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A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 5/2020. (I.31.) Kor-

mány rendelet alapján készült mellékelt helyi tantárgyi tanterveket 2020. szeptember 1-jétől 

felmenő rendszerben (1., 5. évfolyamokon a Nat 2020 bevezetésével párhuzamosan, felmenő 

rendszerben kell alkalmazni. 
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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 több-
szörös feladata és célja van:  
  

• cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kapcso-
latát. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai érté-
keit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Korosztályuknak meg-
felelően tudják értelmezni múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. A tanulókat fel 
kell készíteni arra, hogy ennek a kulturális hagyománynak értői és később formálói le-
gyenek.  
 

• Elengedhetetlen, hogy ebben a képzési szakaszban a tanulók biztos szövegértésre te-
gyenek szert. 
 

• Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, s váljanak olvasó emberekké. Olyan olvasó 
emberekké, akik a képzési szakasz végére már a művek elsődleges jelentése mögé lát-
nak, 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 megtartá-
sával. 
 

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

• Kreativitásuk olyan szintű fejlesztése, hogy az általuk tanult műfajokban, szövegtípu-
sokban – a magyar nyelv és helyesírás szabályait tudatosan alkalmazva – képesek legye-
nek rövid szövegeket alkotni. Fejlődjék szókincsük, kifejezőkészségük. Az egyéni képes-
ségeikhez 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 helye-
sen, 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. 
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• Ismerjék a tananyag által előírt memoritereket, azokat értőn elő tudják adni. 

• Elérendő cél az önfejlesztés igényének kialakítása a tanulókban. Az irodalmi művek sok-
félesége biztosítja kíváncsiságuk felkeltését és megtartását, önmaguk megértésének le-
hetőségét. 
 

• 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 fejleszt-
hető. 

 

• Az irodalom tanítása nemcsak műveltségátadást, kompetenciafejlesztést jelent, ha-
nem érzelmi nevelést is. A diákok személyes boldogulásának, együttműködési képes-
ségeinek, 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 kon-
centráció kialakítása a tantárgyi struktúra egyik elve. Bizonyos irodalmi témakörök fel-
dolgozásához 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 szak-

tanár választása alapján a tananyagok mélyebb, sokszínűbb tanítására, ismétlésre, 

gyakorlásra vagy a tanórán kívüli tudásszerzésre (múzeumlátogatás, színházi előadás 

megtekintése, előadó meghívása), kompetenciafejlesztésre, projektmunkák megal-

kotására lehet felhasználni. A választást segítő javaslatok a részletesen szabályozott 

kötelező törzsanyag mellett találhatók. 

   

• Az irodalom tantárgy kötelező törzs anyagában csak lezárt, biztosan értékelhető élet-

művek szerepelnek. Ezen felül, a választható órakeret terhére a tanár szabadon beil-

leszthet 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 té-
mák, művek 

• A törzsanyag 



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

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

 

o A témakörökben megadott művek a Nat-ban megfogalmazott tanulási ered-
mények elérését biztosítják. 

• A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

o A törzsanyagon felüli ajánlott témák, művek elősegítik a pedagógus választá-
sát 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 fe-
lében (5–6. osztály) témák, motívumok uralják a tananyagot. Ezek biztosítják az egyes 
tanulási szakaszok közötti átmenetet, az alapkompetenciák és a gondolkodás fejlesz-
tését.  
 

• A képzési szakasz második felében (7–8. osztály) cél, hogy a tanulók megismerjék a 
magyar és a világirodalom nagy korszakait, művelődéstörténeti szakaszait, az irodal-
mat a történelmi-társadalmi folyamatok részeként is lássák, és ismereteiket össze tud-
ják 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 iro-
dalom. 
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 iro-
dalom. 
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:  

 

évfo-
lyam 

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 szövegalko-
tásban és az idegen nyelv tanulásában betöltött szerepük szerint vizsgálják. Ennek a tananyag-
nak a középpontjában az egyszerű és összetett mondatok, az állandósult szókapcsolatok áll-
nak. 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 olva-
sás, kulcsszavak, lényegkiemelés, vázlatírás, gondolati váz elkészítése, szövegalkotás) a ma-
gyar 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 ta-
nári 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. 
 
  



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

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

 

Magyar nyelv 8. évfolyam 

(36 hét; éves óraszám: 72) 
Magyar nyelvből a 8. évfolyamon félévkor a tanulók anyanyelvi ismereteit záró felméréssel 
kell értékelni.  
 
TÉMAKÖRÖK 

NYELVTAN Kerettanterv 
(heti óraszám: 

1 óra) 
 

Helyi tanterv 
8. évf. 

(heti óraszám: 
2 óra) 

A kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesz-
tése 

5 5 

Készüljünk a felvételire! 10  10+7+18 

Összetett mondat a szövegben 8  8+18 

Nyelvtörténet, nyelvrokonság – játékosan 4 4+2 

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

7 
 

(+2X1: témahetek) 

 

HELYI TÖBBLET: 1 ÓRA / HÉT                → 36 ÓRA   

Összes óraszám: 36 72 

Témakör: A kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 

Óraszám: 5 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
- A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

- A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

- A kommunikáció nem nyelvi jeleinek alkalmazása mindennapi helyzetekben 

- A kommunikációs zavar felismerése, néhány megismert korrekciós lehetőség alkalma-

zása 

- A szövegértési készség fejlesztése 

- A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

- Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

- Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben 

- A közéleti megnyilatkozás alapjainak elsajátítása 

- Az önálló véleményalkotás készségének fejlesztése 

- Az önálló tanulási és ismeretszerzési képesség fejlesztése hagyományos és digitális for-

rások, eszközök használatával 

- A tömeg- és digitális kommunikáció jellemzőinek megismerése 

- A kommunikációs zavar felismerése, javítása 

- Vita- és érvelési kultúra elsajátítása 
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- A közéleti beszédformák (felszólalás, hozzászólás, alkalmi beszéd) felismerése és alkal-

mazása 

TANANYAGTARTALOM 

 TÖRZSANYAG  
(óraszám 80%-a) 

 AJÁNLOTT TANANYAG   

I. Kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 

Kommunikáció szóban és írásban Kommunikációs helyzetek paródiái,  karikatú-
rái   

Hagyományos és digitális iskolaújság szer-
kesztése: műfajok, szerkesztők, szerkesz-
tési elvek 

A reklám médiumai, műfajai, hatásai 
Nyelvhelyesség és kommunikációs zavar 
   

Alkalmi beszéd, ünnepi beszéd, köszöntő 

Hozzászólás, felszólalás, kiselőadás 

Vita és érvelés 

Kommunikációs zavar 

A tömegkommunikáció szerepe, feladatai, 
tájékoztató és véleményközlő műfajai 

Reklám, hirdetés, apróhirdetés 

FOGALMAK 
tömegkommunikáció, kommunikációs zavar, vélemény, vita, érv, cáfolat, hozzászólás, 
felszólalás, alkalmi beszéd  

TÉMAKÖR: Készüljünk a felvételire! 
ÓRASZÁM: 10+7+18   →35 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A tanult hangtani, alaktani ismeretek megfigyeltetése és felismerése a szavakban 

A szófajok és mondatfajták megfigyeltetése és felismerése a szövegben 

A szókincs fejlesztése 

Az állandósult szókapcsolatok, a szólások, a közmondások, a szállóigék értelmezése 

A szóbeli és írásbeli fogalmazási készség fejlesztése 

Az olvasmány-feldolgozási stratégiák gyakoroltatása 

Reflektálás a szöveg tartalmára 

A szöveghű, értő szövegolvasás gyakoroltatása 

A hagyományos és a digitális írás fejlesztése 

Kreatív írásgyakorlatok alkalmazása 

A helyesírási készség fejlesztése 

A mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

A megtanult szövegtípusok jellemzőinek felismerése és alkalmazása  

Helyesírási, nyelvhelyességi szabályoknak és a szövegtípusoknak megfelelő hagyományos 

és digitális szövegszerkesztési szabályok átismétlése 

TANANYAGTARTALOM 

TÖRZSANYAG  
(óraszám 80%-a) 

 AJÁNLOTT TANANYAG   

V. Készüljünk a felvételire! 
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FOGALMAK 
Az eddig tanult fogalmak átismétlése 

TÉMAKÖR: Összetett mondat a szövegben 
ÓRASZÁM: 8+18  → 26 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A mondatfajták felismerése a közlési szándék és szerkezet szerint  

Az összetett mondatok típusainak megismerése 

Alárendelő és mellérendelő összetett mondatok elkülönítése 

A központozás megtanulása az összetett mondatban 

Az idézés szabályainak elsajátítása 

TANANYAGTARTALOM 

TÖRZSANYAG  
(óraszám 80%-a) 

 AJÁNLOTT TANANYAG   

VII. Összetett mondat a szövegben 

A mellérendelő összetett mondat A többszörösen összetett mondat  
Körmondatok az irodalmi művekben 
Az idézés fajtái 

Az alárendelő összetett mondatok 

A sajátos jelentés tartalmú mellékmondat 

Az összetett mondat helyesírása 

Az idézés 

FOGALMAK 
 összetett mondat, alárendelés, mellérendelés, logikai viszonyok; idézet, idézés 

TÉMAKÖR: Nyelvtörténet, nyelvrokonság - játékosan 
ÓRASZÁM: 4+2  → 6 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− a nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböző korok szövegeiben 

− a szókincs változása, régi kifejezések, jövevényszavak gyűjtése irodalmi és beszélt 

nyelvi szövegekből 

− a nyelvújítás és a nyelvújítók néhány szóalkotási módjának megismerése 

− a magyar nyelv eredete, a nyelvrokonság hipotéziseinek megismerése 

TANANYAGTARTALOM 

TÖRZSANYAG  
(óraszám 80%-a) 

 AJÁNLOTT TANANYAG   

VIII. Nyelvtörténet, a nyelvrokonság kérdései - játékosan 

A nyelvek osztályozása nyelvtípusok szerint A rovásírás írásjegyei, fellelhető rovásírásos 
nyelvemlékeink 
A jövevényszavak jelentésváltozásai 
A nyelvújítás mulatságos túlkapásai 

Nyelvünk eredete, rokonsága 

Nyelvtörténet, nyelvemlékek 

Nyelvújítás 

 

FOGALMAK 
rovásírás, nyelvemlék, nyelvújítás, nyelvcsalád, nyelvrokonság, jövevényszó 
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Magyar irodalom 8. évfolyam 

(36 hét; éves óraszám: 72) 
TÉMAKÖRÖK:   

Irodalom Kerettanterv 
(heti óraszám: 

2 óra) 

Helyi tanterv 
(heti óraszám: 

2 óra) 

I. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első  

    felében  

27 39 

A)  Líra a 20. század első felének magyar irodal-

mában 

13 13+2+6 

B) Epika a 20. század első felének magyar iro-

dalmában 

12 

 

12+2+2 

                      C) „Vérző Magyarország” - Trianon 2 

 

2 

II. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század máso-

dik  

     felében 

18 21 

     A) Líra a 20. század második felének magyar 

irodalmában 

12 12 

 B) Epika a 20. század második felének magyar 

irodalmában 

4 4+2 

    C) Dráma a 20. század második felének      ma-

gyar irodalmában 

2 2+1 

III. A 20. századi történelem az irodalomban  

(II. világháború, holokauszt, romaholokauszt, a 

kommunista diktatúra áldozatai, 1956) 

6 

 

6+3 

 IV. Szórakoztató irodalom 3 3 

Szabadon felhasználható (az órakeret maximum 

20%-a) az intézmény saját döntése alapján, felzár-

kóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra, illetve 

a tanár által választott alkotók, művek tanítására év-

folyamonként 14–14 óra 

14 

(+2X2: témahe-

tek) 

 

Összesen 72 72 

TÉMAKÖR: KÁRPÁT-MEDENCEI IRODALMUNK A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN 

ÓRASZÁM ÖSSZESEN: 27 + (2X2) + 8 → 39 óra  

A)  Líra a 20. század első felének magyar irodalmában 

B) Epika a 20. század első felének magyar irodalmában 

C) „Vérző Magyarország” – Trianon 
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A) Líra a 20. század első felének magyar irodalmában 

ÓRASZÁM: 13+2+6 → 21 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

− A 20. század első felében megjelenő művelődéstörténeti és irodalmi programok be-

mutatása 

− Az irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és egyéni erkölcsi dilemmák felis-

merése, megvitatása 

− Lírai szövegek poétikai-retorikai-stilisztikai elemzése 

− Alapvető lírapoétikai szakterminusok alkalmazása  

− Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, modalitások felismerése 

− Szóképek felismerése: hasonlat, megszemélyesítés, metafora, metonímia, szineszté-

zia, szimbólum 

TANANYAGTARTALOM 

TÖRZSANYAG   
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT MŰVEK  
 

 Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében 

A) Líra a 20. század első felének magyar irodalmában 

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én… Ady Endre: Ember az embertelenségben 
Ady Endre: Krisztus-kereszt az erdőn 
Babits Mihály: A második ének (részlet) 
Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani? 
Kosztolányi Dezső: Ének a fiatalokról 
Juhász Gyula: Anna örök 
Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú 
Tóth Árpád: Láng 
Dsida Jenő: Kalendárium szonettekben 
(részlet)  
Dsida Jenő: Születésnapi köszöntő édes-
anyámnak 
József Attila: Szeretném, ha vadalmafa 
lennék  
József Attila: Istenem 
Áprily Lajos: A rím 
Radnóti Miklós: Hetedik ecloga 

Ady Endre: Őrizem a szemed 

Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba 

Babits Mihály: Ádáz kutyám 

Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról ál-
modom 

Juhász Gyula: Milyen volt… 

Dsida Jenő: Hálaadás 

József Attila: Rejtelmek 

József Attila: Kertész leszek  

József Attila: Születésnapomra 

Reményik Sándor: Templom és iskola 

Áprily Lajos: Március 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

 

MEMORITER 

Ady Endre: Őrizem a szemed (részlet) 

Reményik Sándor: Templom és iskola (részlet) 
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József Attila: Születésnapomra (részlet) 

József Attila: Mama 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom (részlet) 

Kányádi Sándor: Két nyárfa (részlet) 

FOGALMAK 

 metonímia, szimbólum; anafora 

B) Epika a 20. század első felének magyar irodalmában 

ÓRASZÁM: 12+2+2 → 16 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A történetmesélés egyszerűbb formáinak átismétlése 

A 20. század elejének epikai sokszínűsége, pl.: történelmi regény, idill, iskolaregény, fejlő-

désregény; népies regény; paródia; lírai novella, realista novella 

Novellák és regényrészletek szövegközpontú elemzése 

A novella és az elbeszélés műfaji sajátosságainak felismertetése 

Kisepikai és nagyepikai alkotások különbségei (cselekmény, szereplők, helyszínek, temati-

kus fókusz) 

TANANYAGTARTALOM 

TÖRZSANYAG   
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT MŰVEK  
 

  B) Epika a 20. század első felének magyar irodalmában 

Kós Károly: Az országépítő (részlet) Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (részle-
tek) 
Móricz Zsigmond: Hét krajcár  
Móricz Zsigmond: A fillentő 

Karinthy Frigyes: Röhög az egész osztály 

Móricz Zsigmond: Pillangó vagy Légy jó  
          mindhalálig 

Herczeg Ferenc: Pro libertate (részlet) 

Tamási Áron: Ábel a rengetegben (részlet) 

Nyirő József: Uz Bence (részlet) 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY 

Móricz Zsigmond: Pillangó vagy a Légy jó mindhalálig 

FOGALMAK 
kisepika, novella, elbeszélés, iskolaregény, fejlődésregény; népies regény; humor, paródia; 

lírai novella, realista novella, aforizma 

C) ,,Vérző Magyarország”- Trianon 

ÓRASZÁM: 2 óra  
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A nemzeti identitás meghatározó lírai szövegeinek olvasása, megértése, megbeszélése 

A történelmi tragédia megjelenése irodalmi alkotásokban 

Egyes olvasott szövegek jellegzetes poétikai-retorikai alakzatainak megfigyelése 

TANANYAGTARTALOM 

TÖRZSANYAG   
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT MŰVEK  
 

,,Vérző Magyarország” – Trianon a magyar irodalomban 

Reményik Sándor: Mi a magyar? Babits Mihály: Hazám 
Babits Mihály: Áldás a magyarra  
Juhász Gyula: Trianon 
Juhász Gyula: Testamentum  
Karinthy Frigyes: Levél (részlet) 
Márai Sándor: Napló (részlet) 

 

FOGALMAK 

békediktátum, elcsatolás, nemzeti trauma, nemzeti érzés, Kárpát-medencei magyarság, naci-

onalizmus, patriotizmus  

TÉMAKÖR: KÁRPÁT-MEDENCEI IRODALMUNK A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN 

ÖSSZÓRASZÁM: 18 +3 → 21 óra  

 A) Líra a 20. század második felének magyar irodalmában 
 B) Epika a 20. század második felének magyar irodalmában 
 C) Dráma a 20. század második felének  magyar irodalmában 
A) Líra a 20. század második felének magyar irodalmában          

ÓRASZÁM: 12 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A lírai nyelvhasználat sajátosságainak átismétlése 

Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, modalitások felismerése 

Néhány lírai műfaj jellemzőinek megismerése (lírai önéletrajz, népies dal) 

Szóképek, alakzatok felismerése 

 

TANANYAGTARTALOM 

TÖRZSANYAG   
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT MŰVEK  
 

Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében 

A) Líra a 20. század második felének magyar irodalmában 

Szabó Lőrinc: Tücsökzene (részletek) Nagy László: Az én szívem 
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Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet Nemes Nagy Ágnes: Félelem 
Csoóri Sándor: Szomorúság 
 

Weöres Sándor: A társ 

Kányádi Sándor: Két nyárfa 

Kányádi Sándor: Öreg iskola ünnepére 

Wass Albert: Üzenet haza (részlet) 

MEMORITER 

Kányádi Sándor: Két nyárfa (részlet) 

FOGALMAK 

 lírai önéletrajz, népies dal 

 

B) Epika a 20. század második felének magyar irodalmában 

ÓRASZÁM: 4+2 → 6 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A történetmesélés egyszerűbb formáinak átismétlése 

A 20. század második felének epikai sokszínűsége, pl.: lírai szociográfia, egypercesek 

Novellák és regényrészletek szövegközpontú elemzése 

Az egyperces novella műfaji sajátosságainak felismertetése 

Önéletrajzi ihletettség a 20. század második felének epikájában 

A groteszk megjelenése a korszak irodalmában 

TANANYAGTARTALOM 

TÖRZSANYAG   
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT MŰVEK  
 

Epika a 20. század második felének magyar irodalmában 

Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér (rész-
let) 

Mándy Iván: Tájak, az én tájaim (részlet) 

Tamási Áron: Bölcső és bagoly (részlet) Illyés Gyula: Hősökről beszélek (részlet) 

Örkény István: Egyperces novellák (részletek)  

FOGALMAK 
egyperces, groteszk, humor 

C) Dráma a 20. század második felének magyar irodalmában  

ÓRASZÁM: 2+1 →3 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A színpadi hatáskeltés eszközeinek vizsgálata 

A drámai döntési helyzetek, motivációk, konfliktusok felismerése, vizsgálata, megvitatása 

A dráma cselekményének megértése, rekonstruálása szerkezeti vázlat segítségével  

A komikum, a humor tartalmi és nyelvi jellemzőinek megismerése 
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A monológ és a dialógus szerepének megkülönböztetése 

Drámarészletekből drámaegész kibontása 

Részvétel egy drámai mű színreviteléhez kapcsolódó tevékenységben 

 

TANANYAGTARTALOM 

TÖRZSANYAG   
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT MŰVEK  
 

Dráma a 20. század második felének magyar irodalmában 

Irodalom és színház vagy mozgókép  
Egy szabadon választott drámai alkotás 

FOGALMAK 
dráma mint műnem, tragédia, komédia, színház; a drámai szerkezet, alapszituáció, bonyoda-

lom, konfliktus, tetőpont, megoldás; monológ, dialógus, tér- és időviszonyok; drámai szerep-

körök, szereplők rendszere, jellemtípus 

 

TÉMAKÖR: A 20. SZÁZADI TÖRTÉNELEM AZ IRODALOMBAN  
(II. világháború, holokauszt, romaholokauszt, a kommunista diktatúra áldozatai, 1956) 

ÓRASZÁM: 6+3 → 9 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
- A történelmi traumák megjelenése az irodalmi alkotásokban 

- Diktatúrák és áldozatok, erkölcsi dilemmák és konfliktusok ábrázolása a hatalom és a 

kiszolgáltatott egyének között.  

- Az irodalmi művek alapján az egyes emberek erkölcsi felelősségének tudatosítása 

– Egyes olvasott szövegek jellegzetes poétikai-retorikai alakzatainak megfigyelése 

TANANYAGTARTALOM 

TÖRZSANYAG   
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT MŰVEK  
 

 A 20. századi történelem az irodalomban  
(világháborúk, holokauszt, romaholokauszt, a kommunista diktatúra áldozatai, 1956) 

Irodalom és mozgókép  
Szabó Magda: Abigél 

 

Pilinszky János: Francia fogoly (részlet) Pilinszky János: Harbach, 1944 
Anna Frank naplója 

Choli Daróczi József: Dal Lakatos Menyhért: Még mindig siratunk 

Irodalom és mozgókép  
George Orwell: Állatfarm 

Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról 
(részlet) 

Márai Sándor: Mennyből az angyal 
Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY 

Szabó Magda: Abigél 
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FOGALMAK 

jellemfejlődés, szolidaritás, holokauszt, koncentrációs tábor, diktatúra, forradalom, szovjet 

megszállás, emigráció, emigráns irodalom 

TÉMAKÖR: SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM 

ÓRASZÁM: 3 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az eddigi irodalmi ismeretek felelevenítése és alkalmazása a választott mű értelmezésében 

TANANYAGTARTALOM 

TÖRZSANYAG   
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT MŰVEK  
 

Szórakoztató irodalom 

Irodalom és mozgókép  
Agatha Christie egy Poirot-novellája 

Agatha Christie: Tíz kicsi néger 

FOGALMAK 

szórakoztató irodalom, manipuláció és hitelesség, krimi, detektívregény  

 
A VI. JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK ÉS MUNKAFORMÁK AZ  5–8. ÉVFOLYAMON 
A pedagógia tudománya nagyon sok és sokféle tanulási és oktatási stratégiát ismer. Az oktatás 

meghatározó eleme azonban maga a tanár (McKenzie-jelentés, 2007.) A tanár személyisége, 

szerepéről szóló tudása és ars poeticája, szakmai-módszertani felkészültsége, az általa tanított 

gyerekek adottságai, érdeklődésük, felkészültségük, az iskola szakmai-pedagógiai elvárásrend-

szere határozza meg, hogy a tanár egy osztályban milyen tanulásszervezési módokat, oktatási 

módszereket, munkaformákat választ.  

A tanár tanít: ismereteket ad át, ezáltal hagyományt örökít, értékeket közvetít. A tanár irányít: 

tanulási folyamatokat, differenciálást, tehetséggondozást.  A diákokkal, illetve az irodalmi mű-

vekkel való folyamatos párbeszéd révén irányítja tanítványai iskolai érzelmi nevelését. A tanár 

nevel és fejleszt: kompetenciákat, személyiséget. A tanár segít: segíti a diákokat a kognitív 

struktúrák kialakításában, az olvasási stratégiák elsajátításában, az önálló értelmezések létre-

hozásában. Segíti tanítványait az egyéni, illetve a csapatban végzett, együttműködésen ala-

puló munkavégzés képességének kialakításában. Segíti a diákokat abban, hogy felismerjék az 

irodalom örökérvényű alkotásainak folyamatosan változó jelentését, a jelentések megalkotá-

sában a hagyomány és a befogadó szerepét.  

Tanítási-tanulási stratégiák 

Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy kitüntetett stratégia uralja a magyar nyelv 

és irodalom tanítását. A tanár a tananyag típusához, illetve az általa tanított diákközösséghez, 

iskolája programjához és technikai felszereltségéhez igazítva választhat több oktatási stratégia 

közül. A hagyományos, tanárközpontú oktatási, tanulási stratégiákat javasolt bizonyos tan-

anyagrészekre szorítani: korszakok, korstílusok, filozófiai irányzatok stb. A tananyagok 
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feldolgozásában döntően a tanulóközpontú, kooperatív munkaformák alkalmazása javasolt. 

Fontos, hogy a tanórák változatosak, s ezáltal is motiválók legyenek. 

A képzés 2. szakaszának 1–2. évében (5–6. évfolyam) döntően a gamifikáció és a kooperatív 

tanulási-tanítási technikák alkalmazása javasolt. A tematikus-motivikus tananyagszervezés le-

hetővé teszi, hogy a tanár-diák párbeszéd mellett kitüntetett szerepet kapjon a tanulócsoport 

tagjai között létrejövő párbeszéd, a csoportban kibontakozó kreatív alkotómunka, az önálló 

munkavégzés, tanulás kialakítása. 

A képzés 2. szakaszának 3–4. (7–8. évfolyam) évében a játékosítás és a kooperatív tanulási-

tanítási módszerek mellett az önálló tanulási módszerek kialakítása javasolt (önálló kutató-

munka, beszámolók készítése, előadása, önálló jegyzetelés tanulása, tanulási módszerek taní-

tása). 

Tanulásszervezési módok 

Javasolt tanulásszervezési módok: a gamifikáció, a hagyományos játékok adaptálása, illetve a 

digitális játékok felhasználása, létrehozása a tananyag feldolgozásában. A reflektív és interak-

tív módszerek alkalmazása (szakaszos olvasás, kooperatív csoportmunkák, projektmunkák, 

drámajátékok, újságszerkesztés, stb.) a gyerekek motiváltságát növeli. A tanárközpontú és a 

diákközpontú, az „analóg” (egy munkafolyamat uralja az órát) és a digitális módszereknek (IKT-

alapú, párhuzamos munkafolyamatok) összekapcsolása egy órán belül is lehetséges. A frontá-

lis tanításnak is van létjogosultsága, ha az nem uralja az egész tanítási folyamatot. 

Fontos szerepe van az osztálytermen kívüli tanulásnak (színház- és múzeumlátogatás, könyv-

heti események, stb.), egyes tanulási-tanítási munkaszakaszban a jelenségalapú oktatásnak, 

azaz a különböző tanulási területek összekapcsolásának. 

 

Oktatási módszerek   

Az oktatási módszerek közül javasoltak: az előadás, a magyarázat, az elbeszélés, a játékosítás, 

a szerepjátékok, házi feladatok. Az irodalmi művek és a filmek összekapcsolása, az irodalmi 

alkotások és filmes adaptációk összevetése, jelenetek dramatikus ábrázolása. Meseírás, jelké-

pek értelmezése fürtábrával. Digitális projektek; gondolattérképek; hagyományosan vagy di-

gitális applikációkkal megrajzolt szereplők, szereplőkapcsolatok; előadások, stb. Irányított 

szempontok alapján szövegértési és szövegalkotási gyakorlatok. Digitális és hagyományos szó-

tárak, szakirodalmi művek használata (Szimbólumtár, Szinonima szótár, A magyar nyelv értel-

mező szótára, stb.).  

Munkaformák 

A munkaformák közül a frontális osztálymunka használata mellett elsősorban a páros 
munka, a csoportmunka, az egyénre szabott (individualizált) munkaforma és a differenciált 
tananyag-feldolgozás javasolt. 
 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A 8. ÉVFOLYAM VÉGÉN 
1) Általános követelmények 
➢ A tanórákon a felszerelése hiánytalan, tiszta. 
➢ Az írásbeli munkái olvashatók, tiszták, rendezettek. 
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➢ 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 hely-

zetben tanúsított viselkedését. 
 
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  cí-

met is ad. 
➢ A megjelölt helyesírási hibákat, nyelvhelyességi és koherenciahibákat önállóan javítja. 
➢ Ismeri és alkalmazza a betűrendbe sorolás és a szótagolás szabályait. 
➢ Helyesen jelöli a szó szerinti idézést. 
➢ Tudja a különbséget az egyszerű és az összetett mondat között. 
➢ Ismeri a tagmondatokat elválasztó írásjeleket. 
➢ Felismeri az alárendelt összetett mondatot, megtalálja az utalószót, kötőszót, felismeri 

az alanyi, tárgyi, határozói, jelzői alárendelést, elkészíti a mondat szerkezeti rajzát. 
➢ Ismeri a mutató, a vonatkozó névmást, a hatórozószókat és az alárendelő kötőszókat. 
➢ Felismeri a mellérendelő összetett mondatot, felsorolja a fajtáit, ismeri a jelölését, 

tudja a leggyakoribb mellérendelő kötőszókat, elkészíti a mondat szerkezeti rajzát. 
➢ Tudja, hogy milyen mondatvégi írásjel szükséges az összetett mondat végére. 
➢ Ismeri a magyar nyelv eredetét, megnevezi a legfontosabb nyelvrokonokat, nyelvem-

lékeket.  
➢ Ismeri és meg tudja határozni a következő fogalmakat: tömegkommunikáció, érvelés, 

cáfolat, köszöntő, összetett mondat (alá- és mellérendelő; alanyi, tárgyi, határozói, jel-
zői; kapcsolatos, ellentétes, választó, magyarázó, következtető), tagmondat, tagmon-
datokat elválasztó írásjelek, utalószó, kötőszó, vonatkozó névmás, szó szerinti és tart-
alom szerinti idézés, nyelvemlékek (szórványemlék, szövegemlék), nyelvrokonság, 
nyelvcsalád.  

 
4) Irodalmi követelmények 
➢ Ismert szöveg olvasásában kevés hibát vét. 
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➢ Időrendben fel tudja sorolni az irodalom nagy korszakait, művelődéstörténeti szaka-
szait, ismereteit össze tudják kötni más tantárgyak tananyagaival. 

➢ Fel tudja sorolni a tanult műveket, ismeri azok szerzőit. 
➢ Fel tudja idézni a tanult szerzők életének az elemzett művekhez kapcsolódó esemé-

nyeit. 
➢ 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 számára ismeretlen szavakat megkeresi a szótárakban, a szómagyarázatokat önál-

lóan értelmezi. 
➢ 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, szöveget tömöríteni. 
➢ Ismeri és meg tudja határozni a következő fogalmakat: műnemek (líra, epika, dráma), 

műformák (vers, próza), időmértékes verselés, versláb, hexameter, pentameter, disz-
tichon, megszemélyesítés, hasonlat, metafora, alliteráció, alakzat, egyperces novella, 
ekloga, óda, rím (páros, kereszt-, bokor-, ölelkező-, félrím), impresszionizmus, szimbo-
lizmus, komédia, tragédia, dokumentum, publicisztika. 
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Matematika 8. 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 so-

rán a tudástartalmak fokozatosan válnak egyre elvontabbá. A konkrét tárgyi tevékenységekből 

indulva a képi szemléltetések, ábrázolások mellett megjelennek a szimbolikus modellek. A ta-

nuló a fogalmak, jelenségek elemzése útján eljut azok megértésen alapuló meghatározásához, 

a definíciók előkészítése során tulajdonságokat, sejtéseket fogalmaz meg, s kialakul a megol-

dást alátámasztó indoklás igénye, valamint felismeri a matematika kisebb egységeinek belső 

struktúráját. 

A tanítás fő módszere továbbra is a felfedeztetés, a konkrét tevékenységből, játékból, hétköz-

napi 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 kiala-

kulnak 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 kü-

lönböző, szöveggel, számokkal megadott matematikai szituációk képi, majd szimbolikus mo-

delljeinek bevezetése fokozatos legyen. A tanuló a megismert szimbólumokkal egyszerű mű-

veleteket 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 alkalmazhatóságá-

nak, hasznosságának bemutatását. 

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

helyesen használja, a fogalmakat értelmezi, megmagyarázza, gyakorlati helyzetekben jól alkal-

mazza. 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 hala-

dást 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 megér-

tése iránt. 

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

mazása mellett a tanuló megismerkedik olyan matematikai szoftverekkel, amelyek a matema-

tikai tudást és a digitális kompetenciákat együtt fejlesztik. 

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

kalmazására terjed ki. 

A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi mó-

don 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 infor-

mációk kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, több 

szempont egyidejű figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyze-

tekben való alkalmazása elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, 
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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 ön-

álló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő alkalmazásához is. 

A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy vi-

lágosan, 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 folya-

matában 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 probléma-

megoldás 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 kiala-

kításához. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló gondol-

kodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló 

előzetes tudása és tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fo-

galmakra 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 bizonyítá-

sára. 

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

pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül erő-

södik a tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A ta-

nuló 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 erőssé-

gekre építeni, a hibákból pedig tanulni lehet. 

A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit mások-

kal, és hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása során. 

Felelősséget vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, és megtanulja tisztelni mások ál-

láspontját, gondolkodásmódját. 

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

tematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a gon-

dolkodás 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 matemati-

kai gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai fo-

galmak között. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi 

adatok felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. En-

nek 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 
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gondolkodás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség, másokkal való együttműködés kész-

sége). 

 

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. Elvár-

ható a tapasztalatok általános megfogalmazása, a mindennapi életből vett szöveges problémák 

matematikai szempontú értelmezése, a megsejtett összefüggések indoklásának igénye és a ta-

nult matematikai fogalmakat megnevező szakkifejezések helyes használata. Fejlődik a vitatko-

zás 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 isme-
retek, hatvány, négyzetgyök; Arányosság, százalékszámítás; Szöveges feladatok előkészí-
tése; Szöveges feladatok; A függvény fogalmának előkészítése; Síkbeli alakzatok; Transz-
formációk, 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 ter-

vek, vázlatok alapján, általánosabb eljárási módokat, gyakran algoritmusokat alkalmazva tör-

ténik. 

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 bemu-

tatását a tanulók által használható digitális eszközök, szoftverek és online felületek is támogat-

ják. 

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 pedagó-

gusnak.  

 

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 tan-

terv 

helyi tan-

terv  

 

7. évfolyam 

órakerete 

  

8. évfolyam 

órakerete 

heti 3,5 

órára 

heti 4 órára 

I. Gondolkodási módszerek, halma-

zok, matematikai logika, kombinato-

rika, gráfok 

30 17 20 

1.  Halmazok, számhalmazok 12 6 10 

2. Matematikai logika, kombinato-

rika, 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 előkészí-

tése 
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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8. OSZTÁLY 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, matema-
tikai logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. 

Két véges halmaz közös része. 

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk meg-

fogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. Igaz 

és hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges ki-

fejezések értelmezése, használata. Definíció megértése és alkalma-

zása. 

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 jel-

legű használata, halmazszemlélet fejlesztése. 

Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szak-

nyelv pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való törekvés 

(szóbeli érvelés, szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, kombina-

torikus gondolkodás fejlesztése. 

Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megér-

tése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának fej-

lesztése. 

A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás 

gyakoroltatása. 

 1.  Halmazok, számhalmazok 10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elemeket halmazba rendez több 

szempont alapján; 

Részhalmazokat konkrét esetek-

ben felismer és ábrázol; 

Számokat, számhalmazokat, hal-

mazműveleti eredményeket szám-

egyenesen ábrázol; 

Véges halmaz kiegészítő halmazát 

(komplementerét), véges halma-

zok közös részét (metszetét), 

egyesítését (unióját) képezi és áb-

rázolja konkrét esetekben; 

Ismeri a racionális számokat, tud 

példát végtelen nem szakaszos ti-

zedes törtre. 

 

Halmazokba rendezés több 

szempont szerint 

Halmazábra készítése 

Számok, számhalmazok, hal-

mazműveleti eredmények 

szemléltetése számegyenesen 

Részhalmazok felismerése és 

ábrázolása konkrét esetekben 

Véges halmaz kiegészítő hal-

mazának (komplementeré-

nek), véges halmazok metsze-

tének és uniójának megállapí-

tása ábrázolás segítségével 

konkrét esetekben 

Természetes számok, egész 

számok, racionális számok 

halmazának ismerete, halma-

zábrájuk elkészítése 

Véges és végtelen szakaszos 

tizedes törtek ismerete 

Példa végtelen nem szakaszos 

tizedes törtre. 
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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 tulaj-

donsággal rendelkező elemek, a pontosan egy tulajdonsággal, a pontosan két tulaj-

donsággal és az egyetlen tulajdonsággal sem rendelkező elemek elhelyezése a hal-

mazábrán 

 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 összeg-

zése 

Játék makaó-jellegű kártyajátékkal: törtek különböző alakjainak keresése 

2. Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 10 óra 

Igaz és hamis állításokat fogalmaz 

meg; 

Tanult minták alapján néhány lé-

pésből álló bizonyítási gondolat-

sort megért és önállóan összeállít; 

A logikus érvelésben a matemati-

kai szaknyelvet következetesen al-

kalmazza társai meggyőzésére; 

Összeszámlálási feladatok megol-

dása során alkalmazza az összes 

eset áttekintéséhez szükséges 

módszereket; 

Konkrét szituációkat szemléltet 

gráfok segítségével. 

 

 

Igaz és hamis állítások felis-

merése, önálló megfogalma-

zása 

A matematikai logika egy-

szerű, a korosztály számára 

érthető szakkifejezéseinek is-

merete és használata 

Egyszerű stratégiai és logikai 

játékok 

Konkrét helyzethez kötött 

sorba rendezési problémák 

megoldása kör mentén is 

Konkrét helyzethez kötött ki-

választási problémák megol-

dása a sorrend figyelembevé-

telével és anélkül 

Az összes eset összeszámlá-

lása során rendszerezési sé-

mák használata: táblázat, ág-

rajz, szisztematikus felsorolás. 

Gráfok alkalmazása konkrét 

szituációk szemléltetésére. 

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

a lényeges és lényegtelen 

megkülönböztetése. 

Javasolt tevékenységek: 

 „Bírósági tárgyalás” játék 

 „Einstein-fejtörő” típusú játék 
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 „Rontó” játék 

 NIM játék; táblás játékok 

 Az osztályteremben néhány tanuló feltételekkel vagy anélkül való elhelyezkedési le-

hetőségeinek 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 eset-

szétválasztás 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; 

 konkrét szituációkat szemléltet gráfok segítségével. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

kiegészítő halmaz (komplementer), metszet, unió, természetes 

szám, egész szám, racionális szám; véges, végtelen szakaszos és 

végtelen nem szakaszos tizedes tört, „minden”, „van olyan”, gráf, 

gráf csúcsa, gráf éle. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
II. Számtan, algebra 

Órakeret 

60 óra 

Előzetes tudás 

Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázo-

lása számegyenesen. Műveletek racionális számokkal. 

Ellentett, abszolút érték, reciprok. 

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megol-

dása következtetéssel, egyenes arányosság. 

Alapműveletek racionális számokkal írásban. 

A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes 

kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is. 

Szöveges feladatok megoldása. 
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A százalékszámítás alapjai. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcso-

lat tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés matemati-

zálását; matematikai modellek választása, keresése, készítése, értelme-

zése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek értelmezése a 

modellnek megfelelő szöveges feladat alkotásával. 

A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és többszörö-

seik, törtrészeik képzeletben való felidézése. 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kiscso-

portos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, 

szervezése, megosztása. 

Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való felelősség-

vállalás erősítése. 

 1.   Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 14 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeri a prímszám és az összetett 

szám fogalmakat; el tudja készí-

teni összetett számok prímténye-

zős felbontását 1000-es számkör-

ben; 

Meghatározza természetes szá-

mok legnagyobb közös osztóját és 

legkisebb közös többszörösét; 

Pozitív egész számok pozitív 

egész kitevőjű hatványát kiszá-

molja; 

Négyzetszámok négyzetgyökét 

meghatározza. 

Ismeri a Pitagorasz-tételt és alkal-

mazza számítási feladatokban. 

 

Prímszámok, összetett szá-

mok kiválasztása a természe-

tes számok közül 

Összetett számok prímténye-

zős felbontásának ismerete és 

alkalmazása 1000-es szám-

körben 

Legnagyobb közös osztó és 

legkisebb közös többszörös 

meghatározása és alkalmazása 

Pozitív egész számok pozitív 

egész kitevőjű hatványának 

alkalmazása: prímtényezős 

felbontás felírása hatványok-

kal, mértékegységek átváltása, 

számrendszerek helyi értékei-

nek felírása 

Négyzetszámok négyzetgyök-

ének kiszámolása 

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 

 Négyzet kirakása kisebb egybevágó négyzetekkel  

 Négyzet területéből a négyzet oldalának meghatározása, ha a terület mérőszáma négy-

zetszám 
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2. Arányosság, százalékszámítás 16 óra 

Ismeri az idő, a tömeg, a hosszú-

ság, a terület, a térfogat és az űr-

tartalom szabványmértékegysé-

geit, használja azokat mérések és 

számítások esetén; 

Felismeri az egyenes és a fordított 

arányosságot konkrét helyzetek-

ben; 

Felismeri és megalkotja az egye-

nes arányosság grafikonját. 

 

Egyenes és fordított arányos-

ság felismerése és alkalma-

zása konkrét helyzetekben 

Egyenes arányosság grafikon-

jának megrajzolása 

Valóságos helyzetekhez kö-

tődő százalékszámítás: áreme-

lés, leárazás, egyszerű kamat, 

keverési feladatok megoldása, 

levegő összetétele, páratarta-

lom 

Banki ajánlatok (ügyfélcso-

magok, számlavezetési, meg-

bízási és tranzakciós díjak) 

összehasonlításával kapcsola-

tos feladatok megoldása 

Megtakarítási és hitelfelvételi 

lehetőségekkel kapcsolatos 

egyszerű feladatok megoldása 

A fordított arányosság és a 

mérés kapcsolatának felisme-

rése 

Terület, térfogat, űrtartalom 

szabványmértékegységeinek 

ismerete és átváltása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

szövegértés, szövegér-

telmezés. 

 

Fizika; kémia; földrajz:  

arányossági számítások 

felhasználása feladat-

megoldásokban. 

 

Technika és tervezés: 

műszaki rajzok értelme-

zése. 

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, egyenle-

tes mozgás (adott út megtételénél sebesség–menetidő) esetén 

 Azonos területű, különböző téglalapok oldalhosszainak megfigyelése, összehasonlí-

tása 

 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 szabványmérték-

egységekkel  

Annak megtapasztalása, hogy adott mennyiséget különböző egységekkel mérve a ki-

sebb 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 
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3. Szöveges feladatok előkészítése 5 óra 

Különböző szövegekhez megfe-

lelő modelleket készít. 

Egyszerű betűs kifejezésekkel 

összeadást, kivonást végez, és he-

lyettesítési értéket számol; 

Egy- vagy kéttagú betűs kifejezést 

számmal szoroz, két tagból közös 

számtényezőt kiemel; 

Egyismeretlenes elsőfokú egyen-

letet lebontogatással és mérlegelv-

vel megold. 

 

 

Hétköznapi problémák mate-

matikai tartalmának formali-

zálása; betűk használata az is-

meretlen mennyiségek jelölé-

sére 

Egyszerű betűs kifejezések 

összeadása, kivonása 

Helyettesítési érték számolása 

Egytagú kifejezések számmal 

való szorzása 

Kéttagú betűs kifejezés szám-

mal való szorzása 

Két tagból közös számtényező 

kiemelése 

Egyismeretlenes elsőfokú 

egyenlet megoldása lebonto-

gatással 

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 ál-

lítása 

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

tatja a gyerekeket az általuk gondolt számmal. A tanulók megmondják a kapott vég-

eredményt, és a tanár „kitalálja” a gondolt számot. A tanár többféle algoritmus után 

felajánlja a szerepcserét. A fejben alkalmazott lebontogatási stratégia felfedése és for-

mális leírása 

 Mérlegelv bevezetése kétkarú mérleg alkalmazásával 

4. Szöveges feladatok 25 óra 

Különböző szövegekhez megfe-

lelő modelleket készít. 

Matematikából, más tantárgyak-

ból és a mindennapi életből vett 

egyszerű szöveges feladatokat kö-

vetkeztetéssel vagy egyenlettel 

megold; 

Gazdasági, pénzügyi témájú egy-

szerű szöveges feladatokat követ-

keztetéssel vagy egyenlettel meg-

old; 

Gyakorlati problémák megoldása 

során előforduló mennyiségeknél 

becslést végez. 

 

Különböző szövegekhez meg-

felelő modell készítése (pél-

dául szakaszos ábrázolás, 

visszafelé gondolkodás, táblá-

zat, szabadkézi vázlatrajz, be-

tűs kifejezések felírása) 

Matematikából, más tantár-

gyakból, gazdasági területek-

ről és a mindennapi életből 

vett egyszerű szöveges felada-

tok megoldása következtetés-

sel vagy egyenlettel 

Ellenőrzés a szövegbe való 

visszahelyettesítéssel 

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

szövegértés, szövegér-

telmezés.  

A gondolatmenet tago-

lása. 
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 Pénzügyi tudatosság területét 

érintő feladatok megoldása 

Gyakorlati problémák megol-

dása során előforduló mennyi-

ségek becslése 

Javasolt tevékenységek: 

 Szöveges feladatok megoldása csoportmunkában „feladatküldéssel”, „szakértői mo-

zaik” 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, hi-

ány; 

 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; 

 négyzetszámok négyzetgyökét meghatározza. 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmér-

tékegységeit, 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 száza-

lékszámítási 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 fel-

adatokat következtetéssel vagy egyenlettel megold; 

 gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy 

egyenlettel megold; 

 gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

 egyszerű betűs kifejezésekkel összeadást, kivonást végez, és helyettesítési értéket szá-

mol; 

 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 kö-

zös osztó, legkisebb közös többszörös, hatvány, hatványalap, hat-

ványkitevő, hatványérték, négyzetszám négyzetszámok négyzet-

gyöke, 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 ér-

telmezése, elemzése. 

Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek isme-

rete, alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények, függ-

vényábrázolás). 

1.  A függvény fogalmának előkészítése 12 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Felismeri az egyenes és a fordított 

arányosságot konkrét helyzetek-

ben; 

Felismeri és megalkotja az egye-

nes arányosság grafikonját. 

Matematikából, más tantárgyak-

ból és a mindennapi életből vett 

egyszerű szöveges feladatokat kö-

vetkeztetéssel vagy egyenlettel 

megold; 

Gazdasági, pénzügyi témájú egy-

szerű szöveges feladatokat követ-

keztetéssel vagy egyenlettel meg-

old; 

Gyakorlati problémák megoldása 

során előforduló mennyiségeknél 

becslést végez. 

 

Konkrét megfeleltetések leg-

alább egy lehetséges szabá-

lyának megadása 

Egyszerű grafikonok jellem-

zése: növekedés-csökkenés, 

szélsőérték, tengelyekkel való 

metszéspont 

Konkrét halmazok elemei kö-

zött megfeleltetés létrehozása 

Értéktáblázatok adatainak 

grafikus ábrázolása 

Az egyenes és a fordított ará-

nyosság felismerése konkrét 

helyzetekben 

Egyenes arányosság grafikon-

jának felismerése és megalko-

tása. 

Fizika; biológia-egész-

ségtan; 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 

 Grafikonok gyűjtése reklámújságokból, banki ajánlatokból, más tantárgyak tankönyvi 

témáiból; a hozott grafikonok jellemzése és bemutatása (plakát készítése) csoportmun-

kában; a tapasztalatok irányított összegzése 

 Az egyenes és fordított arányosság mint speciális megfeleltetés bemutatása, az össze-

tartozó értékpárok grafikus ábrázolása 
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 Különböző grafikonok közül az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának kivá-

lasztása 

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 szöge-

inek összegére vonatkozó ismeretek. 

Téglatest tulajdonságai. 

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok tengelyes 

tükörképének megszerkesztése. 

Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. Szakasz-

felezés, szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos egyene-

sek szerkesztése. Néhány nevezetes szög szerkesztése. Szerkesztési 

eszközök használata. 

Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont koor-

dinátáinak 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 el-

végzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai ismere-

teket igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése. 

Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geometriai transz-

formációkban megmaradó és változó tulajdonságok megfigyelése. 

Az esztétikai-, művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése. 

Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló ösz-

szehajtásának, szétvágásának elképzelése. 

A pontos munkavégzés igényének fejlesztése. 

A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szer-

kesztésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, szerkesztés, 

diszkusszió). 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis 

csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka terve-

zése, szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, együttműkö-

dési készség, tolerancia. 
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1. Síkbeli alakzatok 10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeri a négyszögek tulajdonsá-

gait: belső és külső szögek ösz-

szege, konvex és konkáv közti kü-

lönbség, átló fogalma; 

Ismeri a speciális négyszögeket: 

trapéz, paralelogramma, téglalap, 

deltoid, rombusz, húrtrapéz, négy-

zet; 

Ismeri a speciális négyszögek leg-

fontosabb tulajdonságait, ezek 

alapján elkészíti a halmazábráju-

kat; 

A háromszögek és a speciális 

négyszögek tulajdonságait alkal-

mazza feladatok megoldásában; 

Meghatározza háromszögek és 

speciális négyszögek kerületét, te-

rületét; 

Háromszögek külső szögei-

nek összege 

Négyszögek tulajdonságainak 

ismerete és alkalmazása: belső 

és külső szögek összege, kon-

vex és konkáv közti különb-

ség, átló fogalma 

A speciális négyszögek (tra-

péz, paralelogramma, tégla-

lap, deltoid, rombusz, húrtra-

péz, négyzet) felismerése és 

legfontosabb tulajdonságaik 

megállapítása ábra alapján; al-

kalmazásuk; halmazábra 

Háromszögek, speciális négy-

szögek kerületének, területé-

nek kiszámítása ábra alapján 

átdarabolással és tanult össze-

függéssel; alkalmazások 

Pitagorasz-tétel ismerete és al-

kalmazása 

Körrel kapcsolatos fogalmak 

ismerete 

 

Javasolt tevékenységek: 

 Párhuzamos szélű papírcsíkból négyszögek nyírása; a keletkező négyszögek csopor-

tosítása; annak megfigyelése, hogy hogyan kell nyírni, hogy téglalapot kapjunk; tég-

lalapból négyzet nyírása, négyzetből téglalap nyírása 

 Papír négyszögek hajtogatásával, síktükör alkalmazásával szimmetriatulajdonságok 

megfigyelése; tulajdonságok gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak bemu-

tatása; a tapasztalatok irányított összegzése, halmazábra készítése 

 Négyszögeket tartalmazó készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek válo-

gatása 

 „Rontó” játék speciális négyszögekkel 

 Papírból készült háromszögek, speciális négyszögek átdarabolásának megmutatása 

 Gyakorlati számolási feladatok megoldása, például papírsárkány készítéséhez szüksé-

ges 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 14 óra 
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Megszerkeszti alakzatok tenge-

lyes és középpontos tükörképét; 

Geometriai ismereteinek felhasz-

nálásával pontosan szerkeszt több 

adott feltételnek megfelelő ábrát; 

Felismeri a kicsinyítést és a nagyí-

tást hétköznapi helyzetekben; 

Ismer és használ dinamikus geo-

metriai szoftvereket, tisztában van 

alkalmazási lehetőségeikkel. 

 

 

 

 

 

Középpontos tükrözés isme-

rete és alkalmazása 

Középpontosan szimmetrikus 

alakzatok felismerése a termé-

szetes és az épített környezet-

ben 

Alakzatok középpontos tükör-

képének megszerkesztése 

Szerkesztéshez terv, előzetes 

ábra készítése 

Több adott feltételnek megfe-

lelő ábra szerkesztése; disz-

kusszió 

Kicsinyítés és nagyítás felis-

merése hétköznapi helyzetek-

ben 

Dinamikus geometriai szoft-

ver használata. 

Technika és tervezés: 

műszaki rajz készítése. 

 

Földrajz:  

szélességi körök és hosz-

szúsági fokok. 

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 pe-

reme, 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 8 óra 

A kocka, a téglatest, a hasáb és a 

gúla hálóját elkészíti; 

Testeket épít képek, nézetek, alap-

rajzok, hálók alapján; 

Ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb 

és a gúla következő tulajdonsá-

gait: határoló lapok típusa, száma, 

egymáshoz viszonyított helyzete; 

csúcsok, élek száma; lapátló, test-

átló; 

Egyenes hasáb, téglatest, kocka 

alakú tárgyak felszínét és térfoga-

tát méréssel megadja, egyenes ha-

sáb felszínét és térfogatát képlet 

segítségével kiszámolja; a képle-

teket megalapozó összefüggéseket 

érti; 

Környezetünk tárgyaiban a 

hasáb, a gúla és a gömb alakú 

testek felfedezése 

Hasáb és gúla tulajdonságai-

nak ismerete és alkalmazása: 

határoló lapok típusa, száma, 

egymáshoz viszonyított hely-

zete; csúcsok, élek száma; la-

pátló, testátló 

Testek építése képek, nézetek, 

alaprajzok, hálók alapján 

Testek hálójának készítése 

A gömb tanult testektől eltérő 

tulajdonságai 

A gömb mint a Föld modellje: 

hosszúsági körök, szélességi 

Technika és tervezés: 

modellek készítése, tulaj-

donságainak vizsgálata. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

teki:  

történelmi épületek lát-

szati képe és alaprajza 

közötti összefüggések 

megfigyelése. 

 

Vizuális kultúra: térbeli 

tárgyak síkbeli megjele-

nítése. 
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Ismeri a gömb tulajdonságait; 

A kocka, a téglatest, a hasáb, a 

gúla, a gömb tulajdonságait alkal-

mazza feladatok megoldásában. 

körök tulajdonságai, síkmet-

szetek 

Egyenes hasáb alakú tárgyak 

felszínének és térfogatának 

meghatározása méréssel és 

számolással 

Javasolt tevékenységek: 

 Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a 

testek kiválasztása) 

 Hasáb és gúla alakú modell tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok meg-

oldásainak 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, mé-

rése, számolása  

 Egyenes hasáb alakú üreges test „feltöltése” egységkockákkal (becslés, mérés, számo-

lás) 

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 hal-

mazábrájukat; 

 a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok megol-

dásában; 

 meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 

 ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban; 

 ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között. 

 megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét; 

 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek 

megfelelő ábrát; 

 felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben; 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmér-

tékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén. 

 a kocka, a téglatest, a hasáb hálóját elkészíti; 

 testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

 ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla  következő tulajdonságait: határoló lapok 

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

egyenes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket meg-

alapozó összefüggéseket érti; 

 ismeri a gömb tulajdonságait; 

 a kocka, a téglatest, a hasáb, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásá-

ban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

négyszög, konvex, konkáv, átló, trapéz, paralelogramma, deltoid, 

rombusz, húrtrapéz, körvonal, körlap, középpont, sugár, húr, át-

mérő, szelő, érintő, körcikk,  szimmetria-középpont, középpontos 

szimmetria, kicsinyítés, nagyítás, hasáb, gúla, gömb, alaplap, 

alapél, oldallap, oldalél, testmagasság. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
V. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, ren-

dezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése. 

Gazdasági nevelés. 

1. Leíró statisztika 6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Értelmezi a táblázatok adatait, az 

adatoknak megfelelő ábrázolási 

módot kiválasztja, és az ábrát el-

készíti; 

Adatokat táblázatba rendez, diag-

ramon ábrázol hagyományos és 

digitális eszközökkel is; 

Különböző típusú diagramokat 

megfeleltet egymásnak; 

Megadott szempont szerint adato-

kat gyűjt ki táblázatból, olvas le 

hagyományos vagy digitális for-

rásból származó diagramról, majd 

rendszerezés után következtetése-

ket fogalmaz meg; 

Konkrét adatsor esetén átlagot 

számol, megállapítja a leggyako-

ribb adatot (módusz), a középső 

adatot (medián), és ezeket össze-

hasonlítja. 

 

Adathalmazok, egyszerű di-

agramok, táblázatok adatai-

nak elemzése 

Adatok táblázatba rendezése, 

ábrázolása diagramon 

Különböző típusú diagramok 

megfeleltetése egymásnak 

Adatok gyűjtése táblázatból, 

leolvasása hagyományos vagy 

digitális forrásból származó 

diagramról megadott szem-

pont szerint 

Adatok rendszerezése, követ-

keztetések megfogalmazása 

Konkrét adatsor leggyakoribb 

adatának (módusz) megtalá-

lása, gyakorlati alkalmazása 

Rendezhető adatsor középső 

adatának (medián) megállapí-

tása, gyakorlati alkalmazása  

Konkrét adatsor esetén átlag, 

leggyakoribb adat (módusz), 

középső adat (medián) megfi-

gyelése, összehasonlítása 

Testnevelés és sport: tel-

jesítmények adatainak, 

mérkőzések eredményei-

nek táblázatba rendezése. 
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Javasolt tevékenységek: 

 Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok ábrázolása és elemzése csoportmunká-

ban 

 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 cso-

portmunkában 

2. Valószínűség számítás 6 óra 

Valószínűségi kísérletek. 

Valószínűség előzetes becslése, 

szemléletes fogalma. 

Valószínűségi kísérletek, eredmé-

nyek lejegyzése. Gyakoriság, re-

latív gyakoriság fogalma. 

Matematikatörténet: érdekessé-

gek a valószínűség- számítás fej-

lődéséről. 

Valószínűségi játékok, kísér-

letek; az adatok tervszerű 

gyűjtése, rendezése és ábrázo-

lása digitálisan is 

Valószínűségi játékok lehet-

séges kimeneteleinek ismeret-

ében stratégia követése 

Az esély intuitív fogalmának 

felhasználása a „lehetetlen”, a 

„biztos” és a „kisebb/nagyobb 

eséllyel lehetséges” kijelenté-

sek megfogalmazásánál 

A gyakoriság és relatív gyako-

riság ismerete és alkalmazása 

a kísérletezés során 

 

Javasolt tevékenységek: 

 Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, Galton-desz-

kával, zsákba helyezett színes golyókkal 

 Játék eseménykártyákkal gyakoriság becslésére: mindenki előtt ott van minden ese-

ménykártya, 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 el-

fogynak 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, szor-

zatára vonatkozó tulajdonságokkal; figyeljük meg, van-e lehetetlen, van-e biztos ese-

mény; 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 

 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 fo-

galmaz meg állítást (például nagyobb eséllyel lehetséges számozott dodekaéder 
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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 fo-

galmaz 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 „lehe-

tetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogal-

mazásánál. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, pontdiagram, esély, 

gyakoriság, relatív gyakoriság 

 

  



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

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

 

A fejlesztés várt eredményei a 8. 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, zárójele-

zésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény becslése, ellen-

őrzése., helyes és értelmes kerekítése. 

 Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság. 

 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása fel-

adatmegoldás 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 kifeje-

zés szorzása egytagúval. 

 Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. 

 Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a min-

dennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlet-

tel. Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása számegyenesen. 

 A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai, természet-

tudományos 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 al-

kalmazása természettudományos feladatokban is. 

 Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról 

adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása külön-

böző típusú grafikonon. 

Geometria: 

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

végzése. 

 A tanult geometriai alakzatok tulajdonságainak ismerete (háromszögek, négyszögek 

belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), ezek 

alkalmazása a feladatok megoldásában. 

 Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése. Kicsinyítés és 

nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben (szerkesztés nélkül). 

 A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban. 

 Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása 
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feladatokban. 

 A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) térfogat-

képleteinek ismeretében a mindennapjainkban előforduló testek térfogatának, űrtartal-

mának kiszámítása. 

Statisztika, valószínűség: 

 Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok ki-

számítása. 

 Konkrét feladatokban az esély, illetve valószínűség fogalmának értése, a biztos és a le-

hetetlen esemény felismerése. 

 Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.  

 Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási terüle-

tének, eredményének megnevezés 
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Történelem 8. évfolyam 

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

mint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, esemé-

nyekkel, 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 ma-

gyar történelmi jelenségeket elsősorban nem általános modellek alapján, hanem a konkrét tör-

ténelmi helyzet jellegzetességeit figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés hozzá-

segíti a tanulót, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyar-

ország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne a ténye-

ken 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 tudástartalmak-

kal 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 megérté-

séhez és megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai történelemtanulás él-

ményszerűsége 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 fejleszté-

sének egyik hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról beszélgetéseket 

folytat, érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális kommunikációs eszkö-

zök segítségével mutatja be. A különböző típusú, más-más korokból és eltérő társadalmi köze-

gekből származó források feldolgozása pedig nagyban segíti a különféle kommunikációs kör-

nyezetek (kontextusok) közötti magabiztos eligazodást. 

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

teljes használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fejlődnek, ami elő-

segíti elemző és mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része a meg-

szerzett 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 digi-

tális 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 fel-

dolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, kö-

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

források és interpretációk mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az elemző, 
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problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a differenciált történelmi gon-

dolkodás 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 min-

dennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi életutak-

nak és cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve követhető mo-

delleket 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 szo-

lidaritás követésre méltó példáit. A tanuló arra törekszik, hogy az emberi cselekedeteket, élet-

utakat, élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyaltan értelmezze. A társa-

dalmakra, közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs szabályok felismerése a ta-

nuló alkalmazkodóképességét fejleszti. 

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

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

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

nyos és művészeti szerepét. Az egyes történelmi korszakok áttekintése során felismeri az érték-

teremtő alkotások jelentőségét, és elemző gondolkodással feltárja azoknak az életmódra, a min-

dennapokra 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 szemé-

lyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő tevékenység. A történelmi korszakok jellegze-

tes, 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 ta-

nulási 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 projektmun-

kára, illetve a múzeumi órák és a témával kapcsolatos tanulmányi kirándulások szervezésére. 

A Témakörönként megjelenő tantervi táblázatok magukba foglalják a hozzájuk tartozó Témá-

kat, a konkrétabb tartalmakat feltüntető Altémákat, valamint az egyes témakörökhöz kapcso-

lódó Fogalmak és adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően elsajátítandó fogalmakat, szemé-

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

a témakörnél, ahol kötelező elemként először szerepel a tantervben. A táblázat utolsó oszlopá-

ban feltüntetett Fejlesztési feladatok teljesítésével valósulnak meg az előírt tanulási eredmé-

nyek. 
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A táblázat alatt témakörönként felsorolt Javasolt tevékenységek nem kötelező elemei a tanterv-

nek, de eredményessé tehetik a tananyag feldolgozását és a szaktanári munkát. Ezek köre ter-

mészetesen 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 támasz-

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

tárgyú olvasmányaira, illetve a tanulónak a nemzeti ünnepek iskolai megünneplése és az em-

léknapok 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 meg-

határozott 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 leghatéko-

nyabbnak tartott (pl. egyéni, kooperatív) tanulási technikák alkalmazására. Továbbá ez által 

lehetőség nyílik a helyi tantervben megfogalmazott helytörténeti vagy egyéb témák beemelé-

sére, speciális foglalkozások szervezésére (pl. múzeumi, könyvtári órák, közös filmnézés), il-

letve tantárgyközi projektek megvalósítására. 

 

  



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

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

 

8. ÉVFOLYAM 

8. ÉVFOLYAMRA JUTÓ ÓRAKERET ELOSZTÁSA 

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

TEMATIKAI EGYSÉG ÓRAKERET A KE-

RETTANTERV SZE-

RINT 

8. ÉVFOLYAMRA 

JUTÓ ÓRAKERET A FORRADALOMTÓL AZ EZREDFORDULÓIG 20  

EGYÜTTÉLÉS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 8  

NÉPESEDÉS ÉS TÁRSADALOM 5  

A DEMOKRATIKUS ÁLLAM 7  

RÉGIÓK TÖRTÉNETE 14  

MÉRLEGEN A MAGYAR TÖRTÉNELEM 8  

 MÉLYSÉGELVŰ TÉMA  5  

MÉLYSÉGELVŰ TÉMA 5  

ÖSSZESEN 72 ÓRA 72 ÓRA 

TÉMAKÖR: A forradalomtól az ezredfordulóig 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztő feladatok 

Az 1956-os 

forradalom 

és szabad-

ságharc 

• Október 23., 

a forradalom 

kirobba-

nása.  

• A pesti srá-

cok és sza-

badsághő-

sök. 

• A forrada-

lom lakóhe-

lyünkön és 

környékén.  

• Szovjet tan-

kokkal a 

népakarat el-

len. 

• A forrada-

lom jelké-

pei. 

• A magyar 

forradalom a 

világtörténe-

lem színpa-

dán. 

Fogalmak: Molotov-koktél, sortü-

zek, munkásőrség, Magyar Szocia-

lista Munkáspárt (MSZMP), Kom-

munista Ifjúsági Szövetség (KISZ), 

úttörő, termelőszövetkezet, háztáji, 

maszek, gulyáskommunizmus, rend-

szerváltoztatás, privatizáció, jogál-

lam, többpártrendszer. 

 

Személyek: Nagy Imre, Kádár Já-

nos, Gorbacsov, Reagan, II. János 

Pál, Antall József, Göncz Árpád, 

Horn Gyula, Orbán Viktor. 

 

Kronológia: 1956. október 23. a 

forradalom kitörése, 1956. novem-

ber 4. a szovjet támadás, 1956–

1989 a Kádár-rendszer, 

1989–1990 a rendszerváltoztatás, 

1990 az első szabad választások, 

1991 a Szovjetunió felbomlása, 

• Beszámolók ké-

szítése az 1956-

os forradalom és 

szabadságharc 

hőseiről. 

• Az 1956-os forra-

dalom és szabad-

ságharc utáni 

megtorlások ke-

gyetlenségének 

bemutatása pél-

dákon keresztül. 

• Érvek gyűjtése a 

Kádár-rendszer 

diktatórikus jelle-

gének alátámasz-

tására. 

• A Kádár-rend-

szerről szóló kü-

lönböző jellegű 

források elem-

zése, értelmezése. 

• A Kádár-rendszer 

és napjaink 
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A kádári 

diktatúra 

• A kádári 

megtorlás.  

• A pártállam 

működése: 

az elnyomás 

változó for-

mái. 

• Ellenőrzött 

társadalom, 

tömegszer-

vezetek. 

1999 Magyarország belép a 

NATO-ba. 

 

Topográfia: Corvin köz, Moson-

magyaróvár. 

életkörülményei-

nek összehasonlí-

tása. 

• A rendszerváltoz-

tatás jelentőségé-

nek, következmé-

nyeinek bemuta-

tása. 

• A magyar történe-

lem legfontosabb 

politikai esemé-

nyeinek időrendbe 

állítása a rend-

szerváltoztatástól 

napjainkig. 

Élet a Ká-

dár-rend-

szerben 

• A paraszti 

gazdaságok 

felszámo-

lása, téesze-

sítés.  

• A szocialista 

modernizá-

ció – „a leg-

vidámabb 

barakk”. 

• A hiánygaz-

daság.  

• A második 

gazdaság ki-

épülése. 

• Életszínvo-

nal-politika 

és eladóso-

dás. 

A kétpólusú 

világ meg-

szűnése és a 

rendszervál-

toztatás Ma-

gyarorszá-

gon 

• A Szovjet-

unió és a 

szocialista 

rendszer or-

szágainak 

válsága.  

• Az ellenzék 

megszerve-

ződése Ma-

gyarorszá-

gon. 

• A tárgyalá-

sos rend-

szerváltozta-

tás. 

• A kétpólusú 

világ meg-

szűnése. 



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

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

 

• Az első sza-

bad ország-

gyűlési és 

önkormány-

zati válasz-

tás.  

• Antall Jó-

zsef kormá-

nya. 

Magyaror-

szág a rend-

szerváltozta-

tás után 

• A demokrá-

cia és a piac-

gazdaság ki-

építése.  

• A többpárt-

rendszer 

működése. 

• Gazdasági 

válság és 

felzárkó-

zás  – vesz-

tesek és 

nyertesek. 

• A társada-

lom átalaku-

lása. 

• Magyaror-

szág NATO-

tagsága. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

• Információgyűjtés a „pesti srácokról”.  

• Térképvázlat készítése az 1956-os események budapesti helyszíneiről. 

• Interjú készítése egy 1956-os visszaemlékezővel. 

• 1956-os emlékhelyek és emlékművek, sírok feltérképezése a lakóhelyen és környékén. 

• Az 1956-os forradalom és a Kádár-rendszer korszakával kapcsolatos játékfilm/ filmrész-

let megtekintése és értelmezése. 

• Tablókészítés az úttörő mozgalom jellemzőiről a világnézeti nevelésben betöltött szere-

péről. 

• Gazdasági és társadalmi diagramok, grafikonok elemzése a szocializmus válságának idő-

szakából. 

• Retró-kiállítás rendezése. 

• Családi emlékek bemutatása, visszaemlékezések gyűjtése, interjú készítése tanári útmu-

tatás alapján a Kádár-rendszerről és a rendszerváltoztatás időszakából. 

TÉMAKÖR: Együttélés a Kárpát-medencében 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 
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RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak 

és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A határon 

túli magya-

rok 

• Határon túli magyarlakta te-

rületek. 

• Fordulópontok a határon túli 

magyarok történetében: a 

történelmi Magyarország 

felosztása, a revízió, ma-

gyarellenes megtorlások, 

rendszerváltoztatás.  

• A kisebbségi lét nehézségei 

egykor és ma: adminisztra-

tív intézkedések és minden-

napok. 

• Kivándorlás és asszimiláció. 

Fogalmak: 

kitelepítés, 

asszimiláció. 

 

Személyek: 

Esterházy 

János, Már-

ton Áron. 

 

Kronológia: 

1944–1945 

magyarelle-

nes atrocitá-

sok. 

 

Topográfia: 

Szlovákia, 

Ukrajna. 

• A határon túli magyar-

ság története főbb for-

dulópontjainak áttekin-

tése 1920-tól napjain-

kig. 

• Példák gyűjtése a hatá-

ron túli magyarság éle-

téből a hűségre és 

helytállásra. 

• A határon túli magyar 

kisebbségi lét nehézsé-

geinek bemutatása. 

• A Kárpát-medence 

1910-es és 1990 utáni 

etnikai térképének ösz-

szehasonlítása a ma-

gyarság és a nemzetisé-

gek elhelyezkedése 

szempontjából. 

• Példák gyűjtése a nem-

zeti összetartozás meg-

nyilvánulásairól az 

anyaországi és a hatá-

ron túli magyarság kap-

csolatában. 

• Példák gyűjtése a Kár-

pát-medence népeinek 

együttműködésére és 

konfliktusaira a történe-

lem során. 

• A magyarországi nem-

zetiségek 19-20. szá-

zadi története főbb jel-

lemzőinek, forduló-

pontjainak felidézése. 

A magyar-

országi 

nemzetisé-

gek a 19. 

századtól 

napjainkig 

• Magyarország nemzetiségi 

arányainak változása. 

• Az asszimiláció folyamata. 

• Fordulópontok a nemzetisé-

gek történetében: 1848–49-

es szabadságharc, a törté-

nelmi Magyarország felosz-

tása, a magyarországi néme-

tek kitelepítése. 
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• A hazai cigány/roma népes-

ség története. 

• A nemzetiségi jogok a mai 

Magyarországon. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

• Kiselőadás készítése egy példamutató életút (pl. Esterházy János, Márton Áron) fordu-

lópontjairól. 

• Beszámoló készítése az erdélyi falurombolási tervről (pl. Bözödújfalu). 

• Határon túli területek meglátogatása tanulmányi kirándulás kereteiben (pl. Határtalanul 

program). 

• Az erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és délvidéki magyarok életviszonyainak összehasonlí-

tása egymással és a hazai viszonyokkal. 

• Tabló vagy prezentáció készítése a hazai cigányság korabeli életmódjáról. 

TÉMAKÖR: Népesedés és társadalom 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztő felada-

tok 

A hagyományos/ agrár-

társadalmak 

• Letelepedés és 

élelemtermelés: 

növénytermesz-

tés és állatte-

nyésztés. 

• Önellátás, áru-

termelés, keres-

kedelem. 

• A népességnö-

vekedés korlá-

tai. 

• A hagyomá-

nyos társada-

lom (hierarchia 

és család). 

Fogalmak: háziasítás, 

nagy pestisjárvány, né-

pességrobbanás, mig-

ráció, multikulturaliz-

mus, terrorizmus, glo-

balizáció. 

 

Személyek: Sem-

melweis Ignác. 

• A népesedés 

nagy korsza-

kainak és 

azok jellem-

zőinek felidé-

zése. 

• Információk 

gyűjtése az 

élelemterme-

lés fejlődésé-

ről (például 

régészeti lele-

tek alapján). 

• A népesség-

változás okai-

nak és követ-

kezményei-

nek bemuta-

tása. 

• Hasonlóságok 

és különbsé-

gek megálla-

pítása az 

egyes népese-

dési korsza-

kok és folya-

matok között. 

A modern/ipari társa-

dalmak 

• Az ipari forra-

dalmak hatásai: 

népességrobba-

nás és városia-

sodás. 

• Népességnöve-

kedés a fejlődő 

és népességfo-

gyás a fejlett vi-

lágban. 

• A migráció. 
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• A modern/ipari 

társadalom 

(egyenjogúság 

és individualiz-

mus).  

• A női szerepek 

változásának át-

tekintése a tör-

ténelem során. 

• Vita a modern 

kori demográ-

fiai folyama-

tokról és azok 

várható hatá-

sairól. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

• A népesedéstörténet statisztikai adatainak értelmezése, csoportosítása és felhasználása 

állítások alátámasztására vagy cáfolására. 

• Fiktív napló készítése különböző korban és társadalmi helyzetben élő nők életéről, min-

dennapjairól. 

• Beszélgetés a népességnövekedés és csökkenés okairól és hatásairól. 

• A migráció okainak és hatásainak megvitatása. 

TÉMAKÖR: A demokratikus állam 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési felada-

tok 

A modern demokrá-

cia gyökerei 

• Az athéni de-

mokrácia műkö-

dése.  

• A parlamentáris 

rendszer műkö-

dése Nagy-Bri-

tanniában. 

• Az elnöki rend-

szer működése 

az Amerikai 

Egyesült Álla-

mokban. 

Fogalmak: népgyűlés, 

hatalmi ágak, alkot-

mány, elnök, általános 

választójog. 

 

Személyek: Periklész, 

George Washington. 

 

Kronológia: Kr. e. 5. 

sz. az athéni demokrá-

cia fénykora, 1776 az 

amerikai Független-

ségi nyilatkozat, 2012 

Magyarország Alap-

törvénye.  

• A demokrácia 

kialakulása, ál-

lomásainak fel-

idézése és mű-

ködésének jel-

lemzése a kü-

lönböző törté-

nelmi korsza-

kokban. 

• Csoportos sze-

repjáték de-

mokratikus 

döntéshozatal-

ról (pl. az 

athéni demok-

ráciában). 

• Demokratikus 

döntéshozatal 

ábrázolása egy 

folyamatábrán. 

• A brit parla-

mentáris és az 

amerikai elnöki 

A modern magyar ál-

lam 

• Az Alaptörvény. 

• Az Országgyű-

lés, a kormány és 

az igazságszol-

gáltatás.  

• Az országgyűlési 

és önkormány-

zati választási 

rendszer. 
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rendszer össze-

hasonlítása. 

• Áttekintő ábra 

értelmezése a 

magyarországi 

államszerve-

zetről és a vá-

lasztási rend-

szerről. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

• Csoportos szerepjáték demokratikus döntéshozatalról (pl. az athéni demokráciában). 

• Demokratikus döntéshozatal ábrázolása egy folyamatábrán. 

TÉMAKÖR: Régiók története 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési felada-

tok 

Magyarország és az Eu-

rópa Unió 

• Az Európai Unió 

születése és bő-

vülése. 

• Az európai integ-

ráció céljai, ered-

ményei és gond-

jai. 

• Magyarország 

európai uniós 

tagsága. 

Fogalmak: integráció, 

euró, Európai Unió, vi-

segrádi együttműködés, 

polgárháború, nagy fal, 

hinduizmus, buddhiz-

mus, kasztrendszer, Ko-

rán. 

 

Személyek:  Lincoln, 

Gandhi, Mao Ce-tung. 

 

Kronológia: 1957 a ró-

mai szerződés, 1992 a 

maastrichti szerződés, 

2004 Magyarország be-

lép az Európai Unióba. 

 

Topográfia: Brüsszel, 

Lengyelország, Csehor-

szág, Közel-Kelet, Izrael. 

• Az Európai 

Unió céljainak 

felidézése. 

• Az európai in-

tegráció ered-

ményeinek és 

problémáinak 

áttekintése. 

• A közép-euró-

pai régió kö-

zépkori, újkori 

és mai térképe-

inek összeha-

sonlítása. 

• A közép-euró-

pai népek hely-

zetének össze-

hasonlítása a 

középkortól 

napjainkig. 

• Az Amerikai 

Egyesült Álla-

mok szuperha-

talmi helyzeté-

nek elemzése 

és értékelése 

katonai, politi-

kai, gazdasági 

és kulturális té-

ren. 

Közép-Európa • A régió sajátos-

ságai (jellemzően 

kontinentális 

helyzet, biro-

dalmi függés és 

nemzeti sokszí-

nűség). 

• A második világ-

háború hadszín-

tere. 

• A szovjet meg-

szállás. 

• A visegrádi 

együttműködés. 

Az Amerikai Egyesült Ál-

lamok 

• Az Amerikai 

Egyesült Álla-

mok létrejötte. 

• Az amerikai pol-

gárháború okai 

és eredményei. 
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• Az Amerikai 

Egyesült Álla-

mok világhata-

lommá válása. 

• Kína világgaz-

dasági és világ-

politikai szere-

pének megvita-

tása. 

• A közel-keleti 

konfliktusról 

megfogalma-

zott álláspon-

tok és érvek 

azonosítása, 

beszélgetés a 

békés megol-

dási módokról. 

India • Az indiai civili-

záció vallási és 

kulturális alapjai. 

• A brit gyarmati 

uralom. 

• Gandhi és a füg-

getlenségi moz-

galom. 

• A jelenkori India 

ellentmondásai. 

Kína • A kínai civilizá-

ció vallási és kul-

turális alapjai. 

• Kína félgyarmati 

sorban. 

• A japán megszál-

lás. 

• Mao Ce-tung és a 

kommunista dik-

tatúra. 

