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1 Bevezető 

1.1 Jogszabályi környezet: 

A szakmai program a szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény (Szkt.) A szakképzésről 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.) A 

„SZAKKÉPZÉS 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú 

szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom 

kihívásaira” című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges 

intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozatban meghatározottak szerint 

készült. 
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2 Nevelési program 

2.1 A szakmai oktatás pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, 

eljárásai 

Intézményünk mindennapi munkájában kiemelkedő szerepet szánunk a következő pedagógiai 

alapelveknek: 

Nevelés területén: 

• humanista értékrend közvetítése tanulóink számára 

• a nemzeti értékek előtérbe állítása mellett az egyetemes emberi kultúra tisztelete 

megbecsülése, nyitottság az európai kultúra iránt 

• nemzeti felelősségtudat mellett váljon "világpolgárrá"; szemlélje az emberiség előtt álló 

feladatokat nemzetközi perspektívából 

• legyen felelősségtudata a globális problémák megoldása iránt 

• esélyegyenlőség, egyenlő hozzáférés 

• szegregációmentes együttnevelés 

• nemzeti közösség összetartozás és hazafiság megerősítése 

• közjóra való törekvés megalapozása 

Oktatás területén: 

• élethosszig tanulás 

• projektoktatás 

• NAT szerinti kompetencia alapú oktatás 

• készségközpontú oktatás 

• értékálló és a kor igényeinek megfelelő tudás megszerzése Az iskolában folyó nevelés és 

oktatás céljai, feladatai 

Az iskola vonzáskörében levő gazdasági szereplők elvárásai, a társadalmi szükségletek, a tanulói 

érdekek, valamint az iskola belső igényei és lehetőségei alapján célunk egy tudásközpontú intézmény 

működtetése, melyben a közvetíteni kívánt tudományos és szakmai ismeretek és a 

személyiségfejlesztés egyaránt hangsúlyt kap. A tehetséggondozás mellett a lemaradók 

felzárkóztatását is feladatunknak tartjuk. 

Tanulóink szerezzenek széles körű, használható, korszerű tárgyi és szakmai tudást, rendelkezzenek 

azok alkalmazásának képességével; ismereteik állandó, belső kényszerből fakadó gyarapításának 

igényével. 

Célunk az oktatás-nevelés aktív tanulói részvételre építése, teret engedve a tanulók 

önmegvalósításának, egyéniségük kibontakoztatásának. Váljanak diákjaink kötelességtudó, 

megbízható, becsületes emberekké, közösségi szellemű társakkal való együttműködésre képes 

szakemberekké. 

Legyenek nyitottak az őket körülvevő makró világ történései iránt, legyenek igényesek környezetükre. 
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Kiemelt nevelési és oktatási célok: 

Az erkölcsi nevelés 

Az erkölcsi nevelés legyen életszerű, igyekezzünk felkészíteni tanulóinkat az életben felmerülő 

értékkonfliktusokra az erkölcsi és életvezetési problémák megoldására. Célunk a tanulók erkölcsi 

érzékének fejlesztése, cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősség tudat elmélyítése. 

Segítjük az önálló gondolkodás és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésüket. Az iskola 

a közösségi életével, a tanárok példamutató magatartásával támogatja a tanulók felkészítését a 

kötelességtudattal, a mértéktartással, az együttérzéssel, a segítőkészséggel, türelemmel, megértéssel 

és elfogadással áthatott életre. A tanuláshoz való hozzáállásukban alakuljon ki az igény, mely hatással 

lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait, a jeles magyar történelmi 

személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Alakuljon ki bennük 

a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország 

védelme minden állampolgár kötelessége. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő 

eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Ismerjék meg tanulóink a főbb állampolgári jogokat és kötelességeket, hogy törvénytisztelő, az 

együttélés szabályait betartó állampolgár váljon belőlük. 

Jellemezze őket az erőszakmentesség és a méltányosság. Az iskolai diákélet lehetőségein keresztül 

gyakorolják a közéletiséget, a vitakultúrát. A korszerű tanítás- és tanulásszervezési eljárásokon 

keresztül, mint például a kooperatív tanulás gyakorolják a felelősséget, az önálló cselekvést, a 

megbízhatóságot. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Elő kell segítenünk a tanulók kedvező szellemi fejlődését, készségeiknek optimális alakulását, 

tudásuknak és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. 

Hozzá kell segíteni őket, hogy képessé váljanak érzelmeiknek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe 

történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. 

Tudatosuljon bennük, hogy a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják 

alakítani. 

A családi életre nevelés 

Felkészítjük tanulóinkat a családi életre segítséget nyújtva a tanulóknak és fiataloknak a felelős 

párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetítve a családi életükben felmerülő konfliktusok 

kezeléséről. Évente visszatérően az életkornak megfelelően foglalkozunk a szexuális kultúra 

kérdéseivel. 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Ösztönözzük a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés 

módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük 

szabályozására, a konfliktusok kezelésére. A családdal együttműködve készítsük fel a tanulókat az 

önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi 
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higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. 

Segítsük a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás 

kialakítása, amelyhez együttérzésre, együttműködésre, problémamegoldásra, önkéntes 

feladatvállalásra és megvalósításra van szükség. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Tanulják meg tanulóink, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, 

megújulási képességükre tekintettel kell használnunk. Az intézménynek fel kell készítenie őket a 

környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a 

tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat 

idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, 

sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. Intézményünk csatlakozik a Fenntarthatósági 

Témahéthez. 

Pályaorientáció 

Tanítványaink számára átfogó képet kell nyújtanunk a munka világáról. Fejlesztenünk kell bennük a 

beosztotti státusszal (engedelmesség, alkalmazkodás), a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel 

és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. Üzem és gyárlátogatásokat 

szervezünk a szakmai napon, ezenkívül tanulóink ellátogatnak a régió egyetemeire is. Fogadjuk az 

egyetemek előadóit akik tájékoztatják tanulóinkat a szakirányú továbbtanulás lehetőségeiről. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű 

gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Biztosítjuk a pénzügyi rendszer alapismereteire 

vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a 

fogyasztóvédelmi jogok megismerését, annak érdekében, hogy a felnövő nemzedék hasznosítható 

ismeretekkel rendelkezzen, a világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét 

meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. Intézményünk csatlakozik a 

Pénzügyi és vállalkozói témahéthez. 

Médiatudatosságra nevelés 

Ismerkedjenek meg tanítványaink a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a 

társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal. Készüljenek fel, a médiumoktól is befolyásolt 

mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. 

