelét környezet- és egészségtudatos 

ismereteik, attitűdjeik irányítják. Különbséget tesznek a valós és a virtuális történések között. 

Az egyénileg vagy csapatban végzett alkotótevékenységek során a gyerekek biztonságos 

(modellezett) helyzetben önállóan igazodnak el a változó körülmények és elvárások között. 

Folyamatosan szükség van a tervhez viszonyított haladás ellenőrzésére, értékelésére, célok 

kitűzésére, szükség szerinti újratervezésre. A tanulók meglévő ismereteiket kreatív 

alkotótevékenységek során újraszervezik, alkalmazzák, további tapasztalatokkal bővítik, 

gyakorlattá téve az autonóm tanulási folyamatot. 

A családellátó és megélhetést biztosító foglalkozások elsajátításának lehetőségeiről 

tájékozottak a tantervi témák szerinti területeken. Az egyes munkatevékenységek értékét 

felismerik a társadalom boldogulásában, a hétköznapok biztonságában. 
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A technológiai kultúrák, az emberiség történetét meghatározó nagy találmányok, életvitelünk 

hagyományainak megismerése során a gyerekek értékeket fedeznek fel, felismerik azok jövőt 

meghatározó szerepét. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös 

elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanulás- és 

tanításszervezési eljárások. 

Évfolyamról évfolyamra haladva a tanulók önállósága egyre nő a tervezési folyamatban, az 

anyaghasználatban, a cél eléréséhez vezető tanulási út megválasztásában. A pedagógus 

közvetlen irányító és ellenőrző szerepe változik, hangsúlyosabb lesz a segítő, támogató jellege.  

A témakörök sorában szereplő „Szabad alkotás” megadott időkeretébe az iskola helyi 

tantervében a technika és tervezés tantárgy A, C és D moduljaiból választhat tartalmakat az 

intézményi sajátosságok, a tanulók érdeklődésének figyelembevételével. A jelenségalapú 

tanulás biztosítására ebben az időkeretben akár a modulokon átívelő komplex alkotó folyamat 

is megvalósítható egy projekt keretében. 

A tanulók felismerik az ember személyes felelősségét a környezet alakításában. Lokális 

tevékenységeikben megjelenik a globális felelősség érzése. Konkrét problémahelyzetekben – a 

gyerekek életkori sajátosságaival összhangban – cselekvő elkötelezettség jellemzi őket: tudnak 

és akarnak tenni önmagukért, másokért, a helyért, ahol élnek. 

7. évfolyam 

A nevelési-oktatási szakasz tanóráin folytatódik az alkotótevékenységre épülő tanítási 

folyamat. Hangsúlyosabbá válnak a felnőttszerephez tartozó döntési folyamatok, biztonságos 

iskolai keretek közötti szimulált környezetben. Fókuszba kerül a pénzügyi tudatosság, az 

otthonteremtés és -fenntartás, a család ellátása, mindez úgy, hogy az egyén feladatain és 

érdekein túl a társadalmi érdekek, globális célok is helyet kapnak a döntési folyamatban.  

A tanórai munkák során komplexebbé válnak a tevékenységek, a tanuló csapatban, 

munkamegosztásban dolgozik, modellezve a családi vagy munkahelyi munkamegosztást. 

Mivel a tevékenységek időigényesek, ezért javasolt a tanórák tömbösítése, alkalmanként 

legalább két tanóra megtartása. Fontos, hogy a tanulóknak a tanulási folyamat során legyen 

alkalmuk üzem-, munkahely-látogatásra, ahol már az iskolaválasztási, megélhetési szempontok 

is előtérbe kerülnek. 

Ajánlott a tantárgy kiterjesztése a 8. évfolyamra, mivel a tantervi szabályozás szerint a 

középfokú iskolában a tanulónak már nincs lehetősége a tantárgy tanulására. Ezért az intézmény 

felelőssége, hogy tanórai vagy tanórán kívüli keretekben, a kialakított feltételrendszert 

kihasználva, lehetőséget, időkeretet biztosítson olyan ismeretek elsajátítására, olyan készségek 

fejlesztésére, melyeket alkalmazva a tanuló tudatosan hoz döntéseket majdani életében. 
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A 7. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Gazdálkodás, munkamegosztás 4 

Otthon a lakásban 6 

Táplálkozás és ételkészítés 8 

Textiltechnika 6 

Szabad alkotás 10 

Összes óraszám: 34 

 

Témakör: Gazdálkodás, munkamegosztás 

Javasolt óraszám: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony 
és tudatos gazdálkodás módjaival; 

− felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, 
tudatosan gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Tudatosság alkalmazása a tanuló saját életvitelével kapcsolatos döntéseiben 

− A véleményformálás támogatása 

− A háztartási, családi költségvetés 

− A háztartás fogyasztása, környezetterhelése 

Fogalmak 
a háztartási költségvetés feladata; készítésének formái; takarékossági formák; vagyonleltár, 

értékek védelme; környezetterhelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Különböző élethelyzetekben (feladatleírásban) lévő családok havi költségvetésének 
elkészítése, elemzése 

− Bevételek, kiadások csoportosítása, rendszerezése. Javaslattétel a fogyasztás 
optimalizálására 

− Vagyonleltár készítése a szaktanterem meghatározott részéről 

− Látogatás egy közeli bankfiókba vagy banki tanácsadó meghívása: Tájékozódás 
megtakarítási lehetőségekről, a bank által nyújtott szolgáltatásokról 

Témakör: Otthon a lakásban  

Javasolt óraszám: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

− terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 

− az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 

− a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 
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− alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 

− adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 

− a használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz 
produktuma továbbfejlesztésére; 

− önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 

− a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

− megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A világítás, a színek, az anyagok és minták, a tárgyak és a díszek szerepének értelmezése, 
alkalmazása a lakberendezésben 

− Kreatív tevékenységek készségeinek fejlesztése 

− Életterek, otthonok 

− Lakberendezési tervek, rajzok, makettek (digitális tervezés és kivitelezés) 

− A konyha mint munkahely kialakításának higiéniai, munkaszervezési, ergonómiai 
szempontjai 

− A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 

Fogalmak 
fény, fényerősség, fényforrások, a lakás világítása: általános, helyi és hangulatvilágítás; 

színek, anyagok, minták, díszek szerepe; a konyha bútorai, konyhai gépek elhelyezése; 

higiénia, munkaszervezés, ergonómia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Látogatás lakberendezési áruházban vagy film megtekintése. Megfigyelési szempontok 
szerinti adatgyűjtés, megbeszélés 

− Berendezési tervek elemzése 

− Konyhaberendezési terv készítése, egyeztetett szempontok szerint, ingyenes 
tervezőprogramok használatával 

− Lakberendezési tárgy vagy dekoráció tervezése, kivitelezése 

Témakör: Táplálkozás és ételkészítés 

Javasolt óraszám: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti 
szempontokat; 

− környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a 
rendelkezésre álló anyagokból; 

− tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

− a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 

− érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi 
tevékenység szerepét, jelentőségét; 

− felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 

− felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Az élelmiszerek megválasztásában fogyasztói tudatosság alkalmazása – az önérdeken túl, 
a társadalmi érdekek mentén is 

− Környezeti szempontok alkalmazása tevékenység értékelése során 

− Véleményformálás támogatása a technológiai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés 
kapcsolatának vonatkozásában 

− Táplálkozás és egészség 

− Élelmiszer-beszerzés, -tárolás, -tartósítás 

− Ételkészítési folyamat tervezése, kivitelezése 

− Konyhai gépek és alkalmazásuk 

− A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 

Fogalmak 
élelmiszer-biztonság, bevásárlás, tárolási módok, tartósítási eljárások, konyhai gépek és 

biztonságos üzemeltetésük; ételcsoportok, menüelemek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Étrendtervezés – az egészséges életmód és a fenntarthatóság szempontjai szerint 

− Ételkészítési gyakorlatok tervezése és kivitelezése. Munkák során a rendelkezésre álló 
konyhai gépek használata, gondozása. Tartósítási eljárások alkalmazása 

− Élelmiszer-beszerzés tervezése, napi, heti, időszakos bevásárlásokhoz 

− Látogatás az iskolai konyhán vagy egy közeli étterem konyháján. Megfigyelési szempontok 
szerinti adatgyűjtés, elemzés 

Témakör: Textiltechnika  

Javasolt óraszám: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

− környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a 
rendelkezésre álló anyagokból; 

− terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 

− alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 

− részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

− megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 

− felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Együttműködési készségek fejlesztése 

− Textilkészítés során a gépi varrás biztonságos alkalmazása 

− A tanuló saját képességeinek és érdeklődésének azonosítása a témához kötődően 

− Textilfélék (alapanyagok, késztermékek) környezetünkben 

− Textilfélék tisztítása, gondozása, javítása 

− A háztartási szabás-varrás eszközei 

− Lakástextilek kivitelezése 

• Textilfestés, varrás varrógéppel 

− A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 
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Fogalmak 
lakástextilek csoportosítása, egyes típusok gondozása; a textilfestés anyagai, eljárásai; 

varrógép, gépi varrás; foltvarrás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A varrógép üzembe helyezése, használata 

− Egyszerű használati tárgy vagy ruhadarab kivitelezése gépi varrással 

− Maradék textilanyagok gyűjtése, újrahasznosítása a foltvarrás alaptechnikáinak 
alkalmazásával 

− Lakástextil-tervezés, -kivitelezés (lehet párna, terítő vagy közös munka: falikép, függöny, 
játék) 

Témakör: Szabad alkotás 

Javasolt óraszám: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

− a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 

− alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 

− a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással használja; 

− rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 

− csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 
megfelelően tevékenykedik; 

− önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét. 

− a problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 
alternatívákat; 

− komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 

− holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 

− döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 

− alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 

− a fizikai és digitális környezetből információt gyűjt a számára vonzó foglalkozások 
alkalmassági és képesítési feltételeiről, keresi a vállalkozási lehetőségeket, a 
jövedelmezőséget és a jellemző tanulási utakat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Kreatív alkotás alkalmazása 

− A kerékpár biztonságos használata, karbantartása  

− Designe thinking (tervezői gondolkodás) lépéseinek alkalmazása problémamegoldás során 

− Véleményformálás támogatása a témához kapcsolódó kulturális örökségünkről 

Fogalmak 
problémamegismerés, problémafeltárás, definiálás-értelmezés, megoldáskeresés, tervezés, 

alkotás (minta), használatbavétel, gyártás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A szabad alkotás időkeretében az egyes témakörök alkotótevékenysége bővíthető vagy 
más modul tevékenységrendszere választható a tanulók érdeklődése, az iskola lehetősége 
szerint. 
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A tevékenységek megvalósításához háztartástan szaktanterem szükséges, az előírt 15 tanuló 

foglalkoztatásához megfelelő munkaasztallal, a háztartást modellező konyharésszel (3-5 fős 

csapatok foglalkoztatására), háztartási gépekkel, eszközökkel és varrógépekkel. 
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MODUL „D”: Modellezés – tárgyalkotás technológiái 

A technika és tervezés tantárgy „D”: Modellezés – tárgyalkotás technológiái modulját 

azoknak az intézményeknek ajánljuk alkalmazásra, melyek rendelkeznek megfelelően 

felszerelt technika szaktanteremmel, illetve tervezik annak kialakítását, és meg tudják oldani a 

folyamatos anyagellátást. 

A modul tanulásának-tanításának célja, hogy a tárgykészítésen, modellezésen keresztül 

fejlessze az alkotóképességet. A tanuló a manuális tevékenységek során elsajátítja az alapvető 

technikai eszközök balesetmentes és szakszerű használatát. Ebben a modulban érvényesülnek 

legjobban a technika tantárgy hagyományos alappillérei, az anyag – energia – információ; 

rendszer és modell. 

Ezt a modult elsősorban a műszaki érdeklődésű tanulóknak ajánljuk, akiknek örömöt okoz a 

kreatív alkotómunka, a szerszámokkal végzett termékkészítés. A csapatmunka, az együtt 

gondolkodás fejleszti a műszaki kommunikációs készséget, a döntési képességet, kedvet 

csinálva az anyagmegmunkáló, tárgykészítő szakmák, a mérnöki pályák választásához. 

A kerettanterv nem ír elő konkrét munkadarabokat, ezek kiválasztása a tárgyat tanító tanár 

feladata. Fontos, hogy ebbe a döntésbe a lehetőségekhez képest vonja be a tanulókat is, hiszen 

a modul eredményességének legfőbb záloga a tanulói motiváció. A munkadarabokat, 

modelleket úgy kell megválasztani, hogy azok legfeljebb 2-3 tanóra alatt elkészíthetők 

legyenek, megfeleljenek a tanulócsoport szintjének és érdeklődésének. Az elkészített 

modellnek legyen funkciója, használati értéke. A megfelelő érdeklődés fenntartása érdekében 

az ügyesebb, gyorsabb gyerekeknek legyen lehetőségük a munkadarabok továbbfejlesztésére, 

egyéni ötleteik, elképzeléseik megvalósítására, míg a lassabban haladóknak is elég idő álljon 

rendelkezésre a befejezéshez. 

A szerszámok megfelelő, balesetmentes használata, a technológiai utasítások pontos betartása 

megköveteli a tanulótól a szabálykövető magatartást, ugyanakkor a már megismert műveleteket 

önállóan, kreatív módon kell alkalmaznia a saját tervek megvalósítása során. 

A pályaorientáció ismeretei nem külön témakörként jelennek meg. A tevékenységek tudatos 

szervezésével folyamatosan lehetővé kell tenni, hogy a tanulók felfedezzék belső értékeiket, és 

kipróbálják, hogy mire képesek. A reális önismeret és a pozitív énkép kialakítása, a 

csoportmunkában való feladatvállalás, az együttműködési képesség fejlesztése, a szakmák, 

foglalkozások jellemzőinek és az azokra való alkalmasság megismerése a pályaorientációhoz 

ad támpontokat. 

A tanuló a tanórán tevékenységét megtervezi, terveit megosztja. Alkotótevékenységét az 

előzetes tervek mentén folytatja. 

Tevékenysége során célszerűen kiválasztja és rendeltetésszerűen használja a szükséges 

szerszámokat, eszközöket. Balesetmentesen dolgozik, a munkaterületen rendet tart. 