• A gazdasági 

óriás. 

A Közel-Kelet • Az Oszmán Biro-

dalom felbom-

lása. 

• Izrael állam lét-

rejötte. 

• Az olaj szerepe a 

régió történeté-

ben. 

• Az iszlám és az 

iszlamizmus. 

• Etnikai, vallási és 

gazdasági törés-

vonalak. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

• Információk gyűjtése a visegrádi együttműködés előzményeiről és jelenlegi tartalmáról. 

• Az Amerikai Egyesült Államok világhatalmi szerepének elemzése gazdasági adatsorok 

segítségével. 

• Különböző források gyűjtése az indiai és kínai civilizáció történetéből, ezek alapján is-

mertetők, prezentációk készítése. 

• Az Oszmán Birodalom, valamint a Közel-Kelet területi változásainak nyomon követése 

történelmi térképeken. 

• Beszámolók, prezentációk készítése az arab-izraeli konfliktusról (pl. az izraeli határ vál-

tozásai, az olajválság). 

TÉMAKÖR: Mérlegen a magyar történelem 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 
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ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Lábnyoma-

ink a nagyvi-

lágban 

• Világjáró magyarok 

(utazók, felfedezők). 

• Tudósok és feltalá-

lók (pl. informatika, 

autóipar, űrkutatás). 

• Világraszóló sportsi-

kerek – magyarok az 

olimpiákon. 

• Magyar művészek a 

világban. 

Javasolt személyek 

(altémánként 1-2): 

Julianus barát, Kőrösi 

Csoma Sándor, Ma-

gyar László; Neu-

mann János, Csonka 

János, Galamb Jó-

zsef, Kármán Tódor; 

Papp László, Puskás 

Ferenc, Egerszegi 

Krisztina,  

Balczó András; Liszt 

Ferenc, Munkácsy 

Mihály, Kodály Zol-

tán, Bartók Béla, 

Korda Sándor. 
 

• Valamely területen 

kiemelkedő ered-

ményt elérő magya-

rok tevékenységének 

felidézése, bemuta-

tása. 

• A Magyar Királyság 

középkori sikeres-

sége okainak felidé-

zése. 

• Érvek gyűjtése a 

Habsburg Biroda-

lomhoz tartozásunk 

előnyei és hátrányai 

mellett a 18. század-

ban és a 19. század 

első felében. 

• Levert szabadsághar-

caink értékelése az 

utóbb elért eredmé-

nyek alapján. 

A magyar 

megmaradás 

kérdései 

• Magyarország mint 

szuverén európai ha-

talom a középkor-

ban. 

• A török kor: a kö-

zépkori örökség 

pusztulása és az et-

nikai arányok rom-

lása. 

• Az Osztrák-Magyar 

Monarchia, a Kö-

zép-Európát sikere-

sen egyesítő biroda-

lom. 

• Trianon máig tartó 

hatásai: a kisállami 

lét kényszerpályái a 

nagyhatalmak árnyé-

kában. 

• Új típusú kapcsolat-

építés a rendszervál-

toztatás után a ki-

sebbségbe került 

magyarsággal. 

• A magyar megmara-

dás titkai: szabad-

ságharcok, békés 

építkezés. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

• Világjáró magyar utazókról szóló beszámolók készítése. 

• Kiselőadások, bemutatók készítése magyar tudósokról, feltalálókról, találmányokról, 

olimpikonokról, művészekről. 

• Referátum készítése egy magyar Nobel-díjas tudósról (pl. Szent-Györgyi Albert, Gábor 

Dénes stb.). 
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• Prezentáció készítése egy sikeres magyar sportolóról. 

• Példák gyűjtése kisebbségben élő magyarság megmaradásáért folytatott küzdelem for-

máira és képviselőire. 

 

MINIMUM KÖVETELMÉNY 

TÖRTÉNELMI ISMERETEK  

• A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

felismeri a különbségeket a demokratikus és a diktatórikus berendezkedések között, 

érvel a demokrácia értékei mellett; 

• példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magyarok 

Európa és a világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez; 

• ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit néhány 

történelmi korszakban, beleértve a határon kívüli magyarság sorsát, megmaradásáért 

folytatott küzdelmét, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek 

kapcsolatára és együttműködésére; 

• valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot az újkorban és jelenkorban az eu-

rópai történelmi folyamatokban, valamint napjaink globális folyamataiban;  

• ismeri hazája államszervezetét. 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 

• felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra, grafikon vagy diagram kapcsolódik 

az adott történelmi témához; 

• képen, egyszerű ábrán, grafikonon, diagramon ábrázolt folyamatot, jelenséget saját sza-

vaival le tud írni; 

• képes egyszerű esetekben forráskritikát végezni, valamint különbséget tenni források 

között típus és szövegösszefüggés alapján;  

• össze tudja vetni a forrásokban található információkat az ismereteivel, párhuzamot tud 

vonni különböző típusú (pl. szöveges és képi) történelmi források tartalma között; 

• meg tudja vizsgálni, hogy a történet szerzője résztvevője vagy kortársa volt-e az esemé-

nyeknek;  

• egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni különböző források hiteles-

ségéről és releváns voltáról. 

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

• biztonsággal használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi esemé-

nyek helyszíneinek azonosítására, egyszerű jelenségek, folyamatok leolvasására, értel-

mezésére, vaktérképen való elhelyezésére; a tanult történelmi eseményeket, jelensége-

ket, személyeket, ikonikus szimbólumokat, tárgyakat, képeket hozzá tudja rendelni egy 

adott történelmi korhoz, régióhoz, államhoz; 

• egyszerű alaprajzokat, modelleket, térképvázlatokat (pl. települések, épületek, csaták) 

tervez és készít. 

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 

• társadalmi és erkölcsi problémákat azonosít adott történetek, történelmi események, kü-

lönböző korok szokásai alapján; 

• példákat hoz a történelmi jelenségekre, folyamatokra; felismeri és értékeli a különböző 

korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat, életmódokat, szokásokat, változá-

sokat, képes azokat összehasonlítani egymással, illetve a mai korral;  

• feltételezéseket fogalmaz meg néhány fontos történelmi esemény és folyamat feltétele-

iről, okairól és következményeiről, és tényekkel alátámasztja azokat; 
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• több szempontból képes megkülönböztetni a történelmi jelenségek és események okait 

és következményeit (pl. hosszú vagy rövid távú, gazdasági, társadalmi vagy politikai);  

• felismeri, hogy az emberi cselekedet és annak következménye között szoros kapcsolat 

van. 

SZAKTANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 

• tud egyszerű vizuális rendezőket készíteni és kiegészíteni hagyományos vagy digitális 

módon (táblázatok, ábrák, tablók, rajzok, vázlatok) egy történelmi témáról; 

• egyszerű történelmi témáról tanári útmutatás segítségével kiselőadást és digitális pre-

zentációt állít össze és mutat be önállóan; 

• egyszerű történelmi kérdésekről önálló, tárgyilagos véleményt tud megfogalmazni, ál-

lításait alátámasztja; 

A tanuló az 8. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 

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

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

Tartalmi kulcsfogalmak: 

• politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság, egyed-

uralom, 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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Állampolgári ismeretek 8. évfolyam 

Az állampolgári ismeretek tantárgy koncepciójának kialakításában, a nevelési-oktatási szaka-
szok tervezésekor meghatározó szerepet játszottak azok a társadalmi elvárások, amelyek sze-
rint a mindennapi életben történő eligazodás, az állampolgári léthez szükséges ismeretek, kész-
ségek, képességek elsajátítása, összességében a felnőttkori szerepekre való felkészülés már az 
általános iskola záró szakaszában jelenjen meg. Fontos szerepet kap az a szakmai igény, hogy a 
demokratikus gondolkodás és a hazaszeretet megalapozása és erősítése már az általános iskolai 
nevelés időszakában kezdődjön meg. 
Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulása révén a tanuló támpontokat kap a mindennapi 
életben történő tájékozódásához. Az alapvető ismeretek elsajátításán túl lehetőség nyílik a 
készség- és képességfejlesztésre, olyan tevékenységek kipróbálására és gyakorlására, amelyek 
segítik felkészülését a felnőtt szerepekre, megalapozzák a tájékozott, nyitott és érdeklődő sze-
mélyiség és felelős polgári mentalitás kialakulását. A tantárgy fontos terepe a közösségért tör-
ténő felelősségvállalás kialakításának, hazaszeretet, a nemzeti öntudat kialakításának és meg-
erősítésének, a haza iránti kötelezettségek megismerésének. 
Az új tantárgy először a 7–8. évfolyam nevelési-oktatási szakaszában jelenik meg, miközben – 
közös tanulásterületen osztozva – több szállal kötődik a történelem, valamint az erkölcs és etika 
tantárgyakhoz. A közös tanulásterülethez tartozó ismeretek köre, a jelenségek és folyamatok 
értelmezése, az ok – okozati összefüggések érvényesítése, a mérlegelő gondolkodás megalapo-
zása, a társas együttműködés, az egyén és közösség viszonyának kérdései, a közösségi értékek 
és a felelősségvállalás kiemelése, a társadalmi együttélés követelményeinek és dilemmáinak 
megbeszélése a történelem, az állampolgári ismeretek, az erkölcs és etika tantárgyak tanulásá-
nak folyamatos összehangolását és együttműködését feltételezi. Épít a hon – és népismeret 
tantárgy ismeretanyagára, nevelési céljaira is. A tantárgy a földrajz tanulásához is kötődik, hi-
szen a lokális és a regionális szemlélet kialakítása, a társadalmi alrendszerek funkcióinak és az 
intézmények szerepének vizsgálata mindkét diszciplína fejlesztési feladatai között szerepel. Az 
állampolgári ismeretek tantárgynak is célja a pénzügyi tudatosság megalapozása és a fenntart-
hatóság kritériumainak megismertetése, ezért – mind az általános iskolai, mind a középiskolai 
képzés záró szakaszában – épít a földrajz keretében tanult gazdasági és pénzügyi ismeretekre. 
Az állampolgári ismeretek tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 
alábbi módon fejleszti: 
A tanulás kompetenciái: A tanuló az információk gyűjtése, rendszerezése és feldolgozása köz-
ben megkülönbözteti a lényegest a lényegtelentől, és arra törekszik, hogy hiteles szövegeket 
használjon fel beszámolói elkészítéséhez. Önállóan vagy megadott szempontok alapján képes 
megkülönböztetni egymástól a megalapozott, tudományos hátterű és a hamis következtetése-
ket tartalmazó leírásokat, gondolatsorokat. Az érveléstechnikák alkalmazásával, mások vélemé-
nyének megismerésével tovább fejlődik vitakultúrája. 
A kommunikációs kompetenciák: A tanuló véleménynyilvánításához, érveléséhez, a vitahelyze-
tekben való megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat és visel-
kedés társul. A véleménynyilvánítás és a vitakultúra fejlesztése az autonóm magatartás kialaku-
lását és a másik ember iránti tiszteletet, a más vélemények mérlegelését egyaránt segíti. 
A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez használja a 
könyvtári dokumentumokat és az internetet, a beszámolók egy részéhez digitális tartalmakat 
készít. Az önálló és a társas tanulás folyamatában tanári segítséggel körültekintően választja ki 
az ismeretforrásokat, ha szükséges, tanácsot kér vagy tanácsot ad a médiahasználatról. 
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló információkat, tényeket, adatokat gyűjt, 
válogat, önállóan vagy társaival együttműködve rendszerez. Társadalmi jelenségeket hasonlít 
össze, összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, magyarázatokat fogalmaz meg. A társa-
dalommal, a honvédelemmel és az állampolgári feladatokkal kapcsolatban képes a problémák 
azonosítására, releváns kérdéseket alkot, javaslatokat tesz, társaival tervezeteket készít. Nyitott 
annak átgondolására, hogy a tudományos-technológiai fejlődés, a környezetvédelemmel kap-
csolatos problémák és a fenntarthatóság kérdésköre miképpen hat életútjára, családjára és ha-
zájára. 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A pedagógus vagy a társak orientáló észrevé-
teleit, javaslatait és tanácsait figyelembe véve a tanuló képes korrigálni álláspontját, vélemé-
nyét, valamint módosíthatja, átértékelheti, felülbírálhatja döntéseit. A társas tanulás közösségi 
élménye növeli önbizalmát, önbecsülését, egyúttal segíti reális énképének alakulását, és erősíti 
a közösségért történő felelősségvállalást. 
A kooperatív tanulás révén az együttes tevékenység saját élménnyé válik. A tanuló társaival 
közös véleményt alakít ki, javaslatokat fogalmaz meg és terveket készít. A tanulás folyamán sok 
esetben társaival együttműködve dolgoz fel szövegeket, készít beszámolókat, gyűjt informáci-
ókat, továbbá bekapcsolódik egy téma vagy probléma közös megbeszélésébe, ennek során ér-
veket-ellenérveket fogalmaz meg. 
A tanulási tevékenységek jellege, a társas tanulás lehetőségei olyan szituációkat és légkört te-
remtenek, amelyek biztosítják a tanuló szorongásmentes önkifejezését, ezek révén támogatják 
véleményének, gondolatainak, érveinek szabad kifejtését, ugyanakkor tudatosítják, hogy saját 
szempontjai csak mások hasonló megnyilvánulásainak tiszteletben tartásával, érveinek megér-
tésével, egyeztetésével érvényesülhetnek. 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanuló la-
kóhelye történetét és a település kulturális, néprajzi értékeit megismerve arra törekszik, hogy 
gazdagítsa a helyi társadalom életét. Önállóan és társaival együttműködve újságcikket ír, web-
oldalt szerkeszt. Problémaérzékenység, egyúttal együttműködő, segítő szemlélet jellemzi a pro-
jektekben való tevékenységét. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mindennapi élethez kapcsolódó kész-
ségfejlesztés, a hivatali ügyintézés intézményeinek és alapvető eljárásainak megismerése, a 
munkavállaláshoz szükséges ismeretek és készségek megszerzése, fejlesztése elősegíti a tanu-
lónak a felnőtt szerepekre való felkészülését. A tanuló javaslatokat fogalmaz meg, tervezeteket 
készít; mindez hozzájárul az innováció iránti nyitottság és igény, valamint a felelősségteljes 
munkamorál megalapozásához. 

8. évfolyam 

Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulásával a tanuló azokat az érvényes ismereteket sajátít-
hatja el és azon készségeket szerezheti meg, amelyeket a mindennapi életben hasznosíthat, 
amelyek révén felkészülhet felnőtt szerepeire, tudatos és felelős állampolgárrá és egyben elkö-
telezett hazafivá válhat. 
A témakörök struktúrájának kialakításakor két alapvető szempont érvényesült. A témák bővülő 
egymásra épülése koherens rendszert alkot: a család, mint a társadalom legalapvetőbb intéz-
ménye, a tanuló településének megismerése, a lakóhely kulturális értékeinek kiemelése, az in-
tézmények, szervezetek működésének, majd a nagyobb rendszerek funkciójának vizsgálata, a 
nemzeti közösséghez tartozás feltételeinek számbavétele, a nemzeti identitás alkotóelemeinek 
megbeszélése, a haza iránti kötelezettségek megismerése, a nemzeti/etnikai kisebbségi jogok 
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azonosítása. Ezen témakörök egymásra épülésével a tanuló rendszerszemlélete is alakul: diffe-
renciált tudást szerezhet meg szűkebb és tágabb környezetéről, hazájáról és a társadalomról, 
amelyben él. 
A tanuló elsajátítja a mindennapi életben alkalmazandó készségeket, tájékozódik a munka vilá-
gában, megismeri a tudatos fogyasztóvá válás meghatározó és a fenntarthatóság alapvető 
szempontjait: támogatást kap a felnőtt élet szerepeire történő felkészüléséhez. 
Az állampolgári ismeretek tantárgy épít a tanulók együttműködésére, az egyéni teljesítményre 
és érdeklődésre, valamint a tanulók csoportos tevékenységére. A pedagógus a nevelő – oktató 
munka során  a tanulói tevékenységeket megszervező, irányító, illetve koordináló feladatai is 
megjelennek, a tanulási folyamatban a segítő-támogató szemléletmód jellemzi a tevékenysé-
gét. A tanuló teljesítményének értékelésében az önértékelés, a csoportos megbeszélés, a társak 
kölcsönös javaslatai is szerepet kaphatnak. A társas tanulás alkalmai révén a tanuló megtapasz-
talhatja a nézetek, vélemények sokféleségét, kifejezheti saját gondolatait, amelyekbe beépít-
heti mások értékes megnyilvánulásait, ezek révén fejlődhet önismerete és önértékelése is. 
A Családtörténeti kutatás, a Településkutatás és a Szakmák, foglalkozások, mesterség és hivatás 
projektet az iskolai tematikus hetek, témahetek, projektnapok keretében valósíthatják meg a 
tanulócsoportok. 
A tantárgy tanulási eredményeinek követésére alapvetően a tanulást támogató értékelés aján-
lott, s ebben a tanulót segítő, fejlesztő visszajelzések, amelyek között a pedagógus és a társak 
értékelése ugyanúgy szerepet játszik, mint a csoportos megbeszélés és önértékelés. Az értéke-
lési folyamatban kiemelt szempont a tanuló bekapcsolódása a kooperatív tevékenységekbe, to-
vábbá lényeges az önállóan vagy társaival közösen végzett digitális eszközhasználaton alapuló 
feladatok megoldása. Összegző-minősítő értékelés (ötfokozatú skálán értelmezett érdemjegy-
gyel) javasolt a tanuló mindennapi életben való tájékozódásához kapcsolódó témakörök eseté-
ben (Mindennapi ügyintézés; Felkészülés a felnőtt szerepekre; Köznevelés; Az egészségügyi 
rendszer és a szociális ellátás) és A magyar állam intézményei; Az állam szerepe a gazdaságban 
témakörnél. 
 
A 8. évfolyamon az állampolgári ismeretek tantárgy alapóraszáma: 36 óra. 
A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Család; a családi szocializáció jellemzői, a hagyományos család-
modell 

4 

A család gazdálkodása és pénzügyei 3 

Településünk, lakóhelyünk megismerése 6 

Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségeink 6 

A magyar állam alapvető intézményei, az állam szerepe a gazda-
ságban  

5 

Mindennapi ügyintézés; felkészülés a felnőttkori szerepekre, 
feladatokra 

4 

A fogyasztóvédelem alapjai 3 

A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és szociális 
ellátás 

3 

Összes óraszám: 34 
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TÉMAKÖR: Család; a családi szocializáció jellemzői; a hagyományos családmodell 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– felismeri a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– értelmezi a családi kohézió alapelemeit, jellemzőit: együttműködés, szeretetközösség, köl-

csönösség, tisztelet; 

– értelmezi a család mint a társadalom alapvető intézményének szerepét és jellemzőit; 

– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

− Az egymást követő generációk életútjának megismerése révén a történetiség saját élményű 

megtapasztalása 

− A hagyományos családmodell közösségi és társadalmi fontosságának tudatosítása, a családi 

szerepek megismerése 

− Ismeretszerzés, forrásfeldolgozás a családi szocializáció folyamatáról és jellemzőiről 

− Családtörténeti kutatás projekt a tanuló választása és egyéni tervezés alapján 

− A család fogalma és társadalmi szerepe; A család: szeretetközösség, együttműködés, köl-

csönösség, tisztelet; A családi szerepek; A családi szocializáció jellemzői 

FOGALMAK 
család, házasság, családi szerepek, gyermekvállalás 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Különböző szövegtípusok feldolgozása (naplók, ismeretterjesztő szövegek, memoárok) tar-

talmi elemeinek megértése, értelmezése és bemutatása a család fogalma és társadalmi sze-
repe témakörben 

− Szempontok és minta segítségével családtörténeti interjúterv összeállítása 

− Káté összeállítása, plakát készítése a családi szerepekről 
− Kérdések megfogalmazása, kérdéssor összeállítása minta alapján: családtörténeti interjú-

terv készítése 
− Családtörténeti fotómontázs, digitális tartalmak összeállítása 
− Valós vagy elképzelt családtörténeti interjú készítése 

TÉMAKÖR: A család gazdálkodása és pénzügyei 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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– ismeri a családi háztartás összetevőit, értelmezi a család gazdálkodását meghatározó és be-

folyásoló tényezőket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– felismeri a családi háztartás gazdasági-pénzügyi fenntarthatóságának és a környezettudatos 

életvitel kialakításának társadalmi jelentőségét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− A szövegértés, szövegalkotás fejlesztése  

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás támogatása 

− A háztartás fogalmának értelmezése 

− A család bevételeinek és kiadásainak csoportosítása 

− Információk gyűjtése és értelmezése a család megtakarítási lehetőségeiről 

− A tudatos vásárlás családi és társadalmi hatásainak megismertetése, az ok – okozati össze-

függések feltárása 

− A családok takarékossági lehetőségei, a környezettudatos életvitel 

− A családokra jellemző fogyasztási szokások 

− Családi költségvetés alapvető elemeinek megismerése, értelmezése, a következtetések 

megfogalmazása 

− Családi háztartás; Bevételek, kiadások; A család fogyasztási szokásai 

FOGALMAK 
családi háztartás, a család bevételei: jövedelmek, társadalmi juttatások, a tulajdonból szár-
mazó jövedelmek, örökség, nyeremény, a család kiadásai: létszükségleti kiadások, jóléti (pél-
dául kulturális, szabadidős és rekreációs) kiadások, rendkívüli kiadások, fogyasztás, pénzügyi 
tudatosság, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság¸ környezettudatosság; 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Családi háztartás, a család pénzügyeivel kapcsolatos dokumentumok elemzése 
−  Egy elképzelt családi bevételeinek és kiadásainak megtervezése 
− Szakértői mozaik vagy más, kooperatív csoportmunkában használható értékelő, ellenőrző 

tevékenység segítségével egy fiktív családi költségvetés vizsgálata 
− Infokommunikációs eszközök segítségével információk gyűjtése és értelmezése a család 

megtakarítási lehetőségeiről 

− Érvek összegyűjtése a tudatos vásárlás családi és társadalmi hatásairól 

− Plakát vagy digitális eszközökkel elkészített produktum a bevételekről és a kiadásokról, a 
megtakarítási lehetőségekről 

− A környezettudatos életmód alakításának lehetőségeit, tényezőit feltáró képzelt vagy valós 
riport készítése 
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TÉMAKÖR: Településünk, lakóhelyünk megismerése 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– ismeri településének, lakóhelyének kulturális, néprajzi értékeit, a település történetének 

alapvető eseményeit és fordulópontjait; 

– ismeri a saját településének, lakóhelyének alapvető jellemzőit, értelmezi a településen mű-

ködő intézmények és szervezetek szerepét és működését. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– társaival együttműködve a lakóhelyével kapcsolatos javaslatokat fogalmaz meg, tervet ké-

szít a település fejlesztésének lehetőségeiről; 

– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg, tervet, tervezetet készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− Az együttműködési és a szervezőkészség fejlesztése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− A település, lakóhely környezeti sajátosságainak, történelmének megismerése  

− A településen jelenlévő egyházi, vagy kulturális szervezet, sportegyesület megismerése 

−  A település, lakóhely jellemzőinek megismerése 

− A település történelmi, kulturális, néprajzi értékeinek megismerése 

− A település, lakóhely közintézményei 

− A település fejlesztésének lehetőségei 

− A település, lakóhely alapvető jellemzői; A település történetének sajátosságai; A lakóhely 

kulturális értékei; A településen működő intézmények és szervezetek 

FOGALMAK 
intézmény, önkormányzat, polgármester, polgármesteri hivatal, jegyző, egyház, vallási közös-
ség, szervezet, karitatív szervezet, civil szervezet, alapítvány, településfejlesztés, társadalmi 
felelősség, fenntarthatóság; 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Beszélgetőkör a település történelmi, kulturális, néprajzi értékeiről  

− Településtörténeti kvíz összeállítása 
− Ötletbörze: a település fejlesztése, a település környezetének javítása 
− Plakát vagy digitális tartalom készítése a település közintézményeiről, működésükről 
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− Önálló vagy társas együttműködés eredményeként tematikus fotógalériák összeállítása a 

lakóhelyről, például Lakóhelyem múltja, archív fotók felhasználásával (Lakóhelyünk 

múltja…); Lakóhelyem, ahogy én látom (Lakóhelyünk, ahogy mi látjuk…) 

− Kreatív írás: Az önálló vagy a társas tevékenység révén különböző publicisztikai műfajú szö-

vegek alkotása a település kulturális értékeiről és/vagy mindennapi életéről, eseményeiről 

az iskola honlapja vagy a helyi újság, weboldal számára 

− Helytörténeti tabló készítése 

− Tematikus fotógalériák összeállítása a lakóhelyről: múltja, környezeti-természeti és kulturá-

lis értékei, jellegzetes épületei 

TÉMAKÖR: Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– megfogalmazza a nemzeti identitás jelentőségét az egyén és a közösség szempontjából is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– társaival megvitatja a nemzetek, nemzetállamok helyét és szerepét a globális világban; 

– értelmezi és társaival megbeszéli a honvédelem jelentőségét a globalizáció korában; 

– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs esz-

közöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az önismeret fejlesztése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− Nemzeti identitás, hazaszeretet kialakítása, megerősítése 

− A magyar kulturális örökség és hagyományok megismerése 

− A közösség iránti kötelességtudat és felelősségérzet kialakítása, a patriotizmus és lokálpat-

riotizmus értelmezése 

− A honvédelem szerepének, lehetőségeinek, feladatainak megismerése 

− Más kultúrák iránti érdeklődés kialakítása 

− A nemzetállamok helye, szerepe és fontossága a globális világban 

− Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszerének megismerése, elemzése 

− Népek, nemzetiségek megismerése Magyarországon és a Kárpát-medencében 

− Nemzetfogalom, nemzeti identitás, nemzetállam; Lokálpatriotizmus, hazafiság, európaiság; 

Nemzetiségek, nemzetiségi jogok 
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FOGALMAK 
nemzet, nemzeti identitás, honvédelem, nemzeti kisebbség, nemzetiség, nemzetiségi jogok, 
Európai Unió, jogok és kötelezettségek, hazaszeretet, globalizáció, nemzetpolitika 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Fogalommagyarázat készítése 
− Forráselemzés: a nemzeti öntudat és a hazaszeretet megjelenése a művészeti alkotásokban 
− Digitális tartalmakkal támogatott előadás készítése a magyarországi nemzetiségek vagy egy 

nemzetiség hagyományairól, kultúrájáról 

− Vita a jogok és kötelességek egyensúlyáról 

− Gyűjtőmunka a honvédelem feladatairól, az ezzel kapcsolatos állampolgári kötelezettségek-

ről 

− Lehetőség szerint a Honvédség állományából előadó meghívása az ország védelmével kap-

csolatos feladatok témakörében 

− Esszéírás a nemzeti identitás megerősítésének fontosságáról 

− Tabló készítése az Európai Unió legfontosabb intézményeiről 
− Előadás a nemzeti önrendelkezés szerepéről a globális környezetben, ennek megvitatása 
− Grafikus szervező készítése Magyarország legfontosabb kétoldalú és többoldalú kötelezett-

ségeiről, kapcsolatrendszeréről  

TÉMAKÖR: A magyar állam alapvető intézményei; az állam szerepe a gazdaságban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– ismeri a magyar állam alapvető intézményeinek feladatkörét és működését; 

– értelmezi a törvényalkotás folyamatát; 

– azonosítja az igazságszolgáltatás intézményeit és működésük jellemzőit; 

– értelmezi az állam gazdasági szerepvállalásának területeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– felismeri a jogok és kötelességek közötti egyensúly kialakításának és fenntartásának fontos-

ságát; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs esz-

közöket; 

– felismeri a közteherviselés társadalmi és erkölcsi jelentőségét, kiemeli az adómorál javítá-

sának fontosságát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A magyar állam alapvető intézményeinek megismerése, rendszerezése  
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− A magyar állampolgárság feltételei 

− A törvényalkotás menete 

− Az igazságszolgáltatás intézményeinek és funkcióinak megismerése 

− Az igazságszolgáltatás szereplői és feladatkörük 

− Az állam feladatainak megismerése, gazdasági szerepének azonosítása 

− Az állam bevételeinek csoportosítása 

− A háztartások és az állam kapcsolatrendszere 

− A közteherviselés, az adózás társadalmi jelentősége 

− A magyar állam alapvető intézményei: köztársasági elnök, Országgyűlés, Kormány, Alkot-

mánybíróság; Az igazságszolgáltatás funkciója és jellemzői; A bíróságok és az ügyészségek; 

Az ügyvéd tevékenysége és szerepe; Az állam szerepe a gazdaságban 

FOGALMAK 
állam, államforma, állampolgárság, alkotmány, Magyarország Alaptörvénye, köztársasági el-
nök, Országgyűlés, törvény, Kormány, Alkotmánybíróság, jogképesség, korlátozott jogképes-
ség, intézmény, polgári per, büntetőper, bíróság, ügyészség, ügyvéd, közteherviselés, adó, 
adófajták, adómorál, pénzügyi tudatosság, rendvédelem, katasztrófavédelem; 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Magyarország államformáiról időszalagos bemutató készítése 
− A törvényalkotás folyamatának bemutatása tanulói kiselőadás segítségével 
− Folyamatábra vagy egyéb grafikai szervező készítése és értelmezése a törvényalkotás folya-

matáról 
− Igazságszolgáltatás részei: plakát vagy digitális tartalom készítése 
− Vita: a közteherviselés szerepéről, az adóelkerülés morális és gazdasági következményeiről  
− Szakértői mozaik: A magyar állam alapvető intézményei; Az állam szerepe a gazdaságban 
− Strukturált szövegalkotási feladat – az állami intézmények rendszerének vázlatos bemuta-

tása 

− Egy kiválasztott intézmény egy napjáról, az ott elvégzett feladatokról elképzelt hivatalnok 

élménybeszámolójának készítése 

− Plakát vagy digitális bemutató készítése az állampolgári jogokról és kötelezettségekről. 

TÉMAKÖR: Mindennapi ügyintézés, felkészülés a felnőttkori szerepekre 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit, az alapvető ellátó rendszerek funk-

cióját és működési sajátosságait; 

– megismeri és értelmezi a diákmunka alapvető jogi feltételeit, kereteit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– társaival együttműködve információkat gyűjt és értelmez a foglalkoztatás, a szakmaszerke-

zet változásairól; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 
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– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs esz-

közöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− A mindennapi ügyintézés alapvető feladatai, a legfontosabb ügytípusok 

− Az elektronikus ügyintézés  

− A diákmunka jogi feltételeinek, speciális jellemzőinek megismerése 

− Foglalkozások, szakmák, hivatások szempontok csoportosítása, összehasonlítása 

− A munkaerőpiac alapvető feltételrendszerének megismerése 

− Az életpálya-tervezés kérdései 

− A mindennapi ügyintézés területei; Az állampolgár hivatali ügyintézése; Foglalkozások, szak-

mák, a szakmaszerkezet változásai 

FOGALMAK 
ügyfélkapu, kormányablak, kormányhivatal, járási hivatal, polgármesteri hivatal, települési, fő-
városi és kerületi önkormányzat,  körjegyzőség, diákmunka, munkaszerződés, pályaorientáció, 
életpálya-tervezés 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Tabló készítése a családokat érintő legfontosabb hivatali ügytípusokról 
− Helyzetgyakorlat vagy szituációs játék a mindennapi ügyintézés egy-egy eljárásáról 

− Vita: a diákmunka szerepe és lehetőségei 
− Grafikai szervező segítségével a szakmák, foglalkozások, hivatások csoportosítása 
− Kiselőadás, prezentáció készítése a digitalizáció és robotika szerepéről a munkaerőpiac vál-

tozásaiban   
− Plakát készítése a pályaorientációt meghatározó tényezőkről  

− A szakmák, foglalkozások, mesterség és hivatás projekthez kapcsolódva beszámoló készí-

tése egy szakmáról, szakmacsoportról 

− Disputa: Az automatizáció, a digitalizáció és a robotizáció gazdasági és társadalmi következ-
ményei 

TÉMAKÖR: A fogyasztóvédelem alapjai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

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

– fogyasztási szokásaiban érvényesíti a tudatosság szempontjait is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A kommunikációs készség fejlesztése 
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− A több nézőpontú, értelmező gondolkodás fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− A döntési képesség fejlesztése  

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A fogyasztóvédelem fogalmának értelmezése 

− A fogyasztóvédelem tipikus területei  

− A fogyasztói jogok és azok érvényesítésének lehetőségei 

− A fogyasztói társadalom kialakulása, sajátosságai: lehetőségek és veszélyek 

− A tudatos fogyasztói magatartás és a fenntarthatóság, környezetvédelem kapcsolata 

− Szerkezeti és folyamatábra értelmezése a fogyasztói jogokról és a fogyasztói érdekek érvé-

nyesítéséről 

− A körültekintő vásárlást megalapozó tájékozódás fontosságának tudatosítása. Fogyasztóvé-

delem; fogyasztói jogok; tudatos fogyasztó 

FOGALMAK 
fogyasztóvédelem, fogyasztói jogok, fogyasztói társadalom, a fogyasztói érdekek védelme, tu-
datos fogyasztó, fenntarthatóság, ökológiai lábnyom 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Fogyasztóvédelemi tájékoztató plakát készítése, 
− Elképzelt vagy valós fogyasztóvédelmi esetek gyűjtése a sajtóból vagy a világháló segítség-

ével 
− Animáció vagy prezentáció készítése a tudatos fogyasztói magatartás ismérveiről 

− Vita: a tudatos fogyasztói magatartás és a fenntarthatóság kapcsolatáról 
Folyamatábra készítése a fogyasztói társadalom kialakulásának hatásairól a természeti 
környezetre  

TÉMAKÖR: A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és a szociális ellátás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
–  értelmezi az alapvető ellátórendszerek funkcióját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs esz-

közöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− Az empátia erősítése 
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− Az oktatási rendszer legfontosabb elemei, szereplői; felépítése, feladatai  

− Az egészségügyi ellátás színterei, feladatai, szereplői 

− A szociális ellátórendszer feladatai, szerepe a társadalomban 

− A közfeladatot ellátó személyek (pl. pedagógusok, orvosok, mentők) feladatai, kiemelt tár-

sadalmi hasznosságuk megértése 

− A nagy ellátórendszerek társadalmi, gazdasági hatásainak megismerése  

− A köznevelési, az egészségügyi és a szociális intézmények jellemzői 

FOGALMAK 
köznevelés, felsőoktatás, szakképzés, egészségügyi rendszer, társadalombiztosítás, szociális 
ellátás, családtámogatás, kórház, rendelőintézet, szakorvos, háziorvos;  
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Tájékoztató plakát készítése egy elképzelt település orvosi ellátásáról 
− Továbbtanulási tanácsadó kiadvány szerkesztése 8. évfolyamos tanulók részére az egyes is-

kolatípusokról 
− Szakértői mozaik: oktatási rendszer, egészségügyi rendszer, szociális ellátás 
− Vita: a szociális ellátás szerepéről és a társadalmi szolidaritás fontosságáról 
− Szempontok segítségével beszámoló készítése egy-egy ellátórendszer jellemzőiről: közne-

velés, egészségügyi rendszer, szociális ellátás 
− Információ gyűjtése és digitális térkép készítése a település/járás vagy kerület/megye egész-

ségügyi ellátást biztosító intézményeiről 
− Grafikai szervező készítése az általános iskola feladatairól, szerepéről a diákok szemszögé-

ből 
− Prezentáció készítése a valamelyik ellátórendszer működéséről 

Minimum követelmény 
A tanuló az 8. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja:  
Az alábbi fogalmak ismerete:  
- család, házasság, családi szerepek, gyermekvállalás, családi háztartás, a család bevételei: jö-
vedelmek, társadalmi juttatások, a tulajdonból származó jövedelmek, örökség, nyeremény 
- a család kiadásai: létszükségleti kiadások, jóléti (például kulturális, szabadidős és rekreációs) 
kiadások, rendkívüli kiadások, fogyasztás, pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi fenntart-
hatóság¸ környezettudatosság 
- intézmény, önkormányzat, polgármester, polgármesteri hivatal, jegyző, egyház, vallási közös-
ség, szervezet, karitatív szervezet, civil szervezet, alapítvány, településfejlesztés, társadalmi 
felelősség, fenntarthatóság, nemzet, nemzeti identitás, honvédelem, nemzeti kisebbség, nem-
zetiség, nemzetiségi jogok, Európai Unió, jogok és kötelezettségek, hazaszeretet, globalizáció, 
nemzetpolitika 
- ügyfélkapu, kormányablak, kormányhivatal, járási hivatal, polgármesteri hivatal, települési, 
fővárosi és kerületi önkormányzat,  körjegyzőség, diákmunka, munkaszerződés, pályaorientá-
ció, életpálya-tervezés 
- állam, államforma, állampolgárság, alkotmány, Magyarország Alaptörvénye, köztársasági el-
nök, Országgyűlés, törvény, Kormány, Alkotmánybíróság, jogképesség, korlátozott jogképes-
ség, intézmény, polgári per, büntetőper, bíróság, ügyészség, ügyvéd, közteherviselés, adó, 
adófajták, adómorál, pénzügyi tudatosság, rendvédelem, katasztrófavédelem; 
- köznevelés, felsőoktatás, szakképzés, egészségügyi rendszer, társadalombiztosítás, szociális 
ellátás, családtámogatás, kórház, rendelőintézet, szakorvos, háziorvos 
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Etika 8. évfolyam 

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 gon-

dolkodásában formálódó, szocio-emocionális készségek fejlesztése.  

A tantárgy magába foglalja az ember fontos viszonyulásait társaihoz, közösségeihez, környe-

zetéhez és önmagához. Ezzel olyan szintézist kínál a tanulónak, amelyben eddigi személyes 

tapasztalatait és a más területeken megszerzett ismereteket reflektív módon vizsgálja. A tart-

alom szorosan kötődik más tantárgyak fejlesztési területeihez is.  

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanuló erkölcsi érzületének és erkölcsi gondolkodásának fejlesz-

tése, 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 erköl-

csi 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 viselkedésmó-

dok segítik vagy akadályozzák az együttműködést, milyen érzelmi-, érték- vagy érdekkonflik-

tusok jelenhetnek meg, milyen megoldási módok a legmegfelelőbbek.  

Az ajánlott tantárgyi tartalmak és tanulói tevékenységek olyan képességeket is fejlesztenek, 

melyek a tanulót az életvezetésében tudatosabbá, társai és környezete problémái iránt érzé-

kenyebbé 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 ta-

nulóvá 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 álláspon-

tok asszertív megjelenésének, az erőszakmentes kommunikációnak, az adatokra támaszkodó 

érvelésnek és a megfelelő vitakultúrának, valamint a társas konfliktusok kezelésének kommu-

nikációs technikákat igénylő változatait. 