A tanulás tanítása 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden oktató feladata, hogy felkeltse az érdeklődést 

az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével 

kapcsolatban. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni. 

Célok az általános műveltséget alapozó szakaszban: 

9-10. évfolyam az ágazati alapozó szakasz: 

• az általános iskolai ismeretek kiszélesítése, elmélyítése; a permanens önművelés 

igényének kialakítása 
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• a szakmai képzés megalapozása 

• kötelesség-felelősségtudat elmélyítése 

• a nemzeti és egyetemes kultúra közvetítése, 

• a humánus értékeket, demokratikus elveket, kulturált magatartásformákat magukénak 

tudó fiatalok nevelése, 

• felelősségtudat fejlesztése az európai értékekért, 

• környezetünk különböző problémáinak nemzetközi perspektívából való áttekintése. 

A fenti célok megvalósítása érdekében főbb feladataink: 

• az eltérő képességű, motiváltságú, értékrendű tanulók differenciált képzése, 

• mely során lehetőség nyílik a tehetség fejlesztésére, a hozott hátrányok mérséklésére, 

felszámolására, 

• az értékrend zavarából fakadó viselkedési, magatartási szokások kezelése, a kívánatos 

normák közvetítése, 

• igényesség kialakítása a munkában, feladatellátásban; a környezetre vonatkozóan 

tantárgyhoz tartozó, egyénhez igazodó motivációk alkalmazása, a tanulói aktivitás 

fokozásával a követelmények minél jobb teljesítésére ösztönzés, 

• a problémamegoldó képesség, fogalmi gondolkodás fejlesztése. 

11-12. évfolyamon szakmai oktatás szakasza: 

A fenti célok megvalósítása érdekében főbb feladataink: 

• felkészítés szakmai érettségi vizsgára, felsőfokú tanulmányokra, vagy a munkába állásra, 

• felelős, önálló döntésekre való képesség kialakítása, 

• kötelesség - felelősségtudat elmélyítése, 

• a nemzeti és egyetemes kultúra közvetítése, 

• a humánus értékeket, demokratikus elveket, kulturált magatartásformákat magukénak 

tudó fiatalok nevelése 

• a fiatalok társadalmi életben való részvételének erősítése; közéletben való részvétel 

igényének kialakítása, 

• felelősségtudat fejlesztése az európai értékekért, 

• környezetünk különböző problémáinak nemzetközi perspektívából való áttekintése, 

• eligazodás a modern szabványok világában; a modern ismerethordozók használatára való 

képesség, fogalmi gondolkodás fejlesztése, 

• önismeret fejlesztése; kezdeményező és vállalkozói készség fejlesztése; jogok és 

kötelességek tudatosítása, felelős társadalmi magatartás kialakítása, 

• magas színvonalú oktatással - a hagyományok és értékek megőrzése mellett -, a változó 

társadalmi igényekhez való alkalmazkodással célunk egy korszerűen felszerelt, 

versenyképes, 

• iskola működtetése, melyben hivatás tudatú, nagy tudású, innovatív, empatikus oktató 

személyiségek tevékenykednek. 

Olyan demokratikus légkörű iskolát szeretnénk, ahol oktató - tanuló - szülő tartalmas, harmonikus 

együttműködése valósul meg; ahol az iskola a kötelező tanórai foglalkozásokon túl színes és tartalmas 
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tanulási és szabadidő eltöltési lehetőségeket kínál a tehetség, képesség sokoldalú kibontakoztatására, 

a szakmai tudás fejlesztésére. 

Szakmai képzés a 13. évfolyamon 

A szakképzésre vonatkozó stratégiai célok és eléréséhez szükséges feladatok a szakmai programban 

részletesen megtalálhatóak. 

Az intézményben folyó nevelő - oktató munka eszközrendszere 

Az intézményben folyó nevelő - oktató munka során alkalmazott eszközök, eljárások a 

megfogalmazott nevelési célok megvalósítását szolgálják. 

Megválasztásukban fontos szempont, hogy igazodjon 

• a tanulók életkori sajátosságaihoz 

• a tanulók értelmi fejlettségéhez, képességeihez 

• az egyének érzelmi motiváltságához. 

Az alkalmazott eszközök, eljárások megválasztásában szerepet játszik a oktató személyisége, szakmai 

felkészültsége is, amely minden esetben feltételez pedagógiai kulturáltságot. A fentieket figyelembe 

véve a nevelési módszereinket úgy kell megválasztani, hogy azok minden esetben a tanulókra pozitív 

hatást gyakoroljanak. Törekedjünk a különböző szituációkban a cél elérését leghatékonyabban 

lehetővé tevő módszer alkalmazására. Módszereink elsősorban a tanulók értelmére, meggyőzésére 

irányuljanak. 

Alkalmazásra javasolt eszközök 

• személyiségfejlesztés 

• közösségfejlesztés 

• hatékony tanulói megismerés 

• differenciált tanítás és tanulási folyamat az együttműködést és a tanulási 

esélyegyenlőséget szolgáló szervezeti formák kialakítása 

• tanulás tanulása megvalósítása. 

Eljárások 

Meggyőzés, felvilágosítás (minta, példa, példakép, bírálat, önbírálat, előadás, vita stb.). Tevékenység 

megszervezése (kooperatív tanulási technikák elsajátítása, szituációk  gyakorlása, megbízás, 

ellenőrzés, értékelés.). 

Magatartásra ható módszerek: 

• ösztönző eljárások (biztatás, elismerés, dicséret, jutalmazás.) 

• kényszerítő módszerek (követelés, parancs, büntetés.) 

• korlátozást kiváltó módszerek (felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, tiltás.) 

• új tanulásszervezési eljárások (projektoktatás) 

• témahetek 

• projekthét, projektnap 

• kooperatív tanulás 
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Az alkalmazott eljárások, eszközök kiválasztásában törekszünk arra, hogy következetesek, igazságosak 

legyenek. Elsősorban a meggyőzés, gyakorlatban való elsajátítás módszereit alkalmazzuk. A tanulók 

belátásán alapul együttműködő készségük, mely a cél elérésének realitását erősíti. 

2.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Az új Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott és képviselt értékekre az iskolában folyó nevelő - 

oktató munka pedagógiai alapelvei, célkitűzései által kívánatos szükségletekre és értékekre a helyi 

sajátosságokból fakadó hagyományokra épül. 

A kívánt célok elérése során feladatunk a tanulók személyiségének mind teljesebb kibontakoztatása. 