Munkavégzéskor szabálykövető, kooperatív magatartás jellemzi, melynek jelentőségét 

felismeri a munka biztonságának, eredményességének vonatkozásában. Társaival 

együttműködve, feladatmegosztás szerint tevékenykedik. 

Az elkészült produktumot a tervhez viszonyítva értékeli. Értékként tekint alkotására, a 

létrehozott produktumra. 

A tanórai tevékenységek fejlesztik a technológiai problémamegoldó gondolkodást. Céljuk, 

hogy a tanuló megfigyelés útján szerezzen tapasztalatokat környezetéről és annak 

változtatásairól. Ismerje fel és alkosson véleményt az emberi tevékenységek építő és romboló 

hatásairól. 

A technika történetének megismerése során legyen nyitott az értékek felfedezésére, értse azok 

jövőt meghatározó szerepét. 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

 

A technológiai fejlődés vívmányait gazdaságossági, környezet- és egészségtudatos szempontok 

szerint elemezze, alkalmazza. Ismerje fel az ember személyes felelősségét a környezet 

alakításában. Lokális tevékenységében jelenjen meg a globális felelősség érzése. 

A modul ismeretanyaga hozzájárul ahhoz, hogy a későbbiekben a tanuló fogyasztói döntéseit, 

magatartását, életvitelét környezet- és egészségtudatos ismeretei, attitűdjei irányítsák. 

Felismeri továbbá az egyes munkatevékenységek értékét a társadalom boldogulásában, a 

hétköznapok biztonságában. A családellátó és megélhetést biztosító foglalkozások 

elsajátításának lehetőségeiről tájékozott a modul szerinti területen. 

7. évfolyam 

Az adott nevelési-oktatási szakaszban a tanuló a tanulási folyamat során tapasztalatokat szerez 

a világítás, motorok, fűtő, hűtő eszközök, elektromossággal működő háztartási és egyéb 

eszközök, gépek működéséről és használatáról. Használati útmutatók, műszaki leírások alapján 

megérti a gépek működését, mozgásátalakítását, azonosítja a legfontosabb gépelemeket, 

elvégez egyszerűbb üzemeltetési, karbantartási, beállítási feladatokat. 

Ebben a szakaszban az egyéni munkát felváltja a csoportban végzett tevékenység – szerelés, 

modellezés. A különböző elektromos, mikroelektronikai áramkörök építése során a tanuló 

megérti az irányítástechnika alapvető feladatát, átlátja a legfontosabb technikai rendszereket. 

A témakör anyaga rámutat a környezettudatosság fontosságára, hozzájárul az egészséges 

életvitel, a tudatos fogyasztói magatartás igényének kialakításához.  

A géptani és elektrotechnikai ismeretek együttes alkalmazása előkészíti a robottechnika, az 

automatizálás korszerű technológiai ismereteit. 

A komplex modellezési feladat során változatos anyagokból, műszaki leírás vagy önálló terv 

alapján hoz létre működő modellt csoportmunkában, alkalmazva a tárgykészítés során 

elsajátított ismereteit, készségeit. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló önállóan szerez információt megfigyelés, 

vizsgálat, adatgyűjtés útján. A célzott önálló információgyűjtés a digitális eszközök széles körű 

használatát feltételezi. 

Környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a 

rendelkezésre álló anyagokból. Tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi, 

terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg. 

A terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében. 

Alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt. A 

megismert szerszámokat és eszközöket önállóan használja, az újakat tanári útmutatással. 

Részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat. Felméri és tervezi a 

tevékenység munkavédelmi szabályait. Csoportmunkában részt vesz a döntéshozatalban, és a 

döntésnek megfelelően tevékenykedik. Önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva 

a csapat eredményességét. Alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz. 

Vezetőként tudatosan vezeti a csoport döntési folyamatát. Alkalmazza a döntés-előkészítés, 

döntéshozatal eljárásait. Hibás döntésein változtat. Az egyes részfeladatokat rendszerszinten 

szemléli. Megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben.  

Érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi tevékenység 

szerepét, jelentőségét. Tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe veszi a 

környezeti szempontokat. Felismeri a technológiai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés 

kapcsolatát. A probléma megoldása során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg 

megoldási alternatívákat. Komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát. Optimalizál. 

Holisztikus szemléletű, döntéseit tudatosság jellemzi. Felismeri a személyes cselekvés 

jelentőségét a globális problémák megoldásában. Egészség- és környezettudatosan dönt és 

tevékenykedik. 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

 

Érti a társadalmi munkamegosztás lényegét. A fizikai és digitális környezetből információt 

gyűjt a számára vonzó foglalkozások alkalmassági és képesítési feltételeiről, keresi a 

vállalkozási lehetőségeket, a jövedelmezőséget és a jellemző tanulási utakat. A lehetséges 

továbbtanulási útvonalakkal kapcsolatban segítséggel rövid és középtávú terveket fogalmaz 

meg. 

A 7. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Mechanikai hajtások, mechanizmusok 6 

Gépek felépítése, gépelemek 6 

Elektromos áramkör – fogyasztók és kapcsolók soros és 

párhuzamos kapcsolása 
6 

Környezetünk gépei, gépszerelési gyakorlatok 6 

Az irányítástechnika alapjai – vezérlés, szabályozás 4 

Áramkört tartalmazó komplex modell tervezése és kivitelezése 6 

Összes óraszám: 34 

 

Témakör: Mechanikai hajtások, mechanizmusok 

Javasolt óraszám: 6 óra 

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

− célzottan szerez információkat a tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó műszaki 
útmutatókból, használati leírásokból; 

− gépek tanulmányozása során felismeri a gépek mozgásátalakító, energiaátviteli 
rendszerét; 

− holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 

− döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 

− felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 

− rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 

− egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

− érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok 
jelentőségét; 

− ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 
megfogalmazza saját preferenciáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

− gépek megfigyelése, műszaki leírás, rajz tanulmányozása során azonosítja a hajtásokat; 

− áttételt számít egyszerű aránypár segítségével; 

− példákon szemléltetve érti a forgatónyomaték fogalmát; 

− gépek megfigyelése során felismer és azonosít egyszerű mechanizmusokat, úgymint 
forgattyús mechanizmus, karos mechanizmus, bütykös mechanizmus, fogasléces 
mechanizmus; 

− mechanikai hajtások, mechanizmusok tulajdonságait elemzi, összehasonlítja, 
megfogalmaz különbségeket, azonosságokat, tud érvelni azok felhasználásával 
kapcsolatban; 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

 

− hajtásokat, mechanizmusokat tartalmazó gépet modellez minta, tanári útmutatás, ábra 
vagy műszaki leírás, önálló terv alapján szerelőkészletből; 

− terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat felvállal; 

− csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 
megfelelően tevékenykedik; 

− a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

− alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan 
vezeti a csoport döntési folyamatát; 

− problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 
alternatívákat; 

− alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 

− adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 

− a használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz 
produktuma továbbfejlesztésére. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Elvont gondolkodás fejlesztése 

− Ok-okozati összefüggések felismerése 

− Áttételt tartalmazó gépek (például kerékpár, fúrógép) tanulmányozása 

− A kapcsolódó kerekek nagysága és fordulatszáma közötti összefüggés – áttétel – 
megértése 

− Áttétel számítása egyszerű aránypár segítségével 

− A forgatónyomaték fogalmának, jelentőségének megismerése 

− Különleges közlőművek 

− A mozgások (egyenes vonalú és körmozgás) közötti kapcsolat elemzése, a mozgások 
egymásba való átalakításának lehetőségei – a mechanizmusok feladata, fajtái 

− Információk gyűjtése mechanizmusokat tartalmazó szerkezetekről 

− Mechanizmusok modellezése a szerelőkészlet elemeinek felhasználásával 

Fogalmak 
a mozgás fajtái, jellemzői, mozgás- és energiaátalakítás, áttétel, nyomaték, áttételszámítás, 

mozgások egymásba való átalakítása, mechanizmusok – karos mechanizmus, forgattyús 

mechanizmus, bütykös mechanizmus, fogasléces mechanizmus 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Mechanikai hajtások modellezése önálló terv alapján, csoportmunkában, géptani 
szerelőkészlet elemeivel 

− Az áttétel fogalmának mélyítése, áttétel számítása egyszerű aránypár segítségével. 
Példákon keresztül a forgatónyomaték fogalmának megértése, jelentőségének 
felismerése 

− Mechanizmusokat – karos, fogasléces, forgattyús, bütykös – tartalmazó gépek, modellek 
megfigyelése, a mozgások – az egyenes vonalú és a körmozgás – közötti kapcsolat 
elemzése, egymásba való átalakításuk lehetőségeinek megismerése 

− Mechanizmusok modellezése önálló terv alapján csoportmunkában géptani szerelőkészlet 
elemeivel 

− Gépek megfigyelése, műszaki leírás, rajz tanulmányozása során a hajtások, 
mechanizmusok felismerése, azonosítása 
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Témakör: Gépek felépítése, gépelemek 

Javasolt óraszám: 6 óra 

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

− célzottan szerez információkat a tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó műszaki 
útmutatókból, használati leírásokból; 

− önállóan elemzi a gépek felépítését a gépelemek kapcsolata és feladatuk szerint; 

− a gépek tanulmányozása során felismeri a szerkezeti és a használati jellemzők kapcsolatát, 
a forma és funkció közötti összefüggéseket, az anyagválasztás szempontjait; 

− megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 

− felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 

− alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 

− önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 

− környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a 
rendelkezésre álló anyagokból; 

− az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 

− komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 

− holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 

− döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 

− felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 

− felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, 
tudatosan gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 

− rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 

− egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

− érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok 
jelentőségét; 

− ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 
megfogalmazza saját preferenciáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

− azonosítja a legfontosabb gépelemeket, úgymint váz, állvány, burkolat, tengely, 
tengelykapcsoló, csapágy; 

− felismeri a tengelyek összekapcsolásának fontosságát, a használat közben jelentkező 
igények és a lehetséges megoldások közötti összefüggést; 

− áttekinti és alkalmazza a gépelemek egymáshoz való illesztésének, kötésének leggyakoribb 
megoldási módjait, úgymint oldható, például csavarkötés, zsugorkötés, nem oldható, 
például forrasztás, szegecselés; 

− terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat felvállal; 

− csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 
megfelelően tevékenykedik; 

− a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

− alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan 
vezeti a csoport döntési folyamatát; 

− problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 
alternatívákat; 

− alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 
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− adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 

− a használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz 
produktuma továbbfejlesztésére. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Együttműködési készségek fejlesztése munkatevékenységek tervezése és végzése során 

− Ok-okozati összefüggések felismerése 

− Gépek szerkezete, felépítése 

− Géptani modell készítése csoportmunkában egyéni választás és leírás alapján 

− Összefüggések felismerése a gépek (tárgyak) alakja és funkciója között – váz, állvány, 
burkolat 

− Gépek vizsgálata az elemek kapcsolata szerint – tengely, tengelykapcsoló, csapágy 

− A tengelyek összekapcsolásának lehetőségei, a használat közben keletkező erőhatások 
azonosítása 

Fogalmak 
gépelem, váz, állvány, burkolat, tengely, tengelykapcsoló (merev, oldható, flexibilis), csapágy 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A környezetben lévő gépek megfigyelése során a szerkezeti és a használati jellemzők 
kapcsolatának, a forma és funkció közötti összefüggések, az anyagválasztás 
szempontjainak felismerése 

− A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott információszerzés írott és 
elektronikus információforrásokból 

− Géptani modell (például jármű-, lift-, darumodell) készítése csoportmunkában leírás vagy 
önálló terv alapján 

− A gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározása 

− Az ismert munkaműveletek pontos végrehajtása,  műveletekhez szükséges biztonsági 
szabályok betartása, a munkavédelmi felszerelések használata, a munkakörnyezet 
rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra 

Témakör: Elektromos áramkör – fogyasztók és kapcsolók soros és párhuzamos 

kapcsolása 

Javasolt óraszám: 6 óra 

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

− alkalmazza a legfontosabb áramköri jelképeket; 

− az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 

− megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 

− felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 

− komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 

− holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 

− az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 

− felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 

− felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában; 

− felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, 
tudatosan gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 
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− rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 

− tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony 
és tudatos gazdálkodás módjaival; 

− egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

− érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok 
jelentőségét; 

− ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 
megfogalmazza saját preferenciáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

− megkülönbözteti a legfontosabb áramköri jelképeket; 

− tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

− terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 

− a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 

− a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással használja; 

− részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

− terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat felvállal; 

− csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 
megfelelően tevékenykedik; 

− a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

− alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan 
vezeti a csoport döntési folyamatát; 

− problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 
alternatívákat; 

− alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 

− adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 

− a használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz 
produktuma továbbfejlesztésére; 

− az általa készített áramkörök tulajdonságai alapján felismeri és megfogalmazza a 
különbséget a soros és párhuzamos kapcsolások között; 

− azonosítja a mindennapi életben található eszközökön a kapcsolók soros, illetve 
párhuzamos kötését – kényelmi, illetve biztonsági kapcsolás, ezekre példákat mond. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 

− Ok-okozati összefüggések felismerése 

− Fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása 

− Kapcsolók soros és párhuzamos kötése – biztonsági és kényelmi kapcsolás 

− Több fogyasztós és több kapcsolós áramkörök építése 

− Információ gyűjtése a környezetben használt elektromos eszközök működéséről és 
használati jellemzőiről, a kapcsolás módja és a felhasználás közötti kapcsolat felismerése 

− Gépek biztonságos működtetése 

Fogalmak 
soros kapcsolás, párhuzamos kapcsolás, biztonsági kapcsolás, kényelmi kapcsolás, alternatív 

kapcsolás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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− Az egyszerű áramkör részeinek, jelképeinek felelevenítése 

− Áramkörök szerelése szerelőkészleti elemekkel páros munkában – fogyasztók soros és 
párhuzamos kapcsolása, kapcsolók soros és párhuzamos kötése, alternatív és váltó 
kapcsolás készítése 