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

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

 

A digitális kompetenciák: A digitális kompetenciák fejlesztését támogatja a hiteles forrásokon 

alapuló kutatómunka végzése, a projektmunkák szervezése, megvalósítása, az elvégzett fel-

adatok digitális eszközökkel történő bemutatása. A virtuális térben kialakult közösségek tag-

jainak viselkedését befolyásoló etikai szabályok felismerése és elemzése. A digitális önkifeje-

zés, a közösségi oldalakon történő önmegjelenítés, az információk kezelése. A tartalom digi-

tális megosztásával kapcsolatos etikai kérdések köre számtalan fejlesztési lehetőséget rejt ma-

gában. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A gondolkodási készségeket fejlesztik azok a ta-

nulási 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 bekövetke-

zésének 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 tö-

rekvést. A gyakorlatok során az érzelmek felismerésének és kifejezésének, az érzelmi állapotok 

szabályozásának, a társas helyzetek észlelésének, a konfliktusok kezelésének és a döntésho-

zatali 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 drá-

majátékkal, szerepjátékkal valósul meg, az érzelmek kifejeződése zenei produkciókban, vizuá-

lis 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 döntés-

hozatalt, 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 kor-

osztályok tipikus életkori sajátosságait és lehetséges élethelyzeteit. Valamint 
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lehetőséget kíván adni a tanulók és tanulócsoportok egyéni sajátosságai szerinti diffe-

renciálásra. 

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

élethelyzeteiben. 

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

− Ebben a tantervben elsődleges az érzelmi, érzületi nevelés, a morális fejlesztés, amely 

során a gyermekek cselekedtetése, meggyőződésének formálása elengedhetetlenül 

szükséges a lelkiismeretes magatartás megszilárdulása érdekében. 

− A nevelés mindig egy társadalmi közegben történik, így a nemzeti értékeink megisme-

rése 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 mun-

káiból 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 tanu-

lási tevékenység alkalmával az önértékelésről a társértékelésre, illetve a csoport együttműkö-

désének az értékelésére kerülhet a hangsúly.  

Az etika tanítása nagyfokú empátiát, sokirányú ismeretet, adaptivitási készséget és rugalmas-

ságot igényel a pedagógustól, aki szakmailag kompetens személy, fejlődés-lélektani, pedagó-

giai, szakdidaktikai és módszertani felkészültséggel rendelkezik. Tisztában van az alapelvekkel, 

melyeknek szellemiségében tanít. Együttműködik azokkal, akikkel munkatársi kapcsolatban 

van (szülők, osztályfőnök, igazgató, tanárok, stb.) 

8. évfolyam 
Ebben az életkori szakaszban az erkölcsi szabályok értelmezésében egyre jobban a mérlegelő 

gondolkodás dominál. A tevékenység motivációjában felerősödik a kortárs csoportban való 

megfelelés igénye, az elfogadottság jutalmazó szerepének motiváló hatása, s annak a tekin-

télyszemélynek 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 érzel-

mekről, 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 viselke-

dése az aktuális társas környezet szerint változik. Hitét a csoporttagok többségének értékrend-

jéhez igazodó gondolkodás uralja. Az erkölcs és etika tantárgynak külön figyelemmel kell len-

nie 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 
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viszonyulás határai jelentősen kitágulnak, mert a serdülő fogékonnyá válik a társadalmi élet-

ben megnyilvánuló igazságtalanságok észlelésére. Az órai beszélgetések valamennyi formája 

elősegítheti a lelkiismeret közösségben történő erősödését. Ebben az életkorban megkezdő-

dik 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 tá-

maszkodva a fiatalok fokozatosan elkezdik elhelyezni magukat a létezés tágabb összefüggés-

rendszerében. 

A 8. évfolyamos tanulók életében egyre többször jelenik meg a döntéshozatal, a felelősségvál-

lalás önmagukkal, társaikkal és környezetükkel szemben. A különböző élethelyzetek felhívják 

a tanulók figyelmét az önismeret fontosságára, a társakkal való kommunikáció és együttmű-

ködés jelentőségére, az egészségmegőrző tevékenységek végzésének és a pénzügyi tudatos-

ság fejlesztésének a nélkülözhetetlenségére. Erre az életkorra új dimenziókkal bővül a fiúk és 

a lányok kapcsolata, s az ezzel összefüggő témák tanórai feldolgozása szerepet vállalhat a testi 

és lelki egészségre, illetve a családi életre való nevelés általános céljainak megvalósításában. 

13-14 évesen a tanulók már önálló használói a legkülönbözőbb technikai eszközöknek, így az 

erkölcstan órák keretében is kitüntetett helyet kell kapnia a médiatudatosságra nevelésnek – 

hangsúlyozva, hogy ez egyúttal fontos szelete az állampolgárságra és demokráciára nevelés-

nek, valamint az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésének is.  

A 8. évfolyamon az etika tantárgy óraszáma 36 óra. 

Témakörök 

Témakör neve Javasolt óraszám 

1. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – he-
lyem a társadalomban 

12 

2.  A természet rendjének megőrzése, a fenntartható 
jövő 

12 

3.  Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén érték-
rendjére 

12 

Összes óraszám: 36 

 

TÉMAKÖR: A TÁRSAS EGYÜTTÉLÉS KULTURÁLIS GYÖKEREI: NEMZET – HELYEM A TÁRSADA-

LOMBAN 

ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

• azonosítja, értelmezi a nemzet, a kulturális közösség számára fontos közösségi ér-
tékeket, indokolja, hogy ezek milyen szerepet játszanak a saját életében; 
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• érzelmileg, társas-lelkületileg azonosul az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök je-
lentőségével, értelmezi a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek kö-
zösségmegtartó szerepét; 

• azonosítja azokat a kulturális különbségeket, helyzeteket, amelyek etikai dilemmá-
kat vetnek fel, és véleményt alkot róluk; 

• a csoporthoz való csatlakozás vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a csoport-
normákat és a saját értékrendjét; 

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

• azonosítja a számára fontos közösségi értékeket, indokolja, hogy ezek milyen szere-
pet játszanak a saját életében; 

• azonosítja azokat a helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vetnek fel, és véle-
ményt alkot róluk; 

• értékeli az etikus és nem etikus cselekvések lehetséges következményeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

• azonosítja a valós és virtuális térben történő zaklatások különböző fokozatait és mód-
jait, van terve a zaklatások elkerülésére és kivédésére; tudja, hogy hová fordulhat se-
gítségért; 

• értelmezi a szabadság és az önkorlátozás, a tolerancia és a szeretet megjelenését és 
határait egyéni élethelyzeteiben; 

• fizikai vagy digitális környezetben információt gyűjt és megosztja tudását a sport, tu-
domány, technika, művészetek vagy a közélet területén a magyar nemzet és Európa 
kultúráját meghatározó kiemelkedő személyiségekről és tevékenységükről; 

• ismeri a nemzeti identitást meghatározó kulturális értékeket, és indokolja, hogy miért 
fontos ezek megőrzése; 

• azonosítja a nemzeti és európai értékek közös jellemzőit, az európai kulturális szemlé-
let meghatározó elemeit; ismereteket szerez a Kárpát-medencében élő magyarokról, 
Magyarországon élő nemzetiségekről, népcsoportokról, kettős kötődésű személyek-
ről; 

• ismeri a rá vonatkozó gyermekjogokat, ezek fő szabályozó dokumentumait, értelmezi 
kötelezettségeit, részt vesz szabályalkotásban; 

• ismeri az alapvető emberi jogokat és vizsgálja ezek érvényesülését különböző ember-
csoportok esetében; 

• megismeri a hátrányos helyzetű személyek érdekében szervezett programokban való 
részvétel lehetőségeit; 

• reflektív módon vizsgálja saját és csoportja gondolkodását más csoportokról; kifejti vé-
leményét a sztereotípiák és előítéletek hatásáról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

• A közösségek és identitás 

• A kulturális-társadalmi identitás alapjai, a nemzeti identitás megőrzése; 

• Európa szerepének felismerése, mint a nemzeti kulturális identitás egyik meghatáro-
zója; 

• A különböző közösségekhez tartozás lehetséges ellentmondásai feltárása; 

• Különböző közösségek viszonyainak elemzése; 
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• Az európai értékrend elemei a társadalmi és jogrendszerekben, ezek megvalósulása 
vagy hiánya a mindennapokban. 

• Értékek a társas együttműködésben; 

• A kölcsönös bizalom, becsületesség és felelősségvállalás, mint fő közösségszervező ér-
tékek azonosítása; 

• Az elesettek segítése, a szolidaritás fogalmának értelmezése; 

• Véleményalkotás a szabálysértés, csalás, jogsértés, bűnelkövetés eseteiről egyéni és 
társadalmi kár szempontjából, egyben a társadalmi elfogadottságáról; 

• Kérdések megfogalmazása a büntetés néhány formájáról; 

• Az együttműködés, felelősségvállalás, feladatvállalás alapelveinek átélése; 

• Fontos társadalmi értékek megvalósításának érdekében végzett tevékenységek meg-
ismerése; 

• A jogok és kötelességek rendszerének elemzése több társadalmi szinten; 

• Az egyén aktív részvételi lehetőségei a társadalom életének szabályozásában; 

• Társadalmi témájú médiahírek elemzése, saját médiafogyasztás vizsgálata; 

• Az agresszív nyelvhasználat és az információtorzítás felismerése. 

 

FOGALMAK 
nemzet, nemzetiség, kultúra, identitás, tolerancia, szolidaritás, szabályszegés, jogsértés, bűn, 

büntetés, érdekérvényesítés, társadalmi cél, média 

 

TÉMAKÖR: A TERMÉSZET RENDJÉNEK MEGŐRZÉSE, A FENNTARTHATÓ JÖVŐ 

ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

• megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, meg-
oldási javaslatot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére; 

• értékeli, értelmezi az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét; 

• döntéseket hoz arról, hogy milyen szokások kialakulásával járul hozzá a fenntart-
ható fejlődés megvalósításához, milyen cselekvéseket tehet a társadalmi problémák 
kezelése érdekében;  

• megfogalmazza, hogy a pozitív egyéni és társadalmi jövőkép elérését milyen felté-
telek támogatják. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

• folyamatosan frissíti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásaival kap-
csolatos ismereteit fizikai és digitális környezetben, kritikus szemlélettel vizsgálja a 
technikai fejlődés lehetőségeit, korlátait; 

• megismeri és véleményezi a természeti erőforrások felhasználására, a környezet-
szennyezésre, a globális és társadalmi egyenlőtlenségek problémájára vonatkozó 
etikai felvetéseket; 

• értelmezi a fenntartható fejlődés és a legfontosabb társadalmi problémák megol-
dása érdekében javasolt stratégiákat, cselekvési lehetőségeket.  
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

• Lehetőségek és egyenlőtlenségek 

• Megismeri az általános emberi szükségleteket az egyén, a helyi közösségek és az em-
beriség szintjén is; 

• Az egyén és közösség rövid és hosszú távú érdekei közötti ellentmondások feltárja; 

• Az emberiség létezésének alapvető feltételeit veszélyeztető folyamatok azonosítja; 

• Társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek okainak megismerése. 

• Az ember és környezetének kölcsönhatása 

• Az emberiség életét és gondolkodását leginkább befolyásoló technológiák hatásainak 
elemzése a személyes kapcsolatok és az életminőség szempontjából, megoldási javas-
latok, etikai szabályok megfogalmazása a problémákra; 

• Károsító és építő, környezetszépítő tevékenységek megkülönböztetése; 

• Néhány környezeti etikai és bioetikai kérdés megismerése; 

• Az emberiség jövője 

• A fogyasztói és pénzügyi tudatosság fő elveinek rendszerezése; 

• Környezetbarát technológiai megoldások, kreatív újra hasznosítási lehetőségek feltá-
rása; 

• Saját célok megfogalmazása a fenntartható fejlődés érdekében. 

 

FOGALMAK 
erőforrás, globális hatás, újrahasznosítás, környezetbarát technológia, egyéni felelősség, fenn-

tartható fejlődés, egyenlőtlenség 

 

TÉMAKÖR: AZ EURÓPAI KULTÚRA EMBERKÉPE, HATÁSA AZ EGYÉN ÉRTÉKRENDJÉRE 

ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 

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

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

• értelmezi az európai, a nemzeti kultúra közös eredetét, forrását azonosítja a szá-
mára fontos közösségi értékeket, indokolja, hogy ezek milyen szerepet játszanak a 
saját életében; 

• azonosítja azokat a helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vetnek fel, és véle-
ményt alkot róluk; 

• értékeli az etikus, a nem etikus cselekvések lehetséges következményeit; 

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

• képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

• egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg az erkölcsi értékek érvényesítésére. 

 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

• értelmezi a szeretetnek, az élet tisztelete elvének a kultúrára gyakorolt hatását; 

• feltárja, hogy az Európa vallási arculatát meghatározó egyházak tevékenysége, szo-
kás- vagy értékrendje milyen módon jelenik meg a társadalomban; 
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• feltárja, hogyan jelenik meg a hétköznapok során a tárgyalt világvallásoknak az em-
beri életre vonatkozó erkölcsi tanításai; 

• a megismert vallások erkölcsi tanításait összeveti személyes véleményével; 

• saját életét meghatározó világnézeti elkötelezettség birtokában a kölcsönös tole-
rancia elveit gyakorolja.  

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

• Világnézet és erkölcs 

• Különböző világnézeten alapuló gondolkodások összehasonlítása; 

• Az erkölcs, mint viselkedést szabályozó értékrendszer, az erkölcsi fogalmak egyéni ér-
telmezése; 

• A személyes erkölcs kialakulását befolyásoló tényezők azonosítása: a család, a média, 
a kortárs csoportok, a nevelők; 

• Az egyén és közösség értékítéletének ütköztetése; 

• A saját értékrendnek megfelelő és ellentmondó viselkedés gyakorlása; 

• A zsidóság és a kereszténység, világképeinek fő vonásai, fő tanításaik megismerése; 

• A vallás szerepének jelentőségének azonosítása az emberek életében; 

• A zsidó és keresztény vallások álláspontjainak értelmezése néhány általános etikai kér-
désben; 

• Az egyházak társadalmi tevékenységének megismerése, együttműködés közös célok 
érdekében. 

• A vallások tanításai 

• A tízparancsolat megismerése; 

• A felebaráti szeretet, felelősségvállalás gyakorlása a másik ember iránt;  

• Olyan értékek keresése, melyek azonosak a vallásos és nem vallásos emberek számára. 

 

FOGALMAK 
vallás, hit, erkölcs, kereszténység, iszlám, judaizmus, hinduizmus, buddhizmus, felebaráti sze-

retet, karitász, aranyszabály, az élet tiszteletének elve, tízparancsolat 

 

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 
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• beszélgetés 

• csoportos és páros tevékenységek 

• kooperációs munkák 

• munkalapok feladatainak értékelése 

• tesztek 

• rajzok 

• gyűjtőmunka, információkeresés az Internetről 

• plakát, poszter 

A továbbhaladás feltételei, vizsgakövetelmények 

Témakörök, fogalmak: 

 

• Jólét, siker, boldogság 

• A stressz 

• Média és társadalom 

• Sztereotípiák és előítéletek 

• Behálózott világ: jog és felelősség az információs társadalomban 

• A mi Európánk 

• Magyar vagyok 

• Együttélés a társadalomban, egyén és közösség 

• Társadalmi szabálytalanságok 

• A jó és a rossz 

• Hit, vallás, hitvallás 

• Világvallások és egyházak 

• A szeretet 

• Az élet tisztelete 

 

A tanuló  

 

• legyen képes a követelményekben szereplő fogalmakat értelmezni és elmagyarázni, 

• legyen képes a megadott témákban saját véleményét, nézőpontját életkorának meg-

felelő szókinccsel, kulturáltan kifejteni, 

• legyen képes a megadott témákban kulturáltan vitázni és saját véleménye mellett ér-

velni, 

• a tanévben előfordult témakörökből a feltett kérdésekre válaszolni. 
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Kémia 8. 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-, szim-

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

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

kes problémák kémiai vonatkozásainak bemutatására, a gyakorlatban használható tudás elsa-

játításának fontosságára. Az élményközpontú tanításnak arra kell összpontosítania, hogy a ta-

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

megértéséhez, a mindennapokban használt tárgyaink előállításához, feladata a tudatos vásár-

lási 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 viszo-

nyuló pozitív attitűd ellen ható tényezőkkel (például kemofóbia, áltudományos nézetek) is. El-

kerülhetetlen a tudományos ismeretek és a hétköznapi tapasztalatokon alapuló naiv elméletek, 

primitív axiómák ütköztetése. A fogalmi megértést nehezítő további tényező a kémiai fogal-

mak néhány sajátossága. Az anyagok és jelenségek többszintű (makro-, részecske- és szimbó-

lumszintű) értelmezése, számos kémiai fogalom elnevezésének és korszerű jelentésének el-

lentmondásossága, bizonyos fogalmak definiálatlansága, kontextustól függő jelentése, a tudo-

mányos és a köznyelvi jelentések különbözősége, valamint a kémia elméleti modelljeinek 

egymást kiegészítő, szimultán jellege miatt különösen fontos a tanuló gondolkodásának meg-

ismerése, a fogalmi megértési problémák feltárása és a metafogalmi tudás kialakítása. A ké-

mia ismeretanyagát – a tanulók érdeklődési körétől függően – több szinten lehet megfogal-

mazni. Jelen kerettanterv a mindenki számára szükséges tartalmakat és fejlesztési célokat tar-

talmazza. 

A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és érté-

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

megjelenő, a kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt természettudo-

mányos információkat társaival megosztja. 

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

anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a kémiá-

hoz kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai tulaj-

donságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos média-

tartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg önállóan vagy cso-

portban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és kor-

osztálya számára. 

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

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

tok kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen ér-

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

különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít külön-

böző témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű eszkö-

zökkel, felelős és etikus módon.  

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

latot szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre alapozott 
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döntések meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist alkot, az 

elvégzendő kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége. A kritikai elem-

zések során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami alapján egysze-

rűbb általánosításokat fogalmaz meg. 

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

portos tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka során 

a tanuló felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez kü-

lönböző tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint csoportvezetői 

szerepet vállal. 

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

nuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen külön-

böző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz létre 

a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai tevékeny-

sége 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, lehetőségei-

hez 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 érdeklő-

dés felkeltése, a természettudományos szemléletmód kialakítása, valamint a kémiának a társa-

dalom és az egyén életében betöltött szerepének bemutatása. Ezeket a célokat a tanulók szá-

mára releváns problémák, életszerű helyzetek kémiai vonatkozásainak tárgyalásával, a tanu-

lók 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 birto-

kában a tanulók – majd felnőttként is – egyre tudatosabban ügyelhetnek az egészségükre, szű-

kebb és tágabb környezetükre. 

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

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

jelentőségének és használhatóságának megismerése. A kémiai szimbólumok (vegyjelek, kép-

letek, reakcióegyenletek) és azok jelentésének tanítása háttérbe szorul az anyagok és folyama-

tok 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 ki-

alakítása jól megválasztott, egyszerű kísérletekkel, valamint különböző modellek használatá-

val történik. A modelleknek fontos szerepe van a részecskeszint és a makroszint kapcsolatá-

nak megértésében, valamint a szimbólumszint kialakításában. Már ebben a szakaszban is ki-

emelt figyelmet kell szentelni a tanulók gondolkodásának megismerésére, a fogalmi megértési 

problémák (tévképzetek, primitív axiómák) feltárására. 
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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 szem-

pontból is korrekt legyen. Kezdetben inkább a tanulók megfigyeléseire, kísérleti tapasztalata-

ira adunk választ, folyamatosan bővítve ezzel a természettudományos ismereteket és készsé-

geket. 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 felvetésé-

vel, kísérletek bemutatásával kezdődjön. 

A kémia életszerűségét erősíthetjük, a tanulók kémiai problémák iránti érzékenységét növel-

hetjük, 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 alapóra-

száma: 102 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óra-

szám 

7. évfolyam 

1 óra/hét 

8.évfolyam 

2 óra/hét 

A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotá-
sig 

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 

8. évfolyam 

TÉMAKÖR: A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 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; 
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− egyszerű modelleket (golyómodellt) használ az anyagot felépítő kémiai részecskék model-

lezésére; 

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

jelenségek) és a mindennapokból; 

− tudja, hogy a keverékek alkotórészeit az alkotórészek egyedi tulajdonságai alapján választ-

hatjuk szét egymástól, ismer konkrét példákat az elválasztási műveletekre (pl. bepárlás, szű-

rés, 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, desztil-

láció 

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, főző-

pohár, gyógyszer-, illetve mosószer-adagoló) térfogatának meghatározása, a mérési pontos-

ság megbeszélése, becslés kis mennyiségű folyadékok térfogatára 
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− Egyszerű tárgyak, testek (pl. kulcs, radír, dobókocka) tömegének és térfogatának megmé-

rése táramérleggel, illetve vízkiszorítással, majd a sűrűségük kiszámítása, a mérési pontos-

ságok 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 vizs-

gálata 

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

szecskeszemlélet alapján 

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

sékletméréssel/termoszkóppal 

− A víz körforgásának értelmezése a víz halmazállapot-változásainak tükrében 

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

sával 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: 5 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, ugyanany-

nyira 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 keve-

rékekkel kapcsolatban; 
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− 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 

FOGALMAK 
kémiailag tiszta anyag, kémiai elem, fém, nemfém, vegyület, szervetlen vegyület, szerves ve-

gyület, 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) összehasonlí-

tása, 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 jegyző-

könyv 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, vala-

mint 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 fim-

hez 

− 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 
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− Oldatkészítési gyakorlat, adott térfogatú és térfogatszázalékos oldat elkészítése laboratóri-

umi eszközök (pl. mérőhengerek, főzőpoharak, üvegbot, esetleg mérőlombik) felhasználá-

sával 

− 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 va-

lódi 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 vizé-

nek összetétele” címmel 

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

tosabb 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 

TÉMAKÖR: Atomok, molekulák és ionok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 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 kö-

zött; 

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

dolkodással 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, elemmole-

kula, vegyületmolekula, atommag, elektronburok, rendszám, periódusos rendszer, nemesgáz-

szerkezet, 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 go-

lyókból 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 szakköny-

vek és internetes források felhasználásával, a források megnevezésével 

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

tonlapokból, kerámiacsempékből stb. 

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

nos/táblagépes applikációk feltérképezése, az alkalmazhatóságuk korlátjainak megállapí-

tása 
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− „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 

TÉMAKÖR: Kémiai reakciók 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 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. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a részecskemodell alapján értelmezi az egyszerű kémiai reakciókat; 

− ismeri a kémiai reakciók végbemenetelének legalapvetőbb feltételeit (ütközés, energia); 

− ismeri a köznapi élet szempontjából legalapvetőbb kémiai reakciókat (pl. égési reakciók, 

egyesülések, bomlások, savak és bázisok reakciói, fotoszintézis); 

− ismer sav-bázis indikátorokat, érti felhasználásuk jelentőségét; 

− ismeri a katalizátor fogalmát, érti a katalizátorok működési elvének lényegét; 

− ismeri a korrózió fogalmát és a fémek csoportokba sorolását korrózióállóságuk alapján, érti 

a vas korróziójának lényegét, valamint a korrózióvédelem módjait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása 

− A csoportmunkában való részvétel készségének fejlesztése 

− Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

− Alkotás digitális eszközzel 

− A kémiai információk keresése és értelmezése 

− A korábbi ismeretek alkalmazása az új információk feldolgozása során 

− A fizikai és a kémiai változások megkülönböztetése 

− A reakciók egyenletének leírása szavakkal, a folyamat értelmezése 

− A reakciók energiaviszonyai 

− A kémiai változások típusai 

− A köznapi életben jelentős kémiai reakciók 

FOGALMAK 
kémiai reakció, reakcióegyenlet, katalizátor, csapadék, gázfejlődés, exoterm reakció, endo-

term reakció, egyesülés, bomlás, égés, gyors égés, lassú égés, sav, bázis, só, savas kémhatás, 

semleges kémhatás, lúgos kémhatás, közömbösítés, pH-érték, indikátor, korrózió, rozsda 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Egyszerű kémiai reakciók végrehajtása, a kémiai változás értelmezése (pl. a hurkapálca 

égése, a csillagszóró égése, a szódabikarbóna reakciója ételecettel, a vörösbor színének 

megváltozása szódabikarbóna hatására, a cukor karamellizációja, a meszes víz reakciója 

szén-dioxiddal stb.), a megfigyelések leírásának gyakorlása 

− Érdekes, akár bonyolultabb kémiai kísérletek megfigyelése videofilmeken, a kémiai válto-

zás értelmezése 

− A katalizátor hatásának bemutatása érdekes kísérleteken, pl. a hidrogén-peroxid bontása 

barnakőporral (vagy apróra vágott májdarabkákkal), a fejlődő oxigén kimutatása parázsló 

gyújtópálcával, kockacukor meggyújtása fahamu vagy teafű jelenlétében, keményítőemész-

tés hasnyálkivonat segítségével 

− A melegítőpárna működésének bemutatása 

− Az égés tanulmányozása, a gyors (gyufa égése, földgáz égése, borszesz égése, csillagszóró 

égése, magnézium égése) és lassú égés (rozsdásodás, korhadás) tanulmányozása egyszerű 

kísérletekkel 

− Néhány egyszerűbb égési folyamat szóegyenlettel történő felírása 

− Az égés feltételeinek vizsgálata, az éghetetlen zsebkendő kísérlet elvégzése 

− Információk gyűjtése a tűzesetekkel és a tűzoltással kapcsolatban 

− Kiselőadás a lakástüzek, erdőtüzek megelőzésével és a tűzoltással kapcsolatban 

− Videofilm megtekintése a hivatásos tűzoltók munkájával kapcsolatosan 

− Kiselőadás vagy poszter készítése „A korrózióvédelem” címmel 

− Endoterm reakciók keresése és gyűjtése az internet segítségével 

− Közismert savak (háztartási sósav, ecetsav, citromsav) tulajdonságainak vizsgálata egy-

szerű tanulókísérlettel 

− A háztartásban megtalálható semleges, savas és lúgos oldatok kémhatásának vizsgálata egy-

szerű tanulókísérlettel 

− Laboratóriumi és növényi indikátorok színváltozásának vizsgálata (lakmusz, fenolftalein, 

pH-papír, antociánok) 

− A laboratóriumi indikátorok színváltozását bemutató poszterek készítése 

− Antociánok kivonása vöröskáposztából otthoni körülmények között, saját indikátorpapír 

készítése, a kivonás fényképes és/vagy mozgóképes dokumentálása 

− Háztartási tisztítószerek, oldatok, élelmiszerek kémhatásának vizsgálata saját indikátorpa-

pírral, a vizsgálatok fényképes és/vagy mozgóképes dokumentálása 

− Egyéb, akár otthoni körülmények között is elkészíthető növényi indikátorok színváltozását 

bemutató poszterek készítése 

− A közömbösítés vizsgálata egyszerű laboratóriumi kísérletekkel, pl. az ecetsav reakciója 

szódával vagy szódabikarbónával, a háztartási sósav reakciója nátrium-hidroxid-oldattal 

− Néhány egyszerűbb közömbösítési folyamat szóegyenlettel történő felírása 

− A szúnyogcsípés fájdalmas érzésének csökkentése szódabikarbónás bedörzsöléssel – be-

szélgetés, vita, eszmecsere a módszer kémiai-biológiai hátteréről és hatékonyságáról 
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− „A fény és a fotoszintézis folyamata” – biológiai fizikai kémiai témájú egyesített projekt, 

információgyűjtés szakkönyvekből, illetve az internetről, a téma bemutatása IKT-eszközök-

kel, kiselőadás vagy poszter formájában 

− Egyszerű fényképgaléria, kollázs vagy narrált kisvideó készítése az elvégzett kísérletekről, 

szövegaláírás a képekhez, az elkészült digitális alkotás megosztása egymás között 

TÉMAKÖR: Kémia a természetben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 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, ugyanany-

nyira lehet veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges; 

− 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: 

− megérti és példákkal szemlélteti az emberi tevékenység és a természeti környezet kölcsönös 

kapcsolatát kémiai szempontok alapján; 

− ismeri természeti környezetének, azon belül a légkörnek, a kőzetburoknak, a természetes 

vizeknek és az élővilágnak a legalapvetőbb anyagait; 

− érti a globális klímaváltozás, a savas esők, az ózonréteg károsodásának, valamint a szmo-

goknak a kialakulását és emberiségre gyakorolt hatását; 

− kiselőadás keretében beszámol egy, a saját települését érintő környezetvédelmi kérdés ké-

miai vonatkozásairól; 

− azonosítja és példát hoz fel a környezetében előforduló leggyakoribb, levegőt, vizet és talajt 

szennyező forrásokra; 

− kiselőadás vagy projektmunka keretében ismerteti a háztartási hulladék összetételét, fel-

használásának és csökkentésének lehetőségeit, különös figyelemmel a veszélyes hulladé-

kokra; 

− konkrét lépéseket tesz annak érdekében, hogy mérsékelje a környezetszennyezést (pl. ener-

giatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés, tudatos vásárlás). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az értékelési és érvelési készség fejlesztése 

− A prezentációs készség fejlesztése 

− Különböző, egyszerű médiatartalmak létrehozása 

− A véleményformálás támogatása 

− A levegő, a víz, a kőzetburok és az élővilág anyagai 

− A levegő szennyező forrásai és következményei 

− A természetes vizek összetétele, szennyezői, víztisztítás, ivóvízgyártás 

− A hulladékok, a hulladékkezelés, az újrahasznosítás 
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− A fosszilis energiahordozók 

FOGALMAK 
üvegházhatás, globális klímaváltozás, ózonpajzs, ózonlyuk, savas eső, szmog, édes víz, sós 

víz, ásványvíz, ásvány, trágya, hulladék, veszélyes hulladék, újrahasznosítás, szelektív hulla-

dékgyűjtés, szerves vegyület, fosszilis tüzelőanyag, természetes szenek, megújuló energiafor-

rások 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Egyszerű tanulókísérletek a levegő összetételének vizsgálatára, pl. az oxigén mennyiségé-

nek meghatározása a levegőben 

− Információgyűjtés és bemutató készítése „A légkör összetételének változása” címmel 

− Cikkek keresése a digitális és nyomtatott sajtóban a klímaváltozással kapcsolatban, tenden-

ciák megfigyelése 

− Információgyűjtés és prezentáció vagy poszter készítése a levegőszennyezés következmé-

nyeiről (a globális klímaváltozásról, a savas esőkről, az ózonpajzs sérüléséről, a szmogról) 

− Az esővíz kémhatásának vizsgálata 

− A savas esők hatásának modellezése egy levélen, a változások mikroszkópos megfigyelése 

− A savas esők épületekre, illetve műemlékekre gyakorolt hatásának modellezése egy 

mészkő- vagy márványdarabon 

− A fólia alatti növénytermesztés kérdésének érvekkel alátámasztott megvitatása 

− Eszmecsere az erős UV-sugárzás hatásairól 

− A napvédő krémek összetétele, a faktorszám függése az összetételtől 

− Porszennyezés egyszerű kísérleti vizsgálata a lakóhelyünkön, jegyzőkönyv-dokumentáció 

készítése, összehasonlítás az interneten talált adatokkal 

− Természetes vizek mintáinak vizsgálata bepárlással 

− Vízminták vizsgálata laboratóriumi vízvizsgáló készletek segítségével 

− A természetes vizek, folyók, tavak, tengerek szennyezéséről szóló filmek megtekintése, 

eszmecsere 

− Figyelemfelkeltő plakátok készítése a környezetvédelem fontosságával kapcsolatban, pl. a 

víztakarékosság, az energiafelhasználás csökkentése, a tudatos vásárlás, a műanyag hulla-

dékok mennyiségének csökkentése, a szelektív hulladékgyűjtés fontossága, a vegyszertaka-

rékos életmód kialakítása 

− Komposztáló készítése az iskolaudvaron 

− Ásvány- és kőzetgyűjtemény készítése, bemutatása 

− Látogatás egy, a lakóhelyhez közeli ásványtárban, ásvány- vagy kőzetlelőhelyen, múzeum-

ban 

− Üzemlátogatás a helyi vagy egy regionális szennyvíztisztítóban, egy hulladéklerakóban 

vagy egy hulladékégetőben 

− Aktív tréning a szelektív hulladéktárolók szakszerű használatához („Mit hova dobjunk?”) 

− Iskolai papírgyűjtés szervezése 

− A fosszilis energiahordozókkal kapcsolatos kisfilm megtekintése, eszmecsere a felhaszná-

lás mértékének csökkentéséről 
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− Információgyűjtés a megújuló energiaforrások kémiai hátteréről, poszter vagy digitális be-

mutató készítése 

− Bemutató vagy 3-4 oldalas „mini” tanulmány készítése a lakóhely, település környezetvé-

delmi kérdéseiről – akár általánosan, akár egy konkrét téma kiemelésével 

− Komplex környezetvédelmi projekt: információgyűjtés a nyomtatott és digitális sajtóból, 

filmelemzések, üzemlátogatás, majd bemutató készítés, vagy akadályverseny szervezése a 

témában 

TÉMAKÖR: Kémia a mindennapokban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra 

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

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

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

nem elégséges a tudományos problémák megoldásához; 

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

vagy természetes úton került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai vannak, ugyanany-

nyira lehet veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tisztában van azzal, hogy a bennünket körülvevő anyagokat a természetben található anya-

gokból állítjuk elő; 

− tisztában van vele, hogy az életfolyamatainkhoz szükséges anyagokat a táplálékunkból 

vesszük fel zsírok, fehérjék, szénhidrátok, ásványi sók és vitaminok formájában; 

− tud érvelni a változatos táplálkozás és az egészséges életmód mellett; 

− képes a forgalomban lévő kemikáliák (növényvédő szerek, háztartási mosó- és tisztítósze-

rek) címkéjén feltüntetett használati útmutató értelmezésére, azok felelősségteljes haszná-

latára; 

− tudja, hogy a különféle ásványokból, kőzetekből építőanyagokat (pl. meszet, betont, üveget) 

és fémeket (pl. vasat és alumíniumot) gyártanak; 

− ismeri a kőolaj feldolgozásának módját, fő alkotóit, a szénhidrogéneket, tudja, hogy ezekből 

számos termék (motorhajtóanyag, kenőanyag, műanyag, textília, mosószer) készül. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A logikus gondolkodás készségének fejlesztése 

− A megbízható internetes információk keresésének és megosztásának támogatása 

− Az áltudományos információk felismerésének támogatása 

− Élelmiszerek összetevői 

− Káros szenvedélyek 

− A vízkeménység 

− Mosószerek, tisztítószerek 

− Fertőtlenítőszerek 

− Építőanyagok 
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− A kőolaj 

− A legismertebb fémek 

FOGALMAK 
gyógyszer, dohánytermék, drog, alkohol, tápanyag, élelmiszer-adalék, táplálékkiegészítő, 

mesterséges édesítőszerek, tartósítószerek, E-számok, kemény víz, vízlágyítás, vízkőoldás, 

mosószer, szappan, fertőtlenítőszer, érc, műanyag, festékanyagok, növényvédő szerek, műtrá-

gya, mikro- és makrotápanyagok, mesterséges szenek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Tudományos és áltudományos cikkek keresése a médiában, a szövegek elemzése, az áltu-

dományosságra, megtévesztésre utaló jelek megfigyelése 

− A tudomany.hu honlap felkeresése, egy kémiai tárgyú cikk elemzése 

− Előadás felvételének megtekintése, eszmecsere 

− Egyszerű laboratóriumi vizsgálatok élelmiszerekkel, pl. keményítő kimutatása jóddal, zsír-

tartalom kioldása benzinnel, fehérje kimutatása xantoprotein-próbával 

− Gyakran fogyasztott élelmiszereink címkéinek elemzése: összetétel, élelmiszer-adalékok 

− Játék: „Hány E-számot ismersz?” – ismert anyagok (nitrogén, aszkorbinsav, citromsav stb.) 

E-számainak kikeresése, összepárosítása 

− Természetes színezékek az élelmiszerekben: cékla, csalán, bodza, hagymahéj, indigó stb. 

alkalmazása, a színanyagok kivonása növényekből, színük kémhatástól függő változásának 

vizsgálata  

− Az élelmiszerek tápanyag-összetételével és energiatartalmával kapcsolatos egyszerű számí-

tások leírás alapján 

− Kémia biológia testnevelés közös projekt: „Az egészséges táplálkozás és életmód” 

− Cigarettadohány száraz lepárlása egyszerű kísérlettel, a lepárlás termékeinek (mérgező gá-

zok, kátrány) megfigyelése 

− Információgyűjtés az elektromos cigarettáról, a füstben található anyagokról 

− Az alkoholizmussal és a metanol-mérgezéssel kapcsolatos cikkek keresése az elektronikus 

médiában, az etil-alkohol és a metil-alkohol tulajdonságainak és egészségkárosító hatásai-

nak táblázatos összehasonlítása 

− Drogprevenciós előadás meghívott előadóval vagy kiselőadások a drogokról és azok hatá-

sairól 

− Érvelő vita a legális és illegális drogok használatáról 

− Gyógyszercímke elemzése a tanórán, az információk értelmezése, a hatóanyag és a kísérő-

anyagok azonosítása, a gyógyszer hatásai, mellékhatásai, a gyógyszer szedésével kapcsola-

tos javaslatok értelmezése 

− A kemény és lágy víz összehasonlítása egyszerű tanulókísérlettel (pl. szappan habzása kü-

lönböző keménységű vizekben, vízlágyítás csapadékos vízlágyítással) 

− Szappanok, mosószerek, samponok, fogkrémek vizsgálata egyszerű kísérletekkel 

− A hypo vizsgálata, színtelenítő hatásának megfigyelése egyszerű kémcsőkísérletekkel, a 

hypo és a háztartási sósav egymásra hatásának veszélyei 

− Fertőtlenítőszerek a háztartásban (pl. alkohol, jód, ezüst, hidrogén-peroxid) – biztonságos 

felhasználásuk átbeszélése 
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− Mosószer, szappan, hajsampon, tusfürdő, fogkrém, háztartási vízkőoldó, fertőtlenítő cím-

kéjének elemzése, különös tekintettel az összetételükre és a használatukkal kapcsolatos óv-

intézkedésekre 

− Növényvédő szerek és festékek címkéjének elemzése, a használatukkal kapcsolatos óvin-

tézkedések áttekintése 

− „Mennyire lehet »bio« az ilyen címkével ellátott termék?” címmel érvelő vita kezdeménye-

zése 

− Látogatás egy biogazdaságban vagy kisfilm megtekintése egy ilyen termelési helyről 

− Építőanyagok (mészkő, égetett mész, oltott mész, cement, beton, üveg, polisztirolhab, po-

liuretánhab, kőzetgyapot) tanulmányozása egyszerű megfigyeléssel és kísérletekkel 

− Prezentáció készítése „Építőanyagok a múltban és napjainkban” címmel 

− A kőolaj feldolgozásával kapcsolatos videofilm megtekintése és elemzése 

− A kőolaj feldolgozásával kapcsolatos idegen nyelvű animáció szöveges narrációja 

− Kőolajpárlatok (pl. benzin, petróleum, szilárd paraffin) egyszerű laboratóriumi vizsgálata 

(oldási és oldódási kísérletek, sűrűség megfigyelése) 

− Kiselőadás vagy bemutató készítése „A gépjárművek motorhajtó anyagai” címmel 

− Videofilm megtekintése és megbeszélése a műanyagokkal, a műanyag hulladékokkal kap-

csolatban 

− Ismertebb műanyagok égéstermékeinek vizsgálata 

− „Áldás vagy átok a műanyag?” – érvelő vita a műanyagok használata mellett és ellen 

− Textilminták összehasonlítása: gyapjú, pamut, selyem, műszál vizsgálata, ruhacímke elem-

zése, a mosási és tisztítási javaslatok elemzése 

− A koksz, faszén, aktív szén otthoni felhasználási lehetőségeinek feltérképezése 

− Az aktív szén adszorpciós képességének vizsgálata 

− Gyakran használt fémek tulajdonságainak vizsgálata laboratóriumban, kapcsolat keresése a 

fém felhasználása és a tulajdonságai között 

 

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK  

A tanuló tudja:  

az alábbi elemek előfordulása, alapvető fizikai és kémiai tulajdonságai, felhasználása:  

– hidrogén  

– klór  

– oxigén, ózon  

– kén  

– nitrogén  

– szén  

– nátrium  

– kalcium  

– alumínium  

– vas  

 

Az alábbi vegyületek előfordulása, alapvető fizikai és kémiai tulajdonságai, felhasználása:  

– víz  
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– sósav  

– kén-dioxid  

– kénsav  

– ammónia  

– szén-monoxid, szén-dioxid  

– szénsav  

– nátrium-klorid, nátrium-hidroxid,  

– kalcium-karbonát, kalcium-oxid, kalcium-hidroxid  

– alumínium és vasgyártás lényege, az acél  

– mindennapi kémia: műanyagok, papír, háztartási vegyszerek, egyszerű építőanyagok (gipsz, 

mész), textil, papír  

– alkohol, drogok hatásának ismerete  
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Fizika 8. évfolyam 

helyi tanterv 

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

letve az 5–6. osztályban tanult természettudomány oktatását követően kerül sor. A fizika ok-

tatható önálló tantárgyként is a 7–8. osztályban, illetve az ebben a nevelési szakaszban folyta-

tódó természettudomány tantárgy moduljaként.  