E feladat megvalósítása során számolunk 

• a tanulók eltérő szintű adottságaival 

• a tanulók eltérő ütemű, mértékű fejlődésével 

• életkori sajátosságokkal 

• iskolai és iskolán kívüli tanulással 

• szervezett ismeretközvetítéssel 

• szociális és egyéb környezeti tényezőkkel, hatásokkal Építünk az oktatók személyes 

példaadására, felelősségtudatára 

• az osztály és iskolai közösség pozitív hatására 

• a szülői-társadalmi háttér támogatására. 

• a fejlesztési területek-nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös 

értékeket jelenítenek meg. 

A tanulói személyiségfejlesztés feladatai az alábbi területek köré csoportosulnak: 

1. A tanuló gondolkodási - tanulási képességeinek fejlesztése, az értelem fejlesztése. 

2. A szociális érzékenység fejlesztése, emberi kapcsolatok. 

3. A kulturált életmód, testi, lelki egészség igénye. 

4. Szakmai képzés alapozása, együttműködésre képes szakemberré nevelés. 

5. Speciális kompetenciák fejlesztése. 

Az intézmény teljes tevékenységével, az iskolai élet minden megnyilvánulásával nevel. Ne-

velőmunkánk fő célkitűzése a személyiségformálás, amelyben hangsúlyosnak tartjuk a művelődést (a 

társadalmi értékrend elsajátítását) és a szocializációt (társadalmi viszonyrendszerbe való 

beilleszkedést). A személyiség megkülönböztető jegye az, hogy tudatosan viszonyul az őt körülvevő 

környezethez. Viselkedésében megnyilvánuló jellemvonásai, döntései, cselekedetei, magatartása, 

megjelenése nyomán összetéveszthetetlen másokkal. A tanulók értékrendje, értékorientációja 

nagymértékben összefügg a személyiség irányulásával, az érdeklődéssel és a motivációs rendszerrel. 

Pedagógiai tevékenységünk középpontjában összegezve tehát a tehetség, képesség sokoldalú 

kibontakoztatása, a felelős gondolkodás, szociális érzékenység áll. Olyan szakemberek nevelése, akik 

kielégítik a munkaerőpiaci igényeket. 

A célok megvalósítása érdekében a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos főbb feladataink a 

következők: 

A tanuló gondolkodási - tanulási képességeinek fejlesztése, az értelem fejlesztése 
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A tanórán a tananyag feldolgozása, az alkalmazott módszerek segítsék elő:  

• a tehetség, adottság felismerését, a tanulókban rejlő képességek sokoldalú ki-

bontakoztatását, az alkotásvágy fejlesztését 

• az ismeretszerzési vágy, tudásvágy felébresztését; a permanens tanulás igényének és 

képességének kialakítását 

• a kreativitást, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését 

Az alkalmazott módszerek és az ismeretek számonkérésének formái fejlesszék: 

• a tanulók tanulási kötelességtudatát 

• segítsék a helyes tanulási szokások, hatékony tanulási módszerek kialakítását (megfigyelés, 

lényeglátás, összefüggések felismerése, rendszerező képesség) 

• fejlesszék a kommunikációs készségeket (írás, olvasás, beszéd, beszédértés) 

• a vázlatkészítést és a különböző segédeszközök alkalmazásának készségét, előadói 

képességet 

• a tanulási életprogram fejlődésének segítése, a tanulás gyakorlati értékét, mint motívum 

• a tanulói kortárscsoport befolyásoló szerepét, a tanuló helyes önértékelését. 

A tanórai és tanórán kívüli ismeretszerzés formái segítsék elő: 

• a tanulói teljesítményvágy optimalizálásának igényét 

• az önálló ismeretszerzés, bővítés belső késztetéssé alakítását 

• a tudás birtoklásának örömét. 

Szociális értékrend fejlesztése, emberi kapcsolatok 

• megfelelő énkép kialakítása, önismeret fejlesztése, reális önértékelésre való képesség 

birtoklása, a megfelelő önbizalom kifejlesztése 

• döntéshozatalra való képesség, a döntésekért, tettekért való felelősségvállalás 

• kötelességtudat kialakítása 

• kitartás, akaraterő, küzdeni tudás - mint emberi tulajdonságokkal való rendelkezés 

• személyiségünk megismerésének képessége: önkontroll, önuralom és önfegyelem 

elsajátíttatása 

• az egyének és csoportok kölcsönös megértésének, együttérzésének, segítőkészségének 

előnyeit közvetítő iskolai légkör, életrend elfogadásának, igényének kialakítása 

• az emberek közötti érintkezés, emberi kapcsolatteremtés és kommunikáció kulturált 

formáinak, elfogadott normáinak kialakítása, udvariasság és illemtani szabályok birtoklása 

• tartalmas emberi kapcsolatok kiépítésének igénye; önmagával és másokkal szembeni 

igényesség belsővé tétele 

• az emberi értékek felismerése; mások munkájának tiszteletére, megbecsülésére nevelés 

• az empatikus képesség kialakítása 

• társadalmilag elfogadott értékrend, erkölcs, etikai értékek közvetítése 

• a társadalmi viszonylatrendszerbe való beilleszkedés képességének kialakítása 

• közösségi és demokratikus magatartási formák birtoklása 

• nyitottság, érdeklődés, fogékonyság kialakítása a világ, az emberiség globális problémái 

iránt  
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• aktív közéleti tevékenységre ösztönzés, a másság elfogadása, segítőkészség, jóindulat, 

tolerancia 

• a mai bonyolult, nyitott világban való eredményes érvényesülés képességének kialakítása 

• sajátos egyéni értékrendszerek kialakítása 

• szociális szokások kialakítása 

• szociális minták nyújtása 

Kulturált életmód, testi - lelki egészség 

• önkifejezési képességek bemutatása, gyakorlása 

• nemzeti kultúránk megismerésére, értékeinek tiszteletére, hagyományainak ápolására 

nevelés 

• új érték teremtésének igényére, önkifejező képességre nevelés 

• a kulturált nyelvi magatartás kialakítása, választékos szóbeli kifejező képesség 

elsajátíttatása 

• elemi munkaszokások kialakítása (pontosság, rend, önkiszolgálás, takarékosság, 

kötelességérzet, lelkiismeretesség) 

• az életkori sajátosságoknak megfelelő önállóság, önellátó képesség kialakítása 

• harmonikus családi élet igényének kialakítása; a családban rejlő értékek tudatosítása 

• egészséges életmódra nevelés 

• egészséges életmódra ösztönzés; a szabadidő eltöltésének kulturált formáira, a környezet 

védelmére és óvására szoktatás 

• az esztétikus környezet kialakítása, kiépítése, közös védelme (táska, terem, iskola, 

lakókörnyezet), a tanulók ízlésének formálása 

• 11. évfolyam: ELLENSZER program: rendőrség középiskolai bűnmegelőzési programja 

A szakmai képzés alapozása 

• önállóság, önálló feladatmegoldásra való képesség erősítése 

• az alkotóképesség, alkotótevékenység fejlesztése 

• a pontos, fegyelmezett munkára, megbízhatóságra nevelés 

• igényesség kialakítása az írásbeli munkák külalakjában 

• tárgyalóképesség, konfliktusmegoldó képesség és önállóság fejlesztése 

• céltudatosság, reális ítélőképesség fejlesztése 

• karriertervezési képesség kialakulása 

• együttműködés projektekben 

• digitális kompetenciák folyamatos fejlesztése 

A fent megfogalmazott célok hosszú távra szólnak, időtállók, értékállók. A külső és belső változásoknak, 

igényeknek megfelelően azonban tartalmuk részben időszerűsödhet, korszerűsödhet. 