− Kapcsolások tanulmányozása konkrét gépeken, kapcsolási rajzokon – a tanult kapcsolások 
azonosítása, a kapcsolás módja és a felhasználás közötti összefüggés felismerése 

− Kapcsolási rajzok készítése, kapcsolások tervezése 

− Elektromos áramkört tartalmazó modell (például ügyességvizsgáló, villogó karácsonyfa, 
motoros járműmodell) készítése forrasztással 

− Az ismert munkaműveletek pontos végrehajtása, az új szerszámok használatának 
elsajátítása 

− A műveletekhez szükséges biztonsági szabályok betartása, a munkavédelmi felszerelések 
használata, a munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra 

Témakör: Környezetünk gépei, gépszerelési gyakorlatok 

Javasolt óraszám: 6 óra 

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

− a gépek tanulmányozása során felismeri a szerkezeti és a használati jellemzők kapcsolatát, 
a forma és funkció közötti összefüggéseket, az anyagválasztás szempontjait; 

− önállóan elemzi a gépek felépítését a gépelemek kapcsolata és feladatuk szerint; 

− a műszaki környezet jellemzőinek, kapcsolatának, kölcsönhatásainak megfigyeléséből 
származó tapasztalatait felhasználja a problémák megoldása során; 

− célzottan szerez információkat a tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó műszaki 
útmutatókból, használati leírásokból; 

− megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 

− felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 

− alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 

− önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 

− környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a 
rendelkezésre álló anyagokból; 

− az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 

− komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 

− holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 

− döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 

− érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi 
tevékenység szerepét, jelentőségét; 

− felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 

− felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában; 

− felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, 
tudatosan gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 

− rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 

− tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony 
és tudatos gazdálkodás módjaival; 

− egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 
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− érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok 
jelentőségét; 

− ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 
megfogalmazza saját preferenciáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

− tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

− terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 

− a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 

− a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással használja; 

− részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

− terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat felvállal; 

− csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 
megfelelően tevékenykedik; 

− a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

− alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan 
vezeti a csoport döntési folyamatát; 

− problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 
alternatívákat; 

− alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 

− adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 

− a használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz 
produktuma továbbfejlesztésére; 

− felismeri az egyszerűbb mechanikai hajtások, mechanizmusok szerepét, jelentőségét az 
egyes gépek – például gépkocsi, kerékpár – működésének tanulmányozása során; 

− megérti, értelmezi a használati utasításokban, leírásokban lévő egyszerűbb információkat; 

− megfogalmazza a környezetében lévő gépek közül néhánynak az alapvető feladatát, 
kezelését, az üzemeltetéshez szükséges biztonsági szabályokat, az alapvető karbantartási 
feladatokat – például háztartási gépek; 

− felismeri a gépek felépítése és biztonságos használata közötti kapcsolatot; 

− elvégez egyszerű beállítási, karbantartási, szerelési, javítási feladatokat a környezetében 
található szerkezeteken; 

− információkat gyűjt elektromos balesetekről, elemzi a belesetek okát, véleményt formál 
az elkövetett hibákról. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 

− Véleményformálás támogatása a technológiai fejlődés és a társadalmi gazdasági fejlődés 
kapcsolatának felismeréséhez 

− Információgyűjtési, -rendszerezési, -értelmezési képességek fejlesztése 

− Ok-okozati összefüggések felismerése 

− Információk gyűjtése a környezetünkben előforduló gépekről – háztartási gépek (például 
varrógép, konyhai kisgépek), közlekedési eszközök (például gépkocsi, kerékpár), az 
anyagmozgatás gépei (például lift, daru, targonca) 

− Technikatörténeti adatgyűjtés – feltalálók, találmányok, különös tekintettel a magyar 
vonatkozásokra 
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− Használati útmutatók, műszaki leírások tanulmányozása, egyszerűbb üzemeltetési, 
karbantartási, beállítási feladatok elvégzése valódi gépeken (például varrógép, fúrógép, 
kerékpár) 

− A laikusok által elvégezhető munkák határai 

− A tevékenységgel érintett szakmák, foglalkozások 

Fogalmak 
az elvégzett feladatokhoz, tevékenységekhez kapcsolódó technológiák, gépek és szerszámok, 

eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Tapasztalatszerzés a környezetben, háztartásban előforduló gépek (motorok, fűtő, hűtő 
eszközök, elektromossággal működő háztartási és egyéb eszközök) működéséről és 
használati jellemzőiről, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése, összehasonlítása, 
értékelése 

− Technikatörténeti kutatás a közlekedés fejlődéséről, különös tekintettel a magyar 
vonatkozásokra, kiadott vagy érdeklődésnek megfelelően választott témában. A kutatás 
eredményének társakkal való megosztása, tanulói kiselőadás vagy fájlmegosztás 
formájában 

− A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos problémák megfigyelésével, megvitatásával 
a szabályismeret, a szabálykövető attitűd, a felelősségérzet és a környezettudatosság 
erősítése 

− Információk gyűjtése a gépkocsi biztonsági berendezéseiről, a balesetmentes közlekedés 
feltételeiről, a járműmeghajtások jövőjéről 

− A közlekedési eszközök által okozott, a környezetet terhelő, illetve az egészséget károsító 
hatások megvitatása, többféle nézőpont figyelembevételével, esetleg szerepjáték 
formában. Véleményformálás, vélemények ütköztetése 

− Használati útmutatók, műszaki leírások tanulmányozása, egyszerűbb üzemeltetési, 
karbantartási, beállítási feladatok elvégzése valódi gépeken (például varrógép, fúrógép, 
kerékpár) 

− Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, munkafolyamatokról, 
információgyűjtés a tanulási utakról 

Témakör: Az irányítástechnika alapjai – vezérlés, szabályozás 

Javasolt óraszám: 4 óra 

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

− környezetében észrevesz olyan problémákat, melyeket az irányítástechnika eszközeivel 
meg lehet oldani; 

− a műszaki környezet jellemzőinek, kapcsolatának, kölcsönhatásainak megfigyeléséből 
származó tapasztalatait felhasználja a problémák megoldása során; 

− célzottan szerez információkat a tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó műszaki 
útmutatókból, használati leírásokból; 

− megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 

− felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 

− alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 

− önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 
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− környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a 
rendelkezésre álló anyagokból; 

− az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 

− komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 

− holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 

− döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 

− érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi 
tevékenység szerepét, jelentőségét; 

− felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 

− felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában; 

− felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, 
tudatosan gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 

− rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 

− tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony 
és tudatos gazdálkodás módjaival; 

− egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

− érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok 
jelentőségét; 

− ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 
megfogalmazza saját preferenciáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− értelmezi az irányítás fogalmát; 

− különbséget tesz vezérlés és szabályozás között; 

− megismeri az irányítástechnika és az automatizálás alapjait a készített modell segítségével; 

− tud példát mondani a környezetében található technikai rendszerek alapján 
irányítástechnikai és automatizálási feladatokra; 

− tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

− terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 

− a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 

− a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással használja; 

− részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

− terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat felvállal; 

− csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 
megfelelően tevékenykedik; 

− a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

− alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan 
vezeti a csoport döntési folyamatát; 

− a problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 
alternatívákat; 

− alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 

− adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 

− a használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz 
produktuma továbbfejlesztésére; 

− tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti 
szempontokat; 
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− szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos eltéréseket 
számszerűsít. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 

− Véleményformálás támogatása a technológiai fejlődés és a társadalmi gazdasági fejlődés 
kapcsolatának felismeréséhez 

− Információgyűjtési, -rendszerezési, -értelmezési képességek fejlesztése 

− Elektronikai áramkör készítése kapcsolási rajz és leírás alapján 

− Az irányítástechnika és az automatizálás alapjainak megismerése a modell segítségével 

− Az irányítás módszereinek megismerése. A vezérlés és a szabályozás folyamatának 
megismerése 

Fogalmak 
irányítástechnika, vezérlés, beavatkozó egység, szabályozás, visszacsatolás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Irányítási feladatot tartalmazó elektronikai áramkör (például navi poloska, autóbusz-
leszállásjelző, nedvességérzékelő, sötétedéskapcsoló) készítése kapcsolási rajz és leírás 
alapján 

− Az irányítástechnika és az automatizálás alapjainak megismerése a modell segítségével 

− Az irányítási módszerek megismerése különböző, a tanulók környezetében előforduló 
eszközök (például hőfokszabályzós vasaló, fűtésvezérlés, klímaberendezés, automata 
mosógép) működését leíró információforrások – prospektusok, műszaki leírás, szerkezeti 
ábra, használati útmutató – alapján 

− Az irányítástechnikai megoldások azonosítása a környezetben található eszközökön. Olyan 
problémák megfogalmazása, melyeket az irányítástechnika eszközeivel meg lehetne 
oldani 

Témakör: Áramkört tartalmazó komplex modell tervezése és kivitelezése 

Javasolt óraszám: 6 óra 

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

− egy műszaki probléma megoldása során önállóan vagy társakkal határoz meg megoldási 
alternatívákat; 

− célzottan szerez információkat a tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó műszaki 
útmutatókból, használati leírásokból; 

− megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 

− felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 

− alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 

− önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 

− környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a 
rendelkezésre álló anyagokból; 

− az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 

− komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 

− holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 

− döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 
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− érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi 
tevékenység szerepét, jelentőségét; 

− felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 

− felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában; 

− felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, 
tudatosan gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 

− rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 

− tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony 
és tudatos gazdálkodás módjaival; 

− egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

− érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok 
jelentőségét; 

− ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 
megfogalmazza saját preferenciáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

− tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

− terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 

− a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 

− a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással használja; 

− részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

− terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat felvállal; 

− csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 
megfelelően tevékenykedik; 

− a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

− alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan 
vezeti a csoport döntési folyamatát; 

− problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 
alternatívákat; 

− alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 

− adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 

− a használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz 
produktuma továbbfejlesztésére; 

− tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti 
szempontokat; 

− szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos eltéréseket 
számszerűsít. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben 

− Együttműködési készségek fejlesztése munkatevékenységek tervezése és végzése során 

− Ok-okozati összefüggések felismerése 

− Kreativitás fejlesztése 

− Áramkört tartalmazó komplex modell tervezése és kivitelezése lehetőleg egyéni választás 
alapján csoportmunkában 
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Fogalmak 
az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Áramkört tartalmazó komplex modell (például napelemes ház, napelemes járműmodell) 
tervezése és kivitelezése, lehetőleg egyéni választás alapján, csoportmunkában 

− Az eddigi ismeretek alkalmazása, a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és 
lépéseinek meghatározása 

− Anyagigény tervezése, költségek számítása. A munkaműveletek pontos végrehajtása. A 
műveletekhez szükséges biztonsági szabályok betartása, a munkavédelmi felszerelések 
használata, a munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra 
 

A tevékenységek megvalósításához technika műhelyterem szükséges, az előírt 15 tanuló 

foglalkoztatásához megfelelő munkaasztallal, az anyagok, munkadarabok tárolására alkalmas 

berendezéssel vagy szertárral kialakítva, a különböző anyagfajták megmunkálásához szükséges 

szerszámokkal, eszközökkel, elektromos kisgépekkel felszerelve. 
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Digitális kultúra 7. évfolyam 

A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis, hogy 
tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság 
munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel 
történő megoldását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan olyan új 
lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális 
kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a 
tanulók digitális kultúrájuk sokoldalú fejlesztését igényli. Ez természetesen valamennyi 
tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret a digitális 
kultúra tantárgy biztosítja. 
A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 
módon fejleszti: 
A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális 
környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek 
keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó 
felhasználására. 
A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, 
így különösen a kommunikációs eszközök használatát. 
A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat 
fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is 
alkalmazni. A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek 
kialakítását és fejlesztését is. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett 
tevékenység fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, 
szintetizáló és algoritmizáló gondolkodását. 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett 
tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, 
kapcsolatteremtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a 
felelősségtudatot a különböző felületeken való információmegosztás során. Az online térben 
elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.  
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A digitális 
kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens 
kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb 
körben történő bemutatására. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében 
végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a változó 
környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan azt a 
munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában alapkövetelményként 
megjelenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét. 
 