  A kerettanterv témakörei, a megtanítandó ismeretek és fejlesztési feladatok egyfelől lehe-

tővé 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 szak-

mai ismereteket, támogatja a tudásalkalmazást, összekapcsolja a tantárgyon belüli és a tan-

tárgyak közötti releváns információkat és szervesen épít a jelenség és tevékenység alapú tu-

dásszervezés alapelveire. Ezeknek a céloknak a megvalósulását szolgálják a fizika tudományá-

val, annak munkamódszerével valamit a globális környezeti problémákkal foglalkozó témakö-

rök.  

   Az internethasználattal és prezentációk készítésével kapcsolatos tanulási eredmények meg-

valósulása 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 ért-

hető, további magyarázatra szoruló részeket; 

 az internet segítségével adatokat gyűjt a legfontosabb fizikai jelenségekről; 

 tanári útmutatás felhasználásával magabiztosan használ magyar nyelvű mobiltelefo-

nos/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 külön-

böző prezentációkat hoz létre a tapasztalatok és eredmények bemutatására; 

 értelmezi a sportolást segítő kisalkalmazások által mért fizikai adatokat. Méréseket vé-

gez a mobiltelefon szenzorainak segítségével. 

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

dolgozás 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 
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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 értéke-

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

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

sek, problémák jelentőségét, s a fizika hozzájárulását a megoldási törekvésekhez. 

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 szak-

szerű megfogalmazással történő leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának meg-

felelően 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 megfe-

lelőek 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, prezen-

táció, vers, ének stb.) létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek.  
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8.OSZTÁLY 
 

1. VÍZ,LEVEGŐ ÉS SZILÁRD ANYAGOK A HÁZ-
TARTÁSBAN ÉS A KÖRNYEZETÜNKBEN 

 
8 óra 

 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 
 

Kapcsolódási pontok/Javasolt tevékenysé-
gek 

A jég olvadásának és a víz fagyásának változá-
sának megfigyelése.  

Az olvadáspont 
kísérleti vizsgálata, a hőmérséklet időbeli  
A környezetben lezajló termikus kölcsönhatá-

sok felismerése, összegyűjtése 
A leves, a tea melegítésének megfigyelése.  
A melegítés gyorsaságát meghatározó fizikai 

körülmények kísérleti vizsgálata, egyszerű 
magyarázata 

A víz forrásának kísérleti megfigyelése, a hő-
mérséklet mérése: forráspont, vízgőz 

A halmazállapotok és halmazállapot-változá-
sok értelmezése az anyagot alkotó ré-
szecskék (apró golyók) egyszerű modelljé-
nek felhasználásával 

A téli fagy romboló erejének fizikai magyará-
zata, a fagyás megfigyelése jégkocka ké-
szítés során 

A víz tapasztalati tulajdonságainak kísérleti 
vizsgálata és értelmezése: Összenyomha-
tatlanság, sűrűség, folyékonyság 

A nyomás jele, mértékegysége.  
Alkalmazása a felületre ható erő kiszámolá-

sára 
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 ma-
gyarázata, a sűrűségfeltétellel és Arkhi-
médész-törvényének segítségével 

Kapilláris jelenségek megfigyelése a háztar-
tásban (felmosás, szivacs) 

Szilárd anyagok melegítésének kísérleti meg-
figyelése, a tapasztalt hőtágulás, hőveze-
tés kvalitatív fizikai magyarázata 

A levegő fizikai tulajdonságai: nyomás, hő-
mérséklet, páratartalom 

Természetismeret-Időjárás, halmazállapo-
tok 
 
Hőmérő készítése 
A nyomás időjárástól és magasságtól való 

függésének kísérleti vizsgálata 
A páratartalom változásának kísérleti vizs-

gálata egyszerű mérőeszközzel, a pára-
tartalom hatása a lakókörnyezetre, az 
emberi szervezetre 

Úszó sűrűségmérő működésének vizsgá-
lata, értelmezése 

Cartesius-búvár készítése 
A hajszálcsöves jelenségek szerepe a termé-

szetben, anyaggyűjtés 
Az álló, ülő, fekvő ember által a talajra kifej-

tett nyomás becslése 
Beszélgetés az alábbi kérdésekről: Hogyan           
       érzékeljük a levegő nyomását, miért 
pattog  
       a fülünk, ha gyorsan emelkedünk vagy  
       süllyedünk? 
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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 idő-

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

 ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektro-
mos 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 gya-

korlatból (pl. növények tápanyagfelvétele a talajból); 

 kísérletezés közben, illetve a háztartásban megfigyeli a folyadékok és szilárd anya-
gok melegítésének folyamatát, és szemléletes képet alkot a melegedést kísérő vál-
tozásokról, a melegedési folyamatot befolyásoló tényezőkről. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak: 
légnemű, folyékony, szilárd, fagyás, olvadás, párolgás, lecsapódás, forrás; kapilláris csö-
vek, nyomás, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás, lebegés, sűrűségfeltétel, termi-
kus kölcsönhatás, melegítés, felvett és leadott hő, nyomáskülönbség 

 

1. HULLÁMOK 

 

 

10 óra 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Kapcsolódási pontok/Javasolt tevékenysé-

gek 

 

 
Rugalmas kötélen, rugón kialakított állóhullá-

mok megfigyelése, jellemzése 
A vízhullámok kísérleti vizsgálata, a mozgás 

leírása 
A haladó hullámok kialakulásának elvi magya-

rázata. Az amplitúdó, a frekvencia, a hul-
lámhossz 

A levegőben terjedő lökéshullám megfigye-
lése egyszerű kísérleti eszközökkel. A ter-
jedési sebesség becslése 

A hang tulajdonságainak (hangmagasság, 
hangerő) fizikai magyarázata 

Biológia-Hallás 
Testnevelés-Úszás 
Ének-Hangok, hangszerek 
Földrajz-Földrengések 
Rajz-Színek, színkeverés 
 
A Cunami jelenségének megismerése, ma-

gyarázata 
Hangok keltése, elemzése egyszerű esetek-

ben pl. audacity programmal 
Szivárvány létrehozása, megfigyelése a ter-

mészetben 
Fényfestés, játékok, kísérletek színekkel 
 
Színek kikeverése festékekkel 
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Egyes hangszerek hangképzésének elve, a 
hangszerek megfigyelése működés köz-
ben 

A hallás mechanizmusának fizikai lényege, a 
hallást károsító tényezők ismerete 

  A fény hullámtermészetének ismerete 
A színek észlelésének magyarázata, a kiegé-

szítő színek  
Kísérleti vizsgálata és magyarázata annak, mi-

ért függ a tárgyak színe a megvilágító fény 
színétől 

 

 
A felhők, az ég, a növényzet, a tenger, a fo-

lyók színének egyszerű magyarázata 
 

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

 tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, 

és fizikai ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének mód-

jára;  

 gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait 

(fénytörés, fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a 

fény egyenes vonalú terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát; 

 érti a színek kialakulásának elemi fizikai hátterét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti a hullámmozgás lényegét és a jellemző legfontosabb mennyiségeket: frekvencia, 

amplitúdó, hullámhossz, terjedési sebesség; 

 megfigyeli az elterjedt hangszereket használat közben, felismeri azok működési el-

vét; 

 ismeri a hallás folyamatát, a levegő hullámzásának szerepét a hang továbbításá-
ban. Meg tudja nevezni a halláskárosodáshoz vezető főbb tényezőket. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
állóhullám, hullámhossz, frekvencia, hullám terjedési sebessége, hangmagasság, hang-
erő, szivárvány színei, kiegészítő színek 

2. ELEKTROMOSSÁG A HÁZTARTÁSBAN  
14 óra 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 
Kapcsolódási pontok/Javasolt tevékenysé-

gek 

 

Az elektromos állapot kialakulásának megfi-
gyelése kísérletezés közben, magyarázata 
a töltött részecskék és atomról alkotott 
egyszerű elképzelés (elektron, proton, 
atommag) segítségével 

A villámok kialakulásának fizikai magyarázata 
Szemléletes kép alkotása az elektromos – 

egyen és váltakozó – áramról. Egyen és 

Biológia-Emberi test 
 
A dörzselektromos jelenség kísérleti vizsgá-

lata például léggömbök felhasználásával 
Háztartási eszközök elektromos tulajdonsá-

gainak vizsgálata 
Az elektromos biztosíték szerepe és műkö-

dése a háztartásban 
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váltakozó-áramú eszközök azonosítása a 
környezetünkben  

A feszültség és áramerősség jele, mértékegy-
sége, feltüntetése az elektromos eszközö-
kön  

Az áramerősség várható értékének meghatá-
rozása az ellenállás ismeretében. A tech-
nikai alkalmazásokban gyakori szigetelő 
és vezető anyagok ellenállásának mérése 

Az egyszerű áramkör részei: áramforrás, kap-
csoló, fogyasztók, vezeték 

Elemek és akkumulátorok jellemző adatainak 
összehasonlítása 

Az emberre veszélyes feszültség és áramerős-
ség értékek. Az áramütés hatása 

A Joule-hő meghatározása. A vasaló, a hajszá-
rító, a vízmelegítő működési elve: a fűtő-
szál kialakítása és szerepe 

Áramütés-veszélyes helyzetek a lakásban: A 
rövidzár, a biztosíték és a földelés szerepe 
az elektromos eszközök biztonságos hasz-
nálata során 

Az iránytű használatának fizikai alapja 
Jedlik Ányos munkássága és az elektromos 

motor. A transzformátor működésének 
megfigyelése 

Elemek és akkumulátorok környezeti hatá-
sának elemzése 

Adatok gyűjtése a Föld mágneses teréről 
 
LED-et tartalmazó egyszerű áramkör készí-

tése, az áramkörbe illesztett változó el-
lenállású elem (változó hosszúságú gra-
fitbél, termiszor, fotoellenállás, potenci-
ométer) hatásának megfigyelése, lehe-
tőség szerint a feszültség és áramerős-
ség mérése az áramkörben. 

 

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

 ismeri a legfontosabb saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszkö-

zök, elektromos háztartási eszközök, szerszámok) működésének fizikai lényegét; 

 ismeri a villamos energia felhasználását a háztartásban, az energiatakarékosság mó-

dozatait, az érintésvédelmi és biztonsági rendszereket és szabályokat; 

 felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 

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

mészettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

 megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, 

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

Ányos). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az elektromos állapot fogalmát, kialakulását, és megmagyarázza azt az anyag-

ban lévő töltött részecskék és a közöttük fellépő erőhatások segítségével; 

 szemléletes képe van az elektromos áramról, ismeri az elektromos vezetők és szige-

telők fogalmát; 

 használja a feszültség, áramerősség, ellenállás mennyiségeket egyszerű áramkörök 

jellemzésére; 
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 tudja, hogy a Földnek mágneses tere van, ismeri ennek legegyszerűbb dipól közelí-
tését. Ismeri az állandó mágnes sajátságait, az iránytűt 

Kulcsfogalmak/Fogalmak: 
atom, elektromos állapot, elektromos áram, feszültség, áramerősség, ellenállás, Ohm 
törvénye, áramforrás, fogyasztó,  Joule-hő, áramütés, elektromos energia, teljesítmény, 
dipólus, transzformátor 

4. VILÁGÍTÁS, FÉNY, OPTIKAI ESZKÖZÖK 
 

 

12 óra 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 
Kapcsolódási pontok/Javasolt tevékenysé-

gek 

A fény egyenes vonalú terjedésének megfi-
gyelése, kísérleti vizsgálata, szemléltetése 
párhuzamos nyaláb vagy kis teljesítmé-
nyű (az egészségre veszélytelen) lézer se-
gítségével 

A síktükörben látható tükörkép kialakulásá-
nak magyarázata a fény szabályos vissza-
verődésével, a fénysugár útjának megraj-
zolásával 

A háztartásban használt fényforrások és azok 
tulajdonságainak (a fény színe, a fény-
erősség, a kibocsátott fény térbeli elosz-
lása, az energiahatékonyság, ár, élettar-
tam) megismerése, a működésükhöz 
szükséges áramforrás kiválasztása 

A fénytörés jelenségének megfigyelése 
A gyűjtőlencse optikai tulajdonságainak kísér-

leti vizsgálata. A nagyító képalkotásának 
fizikai magyarázata 

A látás folyamatának fizikai magyarázata. Jel-
legzetes lencsehibák: rövidlátás, távollá-
tás, ezek helyreigazítása szemüveggel, 
kontaktlencsével, lézeres beavatkozással. 
A szem egészségvédelme 

Megfigyelések nagyítóval vagy mikroszkóppal 
illetve távcsővel vagy látcsővel  

A távcső és mikroszkóp részeinek vizsgálata, 
működésének fizikai magyarázata 

Biológia-Látás, mikroszkópok 
Földrajz-Föld, Hold 
 
A környezetben található fényforrások 

megfigyelése, néhány fényforrás (kerék-
páros lámpák) szétszerelése, az alkatré-
szek szerepének megvizsgálása 

A környezetben létrejövő árnyékok megfi-
gyelése, fényképezése, kialakulásának 
magyarázata a fény egyenes vonalú ter-
jedésével 

A Hold árnyéka a Földön: a napfogyatkozás, 
a Föld árnyéka a Holdon: holdfogyatko-
zás 

Optikai illúziók vizsgálata 
A különböző élőlények látórendszere, látás-

tartománya: anyaggyűjtés, projekt-
munka 

Camera obscura készítése 
Az iskola világítási rendszerének megisme-

rése közvetlen megfigyelés segítségé-
vel. Hány darab és milyen világítótest 
van használatban, mennyi ideig működ-
nek, milyen rendszerességgel, mennyit 
fizet az iskola ezért az energiáért 

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

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

mos 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 ter-

mészettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 
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 gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait 

(fénytörés, fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a 

fény egyenes vonalú terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az aktuálisan használt elektromos fényforrásokat, azok fogyasztását és fény-

erejét meghatározó mennyiségeket, a háztartásban gyakran használt áramforráso-

kat; 

 ismeri a látás folyamatát, a szem hibáit és a szemüveg szerepét ezek kijavításában, 

a szem megerőltetésének (például számítógép) következményeit; 

 ismeri néhány gyakran használt optikai eszköz részeit, átlátja működési elvüket; 

 tisztában van a fény egyenes vonalú terjedésével, szabályos visszaverődésének tör-

vényével, erre hétköznapi példákat hoz. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak: 
fényforrás, szabályos visszaverődés, tükör, fénytörés, gyűjtő és szórólencse, fókusztávol-
ság, fókuszpont 

 

5. ENERGIA 

 

 

8 óra 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 
Kapcsolódási pontok/Javasolt tevékenysé-

gek 

A teljesítmény használata az energiafogyasz-
tás meghatározására 

A lakásban található legnagyobb fogyasztók 
kiválasztása, jellemző adataik (teljesít-
mény, energiafogyasztás) áttekintése 

A háztartásban használt energiahordozók 
megismerése: elektromos áram, földgáz, 
szén, fa 

Az energiahordozók jellemzése, csoportosí-
tása: fosszilis energia, zöldenergia  

Az energia árának becslése néhány fűtési-me-
legítési módszer (például gázkonvektor, 
elektromos vízmelegítő) esetében a ház-
tartás számláinak segítségével 

A rugalmas energia mozgási energiává alaku-
lásának (rugós eszközzel kilőtt golyó), a 
helyzeti energia mozgási energiává alaku-
lásának (zuhanó test) megfigyelése. A 
mozgási energia belső energiává alakulá-
sának (összedörzsölt tenyér) megfigye-
lése 

Földrajz-Energiahordozók 
Biológia-Táplálkozás 
Technika-Háztartási ismeretek 
 
 
Az emberiség energiafogyasztásának és a 

rendelkezésre álló energiaforrások 
mennyiségének áttekintése, az energia-
biztonság fogalma 

A jövő lehetséges energiaforrásaival kap-
csolatos ismeretek gyűjtése, bemuta-
tása 

A háztartásban használatos izzók gazdasá-
gosságának összehasonlítása 

Az emberi szervezet energiafelhasználásá-
nak elemzése 

Az energiatakarékosság lehetséges módsze-
reinek vizsgálata a közvetlen környezet-
ben 

A diák egy átlagos napjának végig gondolása 
energiafogyasztás szempontjából. Mi-
lyen energiahordozókat használt, 
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Az erőművekben bekövetkező energiaátala-
kulások vizsgálata, az energia megmara-
dása 

A szélerőmű, napelemek, napkollektor műkö-
désének értelmezése 

Néhány energiatakarékossági lehetőség gya-
korlatban való közvetlen megfigyelése, 
működési elve: termosztátos fűtőeszköz, 
hőszigetelés 

A táplálkozási gondok fizikai hátterének meg-
ismerése: az energiafogyasztás és bevitel 
egyensúlyának vizsgálata az élelmiszerek 
energiatartalmát megadó adatok segítsé-
gével 

milyen energiaszükségletet elégített ki, 
a felhasznált energiamennyiség becs-
lése 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, 

és fizikai ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének mód-

jára; 

 tudatában van az emberi tevékenység természetre gyakorolt lehetséges negatív ha-

tásainak és az ezek elkerülésére használható fizikai eszközöknek és eljárásoknak (pl. 

porszűrés, szennyezők távolról való érzékelése alapján elrendelt forgalomkorláto-

zás). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tisztában van azzal, hogy az energiának ára van, gyakorlati példákon keresztül ismer-

teti az energiatakarékosság fontosságát, ismeri az energiatermelés környezeti hatá-

sait, az energiabiztonság fogalmát; 

 ismeri a jövő tervezett energiaforrásaira vonatkozó legfontosabb elképzeléseket; 

 előidéz egyszerű energiaátalakulással járó folyamatokat (melegítés, szabadesés), 

megnevezi az abban szereplő energiákat; 

 ismeri a zöldenergia és fosszilis energia fogalmát, az erőművek energiaátalakításban 

betöltött szerepét, az energiafelhasználás módjait és a háztartásokra jellemző fo-

gyasztási adatokat; 

 átlátja a táplálékok energiatartalmának szerepét a szervezet energiaháztartásában 

és az ideális testsúly megtartásában; 

 kvalitatív ismeretekkel rendelkezik az energia szerepéről, az energiaforrásokról, az 

energiaátalakulásokról. 
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Kulcsfogalmak/Fogalmak: 
energiafogyasztás, teljesítmény, energiahordozók, zöldenergia, fosszilis energia, energia-
biztonság, energiatakarékosság, energiamegmaradás, rugalmas energia, helyzeti ener-
gia, mozgási energia, belső energia 

 

6. KÖRNYEZETÜNK GLOBÁLIS PROBLÉMÁI 

 

6 óra 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 
Kapcsolódási pontok/Javasolt tevékenysé-

gek 

Az ózonpajzs elvékonyodásának hatása, a Föl-
det ért ultraibolya sugárzás erősödése, az 
ózonpajzs védelmében hozott intézkedé-
sek 

Az éghajlatváltozás okai és következményei. 
Az éghajlat változására utaló fizikai meny-
nyiségek értékeinek vizsgálata 

A tengerszint emelkedésének fizikai okai 
 A tüzelőanyagok elégetésének szerepe az 

üvegházhatás kialakulásában 
Az emberi tevékenység természetre gyako-

rolt hatása: az ökológiai lábnyom 
A fényszennyezés megfigyelése 
A zajszennyezés fogalma  
Innovatív technológiák a környezet és az em-
ber         
       védelmében: porszűrők működési elve,    
        hangszigetelés, energiatakarékos eszkö-
zök    
        használata, a levegőben található szeny-
nyezők  
         távolról történő mérése alapján elren-
delt  
         forgalomkorlátozás 
  

Földrajz-Éghajlatváltozás, környezettuda-
tosság 
 
Sötét és világos felületek fényelnyelési tu-

lajdonságainak kísérleti vizsgálata (ter-
mészeti megfigyelése) 

A globális éghajlatváltozás bizonyítékainak 
gyűjtése, vizsgálata, a lehetséges követ-
kezmények elemzése, az emberi cselek-
vés lehetőségeinek megvitatása, a tudo-
mány szerepének mérlegelése  

A zajszint mérése mobiltelefonnal vagy más 
alkalmas eszközzel 

Saját ökológiai lábnyom csökkentését ered-
ményező tevékenységek tervezése 

Üvegházhatás megfigyelése, értelmezése 
(pl. üvegház, napon álló autó) 

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

 tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, 

és fizikai ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének mód-

jára; 

 ismeri az éghajlatváltozás problémájának összetevőit, lehetséges okait. Tisztában 

van a hagyományos ipari nyersanyagok földi készleteinek végességével és e tény le-

hetséges következményeivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 környezetében zajszintméréseket végez számítógépes mérőeszközzel, értelmezi a 

kapott eredményt; 
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 ismeri az ózonpajzs elvékonyodásának és az ultraibolya sugárzás erősödésének té-

nyét és lehetséges okait. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
éghajlatváltozás, üvegházhatás, ökológiai lábnyom, környezettudatosság, fényszennye-
zés, zajszennyezés 

7. ÉGI JELENSÉGEK MEGFIGYELÉSE ÉS MA-
GYARÁZATA 

 
10 óra 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 
Kapcsolódási pontok/Javasolt tevékenysé-

gek 

A Nap fizikai jellemzői. A Nap energiájának 
forrása 

A Föld Nap körüli mozgásának, a Hold Föld kö-
rüli mozgásának fizikai jellemzői  

Anyaggyűjtés arról, hogyan változtatták meg 
Kopernikusz és Kepler felismerései a ko-
rábbi világképet 

A Nap járásának megfigyelése egy bot árnyé-
kának segítségével, az égtájak meghatá-
rozása 

A Hold megfigyelése, felszíni formáinak ma-
gyarázata: meteorok 

Anyaggyűjtés arról, hogyan figyelte meg Gali-
lei a Holdat és hogyan értelmezték a látot-
takat 

A Hold fázisainak megfigyelése, fizikai magya-
rázata a Nap, Föld, Hold helyzete alapján 

Föld típusú bolygók és óriásbolygók, a boly-
gók jellegzetességeinek egyszerű fizikai 
magyarázata 

A csillagok sajátosságai, megkülönböztetésük 
a bolygóktól, látszólagos mozgásuk fizikai 
értelmezése, a legfontosabb csillagképek 
megfigyelése 

Ismerkedés az égbolt egyéb égi objektumai-
val: a Tejútrendszer, galaxisok, fekete lyu-
kak. Az objektumok legfontosabb fizikai 
jellemzőinek feltérképezése. 

Az űrkutatás aktuális céljai, legfontosabb irá-
nyai: az űrszondák, a nemzetközi űrállo-
más, az űrtávcsövek, a műholdak tevé-
kenységének bemutatása 

A világűr kutatásának kérdései: élet a Világ-
egyetemben, a Világegyetem keletkezése 
és fejlődése 

Földrajz-Nap, Hold 
 
A Hold megfigyelése szabad szemmel és 

távcsővel 
Az aktuális csillagászati hírek elemzése 
Beszélgetés a világűr méreteiről s az értel-

mes élet lehetőségeiről a világűrben 
Beszélgetés a fény véges sebességéről, s a 

csillagos ég ebből következő látványáról 
Útikalauz űrturistáknak: a Naprendszer égi-

testjeinek érdekességei az odalátogató 
szempontjából 

Olyan jelenségek és megfigyelések össze-
gyűjtése, amik azt támasztják alá, hogy 
a Föld gömbölyű, nem pedig lapos 

 

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

mészettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

 ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelenségek (például idő-

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

 megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, 

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

Ányos). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti a nappalok és éjszakák változásának fizikai okát, megfigyelésekkel feltárja a hold-

fázisok változásának fizikai hátterét. Látja a Nap szerepét a Naprendszerben mint 

gravitációs centrum és mint energiaforrás; 

 ismeri a csillagok fogalmát, számuk és méretük nagyságrendjét. Ismeri a világűr fo-

galmát, a csillagászati időegységeket (nap, hónap, év) és azok kapcsolatát a Föld és 

Hold forgásával és keringésével; 

 ismeri a csillagképek, a Sarkcsillag, valamint a Nap égi helyzetének szerepét a tájé-

kozódásban; 

 tisztában van a galaxisok mibenlétével, számuk és méretük nagyságrendjével. Ismeri 

a Naprendszer bolygóinak fontosabb fizikai jellemzőit; 

 tisztában van az űrkutatás aktuális céljaival, legérdekesebb eredményeivel. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
napközéppontú világkép, földtípusú bolygó, óriásbolygó, holdfázis, fogyatkozások, csil-

lag, galaxis, fekete lyuk, fényév 

 

A továbbhaladás feltétele 8. évfolyamon: 
Víz, levegő, szilárd anyagok a háztartásban és a környezetünkben 

 ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelenségek (például időjá-

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

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

háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét. 

Hullámok 
 tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és 

fizikai ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára;  

 gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait (fény-

törés, fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a fény egye-

nes vonalú terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát; 

 érti a színek kialakulásának elemi fizikai hátterét. 

Elektromosság a háztartásban 
 ismeri a legfontosabb saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszkö-

zök, elektromos háztartási eszközök, szerszámok) működésének fizikai lényegét; 
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 ismeri a villamos energia felhasználását a háztartásban, az energiatakarékosság módo-

zatait, az érintésvédelmi és biztonsági rendszereket és szabályokat; 

 felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a tár-

sadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a termé-

szettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

 megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, 

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

Ányos). 

Világítás, fény, optikai eszközök 
 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 tár-

sadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a termé-

szettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

 gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait (fény-

törés, fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a fény egye-

nes vonalú terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát. 

Energia 
 tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és 

fizikai ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára; 

 tudatában van az emberi tevékenység természetre gyakorolt lehetséges negatív hatá-

sainak és az ezek elkerülésére használható fizikai eszközöknek és eljárásoknak (pl. por-

szűrés, szennyezők távolról való érzékelése alapján elrendelt forgalomkorlátozás). 

Környezetünk globális problémái 
 tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és 

fizikai ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára; 

 ismeri az éghajlatváltozás problémájának összetevőit, lehetséges okait. Tisztában van 

a hagyományos ipari nyersanyagok földi készleteinek végességével és e tény lehetsé-

ges következményeivel 

Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata 
 felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a tár-

sadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a termé-

szettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

 ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelenségek (például időjá-

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

 megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, 

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

Ányos). 
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Biológia 8. évfolyam 

A biológia helye a természettudományos nevelésben 

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

matát, 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 vizsgál-

ják, a sejtektől a szervrendszereken át a szervezet egészéig felépítve az emberi testről és szel-

lemi, lélektani működéséről alkotott képüket. A tanulók képet kapnak a biológia kulcsfogalma-

iról, 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 értel-

mezésekig fokozatosan és differenciáltan történhet. Egy-egy bonyolultnak tűnő fogalom beve-

zethető 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 használa-

tát. Az aktív tanulási módszerek alkalmazása több időt igényel, de a tanulók így azokat a vizs-

gálati és gondolkodási műveleteket is gyakorolhatják, amelyeknek az iskolán kívül a minden-

napi 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 gaz-

dálkodás haszonélvezőinek igényeivel. Természet és gazdálkodás összhangja vezethet a fenn-

tartható életminőséghez. Az egészségnevelés sem hatékony csupán az elméleti megfontolá-

sokra építve, szükség van az egészség értékként való kezelésére és az ennek megfelelő életve-

zetés 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 in-

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

virtuális közösségekben, osztálytermi alkalmazásokban is történhet. A csoportos tanulási hely-

zetek fejleszthetik az együttműködési készségeket, erősíthetik a felelősség vállalásának képes-

ségét. A digitális készségek fejlesztését a biológiai vizsgálatokban alkalmazható mérő és adat-

bázis jellegű alkalmazások segíthetik, de a mobiltelefonnal történő fotózás vagy videózás is 
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hasznos lehet. Ebben a tanulási környezetben a tanár szerepe is megváltozik; kiemelt célja a 

tanulók önszabályozó tanulási képességének erősítése és az ehhez szükséges megfelelő támo-

gatás személyre szabott biztosítása. 

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 tu-

dásszerzés 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 megfogalma-

zása fejleszti a tanuló szókincsét, anyanyelvi kifejezőkészségét. Az élő rendszerek és életjelen-

ségek ábrák, képek, mozgóképek formájában is vizsgálhatók, ez fejleszti a képzeletet, a képek 

és a nyelvi kifejezésmódok közötti átalakítás képességét. A csoportos, interaktív tanulási hely-

zetek 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 vég-

zett 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 alkal-

mazza az analitikus és a szintetizáló gondolkodás műveleteit, összehasonlítja a különféle álla-

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

megfigyelések és kísérletek számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak levonásá-

hoz 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 ösz-

szehasonlítása az analógiás gondolkodást fejleszti. Az élet egymásra épülő szerveződési szint-

jeinek 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 kibontakoztatá-

sának személyes felelősségét. Az önismeret fejlesztését szolgálják az interaktív tanulási for-

mák, a fejlesztő szemléletű ön- és társértékelés. A tanuláshoz nyújtott megfelelő tanári támo-

gatás, 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 élelmiszer-

ipar, az orvostudomány és a gyógyszeripar a folyamatos innovációra épül, az erre való felké-

szítés a biológia tanulásának is feladata.  

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 természet-

tudomány tantárgy keretében növények és állatok, az ember szervezete és egészsége, valamint 
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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 bi-

ológia sajátos kulcsfogalmai köré szerveződnek, céljuk a biológiai alapműveltség megszerzése. 

A jelenségeket bemutató, élményalapú, aktív tanulási módszerek alkalmazásával jobban meg-

őrizhető a gyermeki kíváncsiság, ennek feltétele a vizsgálatokra alkalmas tanulási környezet és 

a természetben való tanulás lehetőségének biztosítása. Alkalmat kell adni a tanulóknak a ter-

mészeti környezet megfigyelésére, a rendszerek és folyamatok feltárására, következtetések le-

vonására 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 8. 

A témakörök áttekintő táblázata: heti 1 óra, tanév: 36 óra 

Nat témakörök Témakör neve Javasolt 

óraszám 

1. Az emberi szervezet felépí-

tése, működése 

Az emberi szervezet I. – Testkép, testal-

kat, mozgásképesség 

5 

Az emberi szervezet II. – Anyagforga-

lom 

8 

Az emberi szervezet III. – Érzékelés, 

szabályozás 

6 

Szaporodás, öröklődés, életmód 10 

2. Életmód és egészség Egészségmegőrzés, elsősegély 7 

 Összes óraszám: 36 

TÉMAKÖR: Az emberi szervezet I. – Testkép, testalkat, mozgásképesség 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 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 vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit 

érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, 

videókkal egészíti ki; 

− kiegyensúlyozott saját testképpel rendelkezik, figyelembe véve az egyéni adottságokat, a 

nem és a korosztály fejlődési jellegzetességeit, valamint ezek sokféleségét. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− az emberi test megfigyelése alapján azonosítja a főbb testtájakat és testrészeket, elemzi ezek 

arányait és szimmetriaviszonyait; 

− felismeri az emberi bőr, a csontváz és a vázizomzat főbb elemeit, ezek kapcsolódási 

módjait, értelmezi a mozgási szervrendszer felépítése és az ember mozgásképessége közötti 

összefüggéseket; 

− alapvető mozgástípusok és egyes sportok esetében elemzi a mozgásszervrendszer 

működésének jellemzőit, igyekszik ezeket fizikai fogalmakkal és elvekkel magyarázni; 

− tudja, hogy a testünk alapfelépítése az evolúciós fejlődés eredménye, de az öröklött 

adottságaink az egyedfejlődés során formálódnak egyénivé, ebben nagy szerepet játszik az 

életmódunk is; 

− felismeri a gyakorolt sportok testi és lelki fejlesztő hatását és a velük járó terheléseket, 

baleseti veszélyeket, tanácsokat fogalmaz meg ezek elkerülésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tájékozódás az emberi testen, a testtájak és szervek elhelyezkedésének anatómiai irányok 

használatával történő bemutatása maketten vagy ábrán és a saját testen 

− Az emberi kültakaró szövettani rétegeinek azonosítása ábrákon, az egyes rétegek, szervek 

funkciójának ismertetése 

− A gerincoszlop tájékainak és részeinek megnevezése, a végtagok és függesztőöveik, a 

mellkas csontjainak megmutatása csontvázon vagy képeken és saját testen 

− A mozgásszervrendszerre jellemző főbb kötő-, támasztó- és izomszövet csoportok 

vizsgálata, a szerkezet és működés kapcsolatának értelmezése 

− A végtagok hajlító- és feszítőizmai elhelyezkedésének megmutatása, az arc izmainak 

összefüggésbe hozása a mimika és az artikuláció képességével 

− Sportok mozgásformáiról saját fotók és videók készítése, ezek elemzése a tanult anatómiai 

és biomechanikai elvek alapján 

FOGALMAK 

kültakaró, bőr(szövet), csont(szövet), koponyacsontok, gerincoszlop, csigolyák, bordák, a 

végtagok alapfelépítése, függesztőövek, izom(szövet), hajlító- és feszítőizmok, mimikai iz-

mok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Az emberi test (férfi és női) anatómiáját bemutató videók, animációk, mobiltelefonos 

applikációk keresése, használata a testkép fejlesztésében 

− Mikroszkópi metszetek (és/vagy mikrofotók) vizsgálata, rajzos vázlat készítése (pl. bőr, 

csont, izomszövet) 

− A bőr rétegeinek megfigyelése állati szöveteken (pl. sertésszalonna), a bőr-, köröm- és 

hajápolással kapcsolatos kiselőadások tartása 

− A mozgásszervrendszer egyes részeinek felépítését és működését bemutató mozgatható 

makettek készítése (pl. kéz, kar) 

− Csontok szöveti felépítésének és összetételének vizsgálata: mészkőtartalom savval 

történő, a fehérjetartalom égetéssel történő igazolása, a tapasztalatok rajzos rögzítése 



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

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

 

− A gerincoszlop és a talpboltozat hajlatai jelentőségének vizsgálata, a tapasztalatok rajzos 

rögzítése 

− Egyszerű biometriai mérések elvégzése saját testen és/vagy társakon, arányok, 

szimmetriaviszonyok, méreteloszlás (min., max., átlag) számítása, ábrázolása (bilaterális 

szimmetria, aranymetszés aránya) 

− Vita a testképzavarok kialakulásának okairól, a kortársak, a média és a család szerepének 

elemzése. Egyszerűbb biomechanikai elemzések elvégzése (pl. emelő elv szemléltetése, 

erők összegződése, gyorsulás stb.) 