Speciális kompetenciák fejlesztése 

• alkotóképesség fejlesztése (szakkörök) 

• tapasztalati alkotóképesség fejlesztése 

• értelmező alkotóképesség fejlesztése pl. szabályok 
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A nevelés főbb színterei: 

• a tanóra 

• a tanórán kívüli iskolai élet 

• az iskolán kívüli közös programok 

 

2.3 A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

2.3.1 Az egészségfejlesztés iskolai feladatai 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. 

Az oktatók ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a 

stresszkezelés módszerének alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas 

viselkedésük szabályozására, konfliktusok kezelésére. Az iskola feladata, hogy a családdal 

együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegségmegelőzésre, továbbá a szabályok 

betartására a közlekedésben, a testi higiéniában, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében 

a váratlan helyzetek kezelésében. Az oktatók motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez 

vezető szokások kialakulásának megelőzésében. 

Megvalósítása a következő kereteken belül történik: 

Tanórai keretek: 

• osztályfőnöki órákon, környezet- és egészségvédelmi órán 

• 9. évfolyam: komplex természettudományos tantárgy 

• egészségnevelési hónap: november: védőnő évfolyamonkénti programja, külső 

munkatársak (rendőrség, Drogpont) előadásai 

• faliújság készítése 

Órán kívüli gyakorlati kivitelezés, délutáni - és egyéb szabadidős programok  

Mozgás és egészség: 

• látogatás a Futurában 

• természetjárás a Szigetközben 

• biciklitúra 

• sárkányhajózás, evezés 

• Pilates-torna, Aviva, gerincvédelem fitt torna-lányok 

• Szeptemberi túranap 

• Fenntarthatósági témahét 

• Házibajnokságok 

Környezetvédelem 

• a település környezetvédelemmel foglalkozó cégeinek bemutatása, esetleg látogatás 

• szelektív hulladékgyűjtés Drogprevenció 

• évenként drogprevenciós előadás- és beszélgetéssorozat a 10. osztályban 

• részvétel a városi szervezésű programokon pl.: Szertelen ifjúság napja 
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• faliújság a drogok veszélyeiről -novemberben készül az iskola minden tanulójának. 

• A függőség fogalma és kialakulása- szenvedélybetegségek - beszélgetés. 

• TeSzedd! akcióhoz való csatlakozás 

Iskolai mentálhigiéné 

Iskolánkban különös gondot fordítunk a lelki egészségvédelemre. Cél, hogy az intézmény minden 

dolgozója: a tanár, diák, és segítő egyaránt jól érezze magát, a kapcsolatok egészségesen alakuljanak, 

öröm legyen a munka mindenki számára. 

Leglényegesebb feladatunk az elsődleges prevenció, hiszen hatékonyabb és humánusabb megoldás, 

mint a már a kialakult lelki zavarok és azok következményeinek orvoslása. Tudjuk, az iskolai élmények 

egy életre szólnak, hatásuk hosszú távú. A korai személyiségzavarok ebben a korban még könnyebben 

enyhíthetők. Mivel az oktatásban mindenki érintett, a tanulókon keresztül a család is könnyebben 

elérhető. Éppen ezért folyamatos kapcsolattartással igyekszünk mind az ide járó tanulók, mind pedig 

családjaik számára napi életüket megkönnyíteni. 

A prevenció mellett természetesen akadnak olyan helyzetek is, amelyekre reagálni kell. Akár tanulási, 

akár magatartási problémát tapasztalunk, igyekszünk mindig a dolgok mélyére látni. 

Az egészséges iskolai szervezet kialakítása alapvető jelentőségű. Az iskolai egészségvédelem 

elsősorban az intézmény működésén, szervezeti jellemzőin, és nevelési-oktatási gyakorlatán nyugszik. 

Ebből következik, hogy ez a terület a oktatóok, diákok és az iskola többi dolgozójának közérzetét és 

teljesítményét erősen meghatározza. Kiemelt területei: a szabályok kialakításának módja, azok 

helyessége, a döntésekben való részvétel lehetősége, külső és belső kontroll működése, a személyek 

és csoportok közötti kommunikáció nyitottsága, a konfliktusok kezelésének módja, a szervezeten belüli 

mentálhigiénés problémák kezelésének a módja. 

Elengedhetetlen a megfelelő kommunikáció és együttműködés a különböző szinteken és a szintek 

között is. Ezek a szintek a következők: oktató-tanuló együttműködése, oktató-oktató együttműködése, 

tanuló-tanuló együttműködése, oktató-szülő-tanuló együttműködése, oktató-vezető 

együttműködése, oktató-pszichológus együttműködése. 

A kiegyensúlyozott, kellőképpen tűrőképes tanuló világa biztonságot sugároz, az ilyen tanuló 

kooperációkra nyitott és fogékony. Ugyanakkor a váltakozó hangulatú tanuló mögött kedvezőtlen 

körülmények tárhatók fel, teljesítménye is ingadozó. Ha a tanulók megértésre találnak az osztályban, 

kortárscsoportjaikban, akkor jól érzik magukat az iskolában, fejlődésük megfelelőképpen alakul, és 

aktívan vesznek részt az oktatás- nevelés folyamatában, hozzáállásuk együttműködő. 

Fontosnak tartjuk, hogy az iskolai egészségvédelem ne legyen csak egy kampány, hanem egy folyamat, 

melyet a tanulás és fejlődés jellemez. 