A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat négy témakör köré szervezi, amelyek 
szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 
Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként nem jelenik meg. Ezt a témakört 
a többi témakör oktatásában dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz használata azt 
szükségessé teszi. A tanulók mindennapi életük során sokféle digitális eszközzel és e-
megoldással találkoznak. A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók 
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különböző informális tanulási utakon összegyűjtött ismereteire, azt rendszereznünk, 
kiegészítenünk kell. Az informatikai eszközök megismerése felhasználói szemléletű: hogyan 
kell üzembe helyezni, hogyan kell a különböző funkciókat beállítani, hogyan kell a működési 
hibákat elhárítani. A javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást jelent, hanem 
egy becsült, összegzett elképzelést. 
A digitális írástudás közvetlen gyakorlati hasznát a tanulók az iskolai élet egyéb területein, más 
tantárgyak esetében is megtapasztalják. Az informatikatanár rendelkezik megfelelő 
szakmódszertani képzettséggel, ezért a digitális írástudás alapjait neki kell átadnia, míg a többi 
tantárgy az ismeretek alkalmazásának és felhasználásának nélkülözhetetlen terepe. 
A tanuló a digitális írástudás fejlesztése során a megfelelő szintű és biztonságos 
eszközhasználat gyakorlásával problémaorientált feladatmegoldásokat sajátít el, lehetőség 
szerint minél több célprogram megismerésével. A szövegszerkesztési, a bemutatókészítési, a 
rajzolási, a képfeldolgozási és a multimédia ismereteknél a gyakorlati felhasználás, a 
dokumentumkészítés lényegesebb, mint egy szoftver részletes funkcionalitásának ismerete. A 
megfelelő szemlélet kialakítása lehetővé teszi, hogy a tanuló a későbbiekben olyan 
szoftvereket is bátran, önállóan megismerjen, céljaira felhasználjon, amelyek nem voltak 
részei a formális iskolai tanulásának. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban fontos célkitűzés, 
hogy a hétköznapi életből vett feladatok mellett a többi tantárgy tanulása során felbukkanó 
problémák is előkerüljenek. A tanulók ismerkedjenek meg az információszerzés, tárolás, 
értékelés és kreatív felhasználás folyamatával. Tanuljanak meg ismereteket szerezni 
különböző digitális technológiák segítségével a más tantárgyak tanulása során felmerülő 
témakörökben. Kollaboratív tevékenységgel használják fel a megszerzett ismereteket például 
kiselőadások, tanulmányok, projektek során. A problémamegoldás a hétköznapi 
élethelyzetek, a tanulási feladatok, a munkavégzés fontos részét képezi. A feladatok 
eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása, majd a megfelelő lépések 
tervezett, precíz végrehajtása szükséges. A problémamegoldás egyre gyakrabban digitális 
eszközökkel történik, ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei között kiemelt 
szerepet kap a problémamegoldás témaköre. 
Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését, 
amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás 
kibontakozásában és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. Ez az alapfokú képzés 
második nevelési-oktatási szakaszában blokkprogramozással valósul meg, ami játékos, de az 
algoritmikus gondolkodást jól fejlesztő eszközt biztosít. A blokkprogramozás az iskola 
lehetőségeitől függően sokféle módon megvalósítható: használhatunk robotot, készíthetünk 
mobilalkalmazásokat, alkalmazhatunk mikrokontrollert, vagy futtathatunk valamilyen asztali, 
kifejezetten a blokkprogramozáshoz készült fejlesztői környezetet. A programozási feladatok 
kezdetben mindig olyanok legyenek, melyeket a tanulók informatikai eszköz nélkül is el tudnak 
játszani, hogy legyen személyes élményük a megoldandó feladattal kapcsolatosan. 
Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez 
használjuk, azok ma már az állampolgári kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek. A 
webes és mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási területük gazdagsága 
lehetővé teszi a tanórák rugalmas alakítását, és  
szükségessé teszi a tanulók bevonását a tanulási folyamat tervezésébe – beleértve ebbe a 
tanulók saját mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör feldolgozása során nem a technikai 
újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos eszközök” „okos használatára”, vagyis 
a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás alakítására, a biztonsági okokból bevezetett 
korlátozások megismerésére és elfogadására. 
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7–8. évfolyam 
 

A 7–8. évfolyam tananyaga szervesen kapcsolódik az 5–6. évfolyam tananyagához, annak 
spirális-teraszos logikát követő mélyítése, bővítése. 
A digitális írástudás témaköreinek feldolgozása – az életkornak, ezáltal a magasabb 
absztrakciós szintnek, valamint a nagyobb közismereti tudásnak megfelelően – lehetővé teszi 
összetettebb problémák megoldását. Új elemként jelenik meg az adatok táblázatos 
elrendezése, vektorgrafikus ábrák beillesztése, valamint kitekintés a webes dokumentumok 
világába. A digitális írástudás alapjainak elsajátítását a 8. évfolyam végére lényegében lezárjuk. 
A problémamegoldás fejlesztésében új témakörként jelenik meg a táblázatkezelés, amely 
alapszinten ugyan, de kerek egészet alkot. Az algoritmizálás, programozás témakörében a 
tanulók már csoportmunkában önállóan fejlesztenek blokkalapú programokat, 
megismerkednek az 5–6. osztályban tanulttól eltérő platformmal is. A 8. osztály végére a 
blokkprogramozás mint algoritmizálási, kódolási eszköz lezárásra kerül. 
A 7–8. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 72 óra. 
 
A témakörök áttekintő táblázata: 

 
  

 kerettanterv 
alapján órakeret  
5-6.évfolyamra 

( 95 % ) 

Helyitanterv 
7.évfolyam 
órakerete 

heti 1 órára 

Helyitanterv 
8.évfolyam 
órakerete 

heti 1 órára 

Algoritmizálás és 
blokkprogramozás 

15 7 8 

Online kommunikáció  4 2 2 

Robotika 8 4 4 

Szövegszerkesztés 8 4 4 

Bemutatókészítés 6 3 3 

Multimédiás elemek 
készítése 

6 
3 3 

Táblázatkezelés 12 6 6 

Az információs társadalom, 
e-Világ 

5 
3 2 

A digitális eszközök 
használata 

4 
2 2 

összesen:   68 34 34 

Ismétlés, számonkérés 
Szabad órakeret (5 %) 

4 
2 2 

összesen:   36 36 36 
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7. osztály 
 
TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7óra 
 
TANULÓI ISMERETEK 
Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 
Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző 
feladatokat, ötleteit, véleményét megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában. 
Kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az 
adott probléma megoldásához szükségesek. 
Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított 
eljárásokat; 
Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű 
tevékenységsorokat; 
Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben 
módosítja azokat. 
Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű 
eszközök segítségével megvalósítja; 
Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi 
lépésekből álló, adott sorrendben végrehajtandó cselekvést; 
Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések 
sorrendjét, megfogalmazza az algoritmus várható kimenetelét; 
Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki; 
A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a 
kódsorozatot a kívánt eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja 
társaival; 
Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, 
meserészleteket jelenít meg padlórobottal vagy más eszközzel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK  

Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 
Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 
A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 
A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírásának egy 
lehetséges módja 
Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 
Az elemi adatok megkülönböztetése, kezelése és használata 
Szekvencia, elágazások és ciklusok. Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés 
és a lépésenkénti finomítás elvei alapján 
Példák típusalgoritmus használatára 
A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben 
Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 
Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 
A program megtervezése, kódolása 
Animáció, grafika programozása 
Mozgások vezérlése 
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Tesztelés, elemzés 
Az objektumorientált gondolkozás megalapozása 
Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt 
hatásának vizsgálata 

FOGALMAK 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, 
szekvencia, elágazás, ciklus, elemi adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési 
szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, animáció, grafika programozása, objektumorientált 
gondolkozás, típusfeladatok, tesztelés, elemzés, hibajavítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és információáramlási 
folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 
Hétköznapi algoritmusok leírása egy lehetséges algoritmusleíró eszközzel 
Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása 
Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás – használatát igénylő 
programozási feladatok megoldása 
Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat elkészítése a részfeladatok megoldásával 
és összeállításával 
Egyszerű algoritmussal megadható mozgások vezérlése valós és szimulált környezetben, az 
eredmények tesztelése, vizsgálata a lehetséges paraméterek függvényében 
Adatok kezelését, változók használatát igénylő folyamatok programozása 
Új objektum létrehozását igénylő feladatok megoldása blokkprogramozási környezetben 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

− megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

− ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

− a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz 

a tanult blokkprogramozási nyelven; 

− tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

− vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban. 

 
TÉMAKÖR: Online kommunikáció  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 2óra 
 
TANULÓI ISMERETEK 
Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 
Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző 
feladatokat, ötleteit, véleményét megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában. 
Ismeri és használja a kapcsolattartás formáit és a kommunikáció lehetőségeit a digitális 
környezetben; 
Ismeri a mobileszközök alkalmazásának előnyeit, korlátait, etikai vonatkozásait; 
Közvetlen tapasztalatokkal rendelkezik a mobileszközök oktatási célú felhasználásával 
kapcsolatban 

FEJLESZTÉSI FELADATOK  

Online kommunikációs csatornák önálló használata, online kapcsolattartás 
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Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében 
Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök 
Adattárolás és -megosztás felhőszolgáltatások használatával 

FOGALMAK 

online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások, 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus 
kommunikáció szabályainak betartásával 
Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó 
csoportmunka érdekében 
Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs 
alkalmazásokban 
Személyes adatok, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok 
tárolása és megosztása a családi és az iskolai környezet elektronikus szolgáltatásai, 
felhőszolgáltatások segítségével. 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

- tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, 

alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

- önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

 
TÉMAKÖR: Robotika 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 
 
TANULÓI ISMERETEK 
Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított 
eljárásokat; 
Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű 
tevékenységsorokat; 
Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben 
módosítja azokat. 
Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű 
eszközök segítségével megvalósítja; 
Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi 
lépésekből álló, adott sorrendben végrehajtandó cselekvést; 
Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések 
sorrendjét, megfogalmazza az algoritmus várható kimenetelét; 
Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki; 
A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a 
kódsorozatot a kívánt eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja 
társaival; 
Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, 
meserészleteket jelenít meg padlórobottal vagy más eszközzel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK  

Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 
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Szenzorok funkciói, paraméterei, használata 
Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással 
Vezérlési feladatok megoldása objektumokkal, eseményvezérelten 
Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák során 

FOGALMAK 

robot, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, elágazás, ciklus 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A környezeti tárgyakra, akadályokra reagáló robot programozása 
Akadálypályát teljesíteni képes robot programozása 
A robot szenzorokkal gyűjtött adatainak rögzítése, feldolgozása egy akadálypályán; a 
viselkedés módosítása a gyűjtött adatoknak megfelelően 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 

 
TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 
 

TANULÓI ISMERETEK 
Egyszerű feladatokat old meg informatikai eszközökkel. Esetenként tanítói segítséggel 
összetett funkciókat is alkalmaz; 
Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK  

Szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentumok létrehozása, formázása 
Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 
Szövegszerkesztési alapelvek. A szöveg tipográfiája, tipográfiai ismeretek. Szöveges 
dokumentumok szerkezete, objektumok. Élőfej és élőláb 
Táblázat beszúrása a szövegbe. A táblázat formázása 
Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 
Mentés különböző formátumokba 
Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

FOGALMAK 

szövegszerkesztési alapelvek, tipográfia, dokumentumok szerkezete, objektumok, élőfej, 
élőláb, táblázat szövegben, táblázat tulajdonságai, dokumentumformátumok, csoportmunka 
eszközei, webes dokumentumkészítés, információforrások etikus felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Kész minta alapján szöveges dokumentumok önálló létrehozása, például iratminták, adatlap 
készítése 
Adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó problémához, az iskolai élethez, hétköznapi 
problémához szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentum készítése önállóan 
vagy projektmunka keretében, például tanulmány egy adott történelmi korról 
Adott dokumentum tartalmának megfelelő szerkezet kialakítása, például levélpapír készítése 
és sablonként történő mentése, élőfej és élőláb kialakítása és formázása, vízjel szerepeltetése 
egy kép beszúrásával 
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Az elkészített dokumentum környezetbarát nyomtatásának megbeszélése, mentése és 
megnyitása PDF formátumban 
Szöveges dokumentum megosztása online tárhelyen 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

− ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során 

a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

− a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

− ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, 

elválasztás); 

− a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van 

a nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival; 

− etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

 
TÉMAKÖR: Bemutatókészítés 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 
 
TANULÓI ISMERETEK 
Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK  

Szöveget, képet tartalmazó prezentáció létrehozása, formázása, paramétereinek beállítása 
Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 
Bemutatószerkesztési alapelvek. A mondandóhoz illeszkedő megjelenítés 
Automatikusan és az interaktívan vezérelt lejátszás beállítása a bemutatóban 
Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 
Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

FOGALMAK 

prezentáció, animáció, dokumentumformátum, csoportmunka eszközei, lényegkiemelés, 
dokumentum belső szerkezeteinformációforrások etikus felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az iskolai 
élethez, hétköznapi problémához kapcsolódó feladat) 
Bemutató készítése projektmunkában végzett tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, a 
megfelelő szerkezet kialakításával, az információforrások etikus használatával 
Tájékoztató vagy reklámcélú, automatikusan ismétlődő, animált bemutató készítése 
Rövid rajzfilm készítése prezentációkészítő alkalmazással  
Elkészített prezentáció megjelenítése többféle elrendezésben, mentése különböző 
formátumokba 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

- ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza; 

- a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat. 
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TÉMAKÖR: Multimédiás elemek készítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3óra 
 

TANULÓI ISMERETEK 
Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, 
képességfejlesztő digitális alkalmazás kiválasztására. 
Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban. 
Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított 
eljárásokat; 
Adott szempontok alapján megfigyel néhány, grafikai alkalmazással készített produktumot, 
személyes véleményét megfogalmazza; 
Grafikai alkalmazással egyszerű, közvetlenül hasznosuló rajzot, grafikát, dokumentumot hoz 
létre; 
Egy rajzos dokumentumot adott szempontok alapján értékel, módosít; 
Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK  

Kép, hang és video digitális rögzítése (képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-
készítés) és javítása 
Multimédia alapelemek: fotó, hang, video készítése, szerkesztése, felhasználása előadásokhoz 
és bemutatókhoz 
Raszter- és vektorgrafikai ábra összehasonlítása, szerkesztése és illesztése különböző típusú 
dokumentumokba 
Feladatleírás, illetve minta alapján vektorgrafikus ábra készítése. Görbék, csomópontok 
felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek 
 

FOGALMAK 

képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés, fotó, hang, video készítése, 
szerkesztése, felhasználása, rasztergrafika, vektorgrafika, görbék, csomópontok, 
csomópontműveletek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A mindennapi, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó kép, hang és video 
rögzítése szkennerrel, digitális fényképezőgéppel, okostelefonnal 
Rögzített, illetve rendelkezésre álló multimédia-alapelemek: fotó, hang, video szerkesztése 
és felhasználása előadásokhoz, bemutatókhoz 
Feladatleírás, illetve minta alapján raszter- és vektorgrafikai ábra készítése, szerkesztése, 
módosítása különböző dokumentumokba, előadásokhoz és bemutatókhoz 
Ábrakészítés során egyszerű transzformációs műveletek, igazítások, csoportműveletek 
használata 
Olyan grafikai feladatok megoldása, amelyek algoritmikus módszereket igényelnek: másolás, 
klónozás, tükrözés, geometriai transzformációk 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

− ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

− bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 
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TÉMAKÖR: Táblázatkezelés 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 
 
TANULÓI ISMERETEK 
Kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az 
adott probléma megoldásához szükségesek 
Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK  

Az adatok csoportosítási, esztétikus megjelenítési lehetőségei 
Táblázatkezelési alapfogalmak: cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, 
adattípus. Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. Adatbevitel, javítás, másolás, 
mozgatás elsajátítása 
Statisztikai adatelemzés, statisztikai számítások. Statisztikai függvények használata 
táblázatkezelőkben 
Adatok feldolgozását segítő számítási műveletek 
Feladatok a cellahivatkozások használatára. Relatív és abszolút cellahivatkozás. Saját képletek 
szerkesztése. Függvények használata, paraméterezés 
Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 
Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei. Diagram létrehozása, szerkesztése. Diagramtípusok 