TÉMAKÖR: Az emberi szervezet II. – Anyagforgalom 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 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; 

− útmutató alapján, másokkal együttműködve kísérleteket hajt végre, azonosítja és beállítja a 

kísérleti változókat, a kapott adatok alapján következtetéseket fogalmaz meg; 

− biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írásban 

értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ábrák, makettek alapján felismeri az ember anyagforgalmi szervrendszereinek fontosabb 

szerveit, a megismert külső és belső testkép alapján felidézi azok elhelyezkedését; 

− szövegek, ábrák, folyamatvázlatok, videók és szimulációk alapján azonosítja a táplálkozási, 

keringési, légzési, kiválasztási szervrendszerek alapvető biológiai funkcióit, az 

életfolyamatok lépéseit; 

− ismeri és megfelelő szempontok szerint értékeli az emberi szervezet állapotát, folyamatait 

jellemző fontosabb adatokat, azokat összefüggésbe hozza a testi és lelki állapotával, 

egészségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A belső szervek elhelyezkedésének anatómiai irányok használatával történő bemutatása 

maketten vagy ábrán és a saját testen 

− A táplálkozási szervrendszer főbb részeinek, a tápcsatornaszakaszok funkcióinak, a 

szakaszok szövettani és szervi felépítésének és működésének értelmezése, az emésztés és 

felszívódás folyamatának megértése 

− A tápanyagok élettani szerepének megértése, az energiatartalom és összetétel adatainak 

értelmezése 

− A légzőszervrendszer szövettani és szervi felépítésének, a légcsere- és a 

gázcserefolyamatok helyének és funkcióinak azonosítása, biológiai hátterének megértése 

− A szervezet folyadéktereinek és a keringési szervrendszer szerveinek azonosítása, biológiai 

funkciójának a felépítés és működés alapján való megértése 
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− A vérkép, a vér összetételének jellemzése, a főbb alakos elemek és vérplazma funkcióinak 

azonosítása, a véralvadási folyamat kiváltó okainak és jelentőségének felismerése 

− A kiválasztó szervrendszer főbb feladatainak, szerveinek azonosítása, működési elvének 

megértése 

FOGALMAK 

tápcsatorna, tápanyag, emésztőnedv, felszívódás, máj, hasnyálmirigy, felső és alsó légutak, 

tüdő, légcsere és gázcsere, szív, szívciklus, értípusok, véralvadás, vérkép, vese, só- és vízház-

tartás, kiválasztás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Az emberi test belső szerveit bemutató makettek, torzók tanulmányozása 

− Szövettani ábrák, fotók elemzése, humán szövettani metszetek mikroszkópos vizsgálata 

− A táplálkozási szervrendszer működését bemutató folyamatvázlat rajzolása, az emésztés 

és felszívódás legfontosabb részfolyamatainak ábrázolása 

− Élelmiszerek összetételi adatainak (címkéinek) gyűjtése, az adattípusok (tápanyagfajták, 

energiatartalom) értelmezése 

− Étrendtervezéssel összefüggő társas feladatok tervezése, elvégzése (pl. rajzolt, fotózott 

alapanyagokból tányérok, menük összeállítása) 

− A nyál és az epe emésztő szerepének vizsgálata, a tapasztalatok rajzban történő rögzítése 

− Információk keresése a dohányzás káros hatásairól, a lehetséges egészségügyi kockázatok 

bemutatása, érvelés a saját és mások egészségmegőrzése mellett 

− Donders-féle tüdőmodell és dohányzógép PET palackból való elkészítése 

− A szívciklust és az érrendszer működését bemutató animációk keresése, értelmezése 

− Sertésszív boncolása, a tapasztalatok rajzban történő rögzítése 

− A keringési és a légzési szervrendszer működésével összefüggő megfigyelések és 

egyszerűbb mérések, kísérletek elvégzése (pl. pulzusmérés, légzésszám, vitálkapacitás, 

kilélegzett levegő CO2-tartalma) 

− Sertésvese boncolása, a tapasztalatok rajzban történő rögzítése 

− Dializáló készülék működési elvének megismerése, a művesekezelés lényegének közös 

értelmezése videó segítségével 

TÉMAKÖR: Az emberi szervezet III. – Érzékelés, szabályozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 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; 
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− 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: 

− ábrák, makettek alapján felismeri az ember ideg- és hormonrendszerének fontosabb 

szerveit, a megismert külső és belső testkép alapján felidézi azok elhelyezkedését; 

− szövegek, ábrák, folyamatvázlatok, videók és szimulációk alapján azonosítja az ideg- és 

hormonrendszer alapvető biológiai funkcióit, értelmezi a szabályozás elvét; 

− felismeri, hogy az immunrendszer is információkat dolgoz fel, azonosítja a rendszer főbb 

szerveit, sejtes elemeit és kémiai összetevőit;  

− ismeri és megfelelő szempontok szerint értékeli az emberi szervezet állapotát, folyamatait 

jellemző fontosabb adatokat, azokat összefüggésbe hozza a testi és lelki állapotával, 

egészségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az idegrendszer feladatának, működési módjának megértése, a központi és környéki 

idegrendszer, a gerincvelő és az agyvelő felépítésének vázlatos ismerete, az akaratlagos és 

a vegetatív szabályozási módok megkülönböztetése  

− Az érzékelési képességek (látás, hallás, kémiai és mechanikai érzékelés) és az ezeknek 

megfelelő érzékszervek felépítésének és működésének megértése 

− A hormonrendszer feladatának, működési módjának megértése, a főbb hormontermelő 

szervek azonosítása, a termelt hormonok hatásainak bemutatása, az idegi és a hormonális 

szabályozás kapcsolatának megértése 

− Az immunrendszer és a keringési szervrendszer közötti kapcsolat felismerése, a 

védekezésben szerepet játszó fontosabb sejttípusok és kémiai anyagok azonosítása, a 

veleszületett és szerzett immunitás megkülönböztetése 

− A védőoltások működési módjának megértése, az egyéni és a közösségi egészség 

megőrzésében játszott szerepük értékelése 

FOGALMAK 

központi és környéki idegrendszer, gerincvelő, érző- és mozgatópálya, reflex, belső elválasz-

tású mirigy, hormon és receptor, agyalapi mirigy, pajzsmirigy, mellékvese, nemi mirigyek és 

hormonjaik, immunrendszer, veleszületett és szerzett immunitás, védőoltás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Az agy és a gerincvelő szöveti felépítését, elhelyezkedését, felépítését bemutató ábrák, 

fotók, makettek, animációk, mobiltelefonos applikációk elemzése, a főbb részek 

azonosítása 

− Gerincvelői reflexet bemutató animációk keresése, a részek azonosítása, a működés 

megbeszélése 

− A szem és a fül felépítését és működését (látás, hallás, helyzet- és mozgásérzékelés) 

bemutató animációk keresése, megbeszélése 

− A látáshibák típusait bemutató ábrák, animációk összehasonlítása, a javítási lehetőségek 

(pl. szemüvegek) megbeszélése 
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− Halláskárosodást okozó hatásokat, veszélyeket bemutató információk keresése, érvelés a 

halláskárosodás megelőzése mellett 

− A szem működésével kapcsolatos egyszerű vizsgálatok: pupilla – szemlencse működése, 

térlátás – színtévesztés vizsgálata 

− A hallással kapcsolatos egyszerű vizsgálatok: hallásküszöb, frekvenciatartomány, 

térbeliség  

− Kémiai ingerek érzékelésével kapcsolatos egyszerű vizsgálatok: a négy alapíz érzékelése, 

szaglásvizsgálat 

− Bőrérzékeléssel kapcsolatos egyszerű vizsgálatok: testrészek tapintópont sűrűség 

vizsgálata, hideg- és melegpontok vizsgálata 

− Összefoglaló táblázat szerkesztése a belső elválasztású mirigyekről, fontosabb 

hormonjaikról és azok hatásairól, a működési zavarok tüneteiről 

− Az immunrendszer működését bemutató rajzfilm megnézése, válaszolás feladatlapos 

kérdésekre 

− Információk keresése a Magyarországon kötelező védőoltásokról, az egyéni és a közösségi 

védettség fogalmának, kapcsolatának megbeszélése  

TÉMAKÖR: Szaporodás, öröklődés, életmód 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írásban 

értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét; 

− az egészséggel, életmóddal foglalkozó weboldalak, tematikus médiaforrások információit 

kritikusan elemzi, igyekszik tudományos bizonyítékokra alapozott híreket, érveket és 

tanácsokat elfogadni; 

− tényekkel igazolja a testi és lelki egészség közötti kapcsolatot, tud ennek egyéni és 

társadalmi összefüggéseiről, érvel az egészségkárosító szokások és függőségek ellen. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− azonosítja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, bemutatja az emberi nemek testi 

különbözőségének kialakulását, tisztában van a felelős szexuális magatartás ismérveivel, 

értékeli a szexualitás egyéni életviteli és párkapcsolati jelentőségét; 

− értékeli a személyi és környezeti higiénia egészségmegőrzéssel kapcsolatos jelentőségét, 

ennek alapelveit személyes környezetében is igyekszik alkalmazni, egyéni képességeihez 

mérten tisztán, rendben tartja környezetét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A női és a férfi nemiszervrendszer külső és belső felépítésének elemzése képek, ábrák 

alapján, a női és férfi másodlagos nemi jellegek kialakulásának bemutatása 

− A másodlagos nemi jellegek kialakulását bemutató ábrák, animációk tanulmányozása, a 

fejlődési folyamat időbeli jellegzetességeinek és egyéni eltéréseinek megbeszélése 
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− Az ivarsejtek képződési helyének azonosítása, a tulajdonságok átörökítésében és a 

változékonyság biztosításában játszott szerepük magyarázása 

− A megtermékenyítés feltételeinek ismerete, a fogamzásgátló módszerek működésének 

megértése 

− A fogamzástól a születésig tartó magzati fejlődés főbb jellemzőinek és feltételeinek 

ismerete, a szülés fő szakaszainak és körülményeinek megbeszélése  

− A gének szerepének felismerése, az utódnemzedékek kialakulására vezető genetikai 

folyamatok egyszerű öröklésmenetek példáján történő elemzése 

− A testi és a nemi kromoszómák megkülönböztetése, a nem meghatározásában játszott 

szerepük ismerete, a nemhez kapcsolt öröklődés néhány példájának áttekintése 

− Annak felismerése, hogy az ember öröklött hajlamainak kifejeződését a környezet is 

befolyásolja, ezért a tudatosabb életmóddal magunk is tehetünk egészségünkért 

− A felelős szexuális magatartás jellemzőinek ismerete, a szexualitás egyéni életviteli és 

párkapcsolati jelentőségének értékelése. 

FOGALMAK 

női és férfi ivarszervek, nemi jellegek, hímivarsejt és petesejt, gén, kromoszóma, minőségi és 

mennyiségi tulajdonság, öröklésmenet, megtermékenyítés, embrió, magzati fejlődés, szülés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Az emberi nemek anatómiai különbségeit (elsődleges és másodlagos nemi jellegek) 

bemutató képek, animációk, mobiltelefonos applikációk tanulmányozása, a különbségek 

megfogalmazása 

− A nemi érés folyamatáról, egyéni eltéréseiről szóló információk keresése, vélemények 

megvitatása 

− A megtermékenyítést és a magzati fejlődést bemutató fotósorozatok, animációk és videók 

tanulmányozása, ezek alapján folyamatvázlat készítése, rajzolása 

− Ábrák elemzése a szülés folyamatáról 

− Családi öröklésmeneteket bemutató ábrák, képek, családfák elemzése, a hasonlóságok és 

különbségek megfogalmazása egy-egy példán 

− Genetikai betegségeket bemutató esettanulmányok megbeszélése, az esetek közötti 

hasonlóságok és különbségek megfogalmazása 

TÉMAKÖR: Egészségmegőrzés, elsősegély 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− az egészséget személyes és közösségi értékként értelmezi, érdeklődik az 

egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk iránt, mérlegeli azok tudományos 

hitelességét, kritikusan kezeli a gyógyszerekkel, gyógyászattal kapcsolatos reklámokat;  

− tényekkel igazolja a testi és lelki egészség közötti kapcsolatot, tud ennek egyéni és 

társadalmi összefüggéseiről, érvel az egészségkárosító szokások és függőségek ellen; 
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− az egészséggel, életmóddal foglalkozó weboldalak, tematikus médiaforrások információit 

kritikusan elemzi, igyekszik tudományos bizonyítékokra alapozott híreket, érveket és 

tanácsokat elfogadni; 

− értékeli a személyi és környezeti higiénia egészségmegőrzéssel kapcsolatos jelentőségét, 

ennek alapelveit személyes környezetében is igyekszik alkalmazni, egyéni képességeihez 

mérten tisztán, rendben tartja környezetét; 

− természetvédelmi, bioetikai, egészségműveltségi témákban tényekre alapozottan érvel, 

vitákban többféle nézőpontot is figyelembe vesz. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőit, igyekszik tudatosan alakítani 

étkezési szokásait, törekszik az életmódjának megfelelő energia- és tápanyagbevitelre, a 

normál testsúly megőrzésére; 

− ismeri a kórokozó, a fertőzés és a járvány fogalmait, megkülönbözteti a vírusos és 

bakteriális fertőző betegségeket, felismeri az antibiotikumok helyes használatának 

fontosságát; 

− tudja, hogy a daganatos betegségek kialakulását az életmód és a környezet is befolyásolja, 

és hogy gyógyításuk esélyét a korai felismerés nagymértékben növeli; 

− érti az orvosi diagnosztikai eljárások célját, ismeri azok alapelvét és néhány főbb módszerét, 

értékeli a megfelelő diagnózis felállításának jelentőségét; 

− felméri a baleseti sérülések kockázatait, igyekszik ezeket elkerülni, a bekövetkezett 

balesetek esetében felismeri a sérülés, vérzés vagy mérgezés jeleit, ezekről megfelelő 

beszámolót tud adni; 

− a bekövetkezett balesetet, rosszullétet felismeri, segítséget (szükség esetén mentőt) tud 

hívni, valamint a tőle elvárható módon (életkori sajátosságainak megfelelően) elsősegélyt 

tud nyújtani: a sérült vagy beteg személy ellátását a rendelkezésre álló eszközökkel vagy 

eszköz nélkül megkezdeni (sebellátás, vérzéscsillapítás, eszméletlen beteg ellátása, szabad 

légút biztosítása); 

− tudja alkalmazni az alapszintű újraélesztést mellkaskompressziók és lélegeztetés (CPR) 

kivitelezésével, felismeri ennek szükségességét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőinek azonosítása, megelőzési 

lehetőségeinek megvitatása 

− Az életkor, az életmód és a táplálkozás közötti összefüggések felismerése, az egészséges 

és kiegyensúlyozott táplálkozás alapvető elveinek ismerete 

− A rendszeres testmozgás és az egészség megőrzése közötti összefüggés, a mozgásszegény 

életmód okozta egészségügyi kockázatok felismerése 

− A kórokozó, a fertőzés, a járvány és higiénia fogalmai közötti összefüggések feltárása 

esettanulmányok alapján, a megelőzés érdekében megtehető lépések biológiai alapjainak 

értelmezése 
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− A higiénia és a fertőző betegségek megelőzése közötti összefüggés felismerése, a 

rendszeres és helyes tisztálkodással, valamint a lakó- és munkakörnyezet tisztántartásával 

kapcsolatos elvek és módszerek elsajátítása 

− Az antibiotikumok betegségek elleni hatásosságának elmagyarázása, annak megértése, 

hogy a helytelen antibiotikum-használat felgyorsítja az ellenálló baktériumok kialakulását 

− A daganatos betegségek környezeti és életmódbeli kockázati tényezőinek áttekintése, a 

megelőzés lehetőségeinek megvitatása, a személyre szabott terápia jelentőségének 

felismerése  

− Az orvosi szűrővizsgálatok és diagnosztikai eljárások céljainak azonosítása egy-egy példán 

keresztül, annak értékelése, hogy a diagnózis az orvos egészségügyi-jogi érvényű felelős 

nyilatkozata a személy egészségi állapotáról 

− Az elsősegélynyújtás lépéseinek elvi ismerete, szimulációkkal történő gyakorlása, szükség 

esetén alkalmazása, a sérült vagy beteg személy ellátásának (sebellátás, vérzéscsillapítás, 

eszméletlen beteg ellátása, szabad légút biztosítása) megkezdése a rendelkezésre álló 

eszközökkel vagy eszköz nélkül 

− Az alapszintű újraélesztést szükségessé tevő helyzet felismerése, mellkaskompressziókkal 

történő alkalmazása  

FOGALMAK 

fertőzés, járvány, stressz, rákkeltő anyag/hatás, személyi higiénia, élelmiszer-összetétel és -

minőség, lelki egészség, függőség, szűrővizsgálat, diagnosztikai eljárások, elsősegélynyújtás, 

alapszintű újraélesztés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Népegészségügyi adatsorok, grafikonok értelmezése (pl. szív- és érrendszeri betegségek, 

rákstatisztikák, fertőző betegségek), a bemutatott helyzettel összefüggő értékelések 

megfogalmazása 

− Egészségnap szervezése, egészségmegőrzési tanácsadó szakértők meghívása, 

videóinterjúk készítése 

− Különböző élelmiszerek összetételét felsoroló információs anyagok összegyűjtése, 

összehasonlítása 

− Életkornak megfelelő étrendek összeállítása, iskolai kóstoló és/vagy vásár rendezése 

egyszerűen elkészíthető, egészséges ételekből (büféáruk, sütemények)  

− Járványok, egyes fertőző betegségek történetéről szóló kiselőadások, házi dolgozatok 

készítése 

− Napjaink egyes nagyobb járványairól szóló esettanulmányok, filmek elemzése, a 

tanulságok megbeszélése 

− Alapvető elsősegélynyújtási ismeretek alkalmazásának gyakorlati bemutatása (pl. 

vérzések, gyakori rosszullétek, égési sérülések, sportbalesetek esetén) 

− Az egészséges életmód betegségmegelőzésben játszott szerepének bemutatása konkrét 

betegségcsoportok példái alapján 
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Minimumkövetelmények : felismeri az emberi bőr, a csontváz és a vázizomzat főbb ele-

meit, ezek kapcsolódási módjait. -Azonosítja a táplálkozási, keringési, légzési, kiválasztási 

szervrendszerek alapvető biológiai funkcióit, az életfolyamatok lépéseit.- Azonosítja az 

ideg- és hormonrendszer alapvető biológiai funkcióit, értelmezi a szabályozás elvét. -Azo-

nosítja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, bemutatja az emberi nemek testi külön-

bözőségének kialakulását. -Tisztában van a felelős szexuális magatartás ismérveivel. -Is-

meri a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőit, ismeri a kórokozó, a fertőzés és 

a járvány fogalmát. 
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Földrajz 8. évfolyam 

A földrajz az a tantárgy, amelyből a tanulók megismerhetik szűkebb és tágabb termé-

szeti, társadalmi-gazdasági környezetünk jellemzőit, a körülöttük zajló folyamatokat – melyek-

nek önmaguk is részesei– és ezek összefüggéseit, kölcsönhatásait, a környezetben való tájéko-

zódást, a benne történőeligazodást segítő alapvető eszközöket és módszereket. A földrajz a ter-

mészet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos földtudomány-

ágat képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a talajtani és a 

planetológiai-csillagászati tudást, valamint megjelenít gazdaságtudományi, szociológiai, demo-

gráfiai, etikai, néprajzi, politológiai ismereteket is. 

Bolygónkról és annak természeti és társadalmi-gazdasági folyamatairól összegyűjtött, 

mind pontosabb és sokrétűbb ismereteink, egyre összetettebbé váló világunk komplex problé-

máinak megértetésére csak a megújult szemléletű földrajzoktatás képes. Az oktatási hagyomá-

nyok újragondolását teszi szükségessé az információforrások, illetve az általuk közvetített adat-

mennyiség rohamos növekedése is. Ezért napjaink földrajzoktatása szakít a leíró jellegű, szigo-

rúan ismeretközlő hagyományokkal, és a hangsúlyt az információk tudatos keresésére, értelme-

zésére, az összefüggések feltárására, a megszerzett információk alkalmazását lehetővé tevő ké-

pességek kialakítására helyezi. 

Az élményszerű, a hétköznapi megfigyeléseken, tapasztalatokon és információgyűjté-

sen alapulóföldrajztanítás nem pusztán leírja a jelenséget, hanem annak okait és következmé-

nyeit is feltárja. Mindez a természeti-környezeti és a társadalmi-gazdasági folyamatokat szin-

tetizálva, 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, vala-

mint a problémaorientált, elemző és értékelő gondolkodás fejlesztésével hozzájárul az informá-

ciós társadalomra jellemző hír- és információáradatban történő eligazodáshoz, a felelős és tu-

datos állampolgári szerepvállalás kialakításához. 

A földrajztanítás fontos feladata annak felismertetése és tudatosítása, hogy a környezet-

tudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó gondolkodás és cselekvés az élhető jövő, a fenn-

tartható környezet záloga. A Föld tűrőképességét veszélyeztető problémák felismertetése, a már 

észlelhető és várható következmények beláttatása, a lehetséges megoldások keresése és bemu-

tatása döntő szerepet játszik a cselekvőképes, a környezetért felelősséggel tenni akaró magatar-

tás kialakításában. 

A térbeli társadalmi egyenlőtlenségek által kiváltott folyamatok földrajzi okainak és le-

hetséges természeti és társadalmi-gazdasági következményeinek bemutatása révén a földrajz-

oktatás hozzájárul az empatikus, problémamegoldó gondolkodás, illetve az érvek ütköztetésére 

épülő vitakultúra kialakulásához.  

A földrajz a helyi, regionális és globális gazdasági-pénzügyi folyamatok megismerteté-

sével elősegíti a gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozó-

képes állampolgári gondolkodás és viszonyulás kialakulását. Fontos feladatának tartja, hogy a 

mindennapi életben hasznosítható gazdasági és pénzügyi ismeretek bemutatásával hozzájárul-

jon az értő és felelős pénzügyi döntési képesség kialakításához. A tantárgy komplexitására, 

szintetizáló jellegére, a tantárgy által közvetített földrajzi-földtani, környezeti, gazdasági isme-

retekre, gondolkodás- és szemléletmódra építve a tanulók ilyen irányú pályaorientációját is je-

lentősen 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 gondol-

kodás, 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 vi-

lág 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 környezet-

védelmi 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 ér-

tékelési módszerek alkalmazásával a földrajztanítás segíti az anyanyelvi kommunikáció fejlő-

dését. A földrajzi információk értelmezése során fejlődik a tanuló érvelésen alapuló egészséges 

vitakészsége. A kommunikációs kompetenciák fejlesztését segítik a földrajzi tartalmú informá-

ciók 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 nyúj-

totta 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 fel-

ismerésére és megértésére. Az adatok összegyűjtése és felhasználása mellett fontos feladatnak 

tartja az adatbázisok, információforrások értő szemléletének kialakítását, a tudatos felhaszná-

lóvá válás támogatását. A projektfeladatok, önálló vagy csoportban végzett kutatások fejlesztik 

a tudatos közösségi információáramlást, a tudás hálózatos megosztásának képességét. A föld-

rajztanítás 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 gondol-

kodási készségek, elsősorban az elemzés, a rendszerezés, a valós vagy modellkísérleteken ala-

puló tapasztalást követő következtetés és problémamegoldás fejlesztésére. A földrajztanítás 

fontos célja az analógiás gondolkodás, a sokféleségben rejlő azonosságok és különbségek ösz-

szehasonlítási 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 hang-

súlyt kap a tanulói döntéshozatal, az alternatívák végiggondolása, a kockázatvállalás, az érté-

kelés, 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 megismerteté-

séhez, ehhez társul a más kultúrák, szokások iránti érdeklődés és tisztelet kialakulásának támo-

gatása. 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. 

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

társadalmi, kulturális sokszínűségének bemutatásával a földrajzoktatás segíti a kulturális 
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értékek megismerését, emellett hozzájárul a kulturális identitás tudatosításához, a kulturális ér-

tékeink és hagyományaink megőrzése iránti igény kialakításához. Az önállóan vagy csoporto-

san létrehozott produktumot (például modell, prezentáció) elváró feladatok hozzájárulnak a kre-

atív alkotás és önkifejezés képességének fejlődéséhez. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Modern földrajzoktatásunk révén 

napjaink társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatainak megismerése nagymértékben hoz-

zájárul a társadalmi-gazdasági élet eseményeiben történő eligazodáshoz, az aktív, kreatív, a kö-

rülményekhez rugalmasan alkalmazkodó állampolgárrá váláshoz. Az oktatás a modern gazda-

sági élet sikeres szereplőinek bemutatásával hozzájárul az innováció szerepének, a munkaerő-

piac igényeinek megismeréséhez, ez pedig hatással van a munkavállalói és a vállalkozói kom-

petencia fejlődésére. 

 

A 8. évfolyamon kiemelt feladat a Föld megismertetésén keresztül a földrajzi gondolkodás tu-

datos fejlesztése. Ehhez kapcsolódóan a témakörök feldolgozása során a tanuló: 

– megismeri hazánk és Európa, majd a távoli kontinensek legalapvetőbb természet- és tár-

sadalomföldrajzi jellemzőit, melynek során kialakul a Földről alkotott, a valóságot vissza-

tükröző 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. 

 

Ugyanígy minden témakör feldolgozásakor kiemelt figyelmet kell hogy kapjon a földrajzi tar-

talmú információszerzés és -feldolgozás, a digitáliseszköz-használat. Ennek megfelelően a ta-

nuló: 

– megadott szempontok alapján információkat gyűjt hagyományos és digitális információ-

forrásokból; 

– adatokat rendszerez és ábrázol digitális eszközök segítségével; 

– digitális eszközök segítségével bemutatja szűkebb és tágabb környezetének földrajzi jel-

lemzőit; 

– megadott szempontok alapján tájakkal, országokkal kapcsolatos földrajzi tartalmú szöve-

geket, képi információhordozókat dolgoz fel; 

– közvetlen környezetének földrajzi megismerésére terepvizsgálódást tervez és kivitelez. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Magyarország földrajza 27 

A Kárpát-medence térsége 9 

Összes óraszám: 36 
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TÉMAKÖR: Magyarország földrajza 

 ÓRASZÁM: 27 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– rendszerezi, csoportosítja és értékeli Magyarország és a Kárpát-medence térségének ter-

mészeti és társadalmi-gazdasági erőforrásait, illetve bemutatja a természeti és társadalmi 

adottságok szerepének, jelentőségének időbeli változásait, a területi fejlettség különbsé-

geit; 

– összehasonlít, illetve komplex módon, problémaközpontú megközelítéssel vizsgál pl. ha-

zai nagytájakat, tájakat, régiókat, településeket;  

– ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és lehetőségeit a földrajzi, 

környezeti eredetű problémák mérséklésében, megoldásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg, következ-

tetéseket von le; 

– következtet Magyarország és a Kárpát-medence térségében előforduló természeti és kör-

nyezeti veszélyek kialakulásának okaira, várható következményeire, térbeli jellemzőire; 

– elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek 

megismerése és megőrzése iránt;  

– híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;  

– reális alapokon nyugvó magyarság- és Európa-tudattal rendelkezik. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– Hazánk és a Kárpát-medence tájainak és régióinak feldolgozása során a térszemlélet, vala-

mint a hagyományos és digitális térképhasználat fejlesztése 

– Egy-egy kis- és középtáj vagy település komplex módon, több szempontú megközelítéssel 

történő vizsgálata során a problémamegoldó, valamint a rendszerben és összefüggések-

ben történő gondolkodás fejlesztése 

– A Magyarországgal kapcsolatos földrajzi ismeretek feldolgozása során az önálló és hiteles 

információszerzés, valamint a felelős véleményalkotás fejlesztése 

– Magyarország természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásainak, valamint környezeti jel-

lemzőinek Kárpát-medencei kitekintésben történő értelmezésével a Magyarországhoz és 

a magyarsághoz való kötődés elmélyítése 

– Véleményalkotás, logikus érvelés és vitában való részvétel képességének fejlesztése föld-

rajzi témájú szövegekben bemutatott hazai természeti, környezeti és társadalmi jelensé-

gekhez, folyamatokhoz, információkhoz kapcsolódóan 

– A szociális és vállalkozói kompetencia fejlesztése Magyarországgal kapcsolatos feladatok 

társakkal együttműködésben való megoldása, tudásmegosztás során 

– A kommunikációs és esztétikai kompetenciák fejlesztése Magyarország témakörben önál-

lóan készített prezentáció bemutatásával  
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– Következtetés a Magyarország területén előforduló környezeti és természeti veszélyek ki-

alakulásának okaira, várható következményeire, térbeli jellemzőire 

– Kárpát-medencei kitekintésben Magyarország természeti és társadalmi-gazdasági erőfor-

rásai, környezeti jellemzői 

– Magyarország természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőiből fakadó előnyei 

és hátrányai a fenntartható fejlődés jegyében 

– Egy kistáj, középtáj vagy település komplex és problémaközpontú vizsgálata 

– Magyarország nemzetközi gazdasági szerepének igazolása példák alapján 

– Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzőinek értékelő megközelítése és megoldási-fej-

lesztési javaslatok 

– Magyarország idegenforgalmi adottságai és a fenntarthatóság jegyében történő jövőbeli 

fejlesztése 

– A Magyarország területén előforduló környezeti és természeti veszélyek vizsgálata, to-

vábbá a társadalmi-gazdasági jellemzők értékelő megközelítéssel történő feldolgozása so-

rán a fenntartható fejlődés és környezettudatosság szemléletének fejlesztése 

FOGALMAK 

erőforrás, falu, folyószabályozás, folyó vízjárása, hungarikum, kontinentális éghajlat, köz-

igazgatás, medencejelleg, nemzetiség, öregedő társadalom, táj, talaj, tanya, természetes szapo-

rodás és fogyás, területi fejlettség-különbség, tranzitforgalom, város, világörökség 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

Nagytájak: Alföld, Dunántúli-dombvidék, Dunántúli-középhegység, Északi-középhegység, 

Kisalföld, Alpokalja 

Egyéb földrajzi helyszínek: Aggteleki-karszt, Badacsony, Bakony, Balaton-felvidék, Baradla-

barlang, Baranyai-dombság, Bodrogköz, Borsodi-medence, Börzsöny, Budai-hegység, Bükk, 

Bükk-fennsík, Csepel-sziget, Cserehát, Cserhát, Dráva menti síkság (Dráva-mellék), Duna–Ti-

sza köze, Dunakanyar, Gerecse, Hajdúság, Tokaj-Hegyalja, Hortobágy, Írott-kő, Jászság, Ké-

kes, Kiskunság, Körös–Maros köze, Kőszegi-hegység, Marcal-medence, Mátra, Mecsek, Me-

zőföld, Mohácsi-sziget, Móri-árok, Nagykunság, Nógrádi-medence, Nyírség, Őrség, Pesti-sík-

ság, Pilis, Belső-Somogy, Külső-Somogy, Soproni-hegység, Szigetköz, Szekszárdi-dombság, 

Szentendrei-sziget, Tapolcai-medence, Tihanyi-félsziget, Tiszántúl, Tolnai-dombság, Velen-

cei-hegység, Vértes, Villányi-hegység, Visegrádi-hegység, Zalai-dombság, Tokaji (Zempléni)-

hegység; 

Vízrajz: Balaton, Bodrog, Dráva, Duna, Fertő, Hernád, Hévízi-tó, Ipoly, Kis-Balaton, Körös, 

Maros, Mura, Rába, Sajó, Sió, Szamos, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, Tisza, Tisza-tó, Velencei-

tó, Zagyva, Zala; 

Magyarország nemzeti parkjai, világörökségi helyszínei, régiói, megyéi, megyeszékhelyei 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Hazánk és a Kárpát-medence tájainak és régióinak megadott szempontok alapján történő 

feldolgozása hagyományos és digitális térképek, internetről gyűjtött adatok felhasználásá-

val, kooperatív módszer alkalmazásával 

– A topográfiai ismeretek elmélyítése online topográfiai játékok segítségével 

– Prezentáció készítése egy kiválasztott tájról vagy településről 

– Természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági adatsorok rendszerezése, szemléletes ábrázo-

lása és az adatok értelmezése 

– Disputa a híradásokban megjelent hazai, természeti, környezeti és társadalmi-gazdasági 

jelenségekről, folyamatokról 
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– Nemzeti értékek, hungarikumok bemutatására iskolai kiállítás szervezése 

– Hazánk területén előforduló környezeti és természeti veszélyek kialakulását ábrázoló ké-

pekhez, rövidfilmekhez narráció készítése 

– Hazánk nemzetközi gazdasági szerepének igazolása a média és az internet segítségével 

– Interaktív termékbemutató összeállítása a magyar gazdaság nemzetközi jelentőségű ter-

mékeiből 

– Magyarország idegenforgalmi adottságainak és lehetőségeinek bemutatása képeslapok, 

tájfotók segítségével 

– Projektfeladat: akcióterv készítése természeti és társadalmi-gazdasági értékeink megőrzé-

sére  

– Magyarország szerepvállalásának ismertetése a nemzetközi környezetvédelmi programok-

ban, internetes források felhasználásával 

– Projektfeladat: plakát, szórólap készítése Magyarország idegenforgalmi értékeiről 

– Gondolattérkép készítése Magyarország és az Európai Unió kapcsolatáról 

– Turisztikai kiadványok, pl. szórólapok, tájékoztatók alapján Magyarország idegenforgalmi 

adottságainak feldolgozása kooperatív módszerek alkalmazásával 

– Projektfeladat: beszámoló készítése a saját település (vagy egy választott kistáj, középtáj) 

hagyományos és megújuló energiaforrásairól, az adott térségben a fenntarthatóságot 

szem előtt tartó törekvésekről 

TÉMAKÖR: A Kárpát-medence térsége 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

EREDMÉNYEK 

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

– rendszerezi, csoportosítja és értékeli Magyarország és a Kárpát-medence térségének ter-

mészeti és társadalmi-gazdasági erőforrásait, illetve bemutatja a természeti és társadalmi 

adottságok szerepének, jelentőségének időbeli változásait, a területi fejlettség különbsé-

geit; 

– példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre kiterjedő 

következményeit, megnevezi és ok-okozati összefüggéseiben bemutatja a globálissá váló 

környezeti problémákat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek 

megismerése és megőrzése iránt;  

– bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és a fejlettségbeli különbségek kialaku-

lásának okait és következményeit;  

– következtet Magyarország és a Kárpát-medence térségében előforduló természeti és kör-

nyezeti veszélyek kialakulásának okaira, várható következményeire, térbeli jellemzőire;  

– híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;  

– nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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– A térszemlélet fejlesztése Magyarország területének a Kárpát-medence egészében való 

földrajzi értelmezésével 

– A felelős, tényeken alapuló véleményalkotás képességének támogatása a Kárpát-medence 

térségében előforduló környezeti és természeti veszélyek kialakulásának példáján 

– Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése a medencejelleg közvetlen és közvetett 

földrajzi következményeinek felismerésével 

– A szociális kompetencia fejlesztése a Kárpát-medence népeinek, országainak együttműkö-

désében rejlő lehetőségek és korlátok felismerésével 

– A Kárpát-medence és környezete természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásainak rend-

szerezése, értékelése 

– Az egyes nagytájak, illetve régiók természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemző-

inek felismerése és összehasonlítása 

– A Kárpát-medence térségében előforduló környezeti és természeti veszélyek kialakulásá-

hoz vezető okok, összefüggések és következmények értelmezése 

– A Kárpát-medence idegenforgalmi adottságainak, az idegenforgalom jelentőségének érté-

kelése 

– A Kárpát-medence térségében meglévő területi fejlettségbeli különbségek okainak és kö-

vetkezményeinek feltárása 

– A medence mint társadalmi-gazdasági egység 

– Medencejelleg és következményei a Kárpát-medencében 

– A Kárpát-medence térségének nagytájai 

– Természeti erőforrások, táji és kulturális értékek a Kárpát-medence térségében 

FOGALMAK 

autonómia, éghajlatváltozás, erdőgazdálkodás, gazdasági átalakulás, húzóágazat, idegenforga-

lom, nemzeti kisebbség, népességvándorlási folyamatok, néprajzi csoport, néprajzi táj, tájhasz-

nálat, talajpusztulás 

TOPOGRÁFIAI FOGALMAK 

Tájak, történelmi és néprajzi tájnevek: Bécsi-medence, Burgenland (Őrvidék), Csallóköz, Dél-

vidék, Déli-Kárpátok, Erdély, Erdélyi-középhegység, Erdélyi-medence, Északkeleti-Kárpátok, 

Északnyugati-Kárpátok, Felvidék, Hargita, Kárpátalja, Kárpát-medence, Keleti-Kárpátok, Ma-

gas-Tátra, Székelyföld, Vajdaság, Vereckei-hágó; 

Városok: Arad, Beregszász, Csíkszereda, Eszék, Kassa, Kolozsvár, Marosvásárhely, Munkács, 

Nagyvárad, Pozsony, Révkomárom, Szabadka, Székelyudvarhely, Temesvár, Újvidék, Ungvár 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Élménybeszámoló készítése egy Kárpát-medencében tett kirándulásról 

– Tértágítás és térszűkítés, tájrendszerezés képek és térképrészletek alapján Magyarország 

és a Kárpát-medence viszonylatában 

– Fotógaléria összeállítása a Kárpát-medence tájainak és országainak bemutatására, narrá-

ció elkészítése pármunkában 

– A térségben előforduló környezeti és természeti veszélyek bemutatása irányított eset-

elemzéssel  

– A medencejelleg következményeinek feltárása logikai lánc alkotásával 
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– A térség erőforrásainak rendszerezése táblázatban, időbeli változásának bemutatása diag-

ramon 

– Az egyes nagytájak természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőinek felisme-

rése játékos formában képek, fotómontázs, irodalmi részlet, lényegkiemelő tanulói rajz 

stb. alapján  

– Projektfeladat: utazási kiállítás tervezése a Kárpát-medence természeti és kulturális érté-

keinek bemutatására 

– Kooperatív módszerek alkalmazásával adatgyűjtés, -rendszerezés és -bemutatás a Kárpát-

medence térségének társadalmi-gazdasági folyamatiról, a területi fejlettség különbségei-

ről 

– Projektfeladat: Kárpát-medence modelljének elkészítése pl. homokasztalon  

– Projektfeladat: egy Kárpát-medencei osztálykirándulás útvonalának és programtervének 

kidolgozása  

Minimum követelmények 

A tanuló tudja bemutatni a Kárpát-medence és hazánk földrajzi környezetének természeti és 

társadalmi-gazdasági jellemzőit megadott szempontok alapján. Tudja ismertetni a Kárpát-me-

dence és hazánk tájainak természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőit különböző térképi in-

formációk felhasználásával. Ismerje fel a természeti adottságok szerepét, hatását az egyes tér-

ségek gazdasági életében. Ismerje hazánk környezeti értékeit. Legyen képes önálló információ-

gyűjtésre a megadott szempontok szerint különböző földrajzi-környezetvédelmi tartalmú infor-

mációhordozókból, és tudja feldolgozni ezeket tanári irányítással. Tudja megmutatni térképen 

és felismerni kontúrtérképen a topográfiai fogalmakat. Tudja meghatározni és megfogalmazni 

földrajzi fekvésüket, kapcsoljon hozzájuk tartalmi jellemzőket. 
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Angol nyelv 8. évfolyam 

Élő idegen nyelv - Helyi tanterv 

Célok és feladatok 
 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanuló nyelvi cselekvőképességének fejlesz-

tése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni kommunikációs céljait el-

érni, saját gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven is-

mereteket 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 elképze-

léseit 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 meg-

felelő órai tevékenységek jellemezzék ezt a szakaszt is. Az 5. évfolyamtól változatlanul az ide-

gen nyelvi kommunikációra történő felkészülés áll a középpontban, ezt tanórán kívüli felada-

tokkal, tevékenységekkel és az ezekben történő részvételre való biztatással kell segíteni.  

 

A négyéves nevelési-oktatási szakasz egyik fő célja a megelőző szakaszban kialakított nyelvta-

nulási motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre hangsúlyosabbá válik, hogy a ta-

nuló 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 szakasz-

ban 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 ta-

nulás módszereinek megismerésére, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 

megteremtésére. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunkák, amelyek fej-

lesztik a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást. Szükséges, hogy a tanulók a digitális 

tartalmak felhasználásához útbaigazítást kapjanak. A nyelvórai és otthon elvégzendő tevé-

kenységeken keresztül a tanuló váljon képessé arra, hogy digitális eszközökön és csatornákon 

keresztül is megértse az ismert témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket. Tudjon szö-

veget alkotni szóban és írásban, valamint célnyelven beszélgetni az ismert nyelvi eszközök se-

gítségével. Az egyéni tanulási különbségek kiegyenlítése miatt pedig szakmai szempontból ja-

vasolt, hogy az iskolai oktatásban a nyelvtanulás továbbra is csoportbontásban történhessen. 
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Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái:  

Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult elemek fel-

idézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a nyelvtanu-

lási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak eseté-

ben is. Megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szüksé-

gességét, 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 te-

szi.  

 

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. Ké-

pekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véle-

ményt 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 megfele-

lően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az ide-

gen 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 logi-

kusan 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 cso-

portban 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, kultú-

rájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 
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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 fog-

lalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tar-

talmakat. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák:  

A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésé-

vel valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos 

és digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről be-

számol és mindezek felkészítik a munkavállalásra.  