Személyiségfejlesztő beszélgetéssorozat, „csoportozás” 9.-10. osztályban Lehetséges témák: 

• „Milyen vagyok?”-a reális énkép kialakítása 

• „Milyennek látnak mások?” - önbizalom, pozitív önértékelés 

• Ne ismerd meg önmagadat? - tudatosság vagy sodródás 

• Pozitív és negatív érzelmeink kifejezése 

• „Ki a felnőtt?”- döntéshelyzetek, személyes integritás 

• „Ki szeretnék lenni?”- szerepek és normák 

• „Mi a konfliktus és jó-e valamire?” 
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• „Hova szeretnék eljutni?” - tervezés, és választások az életünkben 

• „Én és a szerelem?” randevúzás, hogyan legyek határozott, a zaklatás 

• Tények és legendák a szexualitásról 

 

2.4 A közösségfejlesztéssel, a szakképző intézmény szereplőinek 

együttműködésével kapcsolatos feladatok 

Az igazi nevelőközösség a legegyetemesebb emberi, kulturális, vallási, nemzeti és 

szociális értékek hordozója, közvetítője amellett, hogy messzemenően figyelembe veszi 

a közösség tagjának egyéni sajátosságait. Célja, hogy a közösség, mint tevékenységi 

keret segítse az egyén fejlődését, képességeinek kibontakoztatását úgy, hogy azok 

egyéni lehetőségeinek maximumára jussanak el. 

A közösségi nevelés területei: 

• a család 

• az iskola 

• az iskolán kívüli közösségek. 

A közösségfejlesztés színterei 

A közösségfejlesztésre az intézményen belül sor kerülhet: 

• a tanórákon (különös tekintettel az osztályfőnöki órákra) 

• a tanórán kívül szervezett foglalkozásokon (tehetségműhelyek, szakkörök) 

• a tanórán kívül diákok által szervezett foglalkozásokon (DÖK, iskolai ünnepélyek) 

• a szabadidős tevékenységek keretében (osztálykirándulás, klub délután, tanulmányi 

kirándulás) 

Mind a négy terület sajátos foglalkoztatási formát követel, mások az egyes területek feladatai, céljai, 

abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak: 

• az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához 

• véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez 

• a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend) 

• a másság elfogadásához 

• az együttérző magatartás kialakulásához 

• a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok, amelyeket az iskola valamennyi dolgozójának 

figyelembe kell vennie mindennapi munkája során. 

A tanórán megvalósítható közösségfejlesztés 

Az iskolai nevelés - oktatás kerete az osztály, amely kezdetben nem több,  mint azonos korú tanulók 

csoportjánál. Közösséggé formálása több éven át tartó pedagógiai folyamat, amit az iskola valamennyi 

dolgozója közösen, egymást erősítve végzi, és amelyben meghatározó szerepe van az osztályfőnöknek. 

Feladatai: 
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• a tanulókkal szemben támasztott elvárások pontos, egyértelmű ismertetése; értelmezése 

(célok kitűzése; az iskolai élet szabályainak ismertetése, betartatása stb.) 

• ismerje régiónk sajátosságait, értékeit 

• a felmerülő problémák megoldási lehetőségeinek közös megbeszélése a lehető 

legnagyobb csoportaktivitással, véleményalkotó, véleménynyilvánító képesség 

• oldott légkör megteremtése, amelyben a tanulók őszintén és nyíltan merik elmondani 

érzéseiket önmaguk és mások viselkedéséről 

• segítségnyújtás a konfliktushelyzetek megoldásában 

• személyes példamutatás 

• diákvezetők nevelése, munkájuk segítése 

• a közösségben előforduló pozitív és negatív élményanyag elemzése, következtetések 

levonása 

• jutalmazás és büntetés alkalmazása 

• a másság elfogadása 

• váljon érzékennyé környezete állapota iránt 

• ismerje a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit 

• és ezek elkerülési módját. 

A közösségfejlesztés szempontjából fontos az osztályban tanító tanárok összhangja. Ezért törekedni 

kell arra, hogy a nevelők azonos értékrendet képviseljenek, megbeszéljék egy- egy adott osztály 

problémáit, egységesen lépjenek fel, az eredményes és hatékony munka érdekében. 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat az egyes tanárok az alábbi módon segítik: 

• a tananyag elsajátítása segítse a tanulók kezdeményező képességét 

• járuljon hozzá a közvetlen tapasztalatszerzéshez 

• a közvetlen tapasztalatszerzés segítse elő a harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti 

és társadalmi környezettel, biztosítson elegendő lehetőséget a közösségi cselekvések 

kialakításának/fejlesztésének segítésére 

• alapozza meg a nemzettudatot, mélyítse el a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet 

• ösztönözzön a szűkebb és tágabb környezet hagyományainak feltárására, ápolására 

késztessen az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre 

• tegye képessé a tanulót a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak meg-

ismerésére és elemi szintű értékelésére, során alakuljon ki a tanulóban bátorító, vonzó 

jövőkép, amely elősegíti a környezeti harmónia létrejöttéhez szükséges életvitel, szokások 

kialakulását és a környezet iránti pozitív érzelmi viszonyulások erősödését 

• alakítsa ki a tanulóban, hogy a környezet ismeretén és személyes felelősségén 

• alapuló környezetkímélő magatartás egyéni és a környezeti szinten egyaránt legyen a 

tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv 

• irányítsa a tanulót arra, hogy az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és -kifejezés, a 

vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének megvédésének a képességei álljanak a 

kommunikációs kultúra középpontjában 

• fejlessze ki a tanulóban az új információs rendszerben való eligazodás, valamint annak 

kritikai módon való használatának képességét, adjon ismereteket a betegségek, balesetek, 

sérülések elkerülése, az egészség megőrzésére és személyi, tárgyi környezete segítse 
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azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, 

amelyek a tanulók, ifjak egészségi állapotát javítják 

• fejlessze a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész 

magatartást, 

• irányuljon a szexuális kultúra, magatartás kérdéseire, fordítson figyelmet a családi életre, 

a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítése, során kapjon átfogó képet a 

munka világáról, 

• során alkalmazott változatos munkaformák erősítsék a közösségért és az egymásért való 

felelősség érzését. 