FOGALMAK 

táblázatkezelési alapfogalmak, cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, 
adatok táblázatos formába rendezése, adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, relatív és 
abszolút cellahivatkozás, saját képletek szerkesztése, függvények használata, paraméterezés, 
adatok csoportosítása, diagram létrehozása, diagram szerkesztése, diagramtípusok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Mérési eredmények, nyomtatott és online adathalmazok, táblázatok elemzése 
Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése 
különböző forrásokból 
Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 
A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása 
egy táblázatkezelő programban 
Az osztály, évfolyam vagy az iskola adatainak statisztikai elemzése 
Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának 
felismerése 
Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program 
segítségével 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

− cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai 

függvényeket használ táblázatkezelő programban; 

− az adatok szemléltetéséhez diagramot készít; 

− tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 

 
TÉMAKÖR: Az információs társadalom, e-Világ  
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 
 
TANULÓI ISMERETEK 
Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, 
képességfejlesztő digitális alkalmazás kiválasztására.  
Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban. 
A feladathoz, problémához digitális eszközt, illetve alkalmazást, applikációt, felhasználói 
felületet választ; felsorol néhány érvet választásával kapcsolatosan; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK  

Az információs technológiai fejlesztés gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak felismerése 
Az információ szerepe a modern társadalomban 
Információkeresési technikák, stratégiák, többszempontú keresés 
A digitális eszközök egészségre és személyiségre gyakorolt hatásai 
Az adatbiztonság és adatvédelem tudatos felhasználói magatartásának szabályai 

FOGALMAK 

e-Világ, e-kereskedelem, e-bank, e-állampolgárság, virtuális személyiség, információs 
társadalom, adatvédelem, internetes bűnözés, digitális eszközöktől való függőség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az információs társadalom múltjában kijelölt szakasz (például ókori számolási módszerek vagy 
elektromechanikus gépek) projektmódszerrel történő feldolgozása 
Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés egészségügyi 
vizsgálatra vagy veszélyeshulladék-lerakási címek keresése 
Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az 
ezeket megelőző vagy ezekre reagáló, biztonságot szavatoló beállítások megismerése, 
használata 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

− ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

− online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket; 

− ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű 

érvényesítésének lehetőségét; 

− tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, 

alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

− védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 

 
TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 
 

TANULÓI ISMERETEK 
Kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az 
adott probléma megoldásához szükségesek 
Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK  

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 
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Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 
Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a kommunikációs 
eszközök. A felhasználás szempontjából fontos működési elvek és paraméterek 
Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 
Az operációs rendszer segédprogramjai. Az állományok és könyvtárak tömörítése 
Az operációs rendszerek, helyi hálózatok erőforrásainak használata, jogosultságok ismerete. 
Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; 
etikus információkezelés 
Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a hozzá 
tartozó jogosultságok szerepe, kezelése. Alkalmazások a virtuális térben. Állományok tárolása, 
kezelése és megosztása a felhőben 

FOGALMAK 

adat, információ, hír, digitalizálás, digitalizálás minősége, kódolás, kódolási problémák, 
ergonómia, be- és kikapcsolás folyamata, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs 
eszközök, működési elv, működési paraméterek, hálózatok felhasználási területei, 
mobileszközök operációs rendszere, operációs rendszerek eszközkezelése, operációs 
rendszer segédprogramjai, állományok és könyvtárak tömörítése, helyi hálózat, 
jogosultságok, etikus információkezelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Digitális eszközök és perifériáinak feladatot segítő felhasználása projektfeladatokban 
Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a lokális gépen, azok 
megosztása a társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül 
Adatok tömörített tárolása, továbbítása a hálózaton keresztül az együttműködés érdekében 
Történelmi, földrajzi témák feldolgozásához térinformatikai, térképalkalmazások 
felhasználása 
A 3D megjelenítés lehetőségeinek felhasználása tantárgyi feladatokban 
Közös munka esetén a digitális erőforrásokhoz tartozó hozzáférési és jogosultsági szintek 
megismerése 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

− tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett 

alkalmazások használatában; 

− az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és 

elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

− értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról 

beszámol; 

− tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, 

továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről; 

− ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit. 

A fejlesztés várt eredményei az 7. évfolyam végén 
Algoritmizálás és blokkprogramozás 

− megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

− ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

− a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz 

a tanult blokkprogramozási nyelven; 

− tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 
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− vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban. 

Online kommunikáció 

− tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, 

alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

− önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

Robotika 

− ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

− adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

− mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

Szövegszerkesztés 

− ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a 

szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

− a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

− ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, 

elválasztás); 

− a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van a 

nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival; 

− etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

Bemutatókészítés 

− ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

− bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 

Multimédiás elemek készítése 

− digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

− digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

Táblázatkezelés 

− cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai 

függvényeket használ táblázatkezelő programban; 

− az adatok szemléltetéséhez diagramot készít; 

− tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 

Az információs társadalom, e-Világ 

− ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

− online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket; 

− ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű 

érvényesítésének lehetőségét; 

− tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, 

alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

− védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 

A digitális eszközök használata 

− tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett 

alkalmazások használatában; 

− az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és 

elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

− értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról 

beszámol; 

− tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, 

továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről; 
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− ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit 
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Testnevelés 7. évfolyam 

Az alapfokú nevelés-oktatás második szakaszába lépve az 1–4. évfolyamon elkezdett sokoldalú 
pszichomotoros és az ezen keresztül megvalósuló kognitív, affektív-emocionális képesség-
összetevők fejlesztése tovább folytatódik. A személyiségformálás – a tanulók életkori 
sajátosságainak figyelembevételével, a szenzitív időszakokhoz igazodó mozgástartalmakon 
keresztül – a tanulási, nevelési célokat úgy valósítja meg, hogy közben a Nat 
kompetenciarendszerében realizálja az Európai Unió kulcskompetenciáinak fejlesztését. 
Kiemelt terület a személyes és társas kompetencia-összetevők rendszerében a szomatikus 
egészség, a szocio-emocionális jóllét, a biztonság és az emberi kapcsolatok minősége.  
A testnevelés tartalmi elemei közé az 5. évfolyamtól belép a sportági alaptechnikák és taktikák 
rendszere, a hozzájuk kapcsolódó elméleti ismeretekkel, miközben folytatódik a széles 
spektrumú koordinációsképesség-fejlesztés. A nevelési szakasz elején a kondicionális 
képességek differenciált fejlesztése itt is elsősorban a mozgáskészségek elsajátításán, játékos 
gyakorláson keresztül történik, majd később fokozatosan előtérbe kerül az életkori 
sajátosságokhoz igazodó kondicionális képzés. A mozgástanulás folyamatában fontos szerepet 
kap az elméleti tudatosítás, az ok-okozati összefüggések ismertetése, mely elősegíti a 
mentalizációs folyamatokat. Mindez a változó környezeti feltételekhez igazodó, egyre 
összetettebb mozgássorok hatékony elsajátítását teszi lehetővé.  
A testi-lelki egészségre nevelés célrendszere a tanulási terület egészét áthatja. A tanulók 
tovább bővítik az egészséges életvitel alapjaival összefüggő ismereteiket. A közvetlen 
mozgástapasztalattal szoros kapcsolatban álló elméleti ismeretekkel gyarapodva tudatosul 
bennük a különböző mozgásformák egészségmegőrző hatása. Tisztában vannak az alapszintű 
anatómiai, edzéselméleti törvényszerűségekkel (pl. a bemelegítés módja, funkciói), ami a 
baleset-megelőzés, a biztonságos sportolás, az egészséges testi fejlődés legfőbb záloga. A testi 
higiéniai tevékenységeket igyekeznek mindennapi szokásrendszerükbe illeszteni, mellyel 
párhuzamosan a XXI. századi életforma stresszhatásainak kezelésére megfelelő stratégiákat 
(pl. relaxációs módszerek) sajátítanak el. A tanulóközpontú szemlélettel átitatott oktatási 
környezetben erősödik a tanulói sportolási kedv, a mozgáshoz fűződő pozitív attitűd. Ehhez 
kapcsolódóan prioritást kapnak a játékos feladatmegoldások, az élményalapú tananyag-
feldolgozás. A változatos munkaformák alkalmazása, a gyakran változó összetételű, képességű 
heterogén csoportok együttes sporttevékenysége a méltányosság, a társakhoz való 
alkalmazkodás, a tolerancia, a csapatszellem, az egymás tanításának lehetőségét is magába 
foglalja. Ez a tanulók társas kapcsolataiban az együttműködésre és kölcsönös tiszteletadásra 
nevelés célját valósítja meg. A társas mozgásformák egyben az elfogadást, a konfliktuskezelés 
asszertív eszközeit kínálják. A változatos küzdőfeladatokban előtérbe kerül az iskolai 
küzdősportokra jellemző technikák végrehajtása és azok test-test elleni küzdelemben történő 
kreatív alkalmazása. Ezek az egyszerű mozgásformák esetében szabadon végrehajthatók, 
mások tanári irányítás mellett, a legnagyobb mozgásbiztonság elérésére törekedve, a 
balesetveszély minimálisra csökkentése mellett. 
A tanár-diák interakciókban a pedagógus mintaadó, facilitátor szerepe a tanulók 
kommunikációs kultúrájának kialakításában realizálódik, mely a kooperatív jellegű 
gyakorlásban kihat a diákok közötti kommunikáció minőségére is. Mindezen tényezők a 
mozgással, sportolással kapcsolatban jelentős attitűdformáló erőt jelentenek.   
A nevelési-oktatási szakasz végéhez közeledve egyre nagyobb mértékben kapnak szerepet az 
induktív jellegű feladatmegoldások, melyek a gondolkodást és a problémamegoldó 
képességeket fejlesztik. A tanulási terület – sajátosságaiból adódóan – folyamatosan fejleszti 
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az önismeretet, az önelfogadás képességét, melynek rendszeresen alkalmazott eszköze – a 
pedagógus általi előremutató formatív visszajelzések mellett – az ön- és társértékelés. Ezek a 
folyamatok a 7–8. évfolyamon hozzájárulnak a tanulók saját készség- és képességszintű 
erősségeinek, illetve hiányosságainak felismeréséhez, ezáltal a képességek tanári segítséggel 
tudatosan fejleszthetők. A tradicionális sportágak meghatározó szereplőinek, olimpikonjainak 
megismerésével a tanulókat a nemzeti azonosságtudatra, a haza szeretetére neveljük, 
amelyben a példaképformálás is hangsúlyos szerepet kap. 
Az IKT-eszközök a mozgástanulás, a diagnosztika, az egészséges életvezetés kialakításának 
hatékony segítői, mindemellett a konstruktív jellegű elméleti ismeretszerzést is jelentősen 
támogatják. Ezzel a tanulók motivációjára és digitáliskompetencia-szintjére gyakorolhatunk 
pozitív hatást. Az egészségfejlesztés mozgáshoz kapcsolódó eszközrendszerével tudatosítjuk a 
szabad levegőn, a természetes környezetben folytatott rendszeres testedzés testi és lelki 
jóllétet erősítő hatását, ami pozitív irányú befolyást gyakorol a tanulók környezettudatos 
szemléletmódjára. Ezzel a testnevelés hozzájárul a fenntartható jelen és jövő iránti 
elkötelezettséghez mint nevelési célhoz. 
A testnevelés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 
módon fejleszti: 
A tanulás kompetenciái: A testnevelés tantárgy eredményességéhez fontos a mély és értő 
(motoros) tanulás képességének elsajátítása. A motoros tanulásra is igaz, hogy a környezettel 
kialakult kölcsönhatás eredményeként létrejövő, tartós és alkalmazkodó változás, amely a 
különböző tanulási formákkal összekapcsolódva a személyiség fejlődésének más területeire is 
hatást gyakorol. A különböző mozgásformák elsajátítása – különös tekintettel az általános 
iskola kezdeti szakaszában – jelentős befolyással van a tanuló kognitív fejlődésére, hiszen a 
mozgásos cselekvés célirányos, komplex kognitív-motoros tevékenység. Hatékony és 
eredményes motoros tanulás-tanítás csak akkor valósulhat meg, ha annak során figyelembe 
veszik az életkori és tanulási sajátosságokat, s ha az spirálisan építkező és gyakorlatorientált.  
A kommunikációs kompetenciák: A testnevelés – az érthetőség, az árnyaltság és a pontosság 
elvárásainak mentén – fejleszti a nyelvi kommunikáció minőségét. A testnevelésben a 
kommunikáció általában nehezített körülmények között, felhívó, felszólító módon zajlik, 
amelynek nem lehet sajátja az erőtlenül formált és artikuláció nélküli beszéd. A tantárgy 
fejleszti a hallás utáni szövegértés mellett a kommunikáció más formáit is, úgymint a kéz- és 
karjelzéseket, a testmozgás, a sportolás közbeni gesztusokat, a tekintet és/vagy az arc 
izmainak játékát. A sporttevékenységek folyamatos metakommunikáció mentén folynak, elég 
csak a jelzésértékű testtartásokra vagy a távolodó-közeledő mozgások kifejezőerejére 
gondolni. A szakkifejezések, a helyes terminológia elsajátításával lehetővé válik a procedurális 
tudás átfordítása a gondolkodás révén tervezhető motoros produktummá. 
A digitális kompetenciák: Az információs és tudástársadalom korában meghatározóan fontos, 
hogy a korszerű digitális eszközök hogyan épülnek be a nevelés, az oktatás és a képzés tanítási-
tanulási folyamataiba. A digitális kompetencia főbb területeinek ‒ digitális jelenlét, 
életvezetés és produktivitás ‒ fejlesztése a testnevelésnek és egészségfejlesztésnek is egyik 
kiemelt célja. A digitális kompetencia a testnevelés tantárgy esetében is elengedhetetlen, 
példaként említhető a teljesítménymonitorozás, a mozgáselemzés, az információkeresés, -
szűrés és -feldolgozás digitális eszközökkel történő megvalósítása. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A motoros tanulás során elsősorban a 
cselekvéses tényező dominál, de a hatékonysága és eredményessége – a verbális metódusok 
által – a kognitív komponensektől is függ. A beszéd és a gondolkodás kapcsolata révén válik 
lehetővé a motoros tevékenységekkel összefüggő ismeretek és tapasztalatok tárolása, 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