 

Módszerek 

Az idegennyelv-oktatás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan élet-

korának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben személyisége fej-

lődik, és a nyelvet eszközként, hatékonyan használja. A nyelvi tartalmak és eszközök átadása 

szövegösszefüggésbe ágyazottan, konkrét beszédhelyzetekben, akár képekkel vagy nonverbá-

lis 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, informá-

ciógyűjtés 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 fej-

leszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket. A kezdeti szakasz döntő mértékben szóbeli nyelv-

használatával ellentétben, a 8. osztályban egyre hangsúlyosabbá válik az írásbeli kommuniká-

ció is. Az olvasott szövegértés és az írásbeli szövegalkotás készségeinek ebben az időszakban 

elkezdett tudatos fejlesztése eredményeként a nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló szó-

ban 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 ta-

nulót 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 
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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 ese-

tén is. A kerettantervben megfogalmazott, témákhoz kapcsolódó javasolt tevékenységek (ide-

gen 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, ér-

deklődőbbé 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. 

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, vala-

mint 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 erő-

södjön, nyitott és motivált maradjon alapkészségeinek fejlesztésére és az újabb nyelvtanulási 

stratégiák elsajátítására.  A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, szívesen hasz-

nálja 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 szem-

pontból is illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tan-

anyag nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szem-

pontjából meghatározó. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket meg-

értse, illetve az azokban szereplő nyelvi és egyéb információkat fel tudja használni saját tanu-

lási céljainak megvalósítására támaszkodva az anyanyelvén vagy egyéb tanulásterületen meg-

szerzett tudására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, me-

lyek a tananyagokban nem különálló egységekként, hanem mindig szövegösszefüggésbe 

ágyazva kell, hogy megjelenjenek. 

 

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 terüle-
teken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő 
hagyományos és digitális nyelvtanulási forrásokat használ (pl. internet, mobilalkalmazások), 
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kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, főként ismerős, minden-
napi helyzetekben történő kommunikációra, közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosz-
tásra. Egyre inkább érti a nyelvtanulás, illetve a nyelvtudás fontosságát.  
 

A 8. 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 kapcso-

lódó hangzószövegekben megjelenő információkat; 

− kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és azo-

kat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfele-

lően, 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 mini-

mumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben tá-

masztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a 

NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gya-

korlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referen-

ciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott téma-

körök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként meghatá-

rozott nyelvi szintek a következők: 

 
 

 
1-4. évfolyam, 
minimumszint 

8. évfolyam, 
minimumszint 

12. évfolyam, 
minimumszint 

Első idegen nyelv 
KER-szintben nem 

mérhető 
A2 B1 

Második idegen nyelv – – A2 
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A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva ha-
tározza 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. évfo-
lyam 

6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen 
nyelv 

KER-szintben 
nem mér-

hető 
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 Revi-
sed Edition 

Get To The 
Top 2 Revi-
sed Edition 

Get To The 
Top 3 Revi-
sed Edition 

Get To The 
Top 3-4 Re-
vised Edi-

tion 

KER szint A1- A1 A1.2 A2.1 A2.2 

 
A 8. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra/év, 3 óra/hét 
Használt tankönyv: Get to the Top 3-4 Revised Edition 
 

8. 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 8. év-

folyamon tovább folytatódik a nyelvi ismeretek és a szókincs bővítése, valamint a nyelvtani 

ismeretek funkcionális szemléletű elsajátítása. A szakasz végére a tanuló az ismert nyelvi esz-

közök segítségével többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát alapvető helyzetekben, 

akár telefonon vagy digitális csatornákon is. Felhasználja a tanult nyelvi elemeket és kommu-

nikációs stratégiákat egyéni írásbeli és szóbeli közléseiben, valamint közvetíteni is tud az élő 

idegen nyelven. 
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Az angol nyelv tanításának egy lényeges területe a 8. évfolyamon a szövegértés további fej-

lesztése, az autentikus szövegekkel való munka tudatosítása. A szókincs és a nyelvtani ismere-

tek 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 nyelvhasz-

nálati stratégiák és azok tudatos használata tovább segítik a nyelvtanulót az önálló nyelvtanu-

lóvá válásban és képessé teszik őt arra, hogy mindezeket más tanulási területeken is alkal-

mazza 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 visz-

szajelzések 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 kö-

rülvevő világhoz, mindennapjaihoz, érdeklődéséhez és igényeihez. A feldolgozásra kerülő té-

mák gyakran összhangban állnak más tanulási területek tartalmaival, és lehetővé teszik a 

nyelvtanuló számára, hogy a nyelv eszközével alaposabban és árnyaltabban ismerje meg szű-

kebb és tágabb környezetét, bevonva a digitális eszközöket és mobilalkalmazásokat is. A té-

makörök feldolgozása során építeni kell a nyelvtanuló előzetes nyelvi tudására, a világról meg-

szerzett ismereteire, valamint a más tantárgyakból megszerzett ismeretekre. Ezek elmélyíté-

sét segítik, ha a tanulók többször találkoznak angol nyelvű hírekkel, dokumentumfilmekkel, 

olyan beszámolókkal, melyek magyar híreket angol nyelven közvetítenek, vagy amelyek angol 

nyelven Magyarország országismereti jellemzőivel foglalkoznak. A tartalmak meghatározásá-

nál, illetve a témakörök feldolgozásánál figyelembe kell venni a 8. évfolyamon idegen nyelvet 

tanulóknál egyre inkább megmutatkozó egyéni különbségeket is. Fokozott erőfeszítésre van 

szükség itt azért, hogy a nyelvtanulási motiváció a továbbtanulás, illetve pályaválasztás irány-

ától 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 érdeklődésé-

hez illeszkedő nyelvórán túli feladatokkal érhető el.  

Mivel a kereszttantervi tartalmak igazodnak a 8. 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 
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nyelvtudását művelődésre, információ-és ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, kapcsolattar-

tásra, kapcsolatok építésére, illetve szórakozásra használni. Osztálytermi helyzeteken kívüli, 

életszerű szituációk eljátszása (pl. közélet, szórakozás, interkulturális és országismereti téma-

körökben), valamint ismeretszerzés, tudásmegosztás céljából készített projektek segíthetik e 

cél megvalósítását. Ebben a szakaszban a nyelvtanulási stratégiák köre is bővül, így a nyelvta-

nuló arra is képessé válik, hogy valós nyelvtudását egyre inkább önállóan is fejlessze mind ha-

gyományos, mind digitális csatornákon keresztül.  

A nevelési-oktatási szakasz célja, tehát, hogy a tanuló a 8. évfolyam végére elérje a KER szerinti 

A2.2 nyelvi szintet. 

Nyelvi funkciók a 8. 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…)  

— képesség kifejezése (Can you speak French? Are you able to ride a horse? I can un-

derstand French. I am unable to ride a horse.) 

— szükségesség kifejezése (Do I have to ...? Do I need to …?  You must … We have to 

…)  

— lehetőség kifejezése (It may rain. She might visit us.)  

— ígéret kifejezése (Will you help me? Don’t worry, I will. I promise …) 

— 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 …) 
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— 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 ki-

fejezése (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 eno-

ugh. 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 …) 

— bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Do you think they will come? They will pro-

bably come.) 

Nyelvi elemek, struktúrák a 8. 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?)  

− jövő idejűség kifejezése: ’will’ (When will you be fourteen? I’ll help you.) 

− felszólító mód: Egyes/Többesszám 1. személy (Let’s go.) 

− birtoklás: birtokos névmások (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs) 

− időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one month.) 

− időbeli viszonyok: ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it.  He has not finished it 

yet. She has just entered the room.) 

− modalitás: engedélykérés ’could’, ’may’ segédigékkel (Can/could/may I join you?) 

− modalitás: tanácsadás ’should/shouldn’t’ segédigével (You should ask her.) 

− modalitás: kötelezettség kifejezése ’have to’ segédigével (Did you have to be there?) 

− modalitás: tiltás kifejezése ’mustn’t’ segédigével (You mustn’t smoke here.) 

− szövegösszetartó eszközök: további kötőszavak (e.g. however)  

− feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains.) 

− szenvedő szerkezet 
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− függő beszéd kifejezése jelen időben (He says he is tired., I don’t know where he lives., 

Tell him to stop it.) 

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 8 

Osztálytermi témák és szituációk – Topics concerning classroom ac-
tivities 

12 

Kereszttantervi témák és szituációk – Cross-curricular topics and ac-
tivities 

8 

Célnyelvi vonatkozások – English and language learning  8 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk – Intercultural to-
pics 

13 

Aktuális témák – Current topics 8 

Szórakozás - Entertainment 9 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás – Gaining and sharing knowledge 11 

A szabadon felhasználható órakeretben (10%): 

– Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajá-

tosságokkal 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 szöveg-

értés (autentikus szövegek, mesék, történetek, rövidített ol-

vasmányok, magazinok, hanganyagok, filmek, videók), be-

szédkészség (társalgási témák, párbeszédek, játékok); 

– Gyakorlás az országos idegen nyelvi mérésre. 

 

Összes óraszám: 108 
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Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes, közvetlen környezeti és ter-
mészeti témák és szituációk 

Magyar nyelv és irodalom: 
a család, lakóhelyem, barátok 
Etika: 
a család, barátság 
Matematika: 
tőszámnevek, halmazok, a logikai érték 
Természetismeret: 
táplálékaink, háztáji állatok és élőhelyük, ház-
táji növények és gyümölcsök 

Közéleti témák és szituációk Magyar nyelvi és irodalom: 
a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, 
a közélet színterei, tájékoztató jellegű olvas-
mányok, közművelődés 
Etika: 
etikus magatartás közművelődési intézmé-
nyekben, szokások 
Történelem: múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 
az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi hely-
zetek 
Etika: 
osztálytársak és barátság 
Természetismeret: 
bármely téma projektben való feldolgozása 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos pro-
jektfeladatok 

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: 
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az időjárás 
Rajz és vizuális kultúra: 
az időjárás megjelenítése 

Szórakozás és játékos tanulás Testnevelés: 
mozgásos játékok, sportok, 
egészséges életmód 
Természetismeret: 
egészségvédelem 
Ének-zene: 
célnyelvi gyermekdalok 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos pro-
jektfeladatok 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák részletes kifejtése 

TÉMAKÖR: Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk - Personal to-

pics and topics concerning immediate environment and nature 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 31 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ismerő-

sök (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: hob-

bies 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: social re-

lations 

− 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: ter-

mészetvédelem (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 
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o tágabb rokoni kapcsolatrendszer, családi ünnepek, szomszédi kapcsolatok  

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

− Projektmunka csoportban 

o üres lakás berendezése és bemutatása  

− csoportos projekt: (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

o lakóhelyünkön, otthonunkban 

o az iskolában 

o városunkban 

o okos eszközökkel 

− szóbeli mini-prezentáció:  

o a mai és a régmúlt mindennapi életének összehasonlítása 

− Internetes kutatás 

o környezetszennyezési problémák 

o időjárás okozta katasztrófák 

− 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: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a közigaz-

gatás és szolgáltatások résztvevői (members of the public sector and civil service), tou-

rists, 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 tic-

kets, 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: köz-

igazgatás, 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 
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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, hazánk múltja 

− Kiselőadás, internetes kutatómunka 

o a célnyelvi országok rövid bemutatása   

− Vitafórum  

o városi és vidéki élet 

− 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: 12 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 ac-

tivities), 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 sub-

jects, knowledge, language learning targets, professional orientation 
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− 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 

o iskolánk története, hagyományai, osztályunk 

- Projektmunka csoportban (fordított tanóra) 

o egy tanóra megtervezése 

- Internetes kutatás 

o iskolai szokások, időbeosztás és szabályok országonként  

- Scrapbook/poszter készítése 

o mit szerettem az iskolánkban legjobban 

o iskolai kirándulásaink 

o kedvenc iskolai tantermem bemutatása  

o saját szerepem az osztályban 

- kérdőív készítése:  

o Milyen az ideális nyelvtanár? 

o Milyen iskolában szeretnék továbbtanulni?  

- 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 

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, életkorá-

nak 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  
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o egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet 

o célnyelven rövid történet, mese, vers, dal írása 

o egy angol király élete 

o Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

− Egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése (pl. Robinson Crusoe, David 

Copperfield) 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások - English and language learning 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 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) 

− filmnézés a célnyelven   

o írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan össze-

fűzve 

o a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése  

o keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

− egy irodalmi mű feldolgozása, bemutatása 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák - Intercultural topics 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek 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 ku-

tatómunka 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 viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés) 

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 

− Csoportos játék: 

o Ki tud többet az Amerikai Egyesült Államokról – jellemző adatok, alapvető tud-

nivalók 

− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról  

− Jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

o pl. Christmas Party 

o pl. Valentines Day 

TÉMAKÖR: Aktuális témák - Current topics 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és ese-

ményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és esemé-

nyek értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− ismert hírek angol nyelvű változatának olvasása, meghallgatása, megtekintése (TV hír-

adó) 

− Szalagcímek és újságcikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő té-

mákban  

− Projektmunka 

o iskolai híradó, híradó, időjárásjelentés készítése a célnyelven 

− Szerepjáték 

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 
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− Egy saját kulturális élmény bemutatása 

TÉMAKÖR: Szórakozás - Entertainment 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 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 szórako-

zás és játékos nyelvtanulás céljára 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Egyéni projektmunka és bemutató 

o saját szórakozási szokások  

o szórakozási szokások a tanulócsoporton belül  

o kedvenc kulturális élményem  

− Egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek 

stb.) 

− Dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 
− 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 

  



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

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

 

A használt tananyag sajátos kommunikációs eszközei, fogalomkörei, valamint a tanulói te-
vékenységek 

Kommunikációs eszközök, 
helyzetek és szándékok 

Fogalomkörök, 
nyelvtani szerkezetek 

Tanulói tevékenységek 

Expressing personal attitude; 
Talking about pasr experience; 
Connecting past to the present; 
Expressing the length of a past 
action; 
Describing the consequences of 
a past action; 
Exclaining in joy & surprise; 
Reporting on sports events; 
Telling the news;  

Időbeli viszonyok 
- Present Perfect Simple 
- Clauses of result 

Poszter vagy plakátkészí-
tés; 
Adatgyűjtés kiváló sport-
eredményekről; 
Fogalmazás-, újságcikk 
írás; 
Tornagyakorlat összeállí-
tása, vezénylése; 
Levélírás; 

Means of expressing emotions; 
- surprise 
- confirmation 
- disagreement; 
Exchanging opinions; 

Térbeli viszonyok 
- Past Perfect Simple 
- Prepositions of time 
- Prepositions of place 
- prepositions of movement 

Történetírás  

Means of social interaction; 
- asking a favour; 
- telephoning, understanding 
messages; leaving a message on 
the answer phone; 
- asking for permission; 
Expressing obligation, prohib-
tion, necessity & unnecessity; 
Drawing conclusions; 
Expressing ability in the past, 
present & future; 
Expressing possibility in the 
present & the future;  
Asking for opinion; 
Expressing objectives & argu-
ments; 

Logikai viszonyok 
- can, could, may, will, 
would 
- must, have to, need to, 
can’t 
- could, may, might 
- must, can’t 
- Full Infinitive 
- Bare Infinitive 
- ’-ing’ forms  

Sms-írás; 
Email írás; 
Párbeszéd jelekkel; 
Önálló szövegfeldolgozás; 
Essay írása; 

Means of exchanging informa-
tion; 
Comparing geographical sites; 
Expressing disappointment; 
Invitations; 
Organising & discussing prog-
rams; 
Writing an article in the paper; 
Making a report as a reporter & 
the interviewee; 

Minőségi viszonyok 
- The definite article 
- so, neither, too, either 
- The Passive Voice: 
  Present & Past Passive  

Baráti levél írása; 
Önálló szövegfeldolgozás; 
Prezentáció készítése a 
védett fajokról; 
Adatgyűjtés híres hajó-
roncsokról; 
Katasztrófák IKT-s eszkö-
zökkel 
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Means of social interaction; 
Confirmation, certainty; 
Describing an accident; 
Asking for & giving advice; 
Expressing wishes; 
Making a formal telephone 
calll; 

Birtoklás 
- Subject - object questions 
- Negative questions 
- Reflexive pronouns 
- Conditional sentences 
Type 2 
- Expessing wishes 

Önálló szövegfeldolgozás; 
Elsősegélynyújtási szabá-
lyok; 
Szöveghallgatás; 
Tanácskérő levél írása; 
Hivatalos levél írása; 

Means of social interaction; 
Forwarding information; 
Quoting someone’s words; 
Forwarding orders, requests & 
questions; 
Expressing measurements; 

Cselekvés, történés, létezés 
- Reported statements 
- Reported questions 
- Reported requests / com-
mands 

Önálló szövegfeldolgozás; 
Csodabogarak a világhá-
lón (adatgyűjtés); 
’Ez történt’ – elmesélése 
függő beszéddel; 
Kérdőív összeállítása; 
Fogalmazás: egy neveze-
tes esemény (fesztivál) le-
írása; 

 
Értékelési rendszer 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartal-
mazza. 
Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire az 5. osztály végén: a tanuló legyen 
képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészsé-
get 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: 
– Saját magam bemutatása (személyes adatok, család, barátok, hobbi, külső-belső tulaj-

donságok) 

– Aktív élet (sportok, egészséges életmód, tanulás és munka, aktív tevékenységek) 

– Tudomány és fantasztikum (babonák, feltételezések, idegen civilizációk, bűnügyek, tu-

dományos és hihetetlen történetek) 

– A kommunikáció és az infokommunikációs eszközök 

– Természet és környezet (természeti katasztrófák, környezetvédelem, növények és álla-

tok, vizek és szárazföldek) 

– Vészhelyzetek (sérülések, betegségek, sürgősségi ellátás, orvosnál, testi-lelki problé-

mák, jótékonyság és segítségadás) 

– Életesemények, ünnepek 

– Szolgáltatások (posta, vásárlás) 

Nyelvi elemek: 
– Igeidők: Egyszerű jelen, Folyamatos jelen, Befejezett jelen, Egyszerű múlt, Folyamatos 

múlt, Egyszerű jövő 

– Segédigék: can/can’t, be able to, could/coulnd’t, must/mustn’t, have to, may, might, 

should/shouldn’t, would 

– A határozott névelő használata (the) 

– Utókérdés 

– Infinitive/Gerund 

– All/both/neither/none/either 

– So/neither 

– 2. típusú feltételes mondatok 

– Szenvedő szerkezet (Passive Voice) 

– Függő beszéd (Reported Speech) 

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 lé-

nyegét 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,  
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− kérdéseket tesz fel,  

− eseményeket mesél el;  

− megértési probléma esetén segítséget kér;  

− részt vesz egyszerű párbeszédben,  

− beszélgetést kezdeményez, befejez. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas;  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt meg-

talál;  

− 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 megfo-

galmazott szövegben kikövetkezteti. 

Íráskészség 

A tanuló  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;  

− egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;  

− egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz;  

− ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír. 
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Ének-zene 8. 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 továbbfej-
lesztésében. 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 je-
lenik 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 anya-
nyelv 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 esz-
köz a ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés mint verbális kommunikáció, 
valamint a saját, alkotó gondolatokat kifejező improvizáció. A kommunikációs készségek mé-
lyüléséhez 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 minden-
napjaihoz, 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, alkalmazá-
sok 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 vé-
leményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való figyelése 
a különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja. 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az önki-
fejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos nyelvként 
ismeri fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az improvizáció 
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adta lehetőségeket is. Ezen kívül különböző kultúrák zenéjével való ismerkedés és azok társa-
dalmi 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 sajátossá-
gokhoz igazodó gazdag motivációs tárháza. 
Az ének-zene órák fontos célja a komplex élményátadás, mely a tanulót különféle tevékeny-
ségeken 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 környe-
zetre 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 társa-
dalmi 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 réteg-
műfajok 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 formá-
kat, melyek segítenek a remekművek közelébe jutni. 
Dalkincsük folyamatosan bővül a magyar és más népek dalaival, ez által fejlődik stílusos, kife-
jező 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 zenetörté-
neti 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 kapcsola-
tot a zeneművek által közvetített érzelmi – intellektuális élethelyzetek és a sajátja között! 

A szabad órakeret lehetőséget ad a tanárnak az értékválasztásra kedvelt dalaiból, illetve a kü-
lönböző médiumok által közvetített sokféle zenéből, napjaink szerteágazó rétegműfajaiból.  

A tantárgy alapóraszáma két évfolyamon: 72 óra 
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8. 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  2 óra 

Összesen : 34 óra 

 
 
TÉMAKÖR: 

Zeneművek/ Énekes anyag 
Magyar népdalok 

14 óra A bolhási kertek alatt; A csitári hegyek 
alatt; Az igaz Messiás; Béreslegény; Búj-
dosik az árva madár; Elindultam szép ha-
zámból; Elmegyek, elmegyek; Erdő mel-
lett estvéledtem; Gerencséri utca; Hej, 
haj Boldizsár – cigány népdal; Kőmíves 
Kelemen balladája; Röpülj, páva  

Műzenei szemelvények 
 

 Aranyosom – lengyel népdal; Enni, inni 
van csak kedvem – szlovák népdal; Régi 
mesékre – ír népdal; Nyírfácska - orosz 
népdal; Ismeretlen szerző: Az erdőn már 
a rügy fakad – Tavaszköszöntő, a rene-
szánsz mű dallama; Bárdos Lajos: Csön-
des kánon (Raics István); Gaudeamus igi-
tur (két szólam); W. A. Mozart: Ó, felvir-
radt a szép óra; Gebhardi – Kerényi 
György: Glória szálljon – kánon; Nobody 
knows – spirituálé (két szólam)  

Dalok alkalmakra, keresztény ünne-
pekre, jeles napokra  
 

 Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj; Kossuth 
Lajos azt üzente; Fónagy József – Arany 
János: Süvegemen nemzetiszín rózsa; Ma 
van húsvét napja  

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 emlékezet-

ből 



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

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

 

− 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 előadá-

sokból  

− Megzenésített versek előadása tanár, hangszeren játszó osztálytárs által megszólalta-

tott hangszerkísérettel 

− Dalok előadása a hozzájuk kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és hangszerkísé-

rettel 

− 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  W. A. Mozart: A-dúr klarinétkvintett lassú 
tétele 
Fréderic Chopin: g-moll mazurka 
Liszt Ferenc: Mazeppa – részletek; XV. Ma-
gyar rapszódia 
Felix Mendelssohn: e-moll hegedűverseny I. 
tétel - részlet 
Antonin Dvořak: IX. Új világ szimfónia – IV. 
tétel (részlet) 
Giuseppe Verdi: Aida – Bevonulási induló; 
Nabucco – Szabadság kórus 
Georges Bizet: Carmen – Torreádor dal 
Erkel Ferenc: Bánk bán – Keserű bordal;  Ha-
zám, hazám 
Johannes Brahms: Akadémiai ünnepi nyitány 
– részlet 
Robert Schumann: Gyermekjelenetek – Ál-
modozás 
Richard Wagner: Tannhäuser - Nászinduló 
Pjotr Iljics Csajkovszkij: IV. szimfónia IV. tétel 
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Claude Debussy: Gyermekkuckó - Néger 
baba tánca 
Igor Stravinsky: Petruska – Orosz tánc 
Bartók Béla: Négy szlovák népdal;  Allegro 
Barbaro;  Concerto: IV. tétel Intermezzo In-
terrotto 
Kodály Zoltán: Székelyfonó – Rossz feleség 
ballada, El kéne indulni  Fölszállott a páva – 
részletek a variációkból 
Kodály Zoltán- Weöres Sándor: Öregek, Esti 
dal 
Carl Orff: Carmina Burana – Ó, Fortuna 
Krzysztof Penderecki: Hirosima emlékezete 
George Gerschwin: Porgy és Bess – Porgy 
dala (Az ínség nálam a vagyon...) 
Jazz standard-ek 
Új Pátria sorozat – Utolsó Óra (autentikus 
felvételek). 
Népzenei revival legjobb felvételei  

ISMERETEK  

− Ismeri a zenetörténeti korszakok legfontosabb ismertetőjegyeit, történelmi és kulturá-

lis hátterüket 

− Azonosítani tudja az  egyes korszakokhoz tartozó zenei műfajokat, jellemzőiket, hang-

szerelési 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 talál-

kozás 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, ver-
senymű, 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 
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− Zeneművek zenetörténeti rendszerezése 

− Koncertfilm megtekintése 

− Kiállítás megszervezése híres magyar zeneszerzőkről, zenekarokról, előadóművészek-
ről, zeneművekről, koncerthelyszínekről 

− A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése 

− Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről, zene-
művészekről 

− Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről 

− Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók, ani-
mációk, 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 

− Minden, korábban tanult ritmikai ismeret gyakorlása, alkalmazása változatos formák-

ban 

− Alkotó készség: 3/8 és 6/8, valamint a felütés alkalmazása improvizáció során 

− Részvétel közös kreatív zenélési formákban, a zeneművek befogadásának előkészíté-

séhez 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 
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− Az énekelt és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése, meg-

nevezése 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 in-

tonációs 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 felhasználásá-
val 

− A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalma-
zása a hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és meghallásának gya-
korlására 

− TÉMAKÖR: 

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 értelme-

zése 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 zene-

hallgatási anyaghoz kapcsolódóan 

FOGALMAK  
Minden korábbian szereplő fogalom. Továbbá: G-dúr, é-moll, F-dúr, d-moll 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  
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− 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 felhasz-
nálásával 

− 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, fu-

rulya, 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 

  



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

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

 

Vizuális kultúra 8. évfolyam 

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

vizuálisan értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti alkotá-

sok átélésében és értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos alakításá-

ban. 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 lét-

rehozott legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk hagyomá-

nyos tárgykultúráját és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók érzelmi 

fejlesztésében, mely az őket körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk kialakításá-

nak 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 érdeklő-

dés  a vizuális jellegű művészetek iránt. Váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az őket kö-

rülvevő 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 kép-

zőművészet részterület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó kép-

alkotással, illetve befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az ember 

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

ran kép és szöveg egységében megjelenő, eleve kommunikációs célú képalkotással foglalkozik. 

E részterületek tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de minden iskolaszakaszban jelen van-

nak a tantervi követelményekben. A Nat alapelvei alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakor-

latközpontúsága a vizuális megismerés, a közvetlen tapasztalatszerzés, az elemző-szintetizáló 

gondolkodás egységében értelmezendő, és a tanulók ténylegesen megvalósuló alkotó munká-

ját szolgálja.  

A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfe-

lelő 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 mó-

dok alkalmazása, a vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás szabad-

ságának a kialakítása. Mindez segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy mennyiségű vi-

zuális 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, il-

letve az épített környezet és a tárgyi világnak a vizsgálata, valamint a környezetalakítás tuda-

tosságának fejlesztése.  
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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 tel-

jesedhet 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 ta-

nulók önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása, 

amelynek az önálló és a társakkal együttműködő gyakorlati feladatmegoldásokban kell meg-

jelennie és működnie a tanulók fejlesztése során. A vizuális nevelés a tanulók személyiségfej-

lesztésének rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre jellemző al-

kotva tanulás érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket, valamint önma-

gukkal szembeni igényességet kialakító hatása működik.  

A vizuális kultúra tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben meg-

fogalmazott kulcskompetenciákat: 

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

alitás, 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 gon-

dolkodás ugyanakkor nemcsak az információszerzést, hanem az információk feldolgozását és 

a gondolkodási folyamatokat is ösztönözheti (például gondolattérkép, modellalkotás), segít-

séget 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 megismer-

jék és használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.  A digitáli-

seszköz-használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást gyakorol 

a kommunikáció domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs formák értel-

mezése, értő és felelős használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében fejleszthető leg-

inkább – a mindennapi életben és a munka világában is elengedhetetlen. A vizuális kultúra a 

művészeti nevelés olyan átfogó megközelítésére törekszik, melynek keretében sokféle önkife-

jezési forma (vizuális megjelenítés, beszéd, mozgás) gyakorlására van mód, ami a kommuni-

kációs 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 digi-

tális médiumok használatát, mind a közlés, mind a befogadás képességeinek fejlesztésével. A 

kreatív feladatmegoldás érdekében a tanulók digitálisan hozzáférhető információkat gyűjte-

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



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

 Helyi tanterv 5-8. évfolyam  

 

 

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 lát-

ható fejlődési iránya miatt legfontosabb éppen a változásokra reagálni tudó tanulói személyi-

ség fejlesztése.  

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

ális 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 gondolko-

dást 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 kifeje-

zési 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 tevékeny-

ségi formák nagyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek kifejezéséhez, felis-

meréséhez és szabályozásához kapcsolódó készségek gyakorlása ugyanakkor szerepet játszik 

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

dás fejlesztésének – lehetősége, hogy csoportos együttműködésben valósuljon meg, azaz a 

feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle tudás megjelenítésével, mindenki közreműkö-

désével 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 megol-

dás 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 el-

foglalt helyének hangsúlyozása. Cél, hogy kontextusba helyezze a művészettörténeti változá-

sokat, különös tekintettel kulturális örökségünk jelentőségére, ugyanakkor a tantárgy feladata 

a kortárs kulturális jelenségek értelmezése is. A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az isko-

lában 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 mű-

ködik. A kreatív gazdaság a világ leggyorsabban fejlődő ága, hisz a mindennapos kihívásokkal 

szemben mindig új megoldásokra van szükség. A vizuális kultúra tantárgy az alkotó feladatai-

ban olyan megoldásra váró problémákat tud meghatározni, amelyek kreatív megoldásokra 

várnak, a megoldások pedig produktum formájában is bemutatásra kerülnek. 
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Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy leginkább 

a személyiségfejlesztésben betöltött feladata miatt képes a munkavállalói és vállalkozói kom-

petenciák fejlesztésére. A kreatív feladatmegoldás megköveteli az adott helyzet rugalmas ke-

zelését, az innovatív ötletek, új megoldások megtalálását, a megoldás érdekében a helyzetek 

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

feladatmegoldások (például projektfeladatok) esetében a tanuló kipróbálhat ugyanakkor 

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

 

A köznevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen, 

általánosan alapozó, vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű feladatá-

nak.  

A kerettanterv segíti e célok megvalósítását, adott iskolaszakaszokra és ciklusokra kije-

lölve a legfontosabb fejlesztési feladatokat, a tanterv témaköreire reflektáló tanári szabadság 

figyelembevételével. A kerettanterv fő tematikai egységei, témakörei a – vizuális kultúra rész-

területein alapuló – Nat-ban foglalt fő témakörök további részletezéseként alakultak ki. Min-

den témakör tartalmazza a megvalósításhoz szükséges óraszámajánlást, támaszkodik a Nat 

megadott tanulási eredményekre, és minden témakör fejlesztési feladatok és ismeretek, mi-

nimális fogalomkészlet megadásával konkretizálja az adott tanítási egység elvárható követel-

ményeit. A tematikai egységek és meghatározott fejlesztési feladatok és ismeretek nem jelöl-

nek 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 keret-

tantervi fejlesztési feladatok értelmezését ugyanakkor példák segítik, amelyek az adott köve-

telmény pontosabb értelmezéséhez adnak ötleteket, illetve inspirálják a helyi tanterv vagy 

tanmenet tervezését. Egy-egy témakörnél megjelenő fogalmak iskolai feldolgozása természe-

tesen az adott témakör fejlesztési feladataival összekapcsolva értelmezendő. Minden fejlesz-

tési szakaszban és minden témakör esetében csak a belépő új fogalmak jelennek meg, de a 

már bevezetett fogalmakhoz kapcsolódó tudás elmélyítése és további felhasználása érdeké-

ben 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, következte-
téseiket az életkoruknak megfelelő szinten használják fel alkotó munkájukban. Az ebben az 
életkorban felerősödő mérlegelő gondolkodást, továbbá a személyes vélemények megjelení-
tését a vizuális kultúra tantárgy minden részterületén érdemes érvényesíteni. Itt jelenik meg 
a vizuális nevelés értékközvetítő és értékteremtő hatásának személyiségformáló ereje. A vizu-
ális 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 kamasz-
korú tanulók szívesen versengenek egymással, kortársaik véleménye, elismerése látszólag 
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fontosabb a szülők és pedagógusok elismerésénél, ezért a tárgy műveltségi anyagának elsajá-
títását 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 kör-
nyezettudatos szemlélet erősítése.  

A technikai médiumok használatának túlsúlya miatt rendkívül fontos az újabb vizuális médiu-
mok sajátosságainak megismertetése a tanulókkal és azok kritikai, mérlegelő használatának 
kialakítása bennük.  Ez az iskolaszakasz az, ahol a mozgóképek és a médiaszövegek értelme-
zése 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 

8. 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 4 óra 

Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 6 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 4 óra 

Az éves  óraszám: 36 óra 

Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 
Órakeret: 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 szö-

vegesen 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, egyéni-

leg és csoportmunkában is; 
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− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket 

összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotá-

sokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

− 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 alko-

tásai, 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 rene-

szánsz vagy barokk és XX-XXI. századi emberábrázolás, klasszikus és modern építészet 

anyaghasználata, figuratív és nonfiguratív ábrázolás a modern művészetben) származó ta-

pasztalatok megfigyelése, elemzése (pl. stílusjegyek, kifejezőerő, hatáskeltés, anyaghasz-

nálat 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 ké-

szítése, társasjáték, számítógépes játék tervezése, prezentáció, színházi, filmes látvány-

terv, 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, pa-
rafrázis, vizuális napló, látványterv 

Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió 
Órakeret: 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, ma-

gyaráz és különböző vizuális eszközökkel megjelenít; 

− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat külön-

böző 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 alkal-

mazva megoldást talál. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Művészeti élmények (pl. zene, színház/mozgás, médiajelenség) vizuális megjelenítése, át-

írása különböző eszközökkel (pl. festés, kollázs, installáció, fotó, rövidfilm) önkifejező alko-

tásokban. A megjelenítés rövid szöveges értelmezése. 

− Elvont fogalmak (pl. hűség, szabadság, harmónia, zsarnokság, szorongás) változatos vizuá-

lis megjelenítésére műalkotások gyűjtése  (pl. tabló, prezentáció) egyénileg vagy csoport-

munkában. A gyűjtemények bemutatása, vitatható műalkotások kapcsán az érvelés gya-

korlása. 

− Példaként korábban látott műalkotás stílusjegyeit felhasználva önálló alkotómunka más 

elvont fogalom megjelenítése céljából. 

− Adott alkotó (pl. Baldessari, Bacon, Caravaggio, Chagall, Csontváry, Dali, Escher, Gia-

cometti, 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, stílusjegyei-

nek összegyűjtése és a gyűjtött információk felhasználása játékos alkotó feladatokban (pl. 

műfaj vagy médium csere, életműbe illő „hamisítvány” kreálása, öltözet kollekció terve-

zése) 

− Adott látvány, tárgy együttes (pl. félhomály, ellenfény, alulnézet, letakart beállítás, felbo-

rult 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 monda-

nivaló 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 művelt-

ségi 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  
Órakeret: 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; 
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− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, figye-

lemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Példák alapján a mozgókép működésének értelmezése (pl. időszervezés, képkivágás/ka-

meramozgás, plán, hanghatás) majd kreatív alkalmazása összetett feladatokban (pl. 

storyboard készítése megadott képkockából kiindulva, rövidfilm készítése megadott foga-

lomból vagy fotóból kiindulva), mely a médium sajátos (nyelvi) működésének felismerését 

célozza meg. 

− Példák alapján a technikai képalkotó, digitális médiumok (pl. sajtófotó, híroldal, blog, film-

etűd, klip, videóinstalláció) hétköznapi kommunikációs, továbbá személyes és művészi ki-

fejező szándékának összehasonlítása. 

Fogalmak 
címrend, tipográfia,  illusztráció, képaláírás, link, banner, kameraállás, kameramozgás 

Témakör: Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei  
Órakeret: 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 alkal-

mazva megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Példák alapján a tér és idő valós érzékelésének, látványának, törvényszerűségeinek megfi-

gyelése 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 irány-

pontos 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.  
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− Egyméretű axonometria felhasználásával készült, irreális tereket bemutató műalkotások 

(pl. Vasarely, M.C. Escher, Orosz István művei) szerkezeti elvének megfigyelése után válto-

zatok önálló alkotása. 

− A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésének és kezdeti animációs filmek techni-

katörténeti hátterének megismerése után (pl. Muybridge, Lumiere, Funny faces) stop mo-

tion típusú animációs kisfilmek készítése csoportban. 

Fogalmak 
állókép, mozgókép, képes forgatókönyv, fázis, perspektíva, axonometria 

Témakör: Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 
Órakeret: 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; 

− 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 vi-

zuális 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, betű-

méret, tipográfia, szöveg és képi illusztráció viszonya, képaláírás, linkek, hang-és képanya-

gok) és felhasználása játékos tervező feladatokban (pl. híroldal tervezése az osztály szá-

mára, saját profil tervezése) egyénileg és csoportmunkában. 

− Nem vizuális információk (pl. számszerű adat, absztrakt fogalom) különböző célok (pl. tu-

dományos, gazdasági, turisztikai) érdekében vizuális, képi üzenetté alakítása (pl. rajz, fes-

tés, térbeli konstrukció, fotó, film, installáció, számítógépes infografika, fényjáték segítsé-

gével), és/vagy saját jelzésrendszer alkalmazásával (pl. szubjektív térkép, „hangulathő-

mérő”). 

− Különböző helyzetekben (tanulási, hétköznapi, utazási, fiktív, dramatikus) az adott szituá-

cióhoz, tartalomhoz, közlési szándékhoz és a személyes érdeklődéshez leginkább illesz-

kedő, kifejező és változatos vizuális eszközökkel prezentáció létrehozása, a gondolatok, 

tervek, vélemények, észrevételek bemutatásához (pl. tabló, képfolyam, diagram, digitális 

prezentáció). 
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− Példák alapján direkt kommunikációs célok érdekében kép és szöveg vizuális és fo-

galmi/szöveges üzenetének tanulmányozása, azok egymást befolyásoló, módosító, erő-

sítő, illetve gyengítő hatásának vizsgálata játékos feladatokban (pl. adott kép továbbgon-

dolása különböző képaláírásokkal, „elromlott TV”: csak kép vagy csak hang alapján a szitu-

áció reprodukálása). 

Fogalmak 
verbális és vizuális kommunikáció, közlési szándék, figyelemirányítás, kiemelés, sűrítés 

Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 

Órakeret: 4 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, részletgazdagon szö-

vegesen jellemez, bemutat; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

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

többféle forrásból; 

− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket 

összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotá-

sokkal, 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, te-

reket 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 alkal-

mazva 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. Egy-

szerű műszaki jellegű ábrázolás segítségével (pl. metszetrajz, vetületi ábrázolás) a saját ter-

vek megjelenítése szabadkézi rajzban. 

− Személyes tárgyak (pl. öltözék, fontos tárgyak, közvetlen otthoni környezet) elemzése és 

megjelenítése a személyes stílus bemutatása érdekében, tetszőlegesen választott eszkö-

zökkel (pl. stíluslap, divatrajz).  