Külön ki kell emelni, hogy a közösségfejlesztés során nem csak az oktatóknak van feladatuk, hanem az 

iskolában foglalkoztatott valamennyi dolgozónak, sőt az iskolát segítő szervezetek vezetőinek is, hiszen 

megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával, társas kapcsolatával az intézmény valamennyi 

dolgozója példaként áll a diákok előtt. Ezért iskoIánkban a közösségfejlesztéssel kapcsolatos 

feladatokat az oktatótestület a szülői közösséggel és a diákönkormányzattal egyeztetve határozta meg 

és egyes pontjait (dőlt betűvel szedett) kötelező feladatként határozta meg az alkalmazotti közösség 

számára. 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink a következők: 

Törekedjünk arra, hogy minden tanuló: 

• ismerje meg azokat a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való 

harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek 

• megismerje népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy 

múltú értékeit 

• sajátítsa el azokat az ismereteket és gyakorolja azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 

megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek 

• legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások; a másság 

iránt, becsülje meg ezeket 

• valamilyen módon közvetlenül is vállaljon részt a nemzetközi kapcsolatok ápolásában 

• legyen képes a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő 

természet fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát 

• váljon érzékennyé környezete állapota iránt 

• kapcsolódjon be közvetlen környezetének értékeinek megőrzésébe, gyarapításába 

• életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére 

törekvés váljon meghatározóvá 

• szerezzen személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös 

kezelése és megoldása terén 

• legyen képes az új audiovizuális környezetet megérteni és azt szelektíven használni 

• tanulóink tudjanak társaikkal és a felnőttekkel is adott témáról, anyanyelvén szabatosan 

• kommunikálni 

• az önálló, felnőtt életében képes legyen életmódjára vonatkozóan helyes döntéseket 

hozni, egészséges életvitelt kialakítani 
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• ismerje meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit és 

ezek elkerülésének módjait 

• kapjon kellő mélységű támogatást a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának 

megelőzéséhez 

• tanuljon meg tanulni 

• tudja, hogy életpályája során többször pályamódosításra kényszerülhet 

• legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére 

• tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést 

A tanórákon kívül szervezett foglalkozások 

A közösségfejlesztésben emocionálisan nélkülözhetetlenek az együttes élmények, a közös cselekvések. 

Ennek megvalósítására jó lehetőség nyílik a szervezett osztályprogramok keretében. A kötetlen 

együttlétek biztosítják egymás jobb megismerését, a sikeresen végzett munka örömének együttes 

átélését; az esetleges kudarcok elemzését, feldolgozását, tanulságok levonását. 

Lehetséges formái: 

• Kirándulások, túrák, helytörténeti séták, amelyek az együttes élményen túl lehetőséget 

teremtenek nemzeti értékeink jobb megismerésére, megbecsülésére; a természet iránti 

tisztelet, a környezet iránti felelősség érzésének felkeltésére. 

• A kiállításokon, színházi-, zenei-, irodalmi programokon való részvétel az esztétikai nevelés 

mellett szolgálja a kulturált megjelenés, viselkedés normáinak elsajátítását, gyakorlását. 

• A közös sportprogramok előmozdítják az egészséges életmód szokásrendszerének 

kialakítását. 

• A csapatversenyeken való részvétel erősíti az egészséges versenyszellemet, segíti az 

együttműködő-készség fejlődését. 

• Az együttes szereplésekben való felkészülések olyan képességek megmutatására is 

lehetőséget teremtenek, amelyekre a tanítási órák keretében nincs lehetőség. E feladatok 

kiváló terepet jelentenek a közösséggel szembeni felelősség átérzésének elmélyítésére. 

• Munkaközösségi programok. 

• Levelezős, egyéb versenyek. 

A tanórákon kívül diákok által szervezett tevékenységek 

A diákok által kezdeményezett tevékenységek mozgatórugója iskolánkban a diákönkormányzat, amely 

1989-ben jött létre. Az iskolai diákönkormányzat élén a vezetőség áll, ők képviselik tanulóinkat a városi 

és országos rendezvényeken. 

A működés módja: minden osztály két képviselőt választ a tanév kezdetén, aki képviseli társait a 

diákönkormányzat megbeszélésein. E megbeszélésekre heti rendszerességgel kerül sor. 

A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai 

A diákönkormányzat a tanulók irányító, önszervező közösségi, melynek keretében a tanulók az oktató 

irányítóval (vagy oktató közösséggel) együtt, saját fejlettségének megfelelő szinten önállóan intézi 

saját ügyeit. A diákönkormányzat megalakítása nem kötelező, tagsági viszonya önkéntes, célirányos 

tevékenységéhez viszont szervezettségre van szüksége. Demokratikus úton választja tisztségviselőit, 
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hozza létre megfelelő szerveit, amelyek a közösség megbízásából hivatottak az ügyek megvitatására, 

határozathozatalra. 

Feladatai: 

• Olyan közös érdekeken alapuló közös és konkrét célok kijelölése, amelyek nem sértik az 

egyéni érdekeket, azokkal összhangban vannak. 

• A kialakított, meglévő vagy hagyományokon alapuló közösségi munkálatok, közösségépítő 

tevékenységek fejlesztése, a régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése. 

• Olyan tevékenységek szervezése, amelyek értékes esztétikai élményeket keltenek a 

közösség tagjaiban és ezzel erősödik, fejlődik maga a közösség. 

• A közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása, fejlesztése. 

• A közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése. 

• Olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját közösségének sikereire, értékeli 

más közösségektől megkülönböztető tulajdonságait. 

• A tanulóközösség megbízása alapján a jogszabályban meghatározott esetekben gyakorolja 

az egyetértési, javaslattételi és véleményezési jogokat. 

Az iskolai hagyományok szellemében a diákönkormányzat feladatai közé tartozik: 

• közreműködés a farsangi bál és a gólyatábor szervezésében, az adventi időszak 

programjaiban 

• a diáknap programjainak megszervezése és lebonyolítása 

• tavaszi takarítási akció a fenntarthatósági témahét jegyében 

• az iskolarádió műsorának szerkesztése 

• segítő részvétel a „Bemutatkozunk” című műsorban 

A diákönkormányzat közreműködik az iskolai túra megszervezésében, az iskolai programok 

összeállításában. 

Minden további feladatát, jogköreit a 2011. évi CXC. nemzeti köznevelési illetve a 20/2012. (VNI.31) 

EMMI rendelet alapján látja el. 

Szabadidős tevékenységek keretében megvalósítható közösségfejlesztés, munkaközösségi programok 

(részletesen az éves munkatervben). 

Az iskola, mint nagyközösség 

Iskolánk tanulói saját osztályközösségük mellett az iskola egészének, mint nagyközösségnek is tagjai. 

Fontosnak tartjuk az együvé tartozás érzésének erősítését. 