 

felidézése. A nyelvhasználat teszi lehetővé a mozgásos cselekvéstanuláshoz szükséges 
ideomotoros kép, a gondolati modell kialakítását, tervezését. A kreatív feladatmegoldásokon 
alapuló problémamegoldó gondolkodás egyaránt megjelenik a nyílt jellegű mozgáskészségek 
(pl. sportjátékok) változatos döntéshozatali játékhelyzeteiben és a kognitív típusú testnevelési 
játékokban (pl. táblajátékok mozgásos változatai). 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A testnevelés tantárgy a személyes és társas 
kompetenciák fejlesztésének egyik terepe. Az iskolának fejlesztenie szükséges a szomatikus 
egészséggel, a társas-érzelmi jólléttel, a biztonsággal kapcsolatos kompetenciákat. A fejlesztés 
kiterjed a testi jóllét és a motoros teljesítőképesség kialakítására is. A tantárgy tanulásának és 
tanításának jelentős közösségfejlesztő hatása van. Külön kiemelendők a csapatsportokban 
fontos szerepet játszó együttműködési formák, a közösséget alakító tényezők (a közös 
célkitűzések, a közös gyakorlás élménye, a teljesítmény egyént és csapatközösséget formáló 
szerepe, a csapaton belüli összetartozás és egymásrautaltság stb.). 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az iskola 
a kiemelkedő sportszakemberek és sportolók által létrehozott kreatív produktumok 
megismerésének egyik helye, ami az alkotó produkálás biztosításával támogatja, hogy a tanuló 
értelmezni tudja a sporteredmények személyes és társadalmi életre gyakorolt hatását. A 
tanuló ezeknek a kompetenciáknak az elsajátításával képessé válik arra, hogy saját tanulási 
tevékenységében is értékesnek tartsa a testnevelés, az egészségfejlesztés kreatív ötleteit és 
produktumait. Önmaga kreatív alkotásokat hoz létre (pl. alkotóképes játéktevékenység vagy 
bemelegítő gyakorlatok és edzésprogramok összeállítása) a tanulási tevékenység ezen 
területén, és elsajátítja a fizikai aktivitás, a testedzés és a sportolás rekreációt támogató 
elemeit. A tanuló megtanulja értékként kezelni az olimpiai eszmét, az olimpiai játékokon elért 
eredményeket. Értékesnek tartja a magyar, az európai és a világ testkulturális örökségét. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A testnevelés és egészségfejlesztés 
a tanuló ügyességét, erejét, állóképességét, szomatikus, mentális és érzelmi teherbírását 
fejlesztve teszi képessé az egyént a különböző munkatevékenységek elvégzésére. A 
sporttevékenység hozzájárul a munkaerkölcsi tulajdonságok (például fegyelmezettség, 
közösségi szemlélet, lelkiismeretesség, felelősségteljesség, munkaszeretet) kialakításához. A 
testnevelésben és a sportban alkalom nyílik a bátorságot, a kockázatot, az önállóságot, a 
monotóniatűrést és az innovációt igénylő tevékenységekre, a vállalkozáshoz szükséges 
kezdeményezőkészség alkalmazására és a határozott viselkedésre. Az önállóságot igénylő, 
döntési helyzeteket biztosító sportolás a tanulót hozzásegíti, hogy a munkavégzés során is 
hasonló módon cselekedjen. A testedzés, a sportolás – a szabadidő egészséges eltöltésén 
keresztül, rekreatív hatásával – elősegíti a munka utáni pihenést, kikapcsolódást és 
regenerálódást. 
Az iskolai testnevelés óra keretén belül megvalósuló könnyített testnevelés esetében - 
amelyen egészségi állapotváltozásuk miatt ideiglenesen illetve tartósan csökkent 
teljesítőképességű tanulók vesznek részt – a testnevelő tanárnak az egészségi állapotot és az 
abból adódó egyéni sajátosságot maximálisan figyelembe véve, differenciáltan kell 
megvalósítania a fejlesztési feladatokat. Ezekhez a fejlesztési feladatokhoz nyújt segítséget a 
gyógytestnevelés témakör. 
A korszerű gyógytestnevelés szemlélet, amely szakít az eddigi korrekciós gyakorlatok 
túlsúlyára épülő tananyagtartalommal, indokolttá teszi a mindennapos testnevelés szerves 
részként való megjelenését a kerettantervben. A korszerű szemléletben elvárásként jelenik 
meg a korrekciós gyakorlatokkal egyenlő arányban megjelenő, a kerettantervben megvalósuló 
témakörök elsajátítása a gyógytestnevelésre utalt tanulók körében is. A fentiek indokolják, 
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hogy minden témakör mellett megjelennek a gyógytestnevelés specifikus gyakorlatelemei. Az 
önállóan megjelenő „Gyógytestnevelés” témakör csak az ezen a területen érintett tanulókra 
vonatkozik, mely külön órakeretben valósul meg. A gyógytestneveléssel kapcsolatos órakeret 
meghatározásához ad segítséget „A témakörök áttekintő táblázata” kiegészítő szövege. 
Az 5-8. évfolyamon a gyógytestnevelés területén elvárás az egyéni és differenciált gyakorlatok 
tudatos végrehajtása, valamint, hogy a tanulók az egészségük fejlesztése érdekében tudatosan 
alkalmazzák a szabadidős és sportjátékokat. A gyakorlások során kiemelten jelenik meg a 
kontrollált légzés, a pulzusszámlálás és a relaxáció. 
A tanulók mozgáshoz fűződő pozitív attitűdjének kialakítása érdekében az értékelés alapja a 
különböző sportági mozgáskészségekben, valamint a motorikus képességekben a tanuló 
önmagához mért fejlődése. A tanultsági szint méréséhez fontosak a különböző pontérték-
táblázatok, számszerűsített vagy grafikonos statisztikai eljárások, de az egyes próbákon és 
teszteken elért eredmények mellett legalább olyan fontos az érzelmi-akarati tényezők 
figyelembevétele az értékelés, osztályozás során. 

− Összetett korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, önálló végrehajtása, 
alkalmazása 

− A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, mozgékonyságának (hajlékonyságának) 
fejlesztését szolgáló különböző testgyakorlatok önálló összeállítása tanári segítséggel, 
azok tudatos, pontos végrehajtása 

− Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra nevelés 

− Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok növelését szolgáló tevékenységek 
megismerése, végrehajtása 

− Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló (kontraindikált) 
mozgások megismertetése a különböző testgyakorlatok elsajátításán keresztül 

FOGALMAK 
vázizomzat, izomérzékelés, önállóan végzett otthoni gyakorlatok, kontraindikált gyakorlatok, 
légzőizmok 

7–8. évfolyam 

A pubertáskorba lépő tanulók testalkati, pszichomotoros és lelki értelemben egyaránt jelentős 
változásokon mennek keresztül. A fiúknál jelentkező erőteljes megnyúlási szakasz a már 
stabilizálódott mozgáskészségek, koordinációs képességek színvonalát ronthatja, míg a 
leányok testalkati átrendeződése inkább kondicionális értelemben okozhat 
teljesítményromlást. Különösen kiemelendő az aerob állóképesség visszaesése, amely többek 
között a leányok megváltozott érdeklődési köréből adódó mozgásigény-csökkenés 
eredménye. A két nem közötti testalkati eltérés a terhelhetőség különbségében is jelentősen 
megmutatkozik.  
Ebben a korban a kondicionális fejlesztés egyre inkább különválik a koordinációs képzéstől. 
Ezzel párhuzamosan a motiválás eszközeként a tudatosítás, az ok-okozati összefüggések 
feltárása, a mindennapi életben történő használhatóság megemlítése egyaránt belső 
motivációs többletet nyújt. A serdülőkorra tehető a mozgásszervi betegségek számának 
ugrásszerű növekedése. Ebből kiindulva kiemelt szerepet kell szánni a saját testtömeget 
felhasználó vagy kisebb súlyú eszközökkel támogatott relatíverő-növelésnek, de különösen a 
törzsizom erő-állóképessége javításának, valamint az aerob állóképesség fejlesztésének. A 
koordinációs képzés terén szenzitív időszaknak tekinthető a téri-tájékozódó és az 
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összekapcsolási-átállási képesség fejleszthetősége. Serdülőkorban a fiúk ízületi, izomzati 
mozgékonysága jelentősen visszaeshet, melynek mértékét rendszeres gyakorlással 
mérsékelhetjük. A sportjátékok oktatásában a nagyobb létszámmal végzett játékok 
összetettebb taktikai lehetőségei egyre jobban kihasználhatók, miközben csoportos 
feladatokkal a szabálykövető magatartásforma, a társak elfogadása, az együttműködés 
készségszinten realizálódhat.  
A nevelési-oktatási folyamatok során a tanulók szélsőséges és hullámzó érzelmi állapota a 
pedagógustól ‒ a következetesség betartása mellett ‒ nagyfokú türelmet és elfogadást 
igényel. Ez megfelelő rugalmasságot, empátiát feltételez az értékelés és az osztályozás 
területén is. A gondolkodás fejlesztését szolgáló deduktív jellegű tanulási helyzetek egyre 
nagyobb arányban alkalmazhatók. A tanulók az elméleti ismereteik gyarapodásával 
tudatosabban kezdik értelmezni az egészségorientált képességeiket felmérő tesztek 
eredményeit, miközben felismerik erősségeiket és hiányosságaikat. 
Az önvédelmi és küzdősportok területén a kondicionális képességek fejlődésével 
párhuzamosan bekapcsolódik az oktatásba a technikák mozgásdinamikájának célszerű 
növelése, a megfelelő balesetvédelmi előírások és követelmények fokozott megtartása 
mellett. Mivel a tanulók által kivitelezett technikák egyre erősebbek, folyamatos hangsúly van 
a társak iránti tisztelet, tolerancia gyakorlásán, valamint a maximális önkontroll 
megvalósításán. A tanári irányítás kiemelt jelentőséget kap a nyílt készséget feltételező 
mozgásformáknál. 
A gyógytestnevelés gyakorlatainak végrehajtása eléri a készségszintet. Egyik fő cél a tanulók 
mozgásszervi elváltozását és betegségét illetően a javító, korrigáló gyakorlatok, valamint az 
optimális aerob terhelést szolgáló mozgásformák tudatos alkalmazása a mindennapi életben. 
Emellett cél a megismert szabadidős és sportjátékok adaptív alkalmazása az egészségi állapot 
javítása érdekében. 
A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult alapvető mozgásformák kombinációiból álló cselekvéssorokat változó térbeli, 
időbeli, dinamikai feltételek mellett készségszinten kivitelezi; 

− a tanult mozgásforma készségszintű kivitelezése közben fenntartja érzelmi-akarati 
erőfeszítéseit; 

− minden sporttevékenységében forma- és szabálykövető attitűddel rendelkezik, ez 
tevékenységének automatikus részévé válik.  

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 
− a motoros képességeinek fejlődési szintje révén képes az összhang megteremtésére 

a cselekvéssorainak elemei között; 

− relatív erejének birtokában képes a sportágspecifikus mozgástechnikák koordinált, 
készségszintű kivitelezésére; 

− az alapvető mozgásainak koordinációjában megfelelő begyakorlottságot mutat, és 
képes a változó környezeti feltételekhez célszerűen illeszkedő végrehajtásra; 

− a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat tanári 
irányítással tudatosan alkalmazza. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 
− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 
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− a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 
játékosként viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 
− megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére; 
− tanári segítséggel, egyéni képességeihez mérten, tervezetten, rendezetten és 

rendszeresen fejleszti keringési, légzési és mozgatórendszerét; 
− ismeri a tanult mozgásformák gerinc- és ízületvédelmi szempontból helyes 

végrehajtását; 
− a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten tervezetten, 

rendezetten és rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 
− a higiéniai szokások terén teljesen önálló, adott esetben segíti társait; 
− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelően tervezett, rendezett és 

rendszeres, testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 
A 7–8. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 360 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 
óraszám 

7. 
évfolyam 

8. 
évfolyam 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 
relaxáció 

36 
22 22 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 46 28 28 

Torna jellegű feladatmegoldások 46 28 28 

Sportjátékok 70 42 42 

Testnevelési és népi játékok 34 20 20 

Önvédelmi és küzdősportok 40 22 22 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 32 18 18 

Összes óraszám: 360 180 180 

7. ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 

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

− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 
kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat; 
− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 
− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 

kezdeményez ilyen tevékenységet. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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− A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, 
technikai végrehajtásának önálló alkalmazása 

− 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok ismertetés utáni pontos és rendszeres 
végrehajtása, alkalmazása 

− 5-6 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatok összeállítása, végrehajtása tanári kontrollal 

− A bemelegítés és a harmonikus erőfejlesztés egészségmegőrző hatásának tudatosítása, 
alapelveinek elsajátítása 

− Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

− Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

− Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és kéziszer- 
és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

− A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok összeállítása, azok 
gyakorlása 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló gyakorlatok önálló 
összeállítása, azok helyes végrehajtása 

− Légzőgyakorlatok végrehajtása 

− A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő 
végrehajtása, alkalmazása  

− A különböző mozgatórendszeri sérülések megelőzését, rehabilitációját érintő elemi szintű 
alapelvek, eljárások megismerése 

− Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló összeállítása, 
végrehajtása 

− A nyugalomban lévő és bemelegített izomzat tulajdonságainak megismerése, a fáradt 
izmok lehetséges sérüléseinek (izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, izomláz) ok-
okozati tényezők szerinti beazonosítása 

− A terhelések után végzett nyújtó hatású gyakorlatok jelentőségének ismerete, azok 
összeállítása tanári segítséggel 

− A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 
stratégiák tanári segítséggel történő alkalmazása 

− Az egyszerűbb relaxációs technikák elsajátítása és alkalmazása  

− Összetett gimnasztikai gyakorlatok, illetve egyszerűbb gimnasztikai gyakorlatok 
lépéskombinációkkal zenére 

FOGALMAK 
menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; utasítás, szóban közlés, 
bemutatás, bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, szergyakorlatok 
A gyógytestnevelés-órák keretében a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, 
elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, 
betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá 
hozzájárul a biológiailag helyes testtartás kialakításához. Megismerik és alkalmazzák azokat a 
relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak elváltozásukra, betegségükre.  