− Lakóhelyének (vagy a magyar népművészeti tájegységek egyikének) jellemző díszítőmotí-

vumait felhasználó, önállóan gyűjtött inspirációs forrás segítségével mintatervezés 
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különböző léptékben, és a minta felhasználása a környezetalakításban (pl. festett faldeko-

ráció tervezése a kiindulásként használt magyar tájegység közösségi tere, épülete szá-

mára). 

Fogalmak 
metszetrajz, vetületi ábrázolás, nézetek, tudatos anyaghasználat, divat, személyes stílus 
Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció  
Órakeret: 6 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, te-

reket 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 alkal-

mazva megoldást talál. 

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 „re-

konstrukció”). 

− A közvetlen környezet hasznos átalakítása érdekében konkrét probléma feltárása (pl. tér-

hasznosítás az iskolaudvaron, szelektív szemétgyűjtés bevezetése, közösségi tér a telepü-

lésen), elemzése, a megoldás érdekében az ötletek vizuális rögzítése, majd a végleges meg-

oldási 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. 

 
Ajánlott műtípusok, művek, alkotók: 7-8. évfolyam 
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A szemléltetés érdekében az alábbi műtípusok, művek, vagy alkotók valamely művének be-
mutatása ajánlott: 
Építmények: Gaudi: Sagrada Familia, Gropius: A Bauhaus központi épülete, Le Corbusier: 
Ronchamp-i kápolna, Makovecz Imre épületei, Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Steindl 
Imre: Országház 
 
Képzőművészeti alkotások: Baldessari: Stonehenge 2005, Barabás Miklós portréfestményei, 
Bernáth Aurél: Tél, Borsos József: Nemzetőr, Bosch: A hét főbűn, Brueghel: Vakok, Brunel-
leschi: Ospedale degli Innocenti, Caravaggio: Szent Máté elhivatása, Fáraó vadászaton-thébai 
falfestmény, Gauguin: Mi újság? (Tahiti nők), Giacometti: Erdő, Giotto: Szent Ferenc élete, 
Kandinszkij: Sárga piros kék, La Tour: A születés, Madarász Viktor történelmi festményei, Man 
Rey: Ajándék, Massaccio: Szentháromság, Markó Károly tájképei, Matisse: Csendélet kék asz-
talon, Mányok Ádám: II. Rákóczi Ferenc, Marcus Aurelius lovasszobra, M.C. Escher grafikái, 
Memling: Jelenetek Mária életéből, Moholy-Nagy: Q1 Suprematistic, Modigliani: Jeanne 
Hébuterne sárga pulóverben, Monet: A felkelő nap impressziója, Moore: Fekvő figura, Mun-
kácsy Mihály: Tépéscsinálok, Ecce homo, Orosz István grafikái, Paál László tájképei, Picasso: 
Guernica, Avignoni kisasszonyok, Raffaello: Az athéni iskola, Rembrandt: Éjjeli őrjárat, Shiota: 
Emlékeső, Vermeer: Geográfus 
 
Egyéb: Cristo, Dali, Vasarely 
 
Minimum követelmények: 

• Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbeli-térbeli) tu-
datos használata az alkotótevékenység során. 

•  A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök és formák 
rendszerezőbb feldolgozása kapcsán. 

•  A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online   kommunikáció szövegszervező alap-
eszközeinek felismerése. 

•  Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való viszony, alkotói 
szándék és nézői elvárás karaktere szerint. 

•  Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése. 
•  A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok megkülönböztetése 

és a meghatározó alkotók műveinek felismerése. 
•  Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, összehasonlítása. 
•  A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 
•  Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 
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Digitális kultúra 8. évfolyam 

A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis, hogy 

tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság mun-

kaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel tör-

ténő megoldását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan olyan új lehetősé-

geket tár fel, amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális kompetenciájának fej-

lesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a tanulók digitális kultúrá-

juk 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 fel-

használására. 

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 alkal-

mazni. A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és 

fejlesztését is. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett tevékeny-

ség fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, szintetizáló és al-

goritmizáló gondolkodását. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, kapcsolatte-

remtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a felelősségtuda-

tot a különböző felületeken való információmegosztás során. Az online térben elősegíti a sze-

repelvárásoknak 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 kompe-

tenciákat, 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 megje-

lenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét. 
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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 szük-

ségessé teszi. A tanulók mindennapi életük során sokféle digitális eszközzel és e-megoldással 

találkoznak. A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók különböző informá-

lis tanulási utakon összegyűjtött ismereteire, azt rendszereznünk, kiegészítenünk kell. Az in-

formatikai eszközök megismerése felhasználói szemléletű: hogyan kell üzembe helyezni, ho-

gyan kell a különböző funkciókat beállítani, hogyan kell a működési hibákat elhárítani. A java-

solt 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 szakmód-

szertani 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 eszközhasz-

nálat 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 dokumentumkészí-

tés lényegesebb, mint egy szoftver részletes funkcionalitásának ismerete. A megfelelő szem-

lélet kialakítása lehetővé teszi, hogy a tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran, ön-

állóan megismerjen, céljaira felhasználjon, amelyek nem voltak részei a formális iskolai tanu-

lásának. 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 segítség-

ével 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 eredmé-

nyei között kiemelt szerepet kap a problémamegoldás témaköre. 

Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését, ame-

lyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás kibontakozásában és 

a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. Ez az alapfokú képzés második nevelési-okta-

tási szakaszában blokkprogramozással valósul meg, ami játékos, de az algoritmikus gondolko-

dást jól fejlesztő eszközt biztosít. A blokkprogramozás az iskola lehetőségeitől függően sokféle 

módon megvalósítható: használhatunk robotot, készíthetünk mobilalkalmazásokat, alkalmaz-

hatunk mikrokontrollert, vagy futtathatunk valamilyen asztali, kifejezetten a blokkprogramo-

záshoz készült fejlesztői környezetet. A programozási feladatok kezdetben mindig olyanok 
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legyenek, melyeket a tanulók informatikai eszköz nélkül is el tudnak játszani, hogy legyen sze-

mélyes élményük a megoldandó feladattal kapcsolatosan. 

Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez használ-

juk, 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 ta-

nulók 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 kor-

látozások megismerésére és elfogadására. 
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7–8. évfolyam 

 

A 7–8. évfolyam tananyaga szervesen kapcsolódik az 5–6. évfolyam tananyagához, annak spi-

rális-teraszos logikát követő mélyítése, bővítése. 

A digitális írástudás témaköreinek feldolgozása – az életkornak, ezáltal a magasabb absztrak-

ciós szintnek, valamint a nagyobb közismereti tudásnak megfelelően – lehetővé teszi össze-

tettebb problémák megoldását. Új elemként jelenik meg az adatok táblázatos elrendezése, 

vektorgrafikus ábrák beillesztése, valamint kitekintés a webes dokumentumok világába. A di-

gitális 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 ta-

nulók már csoportmunkában önállóan fejlesztenek blokkalapú programokat, megismerked-

nek 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 blokkprog-

ramozás 
15 7 8 

Online kommunikáció  4 2 2 

Robotika 8 4 4 

Szövegszerkesztés 8 4 4 

Bemutatókészítés 6 3 3 

Multimédiás elemek készí-

tése 
6 

3 3 

Táblázatkezelés 12 6 6 

Az információs társadalom, 

e-Világ 
5 

3 2 

A digitális eszközök haszná-

lata 
4 

2 2 

összesen:   68 34 34 

Ismétlés, számonkérés 

Szabad órakeret (5 %) 
4 

2 2 

összesen:   36 36 36 
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8. osztály 

 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

 

TANULÓI ISMERETEK 

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző felada-

tokat, 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 eljá-

rásokat; 

Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű tevé-

kenységsorokat; 

Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben 

módosítja azokat. 

Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszkö-

zök segítségével megvalósítja; 

Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépé-

sekből álló, adott sorrendben végrehajtandó cselekvést; 

Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések sor-

rendjét, megfogalmazza az algoritmus várható kimenetelét; 

Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki; 

A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a kód-

sorozatot a kívánt eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival; 

Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészle-

teket 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 
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Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 

Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 

A program megtervezése, kódolása 

Animáció, grafika programozása 

Mozgások vezérlése 

Tesztelés, elemzés 

Az objektumorientált gondolkozás megalapozása 

Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásá-

nak vizsgálata 

FOGALMAK 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, szekven-

cia, elágazás, ciklus, elemi adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljá-

rás, függvény, kódolás, animáció, grafika programozása, objektumorientált gondolkozás, tí-

pusfeladatok, 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 
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Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző felada-

tokat, ötleteit, véleményét megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában. 

Ismeri és használja a kapcsolattartás formáit és a kommunikáció lehetőségeit a digitális kör-

nyezetben; 

Ismeri a mobileszközök alkalmazásának előnyeit, korlátait, etikai vonatkozásait; 

Közvetlen tapasztalatokkal rendelkezik a mobileszközök oktatási célú felhasználásával kap-

csolatban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK  

Online kommunikációs csatornák önálló használata, online kapcsolattartás 

Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében 

Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök 

Adattárolás és -megosztás felhőszolgáltatások használatával 

FOGALMAK 

online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások, 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus kommu-

nikáció 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 alkalmazások-

ban 

Személyes adatok, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok tá-

rolása és megosztása a családi és az iskolai környezet elektronikus szolgáltatásai, felhőszol-

gáltatások segítségével. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

- tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkal-

mazza 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 eljá-

rásokat; 

Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű tevé-

kenységsorokat; 
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Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben 

módosítja azokat. 

Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszkö-

zök segítségével megvalósítja; 

Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépé-

sekből álló, adott sorrendben végrehajtandó cselekvést; 

Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések sor-

rendjét, megfogalmazza az algoritmus várható kimenetelét; 

Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki; 

A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a kód-

sorozatot a kívánt eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival; 

Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészle-

teket jelenít meg padlórobottal vagy más eszközzel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK  

Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

Szenzorok funkciói, paraméterei, használata 

Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással 

Vezérlési feladatok megoldása objektumokkal, eseményvezérelten 

Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák során 

FOGALMAK 

robot, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, elágazás, ciklus 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A környezeti tárgyakra, akadályokra reagáló robot programozása 

Akadálypályát teljesíteni képes robot programozása 

A robot szenzorokkal gyűjtött adatainak rögzítése, feldolgozása egy akadálypályán; a viselke-

dés 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 össze-

tett funkciókat is alkalmaz; 

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez 

Egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat 

A tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkeze-

tét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 
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Ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás); 

Etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK  

Szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentumok létrehozása, formázása 

Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 

Szövegszerkesztési alapelvek. A szöveg tipográfiája, tipográfiai ismeretek. Szöveges dokumen-

tumok 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, élő-

láb, táblázat szövegben, táblázat tulajdonságai, dokumentumformátumok, csoportmunka 

eszközei, webes dokumentumkészítés, információforrások etikus felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Kész minta alapján szöveges dokumentumok önálló létrehozása, például iratminták, adatlap 

készítése 

Adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó problémához, az iskolai élethez, hétköznapi 

problémához szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentum készítése önállóan 

vagy projektmunka keretében, például tanulmány egy adott történelmi korról 

Adott dokumentum tartalmának megfelelő szerkezet kialakítása, például levélpapír készítése 

és sablonként történő mentése, élőfej és élőláb kialakítása és formázása, vízjel szerepeltetése 

egy kép beszúrásával 

Az elkészített dokumentum környezetbarát nyomtatásának megbeszélése, mentése és meg-

nyitása 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 szer-

kezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

− ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elvá-

lasztás); 

− 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 szabá-

lyaival. 
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TÉMAKÖR: Bemutatókészítés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

 

TANULÓI ISMERETEK 

Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít. 

Egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat; 

Ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szö-

veg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

Etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

Ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza; 

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, do-

kumentum belső szerkezete információforrások etikus felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az iskolai élet-

hez, 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 formátu-

mokba 

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. 

TÉMAKÖR: Multimédiás elemek készítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3óra 

 

TANULÓI ISMERETEK 
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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 eljá-

rásokat; 

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-készí-

tés) 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 fel-

használása rajzok készítésében. Csomópontműveletek 

FOGALMAK 

képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés, fotó, hang, video készítése, szer-

kesztése, felhasználása, rasztergrafika, vektorgrafika, görbék, csomópontok, csomópontmű-

veletek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A mindennapi, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó kép, hang és video rögzí-

tése 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, mó-

dosítása különböző dokumentumokba, előadásokhoz és bemutatókhoz 

Ábrakészítés során egyszerű transzformációs műveletek, igazítások, csoportműveletek hasz-

nálata 

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. 

Az adatokat táblázatos formába rendezi és formázza. 

Az adatok szemléltetéséhez diagramot készít. 

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 táblázat-

kezelőkben 

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. Diagramtípu-

sok 

FOGALMAK 

táblázatkezelési alapfogalmak, cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, 

adatok táblázatos formába rendezése, adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, relatív és ab-

szolút 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 kü-

lönböző 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 felisme-

rése 
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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 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2óra 

 

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 felü-

letet 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 társa-

dalom, 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, hasz-

nálata 

Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata köz-

ben rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról 

Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségeket alkalmazása, például a kö-

zösségi oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése 
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Többszempontú, hatékony információkeresési feladatok megoldása más tantárgyak tananya-

gához kapcsolódó témában 

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, alkal-

mazza 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. 

Önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét. 

Az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és elhá-

rítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

Értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról beszá-

mol; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK  

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 

Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a kommunikációs esz-

közök. 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 tar-

tozó jogosultságok szerepe, kezelése. Alkalmazások a virtuális térben. Állományok tárolása, 

kezelése és megosztása a felhőben 

FOGALMAK 

adat, információ, hír, digitalizálás, digitalizálás minősége, kódolás, kódolási problémák, ergo-

nómia, be- és kikapcsolás folyamata, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs 
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eszközök, működési elv, működési paraméterek, hálózatok felhasználási területei, mobilesz-

közök operációs rendszere, operációs rendszerek eszközkezelése, operációs rendszer segéd-

programjai, állományok és könyvtárak tömörítése, helyi hálózat, jogosultságok, etikus infor-

mációkezelés 

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 felhaszná-

lása 

A 3D megjelenítés lehetőségeinek felhasználása tantárgyi feladatokban 

Közös munka esetén a digitális erőforrásokhoz tartozó hozzáférési és jogosultsági szintek meg-

ismerése 

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 be-

számol; 

− tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, to-

vábbításával kapcsolatos problémák kezeléséről; 

− ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit. 

A fejlesztés várt eredményei az 8. évfolyam végén 

 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 

− megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

− ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

− a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz 

a tanult blokkprogramozási nyelven; 

− tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

− vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban. 

Online kommunikáció 

− tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkal-

mazza 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; 
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− 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 szerke-

zetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

− ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasz-

tás); 

− 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 szabályai-

val. 

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, alkal-

mazza 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 be-

számol; 

− tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, to-

vábbításával kapcsolatos problémák kezeléséről; 

− ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit. 
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Testnevelés 8. évfolyam 

Az alapfokú nevelés-oktatás második szakaszába lépve az 1–4. évfolyamon elkezdett sokoldalú 
pszichomotoros és az ezen keresztül megvalósuló kognitív, affektív-emocionális képesség-ösz-
szetevők fejlesztése tovább folytatódik. A személyiségformálás – a tanulók életkori sajátossá-
gainak 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 jól-
lét, 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 spekt-
rumú 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 iga-
zodó kondicionális képzés. A mozgástanulás folyamatában fontos szerepet kap az elméleti tu-
datosítás, az ok-okozati összefüggések ismertetése, mely elősegíti a mentalizációs folyamato-
kat. Mindez a változó környezeti feltételekhez igazodó, egyre összetettebb mozgássorok ha-
tékony elsajátítását teszi lehetővé.  
A testi-lelki egészségre nevelés célrendszere a tanulási terület egészét áthatja. A tanulók to-
vább bővítik az egészséges életvitel alapjaival összefüggő ismereteiket. A közvetlen mozgásta-
pasztalattal 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-meg-
előzés, a biztonságos sportolás, az egészséges testi fejlődés legfőbb záloga. A testi higiéniai 
tevékenységeket igyekeznek mindennapi szokásrendszerükbe illeszteni, mellyel párhuzamo-
san a XXI. századi életforma stresszhatásainak kezelésére megfelelő stratégiákat (pl. relaxációs 
módszerek) sajátítanak el. A tanulóközpontú szemlélettel átitatott oktatási környezetben erő-
södik a tanulói sportolási kedv, a mozgáshoz fűződő pozitív attitűd. Ehhez kapcsolódóan prio-
ritást 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 kap-
csolataiban 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 egy-
szerű mozgásformák esetében szabadon végrehajthatók, mások tanári irányítás mellett, a leg-
nagyobb mozgásbiztonság elérésére törekedve, a balesetveszély minimálisra csökkentése 
mellett. 
A tanár-diák interakciókban a pedagógus mintaadó, facilitátor szerepe a tanulók kommuniká-
ciós 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 képessé-
geket fejlesztik. A tanulási terület – sajátosságaiból adódóan – folyamatosan fejleszti az 
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önismeretet, az önelfogadás képességét, melynek rendszeresen alkalmazott eszköze – a pe-
dagógus általi előremutató formatív visszajelzések mellett – az ön- és társértékelés. Ezek a 
folyamatok a 7–8. évfolyamon hozzájárulnak a tanulók saját készség- és képességszintű erős-
ségeinek, illetve hiányosságainak felismeréséhez, ezáltal a képességek tanári segítséggel tu-
datosan fejleszthetők. A tradicionális sportágak meghatározó szereplőinek, olimpikonjainak 
megismerésével a tanulókat a nemzeti azonosságtudatra, a haza szeretetére neveljük, amely-
ben a példaképformálás is hangsúlyos szerepet kap. 
Az IKT-eszközök a mozgástanulás, a diagnosztika, az egészséges életvezetés kialakításának ha-
tékony segítői, mindemellett a konstruktív jellegű elméleti ismeretszerzést is jelentősen támo-
gatják. 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 erő-
sítő hatását, ami pozitív irányú befolyást gyakorol a tanulók környezettudatos szemléletmód-
jára. Ezzel a testnevelés hozzájárul a fenntartható jelen és jövő iránti elkötelezettséghez mint 
nevelési célhoz. 
A testnevelés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi mó-
don 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 kü-
lönböző tanulási formákkal összekapcsolódva a személyiség fejlődésének más területeire is 
hatást gyakorol. A különböző mozgásformák elsajátítása – különös tekintettel az általános is-
kola kezdeti szakaszában – jelentős befolyással van a tanuló kognitív fejlődésére, hiszen a moz-
gásos cselekvés célirányos, komplex kognitív-motoros tevékenység. Hatékony és eredményes 
motoros tanulás-tanítás csak akkor valósulhat meg, ha annak során figyelembe veszik az élet-
kori 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 kom-
munikáció 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 szakkifejezé-
sek, a helyes terminológia elsajátításával lehetővé válik a procedurális tudás átfordítása a gon-
dolkodás 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, életveze-
tés 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 -fel-
dolgozás digitális eszközökkel történő megvalósítása. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A motoros tanulás során elsősorban a cselekvé-
ses tényező dominál, de a hatékonysága és eredményessége – a verbális metódusok által – a 
kognitív komponensektől is függ. A beszéd és a gondolkodás kapcsolata révén válik lehetővé 
a motoros tevékenységekkel összefüggő ismeretek és tapasztalatok tárolása, felidézése. A 
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nyelvhasználat teszi lehetővé a mozgásos cselekvéstanuláshoz szükséges ideomotoros kép, a 
gondolati modell kialakítását, tervezését. A kreatív feladatmegoldásokon alapuló probléma-
megoldó 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 célki-
tűzések, a közös gyakorlás élménye, a teljesítmény egyént és csapatközösséget formáló sze-
repe, 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 megisme-
résének egyik helye, ami az alkotó produkálás biztosításával támogatja, hogy a tanuló értel-
mezni tudja a sporteredmények személyes és társadalmi életre gyakorolt hatását. A tanuló 
ezeknek a kompetenciáknak az elsajátításával képessé válik arra, hogy saját tanulási tevékeny-
ségében is értékesnek tartsa a testnevelés, az egészségfejlesztés kreatív ötleteit és produktu-
mait. Önmaga kreatív alkotásokat hoz létre (pl. alkotóképes játéktevékenység vagy bemele-
gítő 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 fej-
lesztve teszi képessé az egyént a különböző munkatevékenységek elvégzésére. A sporttevé-
kenység hozzájárul a munkaerkölcsi tulajdonságok (például fegyelmezettség, közösségi szem-
lélet, 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 al-
kalmazására 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 – elő-
segíti a munka utáni pihenést, kikapcsolódást és regenerálódást. 
Az iskolai testnevelés óra keretén belül megvalósuló könnyített testnevelés esetében - ame-
lyen egészségi állapotváltozásuk miatt ideiglenesen illetve tartósan csökkent teljesítőképes-
ségű tanulók vesznek részt – a testnevelő tanárnak az egészségi állapotot és az abból adódó 
egyéni sajátosságot maximálisan figyelembe véve, differenciáltan kell megvalósítania a fejlesz-
tési feladatokat. Ezekhez a fejlesztési feladatokhoz nyújt segítséget a gyógytestnevelés téma-
kör. 
A korszerű gyógytestnevelés szemlélet, amely szakít az eddigi korrekciós gyakorlatok túlsú-
lyára épülő tananyagtartalommal, indokolttá teszi a mindennapos testnevelés szerves rész-
ként való megjelenését a kerettantervben. A korszerű szemléletben elvárásként jelenik meg a 
korrekciós gyakorlatokkal egyenlő arányban megjelenő, a kerettantervben megvalósuló téma-
körök elsajátítása a gyógytestnevelésre utalt tanulók körében is. A fentiek indokolják, hogy 
minden témakör mellett megjelennek a gyógytestnevelés specifikus gyakorlatelemei. Az 
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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 tudato-
san 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 ön-
magához mért fejlődése. A tanultsági szint méréséhez fontosak a különböző pontérték-táblá-
zatok, számszerűsített vagy grafikonos statisztikai eljárások, de az egyes próbákon és teszte-
ken elért eredmények mellett legalább olyan fontos az érzelmi-akarati tényezők figyelembe-
vétele az értékelés, osztályozás során. 

− Összetett korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, önálló végrehajtása, al-

kalmazása 

− 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 meg-

ismerése, végrehajtása 

− Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló (kontraindikált) mozgá-

sok 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 sta-
bilizálódott mozgáskészségek, koordinációs képességek színvonalát ronthatja, míg a leányok 
testalkati átrendeződése inkább kondicionális értelemben okozhat teljesítményromlást. Külö-
nösen kiemelendő az aerob állóképesség visszaesése, amely többek között a leányok megvál-
tozott érdeklődési köréből adódó mozgásigény-csökkenés eredménye. A két nem közötti test-
alkati 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 feltá-
rása, a mindennapi életben történő használhatóság megemlítése egyaránt belső motivációs 
többletet nyújt. A serdülőkorra tehető a mozgásszervi betegségek számának ugrásszerű növe-
kedése. Ebből kiindulva kiemelt szerepet kell szánni a saját testtömeget felhasználó vagy ki-
sebb súlyú eszközökkel támogatott relatíverő-növelésnek, de különösen a törzsizom erő-álló-
képessége javításának, valamint az aerob állóképesség fejlesztésének. A koordinációs képzés 
terén szenzitív időszaknak tekinthető a téri-tájékozódó és az összekapcsolási-átállási képesség 
fejleszthetősége. Serdülőkorban a fiúk ízületi, izomzati mozgékonysága jelentősen 
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visszaeshet, melynek mértékét rendszeres gyakorlással mérsékelhetjük. A sportjátékok okta-
tásában 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 pe-
dagógustól ‒ 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 értel-
mezni az egészségorientált képességeiket felmérő tesztek eredményeit, miközben felismerik 
erősségeiket és hiányosságaikat. 
Az önvédelmi és küzdősportok területén a kondicionális képességek fejlődésével párhuzamo-
san bekapcsolódik az oktatásba a technikák mozgásdinamikájának célszerű növelése, a meg-
felelő balesetvédelmi előírások és követelmények fokozott megtartása mellett. Mivel a tanu-
lók által kivitelezett technikák egyre erősebbek, folyamatos hangsúly van a társak iránti tiszte-
let, 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 erő-

feszítéseit; 

− minden sporttevékenységében forma- és szabálykövető attitűddel rendelkezik, ez te-

vékenységének 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 játé-

kosként viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 
− megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére; 

− tanári segítséggel, egyéni képességeihez mérten, tervezetten, rendezetten és rend-

szeresen fejleszti keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

− ismeri a tanult mozgásformák gerinc- és ízületvédelmi szempontból helyes végrehaj-

tását; 

− 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 rendsze-

res, 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. évfo-
lyam 

8. évfo-
lyam 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, re-
laxáció 

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 

8. 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 kezde-

ményez ilyen tevékenységet. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, 

technikai végrehajtásának önálló alkalmazása 

− 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok ismertetés utáni pontos és rendszeres 

végrehajtása, alkalmazása 

− 5-6 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatok összeállítása, végrehajtása tanári kontrollal 

− A bemelegítés és a harmonikus erőfejlesztés egészségmegőrző hatásának tudatosítása, 

alapelveinek elsajátítása 

− Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

− Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

− Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és kéziszer- 

és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

− A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok összeállítása, azok 

gyakorlása 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló gyakorlatok önálló 

összeállítása, azok helyes végrehajtása 

− Légzőgyakorlatok végrehajtása 

− A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő 

végrehajtása, alkalmazása  

− A különböző mozgatórendszeri sérülések megelőzését, rehabilitációját érintő elemi szintű 

alapelvek, eljárások megismerése 

− Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló összeállítása, 

végrehajtása 

− A nyugalomban lévő és bemelegített izomzat tulajdonságainak megismerése, a fáradt iz-

mok lehetséges sérüléseinek (izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, izomláz) ok-okozati 

tényezők szerinti beazonosítása 

− A terhelések után végzett nyújtó hatású gyakorlatok jelentőségének ismerete, azok össze-

állítása tanári segítséggel 

− A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési stra-

tégiák tanári segítséggel történő alkalmazása 

− Az egyszerűbb relaxációs technikák elsajátítása és alkalmazása  

− Összetett gimnasztikai gyakorlatok, illetve egyszerűbb gimnasztikai gyakorlatok lépéskom-

binációkkal zenére 

FOGALMAK 
menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; utasítás, szóban közlés, be-
mutatás, bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, szergyakorlatok 
A gyógytestnevelés-órák keretében a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, elsa-
játítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, be-
tegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá 
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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: 

− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten hasz-

nálja; 

− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad leve-

gőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére spor-

tolás 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 tar-

tós futás közben; 

− magabiztosan alkalmazza a távol- és magasugrás, valamint a kislabdahajítás és súlylö-

kés – számára megfelelő – technikáit. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és egészség-

fejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása 

− Futóiskolai gyakorlatok (taposó futás, ollózó futás, saroklendítés, térdemelés, keresztező 

futás), futófeladatok (repülő és fokozó futás) különböző irányokba és kombinációkban, va-

riációkban, egyenes vonalon, íveken és irányváltással 

− Vágtafutások 60–100 m-en ismétléssel, mozgáskészség- és mozgásképesség-fejlesztéssel 

− A tartós futás egészségmegőrző, ideális testtömeg elérését, megtartását elősegítő intenzi-

tászónájának megismerése, ellenőrzése (pulzusmérés) 

− Egyenletes futások tempótartással 8-12 percig, futások 100–400 m-es távolságon egyen-

letes és változó iramban 

− Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes lendületből (indiánszökdelés, indiánszökdelés azo-

nos lábról 2-4 lépésre, indiánszökdelés sasszéval előre és felugrásra törekedve, egy- és há-

romlépéses 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 
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− 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 gyakorlatai-

nak összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal 

− Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása  

− Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar személyi-

ségeinek, olimpikonjainak megismerése 

FOGALMAK 
flop technika, olimpiai versenyszámok, világcsúcs, résztáv, pihenőidő; nyugalmi, munka- és 
terheléses pulzus; váltogatott iramú futás, ferde hajítás, függőleges és vízszintes vektor, tá-
maszhelyzet, koordináció, kondíció 
A gyógytestnevelés-órán atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a tanulók állóké-
pessége. A differenciált, egyénre adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és ugrófeladatok 
elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. A dobógyakorlatok diffe-
renciált 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 kezde-

ményez ilyen tevékenységet; 

− a torna, a ritmikus gimnasztika, tánc és aerobik jellegű mozgásformákon keresztül ta-

nári 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 
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− A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

− Differenciált gyakorlás a testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak meg-

felelően 

− (Csak lányok) Gimnasztikus – lépéseket, járásokat, testsúly-áthelyezéseket, szökkenése-

ket, ugrásokat, fordulatokat tartalmazó – gyakorlatok kivitelezése 

− A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek megismerése 

− A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázá-

sok, támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehaj-

tása 

− (Választható anyagként) Alapvető ugrások elsajátítása minitrampolinon vagy gumiasztalon 

− A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal 

− A női és férfitorna meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak 

megismerése 

− Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyze-

tekbe; 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 guggolás-

ban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Függőleges repülés különböző kiinduló helyzetekből 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

− Gyűrűn: 

● (Fiúknak) Magas gyűrűn: alaplendület; zsugorlefüggés; lendület előre zsugorlefüg-

gésbe; zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó lefüggésbe; homorított leugrás hátra, len-

dületből 

● (Lányoknak) Érintő magas gyűrűn: lendületek előre-hátra; fellendülés lebegőfüggésbe; 

zsugorlefüggés; ereszkedés hátsó függésbe; függésben lendület hátra, homorított le-

ugrás 
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● Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen), vándormászás felfelé és lefelé; függeszke-

dési kísérletek felfelé; mászóversenyek 

FOGALMAK 
futólagos kézállás, csúsztatás, vetődés, összekötő elemek, erőfejlesztés, izomcsoport 
A gyógytestnevelés-órán a torna jellegű gyakorlatok, a kontraindikált gyakorlatok kivételé-
vel, 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 hasz-

nálja; 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett ké-

pes a játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai és 

taktikai elemeket; 

− a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési készsé-

get mutat; 

− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a vá-

lasztott 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 szé-

lességi 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 vég-

rehajtása tanári kontrollal 
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− Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

− Kézilabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező láb-

munka, 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 dobások-

kal 

● 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 láb-

munka, a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások 

egy és két lábról, leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos játéktevékeny-

ségben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megál-

lás 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 végre-

hajtása 

● 1-1 elleni játék gyakorlása labdaszerzést követően, indulási joggal rendelkező, majd in-

dulási joggal nem rendelkező támadó esetében (adogatóval) 

● Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, lerohanások kosárra 

dobással befejezve 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitáson alapuló szabálymó-

dosításokkal 

● 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 
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● Távolról érkező labda megjátszása társnak (nyitásfogadás, ellenfél térfeléről érkező 

labda) alkar- és kosárérintéssel 

● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás gyakorlása célfelület beiktatásá-

val, 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 játékok-

ban. A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

− Labdarúgás 

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő elindulá-

sok, megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások ismerete – alkal-

mazása a játék folyamatában 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző része-

ivel, talppal, combbal, mellkassal, fejjel) alkalmazása a játékhelyzethez igazodva 

● Alakzattartással, alakzatbontással- és építéssel történő labdás koordinációs passzgya-

korlatok 

● 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 együttműködé-

sének, 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 megját-

szása időkényszer alatt, a védekező játékos mozgásirányának gyakorlása 

● A kapus alaphelyzet kialakítása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. Kigu-

rítás, kidobás, kirúgás gyakorlása állított, lepattintott labdával 

− Floorball 

● Labda nélküli technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő alapmozgások, a 

helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások, cselezések irányváltozta-

tással – alkalmazása a játék folyamatában 

● Labdavezetések, átadások, átvételek megfelelő módjainak alkalmazása a játékhelyzet-

hez 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 
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● 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 le-
ütés, 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, floor-
ball – szabadütés, büntetőütés, védekezés, csere 
A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyó-
gyászati 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 hasz-

nálja; 

− 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 vá-

lasztott sportjátékokat. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, következetes betar-

tása 

− A manipulatív mozgásformákkal nehezített, figyelemmegosztást igénylő egyszerű fogó- és 

futójátékokban (pl. labdavezetéses fogók) a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak ki-

alakítása, 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 oldal-

vonalon) 
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− A tanulók fokozott kreativitására, együttműködésre épülő, összetett kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

− Labdás manipulatív mozgásformákkal (pl. labdavezetés) megvalósuló, dinamikus és stati-

kus 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 egyé-

nileg, párban és csoportokban, a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökkentésére tö-

rekedve, időkényszer bekapcsolásával 

− 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

− Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális mozgástar-

talmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű eszközöket felhasz-

nálva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és csapatszintű célzó já-

tékokban 

− Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos manipulatív mozgás-

formákkal 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 összetet-

tebb mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos vál-

tozatban) 

− Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a támadó 

szerepek készségszintű elsajátítása, a védőtől való elszakadás gyors iram- és irányváltások-

kal 

− Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a védő 

szerepek készségszintű elsajátítása (a passzsávok lezárása, a labdás emberrel szembeni vé-

dekezés, az emberfogás alapjai, a célfelület védelme) 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus hely-

zeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

 
Néptánc – szabadon választható 

− A tiszai dialektus verbunkjainak, valamint legényes forgós és forgatós táncok mozgásele-

meinek, kulturális értékeinek megismerése 

− A páros, forgatós táncokkal a nemi szerepekre vonatkozó ismeretek interiorizálása, a kör-

táncok által a közösséghez való tartozás élményének erősítése 

− A kreativitás fejlesztése az elsajátított táncos mozgásmotívumok improvizatív összekap-

csolásával 

FOGALMAK 
döntéshelyzet, játékstratégia, szabálykövető magatartás, fair play, célfelülethez igazított em-
berfogás, üres területre helyezkedés 
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A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyó-
gyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési és népi já-
tékokkal, amelyeket elváltozásuktól, illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. A megis-
mert testnevelési és népi játékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés be-
építését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú meg-
változását, 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 fogáso-

kat, 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 tisz-

telet 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 gyorsasá-

got, 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 képesség-

fejlesztő célú alkalmazása 

− Tervszerű gondolkodást, problémamegoldó készséget fejlesztő összetett játékok, külön-

böző küzdőtechnikák alkalmazásával, húzások, tolások, billentések, egyensúlyi helyzet 

megbontása és visszaszerzése 

− Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb techni-

kai mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 
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− Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

− Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák gyakorlása egyénileg, társakkal 

− Dzsúdógurulás alaptechnikájának megismerése, végrehajtása harántterpeszállásból mind-

két 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 szabály-

rendszerének átismétlése 

− Birkózás 

● A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő, birkózásra előkészítő spe-

ciális hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált al-

kalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögé kerülés birkó-

zás 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 küzdel-

mekben 

○ Karfelszedés könyökhajlatnál és átfordítás 

○ Túlsó karbehúzás 

− Karate 

● Az alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismeretében azok önálló be-

mutatása 

● Az alapvető karateütések technikájának készségszintű elsajátítása helyváltoztatás nél-

kül (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 vé-

dekező technikák ellentámadásokkal 

● Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának megismerése, gyakorlása 
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● 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 rú-

gás, oldalra rúgás védési technikáinak elsajátítása 

● A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult védő technikák kivitele-

zése helyben és mozgásban, ellentámadással 

● Kötött formagyakorlat bemutatása (kata) a tanult technikák kivitelezésével, a sport-

ágra 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, föld-
harc, társ felemelése, parter helyzet, egyenes ütés, köríves ütés, kalapácsütés, egyenes rú-
gás, 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 (ge-
dan 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 alkalmazá-
sukkal növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az állóképes-
ségét 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 felhasz-

nálására, végrehajtására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad leve-

gőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére spor-

tolás közben; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének tudato-

sítása 

− Az időjárás, az öltözködés, a sporttáplálkozás és a sporttevékenység összefüggéseinek 

megértése 

− Az egészségmegőrző mozgásformák kategóriáinak intenzitás szerinti beazonosítása, szere-

pének megismerése az egészségtudatos életvezetésben 

− A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, tú-

rázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, lovag-

lás, falmászás, asztalitenisz, tollaslabda, jóga, kerékpározás) 

− Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, korcsolyá-

zás, 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 gyakor-

latainak összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal 

− Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar sze-

mélyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

FOGALMAK 
strandkézilabda, strandröplabda, tájoló, égtájak, folyadékpótlás, napsugárzás, egészség 
A gyógytestnevelés-órák keretében a szabadtéri foglalkozások során a különböző mozgás-
szervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek 
olyan testgyakorlatokkal, sportokkal, amelyeket elváltozásuk, illetve betegségük ellenére vé-
gezhetnek. 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 ter-
mészetben 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 kezde-

ményez ilyen tevékenységet; 

− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat. 
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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 egészség-

tani 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 

− 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 fo-

lyamat hatékonyságának növelése 

− Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően 

− Az úszás specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és végrehaj-

tása 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 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő felhasz-

nálására, végrehajtására; 

− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad leve-

gőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére spor-

tolás közben; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával, készségszinten úszik; 

− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a vá-

lasztott sportjátékokat; 

− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 

képes a játékvezetésre; 

− tudatosan, összehangoltan végzi a korrekciós gyakorlatait és uszodai tevékenységét, 

azok megvalósítása automatikussá, mindennapi életének részévé válik; 

− rendszeresen végez számára megfelelő vízi játékokat, és hajt végre úszástechnikákat; 

− megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is kezde-

ményez ilyen tevékenységet. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK 

− A gyógytestnevelés fejlesztési feladatainak megjelenése a különböző témakörökbe ágya-

zottan, 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 segítségadás-

sal, 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 (hajlékonyságá-

nak) fejlesztését szolgáló különböző testgyakorlatok önálló összeállítása tanári kont-

rollal, a testgyakorlatok tudatos, pontos végrehajtása 
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• 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 összeállí-

tása 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 fejlődés vizsgálata/ 

 
• a tanítás eredményességének vizsgálatát /önellenőrzés/ 

• az osztálytársak, az iskola évfolyamának eredményeihez, illetve a 

fővárosi vagy az 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 értéke lés területei: 

• motoros képességek /gyorsaság, állóképesség, erő, hajlékonyság, egyensú-

lyozás/ 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: tanfolyamrész-

vétel, edzés, versenyzés, kerékpár- és kajaktúrák, a katolikus iskolák sportversenyein, 

baráti sporttalálkozóin való részvétel. 
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A továbbhaladás feltételei a 8. évfolyam végén 

Alapkövetelmények: 

– A tanulók legyenek képesek rendgyakorlatoknál a tér- és távköz gyors felvételére, a kije-

lölt hely megtalálására, a bemelegítéshez szükséges gimnasztikai gyakorlatok és azok szakkife-

jezéseinek 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. Futástechni-

kájuk 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 hosz-

szabb 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; röp-

labdában a labdához hozzáállni, azt pontosan továbbítani; 

• legyenek képesek a választott sport játékba aktívan bekapcsolódni. 

• egyéni sikervágyukat tudják alárendelni a csapatérdeknek. 