Ennek eszközei: 

• az iskola közös rendezvényei: 

• az iskolai ünnepélyek, megemlékezések, 

• az őszi iskolai túranap 

• a rajzkiállítás, 

• Nyílt nap 

• Mikulás, 

• Adventi hangverseny, 
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• a "Bemutatkozunk" című kulturális program, 

• a diáknap, 

• a farsangi bál 

• Szalagavató 

A mindennapokban az iskolaközösség erősítésének eszközei az iskolán belül meghirdetett pályázatok, 

a különböző korcsoportok összefogását igénylő versenyek, az iskola egészét megmozgató versenyek, 

vetélkedések, sportrendezvények, házibajnokságok. 

A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztési feladatai 

A tanórán kívüli foglalkozások már kötetlenebb tevékenységi formái és a közösen átélt kirándulások, 

túrák, napközis szabadfoglalkozások érzelemmel teli élményei a közösségfejlesztés kiváló területei. 

Feladat: 

• nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére 

• ismertesse meg a tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a 

közösségben való harmonikus kapcsolathoz elengedhetetlenek 

• a sokoldalú és változatos foglalkozások (irodalmi, zenei, képzőművészeti...) járuljanak 

hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez 

• a séták, kirándulások mélyítsék el a természet iránti tiszteletet, és a környezet iránti 

felelősség érzését. 

 

2.5 Az oktatók feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök 

feladatai 

Az oktatók feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. 

Az oktatók legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. 

• a tanítási órákra való felkészülés, 

• a tanulók dolgozatainak javítás, 

• a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

• a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

• érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

• kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

• a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

• tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

• felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

• iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

• osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

• az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok koordinálása, kapcsolattartás a Családsegítő 

Szolgálat munkatársával, 

• szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

• részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 
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• részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

• tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

• iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

• részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

• tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

• iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

• szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

• osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

Az osztályfőnököt - az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva - az igazgató bízza meg 

minden tanév szeptemberében, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

• Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

• Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

• Segíti és koordinálja az osztályban tanító oktatók munkáját. Kapcsolatot tart az osztály 

szülői munkaközösségével. 

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

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

terjeszti. 

• Szülői értekezletet tart. 

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

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

• Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

• Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra. 

• Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

• Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. 

• Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását. 

• Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

2.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

helyi rendje 

2.6.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

A tehetség az egyik legnagyobb emberi érték, melyet óvnunk és gyarapítanunk kell. Az adottságok 

felismerése, a képesség kibontakoztatása a mindennapok tanóráinak része. Fontosnak tartjuk a 

tanulók differenciált foglalkoztatását az órán, illetve az órákra való tanórán kívüli felkészülésben, 

valamint a szabadidős tevékenységben. 
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Egyéni feladatok adása, kiselőadásokra felkérés, szakirodalom ajánlás, könyvtárba irányítása, adott 

probléma kutatása, versenyekre való felkészítés, szaktárgyi napok szervezése, tanulmányi kirándulások 

szervezése, iskolán kívüli előadásokra irányítása, külső előadók hívása, kiállítások látogatása. 

Tehetséggondozó szakköröket szervezünk tanulóink igénye alapján, szem előtt tartva, hogy minden 

korosztály és eltérő jellegű igény is kielégíthető legyen. Ösztönözzük tanulóinkat a különböző 

versenyeken, pályázatokon való részvételre, melyekre az egyéni felkészítést akár szakköri kereteken 

túl is vállaljuk. Szervezünk iskolai szintű (házi) versenyeket is a szélesebb körű részvétel, a 

megmérettetés lehetőségének biztosítása érdekében. 

Regisztrált tehetségponként működünk, az akkreditációs eljárás folyamatban van. Jelenleg LEGO-robot 

tehetségműhely működik iskolánkban. A jövőben újabb tehetségműhelyek beindítását tervezzük. 

Hagyományainknak megfelelően az alábbi versenyeken indítjuk tanítványainkat:  

• „Szép magyar beszéd” verseny 

• Deák Ferenc megyei német, angol verseny 

• Nemzetközi Kenguru matematika verseny 

• Pálffy Miklós megyei német, angol verseny 

• ORIGO fordító verseny 

• Országos vers- és prózamondó verseny a Győri SZC Hunyadi Mátyás Technikum 

szervezésében 

• Saját szervezésű városi Bolyai matematika verseny 

• Saját szervezésű számvitel verseny 

•  OKTV és OSZTV versenyek, egyéb szakmai versenyek 

•  Sakk diákolimpia  

• Atlétika verseny 

• és egyéb városi szintű versenyek. 

Iskolánk profiljának megfelelően kiemelten kezeljük a matematika, informatika és nyelvoktatást. Az 

emelt szintű oktatás keretében nagyobb óraszámot biztosítunk a kötelezőnél és a nívócsoportos 

oktatás is a tehetséggondozás egyik eszköze. 

Ösztönözzük diákjainkat, hogy a továbbtanulási elképzeléseiknek megfelelően kapcsolódjanak a 

különböző főiskolák, egyetemek felvételi előkészítő tanfolyamaihoz, levelezős feladatmegoldó 

programjaihoz, vegyenek részt a felvételi előkészítő programokban. 

Az iskola saját könyvtárral rendelkezik, könyv, folyóirat gyarapítása folyamatos. 

A kiemelkedő teljesítményt jutalmazzuk, melynek legrangosabb formája az iskolai "Tehetségért" 

alapítvány díjával való jutalmazás vagy elismerés (ennek feltételeit az alapítvány tartalmazza). 

A "Hátrányos Helyzetű Tanulókért" alapítvány támogatja az anyagilag nehéz helyzetben lévők 

versenyeken, különböző programokon való részvételét, szakirodalommal való ellátását (ennek 

feltételeit az alapítvány tartalmazza). 

2.6.2 A sajátos nevelési igényű tanulók felzárkózását segítő program 

Az intézmény, mely SNI-t vállalja fel: Intézményünk a különleges bánásmódot igénylő tanulók közül a 

sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja. 
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A fejlesztés alapelvei: 

A sikeres fejlesztés alapja a megfelelő környezet, az elegendő idő biztosítása. A fejlesztés sikerességét 

a tanulás szervezése, a segítő- támogató tényezők biztosítása és a korrekciós lehetőségek, kialakítása 

határozza meg. Egyénre szabott fejlesztési, tanulási, tanítási stratégiákat alakítunk ki. A tanulás 

szervezésekor előzetes feladatunk, hogy minden egyes tanuló számára megfelelő időt biztosítsunk, 

majd a motiváció egyénhez igazított kialakításával és folyamatos fenntartásával és a szükséges 

korrekciós lehetőségek biztosításával végezzük fejlesztő tevékenységeinket. 