TÉMAKÖR:  Atlétikai jellegű feladatmegoldások 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 28 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten 
használja; 

− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad 
levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére 
sportolás közben; 

− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 
kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− futótechnikája – összefüggő cselekvéssor részeként – eltérést mutat a vágta- és a 

tartós futás közben; 
− magabiztosan alkalmazza a távol- és magasugrás, valamint a kislabdahajítás és 

súlylökés – számára megfelelő – technikáit. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és 
egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása 

− Futóiskolai gyakorlatok (taposó futás, ollózó futás, saroklendítés, térdemelés, keresztező 
futás), futófeladatok (repülő és fokozó futás) különböző irányokba és kombinációkban, 
variációkban, egyenes vonalon, íveken és irányváltással 

− Vágtafutások 60–100 m-en ismétléssel, mozgáskészség- és mozgásképesség-fejlesztéssel 

− A tartós futás egészségmegőrző, ideális testtömeg elérését, megtartását elősegítő 
intenzitászónájának megismerése, ellenőrzése (pulzusmérés) 

− Egyenletes futások tempótartással 8-12 percig, futások 100–400 m-es távolságon 
egyenletes és változó iramban 

− Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes lendületből (indiánszökdelés, indiánszökdelés 
azonos lábról 2-4 lépésre, indiánszökdelés sasszéval előre és felugrásra törekedve, egy- és 
háromlépéses sorozatelugrások, szökdelések, ugrások sorozatban akadályokon és 
akadályok felett egy és páros lábon 

− Dobógyakorlatok könnyített és nehezített szerekkel egy és két kézzel, rögzített helyzetből 
és lendületből társhoz, célra és távolságra 

− Távolugrás közepes (6–10 lépés) és hosszabb (10–14 lépés) nekifutással, lépő technikával 
homokba, szivacsba, emelt elugró helyről és elugró gerendáról 

− Magasugrás átlépő, hasmánt vagy flop technikával 5–9 lépés lendületszerzéssel 

− Súlylökés 3–4 kg-os szerrel, egy kézzel helyből szemből és oldalról, oldalt beszökkenéssel 
vagy háttal becsúszással 

− Kislabdahajítás 5–7 lépéses dobóritmussal, két-három keresztlépéssel célra és távolságra 

− Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 
gyakorlatainak összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal 

− Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása  

− Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar 
személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

FOGALMAK 
flop technika, olimpiai versenyszámok, világcsúcs, résztáv, pihenőidő; nyugalmi, munka- és 
terheléses pulzus; váltogatott iramú futás, ferde hajítás, függőleges és vízszintes vektor, 
támaszhelyzet, koordináció, kondíció 
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A gyógytestnevelés-órán atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a tanulók 
állóképessége. A differenciált, egyénre adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és 
ugrófeladatok elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. A 
dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával jól fejleszthető a tanulók törzsizomzata.  

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 28 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 
kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 
− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 

kezdeményez ilyen tevékenységet; 
− a torna, a ritmikus gimnasztika, tánc és aerobik jellegű mozgásformákon keresztül 

tanári irányítás mellett fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és 
kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem bemutatására és a tanult 

elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor kivitelezésére. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A torna jellegű mozgásformák egészségfejlesztő szerepének tudatosítása 

− A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 
izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

− A téri tájékozódó képesség és egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű feladatmegoldások 
szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi mozgékonyság, izomérzékelés) 
további fejlesztése 

− A gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése, a segítségadás elsajátítása 

− Az önkontroll, az együttműködés és a segítségnyújtás fontosságának kialakítása 

− A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

− Differenciált gyakorlás a testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak 
megfelelően 

− (Csak lányok) Gimnasztikus – lépéseket, járásokat, testsúly-áthelyezéseket, 
szökkenéseket, ugrásokat, fordulatokat tartalmazó – gyakorlatok kivitelezése 

− A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek megismerése 

− A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, 
támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások 
végrehajtása 

− (Választható anyagként) Alapvető ugrások elsajátítása minitrampolinon vagy gumiasztalon 

− A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 
összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal 

− A női és férfitorna meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak 
megismerése 
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− Talajon: 
● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző 

testhelyzetekbe; gurulóátfordulások sorozatban is 
● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 
● Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre 
● Kézen átfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel 
● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 
● Csúsztatás nyújtott ülésből hason fekvésbe és vissza (lányok) 
● Vetődés mellső fekvőtámaszból nyújtott ülésbe (fiúk) 
● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

− Ugrószekrényen: 
● Keresztbe állított ugrószekrényen guggoló átugrás 
● Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés 
● Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással 

− Gerendán: 
● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel is; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 
● Függőleges repülés különböző kiinduló helyzetekből 
● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

− Gyűrűn: 
● (Fiúknak) Magas gyűrűn: alaplendület; zsugorlefüggés; lendület előre 

zsugorlefüggésbe; zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó lefüggésbe; homorított leugrás 
hátra, lendületből 

● (Lányoknak) Érintő magas gyűrűn: lendületek előre-hátra; fellendülés lebegőfüggésbe; 
zsugorlefüggés; ereszkedés hátsó függésbe; függésben lendület hátra, homorított 
leugrás 

● Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen), vándormászás felfelé és lefelé; 
függeszkedési kísérletek felfelé; mászóversenyek 

FOGALMAK 
futólagos kézállás, csúsztatás, vetődés, összekötő elemek, erőfejlesztés, izomcsoport 
A gyógytestnevelés-órán a torna jellegű gyakorlatok, a kontraindikált gyakorlatok 
kivételével, elősegítik a törzsizomzat fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás 
kialakítását.  

TÉMAKÖR:  Sportjátékok 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 42 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten 
használja; 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 
képes a játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai és 

taktikai elemeket; 
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− a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési 
készséget mutat; 

− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a 
választott sportjátékokat. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai és alaptaktikai elemeinek, 
szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

− A folyamatos csapatjáték kialakítása az adott sportág versenyszabályai mellett 

− A sportjátékok különböző döntési helyzeteiben a csapat érdekeinek figyelembevételével a 
legmegfelelőbb megoldások kiválasztására, együttműködésre való törekvés 

− 1-1 elleni játékszituációkban a labdatartás, labdafedezés célszerű és tudatos alkalmazása 

− Emberelőnyös (2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3) és létszámazonos (2-2, 3-3, 4-4) kisjátékokban a 
szélességi és mélységi labda nélküli támadó mozgások, védőtől való elszakadás módjainak 
gyakorlása 

− Kisjátékokban védőként a támadó és a célfelület helyzetéhez igazodó helyezkedés tudatos 
alkalmazása 

− Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 
területvédekezés) tudatos alkalmazása, gyakorlása 

− A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és 
végrehajtása tanári kontrollal 

− Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 
olimpikonjainak megismerése 

− Kézilabda 
● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, 
felugrások-leérkezések – alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

● Beugrásos és felugrásos kapura dobások előzetes lendületszerzésből 
● Az egy és két kézzel történő labdaátadások pontosságának, távolságának növelése 

helyben és mozgásból, alkalmazásuk gyors indulásokban és lerohanásokban 
● A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs gyakorlatok egy és több 

labdával (pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban) 
● Labdavezetés irány- és iramváltásokkal, indulócselek összekapcsolása kapura 

dobásokkal 
● Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd különböző lendületszerzési 

módot követő felugrásból, beugrásból, félaktív, majd aktív védőjátékos ellen 
● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben 
● Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban 
● A kapus alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

− Kosárlabda 
● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások 
egy és két lábról, leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos 
játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 
hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű 
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megállás egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő 
egyszerűbb irányváltoztatási módok célszerű és hatékony alkalmazása a 
mérkőzésjátékokban 

● Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes 
végrehajtása 

● 1-1 elleni játék gyakorlása labdaszerzést követően, indulási joggal rendelkező, majd 
indulási joggal nem rendelkező támadó esetében (adogatóval) 

● Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, lerohanások kosárra 
dobással befejezve 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitáson alapuló 
szabálymódosításokkal 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 
● Fektetett dobás gyakorlása félaktív vagy aktív védő játékos jelenlétében 
● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben 

− Röplabda 
● A felső egyenes nyitás alaptechnikájának elsajátítása, gyakorlása célfelületre 
● Távolról érkező labda megjátszása társnak (nyitásfogadás, ellenfél térfeléről érkező 

labda) alkar- és kosárérintéssel 
● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás gyakorlása célfelület 

beiktatásával, készségszintű alkalmazása különböző játékhelyzetekben 
● Kisjátékokban (2-2, 3-3, 4-4) a nyitásfogadás, feladás elsajátításával törekvés a három 

érintéssel történő labdamegjátszásra 
● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú 

játékokban. A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 
● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

− Labdarúgás 
● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő 

elindulások, megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások ismerete 
– alkalmazása a játék folyamatában 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző 
részeivel, talppal, combbal, mellkassal, fejjel) alkalmazása a játékhelyzethez igazodva 

● Alakzattartással, alakzatbontással- és építéssel történő labdás koordinációs 
passzgyakorlatok 

● Kényszerítő átadások gyakorlása 2-0-ás, majd 2-1-es taktikai helyzetben 
● 3-2, 4-2 és 4-3 elleni emberelőnyös kisjátékokban a támadó játékosok 

együttműködésének, a védő játékosok összehangolt helyezkedésének gyakorlása 
● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, 

mozgásból, a futással megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával 
● Létszámazonos kisjátékok és mérkőzésjátékok változatos szabályokkal 
● A területvédekezés alkalmazása a játékban 
● Egy- és kétudvaros emberelőnyös kisjátékokban az üres passzsávok hatékony 

megjátszása időkényszer alatt, a védekező játékos mozgásirányának gyakorlása 
● A kapus alaphelyzet kialakítása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. 

Kigurítás, kidobás, kirúgás gyakorlása állított, lepattintott labdával 
− Floorball 
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● Labda nélküli technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő alapmozgások, a 
helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások, cselezések 
irányváltoztatással – alkalmazása a játék folyamatában 

● Labdavezetések, átadások, átvételek megfelelő módjainak alkalmazása a 
játékhelyzethez igazodva 

● Labdaátadások társnak palánk segítségével 
● Labdatartást fejlesztő játékok 
● Kapura lövések labdavezetésből 
● Szabad ütések, büntető ütések gyakorlása 
● Kapus alaphelyzet kialakítása, kapura lőtt labdák védése 
● Csereszituációk gyakorlása 
● 2-2, 3-2, 3-3 elleni kisjátékok a támadó játékosok együttműködése és a védőjátékosok 

összehangolt helyezkedésének gyakorlása 
● Létszámazonos kisjátékok a módosított szabályok szerint 

FOGALMAK 
védőtávolság, félaktív védő, aktív védő, felső egyenes nyitás, feladás, sáncolás, egyenes leütés, 
gyorsindítás, lerohanás, bedőlés, bevetődés, hármas nyolcas, tempódobás, átadócsel, 
rúgócsel, alakzatbontásos és építéses passzgyakorlat, területnyitás, pontrúgás, beugrásos és 
felugrásos kapura lövés, dugattyúmozgás, kosárlabda – indulási jog, megelőző szerelés, 
floorball – szabadütés, büntetőütés, védekezés, csere 
A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 
belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek a sportjátékok adaptált 
formáival. A megismert sportjátékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 
beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 
megváltozását. A gyógytestnevelés-óra keretében a sportjátékok rekreációs lehetőségként és 
az élethosszig tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten 
használja; 

− a testnevelési és sportjáték közben a célszerű, hatékony játék- és együttműködési 
készséget mutat; 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 
képes a játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai 

és taktikai elemeket; 
− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a 

választott sportjátékokat. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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− A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, következetes 
betartása 

− A manipulatív mozgásformákkal nehezített, figyelemmegosztást igénylő egyszerű fogó- és 
futójátékokban (pl. labdavezetéses fogók) a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak 
kialakítása, az üres területek felismerése, a játéktér határainak érzékelése 

− A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési lehetőségek kiválasztására 
épülő testnevelési játékok gyakorlása (pl. 3 csapat egymás ellen, joker játékosok az 
oldalvonalon) 

− A tanulók fokozott kreativitására, együttműködésre épülő, összetett kimentési módokat 
megvalósító fogójátékok gyakorlása 

− Labdás manipulatív mozgásformákkal (pl. labdavezetés) megvalósuló, dinamikus és 
statikus akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban az irányváltoztatások, az 
elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

− A támadó és védő szerepek alkalmazását elősegítő páros és csoportos versengések 

− A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 
egyénileg, párban és csoportokban, a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökkentésére 
törekedve, időkényszer bekapcsolásával 

− 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

− Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 
mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű 
eszközöket felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és 
csapatszintű célzó játékokban 

− Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos manipulatív 
mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 

− Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban 
(pl. váltó- és sorversenyek) 

− A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő, egyre 
összetettebb mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok 
mozgásos változatban) 

− Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a támadó 
szerepek készségszintű elsajátítása, a védőtől való elszakadás gyors iram- és 
irányváltásokkal 

− Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a védő 
szerepek készségszintű elsajátítása (a passzsávok lezárása, a labdás emberrel szembeni 
védekezés, az emberfogás alapjai, a célfelület védelme) 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 
helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

 
Néptánc – szabadon választható 

− A tiszai dialektus verbunkjainak, valamint legényes forgós és forgatós táncok 
mozgáselemeinek, kulturális értékeinek megismerése 

− A páros, forgatós táncokkal a nemi szerepekre vonatkozó ismeretek interiorizálása, a 
körtáncok által a közösséghez való tartozás élményének erősítése 

− A kreativitás fejlesztése az elsajátított táncos mozgásmotívumok improvizatív 
összekapcsolásával 
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FOGALMAK 
döntéshelyzet, játékstratégia, szabálykövető magatartás, fair play, célfelülethez igazított 
emberfogás, üres területre helyezkedés 
A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 
belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési és 
népi játékokkal, amelyeket elváltozásuktól, illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. A 
megismert testnevelési és népi játékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 
beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 
megváltozását, a testedzéssel kapcsolatos pozitív attitűd kialakítását. 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 
képes a játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a küzdő jellegű feladatokban életkorának megfelelő asszertivitást mutatva tudatosan 

és célszerűen alkalmazza a támadó és védő szerepeknek megfelelő technikai és taktikai 
elemeket; 

− a tanári irányítást követve, a mozgás sebességét növelve hajt végre önvédelmi 
fogásokat, ütéseket, rúgásokat, védéseket és ellentámadásokat. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása 

− A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti 
tisztelet és tolerancia megtartása mellett. Siker és kudarc feldolgozása megfelelő 
önkontrollt tanúsítva 

− Az állásban és egyéb kiindulóhelyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az 
egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő, társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű 
eszközös küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető végrehajtása 

− A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a 
gyorsaságot, az egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, 
csoportos és csapat jellegű feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

− A jogszerű önvédelem fogalmi keretrendszerének, lehetőségeinek, jogi szabályozásának 
elsajátítása 

− A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával 
kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra épülő páros küzdőjátékok rendszeres 
képességfejlesztő célú alkalmazása 

− Tervszerű gondolkodást, problémamegoldó készséget fejlesztő összetett játékok, 
különböző küzdőtechnikák alkalmazásával, húzások, tolások, billentések, egyensúlyi 
helyzet megbontása és visszaszerzése 

− Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb 
technikai mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

− Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása 
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− Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák gyakorlása egyénileg, társakkal 

− Dzsúdógurulás alaptechnikájának megismerése, végrehajtása harántterpeszállásból 
mindkét irányba, előre és hátra 

− A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és 
végrehajtása tanári kontrollal 

− A tradicionális magyar küzdősportok (birkózás, karate, ökölvívás, dzsúdó) történetének, 
meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak 
szabályrendszerének átismétlése 

− Birkózás 
● A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő, birkózásra előkészítő 

speciális hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 
● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 
● Hídban forgás 
● Hídba vetődés fejtámaszból 
● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált 

alkalmazásával 
● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögé kerülés 

birkózás térdelésben) eszközzel vagy anélkül 
● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban 
○ Mögé kerülés karberántással: támadó és védekező technika 
○ Mögé kerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózótechnikák megismerése, gyakorlása a páros 
küzdelmekben 

○ Karfelszedés könyökhajlatnál és átfordítás 
○ Túlsó karbehúzás 

− Karate 
● Az alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismeretében azok önálló 

bemutatása 
● Az alapvető karateütések technikájának készségszintű elsajátítása helyváltoztatás 

nélkül (egyenes ütés helyben, egyenes ütés az elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a 
hátul lévő láb oldalán), gyakorlása helyváltoztatás közben 

● Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, készségszintű elsajátítása helyben 
● Oldalra rúgás technikája 
● Oldalra csapás technikája 
● Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás közben 
● A test különböző magasságaiban (fej, törzs, öv alatt) végrehajtott támadások elleni 

védekező technikák ellentámadásokkal 
● Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának megismerése, gyakorlása 
● Az ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának jártasságszintű végrehajtása  
● Szabad küzdelmet előkészítő játékos gyakorlatok 
● A Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata összefüggő gyakorlatanyagának végrehajtása, 

önálló bemutatása 
● Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint az egyenes és köríves 

rúgás, oldalra rúgás védési technikáinak elsajátítása 
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● A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult védő technikák 
kivitelezése helyben és mozgásban, ellentámadással 

● Kötött formagyakorlat bemutatása (kata) a tanult technikák kivitelezésével, a 
sportágra jellemző mozgásdinamikával, számolásra és számolás nélkül, önállóan 

− Dzsúdó 
● Az előre, hátra és oldalra történő társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által övvel 

lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 
● Földharcjátékok leszorítástechnikák végrehajtására törekedve 
● Nagy külső horogdobás végrehajtása 
● Nagy belső horogdobás végrehajtása 

FOGALMAK 
jogszerű önvédelem, egyensúlyi helyzet kibillentése, fair play, oldalsó csúsztatott esés, 
földharc, társ felemelése, parter helyzet, egyenes ütés, köríves ütés, kalapácsütés, egyenes 
rúgás, köríves rúgás, nagy külső horogdobás (osoto gari), nagy belső horogdobás (emelő védés 
(age uke)), alkar védés kifelé és befelé (soto ude uke és uchi ude uke), alsó söprő védés (gedan 
barai), ellentámadás hátul levő kézzel (gjaku tsuki), kumite, kata 
A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon technikai 
gyakorlatait, amelyek az egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és 
alkalmazásukkal növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az 
állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző technikai gyakorlatok elősegítik a 
rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát mozgások elsajátítását. 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő 
felhasználására, végrehajtására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad 

levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére 
sportolás közben; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 
rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 
tudatosítása 

− Az időjárás, az öltözködés, a sporttáplálkozás és a sporttevékenység összefüggéseinek 
megértése 

− Az egészségmegőrző mozgásformák kategóriáinak intenzitás szerinti beazonosítása, 
szerepének megismerése az egészségtudatos életvezetésben 

− A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, 
túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, 
lovaglás, falmászás, asztalitenisz, tollaslabda, jóga, kerékpározás) 
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− Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, 
korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrakenuzás) 

− Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések 
ismerete, alkalmazása 

− Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek tudatos használata 

− Szabadtéri akadálypályák leküzdése 

− A környezet- és természetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos 
gondolkodás tudatosítása 

− Az alternatív környezetben űzhető sportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 
gyakorlatainak összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal 

− Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 
személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

FOGALMAK 
strandkézilabda, strandröplabda, tájoló, égtájak, folyadékpótlás, napsugárzás, egészség 
A gyógytestnevelés-órák keretében a szabadtéri foglalkozások során a különböző 
mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók 
megismerkednek olyan testgyakorlatokkal, sportokkal, amelyeket elváltozásuk, illetve 
betegségük ellenére végezhetnek. A megismert szabadban végzett sportok, testgyakorlatok 
adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az 
egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 
A gyógytestnevelés-óra keretében a szabadtéri mozgásformák, sportjátékok, valamint a 
természetben űzhető mozgásformák a rekreáció lehetőségeként és az élethosszig tartó 
fizikai aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

TÉMAKÖR: Úszás (Amennyiben adottak a feltételek.) 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 0 óra  
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 
kezdeményez ilyen tevékenységet; 

− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával, készségszinten úszik; 
− rendszeresen végez számára megfelelő vízi játékokat, és hajt végre úszástechnikákat; 
− tudatosan, összehangoltan végzi a korrekciós gyakorlatait és uszodai tevékenységét, 

azok megvalósítása automatikussá, mindennapi életének részévé válik. 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A különböző uszodai tevékenységek szervezetre gyakorolt pozitív hatásainak és 
egészségtani kockázatainak megismerése. 

− Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások 
automatizálása 

− A balesetek megelőzésére tett intézkedések megismerése 

− A víz szeretete mellett annak veszélyeinek megismerése 

− Alapvető vízből mentési, életmentési ismeretek elsajátítása 
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− Az úszásnál érvényesülő hidrosztatikai és hidrodinamikai törvényszerűségekről alapvető 
ismeretek szerzése 

− A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 
továbbfejlesztése 

− A közösségi szellem fejlesztése 

− A vízben végezhető játékok tanulása, az úszások megszerettetése 

− A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása, technikájának javítása 

− (Amennyiben 1–6. osztályban tanult úszni.) Választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és 
folyamatos gyakorlása 

− A vízilabdázás és egyéb vízben űzhető sportok megismerése 

− Aerob állóképesség fejlesztése az úszás ritmusának alakításával 

− Anaerob állóképesség fejlesztése rövid távok többszöri, erőteljes leúszásával 

− Segédeszközök felhasználásával, folyamatos hibajavítással, felzárkóztatással a tanulási 
folyamat hatékonyságának növelése 

− Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően 

− Az úszás specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és 
végrehajtása tanári kontrollal 

− Az úszás és a vízilabda sportágtörténetének, jelentős külföldi és magyar személyiségeinek, 
olimpikonjainak megismerése 

FOGALMAK 
aerob és anaerob állóképesség, vízilabda, vízből mentés, hidrosztatika, hidrodinamika 

TÉMAKÖR: Gyógytestnevelés 
JAVASOLT ÓRASZÁM: A jogszabályokban és a helyi tantervben rögzítettnek megfelelően1  
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő 
felhasználására, végrehajtására; 

− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad 
levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére 
sportolás közben; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával, készségszinten úszik; 
− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a 

választott sportjátékokat; 
− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 

képes a játékvezetésre; 
− tudatosan, összehangoltan végzi a korrekciós gyakorlatait és uszodai tevékenységét, 

azok megvalósítása automatikussá, mindennapi életének részévé válik; 
− rendszeresen végez számára megfelelő vízi játékokat, és hajt végre úszástechnikákat; 
− megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat; 
− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 
kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 
− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 

kezdeményez ilyen tevékenységet. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK 

− A gyógytestnevelés fejlesztési feladatainak megjelenése a különböző témakörökbe 
ágyazottan, azok szerves részeként. Az ott felsorolt feladatok végrehajtása során, illetve 
azokon kívül az alábbi fejlesztési feladatokat kell megvalósítani: 

• A helyes légzéstechnika elsajátítása 

• Légzőgyakorlatok önálló összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal 

• A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok pontos végrehajtása 
segítségadással, majd anélkül 

• A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása, megtartása 

• A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok összeállítása 
segítséggel 

• Összetett korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, önálló végrehajtása 

• Egyszerűbb korrekciós gimnasztikai gyakorlatok összeállítása tanári segítséggel 

• A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, mozgékonyságának 
(hajlékonyságának) fejlesztését szolgáló különböző testgyakorlatok önálló összeállítása 
tanári kontrollal, a testgyakorlatok tudatos, pontos végrehajtása 

• Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra nevelés 

• Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok növelését szolgáló tevékenységek 
megismerése, végrehajtása 

• Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló (kontraindikált) 
mozgások megismertetése a különböző testgyakorlatok elsajátításán keresztül 

• A gyógytestnevelés specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 
összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal 

• A gerinc elváltozásához, belgyógyászati betegségekhez vezető káros életviteli szokások 
beazonosítása, ok-okozati összefüggéseinek megértése  

FOGALMAK 
káros életviteli szokások, gerincferdülés, helytelen testtartások, terheléshatár 

Ellenőrzés, értékelés, minősítés 8. évfolyamon 

Tanulóink testi felkészültségéről, ismereteiről, jártasságairól, készségeiről, egy- egy sportágban 
elsajátított technikai, taktikai tudásáról, mozgáskoordinációjáról, kondíciójáról és teljesítményéről 
az értékelés és a minősítés révén nyerhetünk reális képet. 

 
Az értékelés alapját adó objektív mérések lehetővé teszik 

• a tanulók aktuális teljesítményszintjének viszonyítását /kiindulási alap/, 

• a tanulók önmagukhoz való viszonyítását /fejlesztési cél/, 

• a tanulók teljesítményében bekövetkezett változások nyomon követését  

• a tanítás eredményességének vizsgálatát /önellenőrzés/ 

• az osztálytársak, az iskola évfolyamának eredményeihez, illetve a fővárosi vagy az 
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országos standardhez való viszonyítás /rangsorolás/. 

 

Az értékelés módjai: 

• a tanuló folyamatos megfigyelése 

• az aktivitás folyamatos ellenőrzése 

• meghatározott témákban és időpontokban végzett ellenőrzések 

• objektív tesztek és sportági teljesítményértékek mérése 

 
Az értékelés területei: 

• motoros képességek /gyorsaság, állóképesség, erő, hajlékonyság, egyensúlyozás/ és a 
több testrészek /törzs, végtagok/ teljesítményszintjének mérése 

• sportági feladatok, mozgástechnikák mérése 

• sportági iránymutató teljesítményértékek mérése 

• tanulói aktivitás, magatartás, viselkedés, cselekedet értékélése: tanórai és a tanórán kívüli 
/tömegsport/ tevékenység, szabadidős sporttevékenység: tanfolyamrészvétel, edzés, versenyzés, 
kerékpár- és kajaktúrák, a katolikus iskolák sportversenyein, baráti sporttalálkozóin való részvétel. 

A továbbhaladás feltételei a 7. évfolyam végén 

– A tanulók legyenek képesek rendgyakorlatoknál a tér- és távköz gyors felvételére, a 
kijelölt hely megtalálására, a bemelegítéshez szükséges gimnasztikai gyakorlatok és azok 
szakkifejezéseinek ismeretére és önálló végrehajtására, a sportgimnasztikai gyakorlatok 
mutassanak összefüggést a zene sajátosságaival, ismerjék a küzdő és önvédelmi 
gyakorlatokat; 

• a tanult tornagyakorlat-elemek, illetve azok kapcsolatainak biztonságos 
végrehajtására, szekrényugrásnál egyre erőteljesebb elugrásra, növekvő első ívre; 

• jelre gyorsan megindulni, futósebességüket szabályozni, a távhoz igazítani, 
minimum 8-10 percig kitartóan futni. Mutasson eltérést a nekifutás a távol-, illetve a 
magasugrásnál. Futástechnikájuk mutasson eltérést a gyors- és a tartós futás esetén. Váljon 
kifejezetté az ugrásoknál a kar- és lábmunka összhangja, kislabdahajításnál a dobás hátulról 
való elindítása, a labda minél hosszabb úton történő gyorsítása; /kislabdahajítás minimum 
16-20 méterre/. 

• tudjanak mozgás közben labdát kezelni, támadásban labdaátvételre 
helyezkedni, illetve a szabadon lévő társnak labdát továbbítani, védekezésben a labdát 
birtokló támadót zavarni; röplabdában a labdához hozzáállni, azt pontosan továbbítani; 

• legyenek képesek a választott sport játékba aktívan bekapcsolódni. 

• egyéni sikervágyukat tudják alárendelni a csapatérdeknek. 

 