Fejlesztés célja, feladatai: 

Maximálisan figyelembe venni a tanuló igényét, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait, 

erősségeit és gyengeségeit. Feltételek sora szükséges ahhoz, hogy munkánk hatékony legyen. A 

fejlesztés célja minden esetben a működési zavar kezelése, a feladatunk korrigálni, kompenzálni, a 

sérült pszichikus funkciókat fejleszteni. A fejlesztés alatt sohasem hiánypótlást és korrepetálást értünk, 

hanem a tanuló tanulási és viselkedési problémájához kell megtalálni azt a leghatékonyabb utat, ami 

végül is elvezet a fejlődéséhez. Elsőként a szakvélemény alapján fejlesztési tervet készítünk, melyet a 

városi Nevelési Tanácsadó összekötőjének bemutatunk. Ez alapján próbáljuk az elmaradó területek 

felsőbb szintre emelni. A szakvéleményben foglaltak szerint biztosítjuk az órakeretet, leginkább egyéni, 

vagy kiscsoportos fejlesztések során. 

Fejlesztési területek: 

• Nyelvi közlés intenzív differenciált fejlesztése, beszédészlelés-megértés javítása 

• A verbális / vizuális emlékezet edzése, fejlesztése 

• Analízis - szintézis auditív és képi szinten 

• Figyelem edzése - Vizuomotoros koordináció fejlesztése 

• Dyslexia, dysgraphia reedukáció 

• Érzékelés észlelés fejlesztése 

• Szeriális készség erősítése 

• Betűdifferenciálások 

• Olvasástechnika fejlesztése 

• Látás, hallás, mozgás koordinált működtetése 

• Helyesírási szokásrendszer apró lépésekben való kialakítása, mélyítése 

• Figyelem, emlékezet, gondolkodás és beszéd összehangolt intenzív fejlesztése 

• Akusztikus és vizuális percepció 

• Differenciáló-diszkrimináló képesség 

• Keresztcsatornák összehangolt működése 

Tanulásszervezési formák: 

A meglévő tanulói különbségek forrásai 

• Meglévő ismeretek különbsége - amit otthonról hozott (szókincs, értékrend, hozott 

ismeretek). 

• Képességbeli különbségek (észlelés, figyelem, emlékezet, intelligencia) 

• Eltérő személyiségtípusú tanulóknak más-más a: tanulási stílusa, motivációja, attitűdje, 

érdeklődési köre, agyfélteke-dominanciája 

• Fiú-lány különbségek 
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• Etnikai különbségek 

• Migráció 

• A munkaformákat mindig az oktatás tartalma, didaktikai-nevelési igényei és a tanulók 

sajátosságai határozzák meg. 

 

A differenciált tanulásszervezés: 

1. Alapjai 

Ezek a tanulói különbségek teszik szükségessé a oktatóok módszertani megújulását, hogy a „jól 

bevált” tanítás-tanulási folyamatok mellé új szemléletet alakítsanak ki, amelybe beleférnek új 

módszerek, technikák és munkaformák. 

2. Szintjei 

a) Érdeklődés szerinti csoportbontás 

A csoportok érdeklődés szerint homogén szervezésűek, a csoportokon belül minden tanuló azonos 

feladatot végez. A csoporttagok nem feltétlenül kooperálnak egymással, ebben az esetben nem 

szükséges a 3-5 fős csoportszervezés, mivel a tanulók a feladatokat részben egyénre szabott 

munkával is végezhetik. Együttműködést igénylő feladatvégzés esetén 3-5 fős homogén 

csoportszervezés szükséges. Felzárkóztatásra, tehetséggondozásra alkalmas tanulásszervezési mód. 

b) Tartalmi differenciálás 

A tanulók képesség szerint homogén csoportba szerveződnek, a csoporttagok között nincs 

együttműködés, ezért 3-5 fős csoportszervezés nem szükséges. Minden tanuló önállóan végzi a 

differenciált feladatokat, részben egyénre szabott munkával. 

c) Szervezeti tanulócsoportos bontás 

• A tagok között együttműködés-kooperáció van. 

• A 3-5 fős csoportok homogén és heterogén szervezésűek is lehetnek. 

• A csoporttagok azonos feladatot végeznek. 

• Az eltérő képességű csoporttagok munkája között tartalmi differenciálás történik. 

 

d) Tanulási követelmények differenciálása 

A tanulásban akadályozott vagy részképesség-zavaros tanulók integrációjára alkalmas differenciálási 

mód. Képesség szerinti homogén csoportszerveződés. Az e csoportba szerveződött tanulók tantárgyi 

követelményrendszere eltér az adott osztály általános követelményrendszerétől. A tanulók önállóan 

vagy csoporttársaikkal együttműködve oldják meg feladataikat. 

Ajánlások oktatóoknak, az SNI-s tanulók eredményes fejlesztése érdekében 

- A tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszik tantárgyi tartalmak - SNI tanulók 

képességeihez igazodó - módosulásait 

- Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készítenek, egyéni haladási ütemet biztosítanak, 

személyre szabott módszereket, technikákat alkalmaznak 

- A tanórába beépítik a diagnózisban szereplő javaslatokat 
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- Folyamatos értékelés, a tanuló teljesítményének elemzése alapján - szükség esetén - 

megváltoztatják eljárásaikat 

- Egy-egy probléma megoldásához alternatívát keresnek 

- Alkalmazkodnak az eltérő képességekhez, eltérő viselkedéshez 

- Együttműködnek a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus javaslatait beépítik a 

pedagógiai folyamatokba. 

Az együttneveléshez szükséges kompetenciák: 

- Ültetés: a megértés érdekében jól lássa a oktatót /gesztus, szájmozgás/ Könnyen oda 

tudjunk menni óra közben ellenőrizni, segíteni a munkáját 

- Ültessük egy motivált tanuló mellé, akit megkérhet, hogy segítse az utasítások 

tisztázásában 

- Az utasításokat lassan, nyugodtan adjuk ki. Hagyjunk időt a megértésre. 

- A feladatokat írásban ás szóban is adjuk meg. 

- Hosszabb tanári magyarázat 

- Táblai vázlat 

- Tartalmilag összetartozó egységek kiemelése 

- Írásban rögzített házi feladat, leckefüzet 

- Egyéb információk kiosztása 

- Vizuális szemléltetés, vagy több érzékelési terület bekapcsolása 

- Nyelvi fejlettség figyelembe vétele 

- Differenciálás minden órán (mennyiségi és minőségi) 

- Egyéni tanulási tempóhoz alkalmazkodás 

- Változatos feladatadás, fejlesztés 

- Szemléltetés, analógiák, algoritmusok 

- Rögzítés, megerősítés, 

- Differenciált értékelés (szöveges értékelésű) 

- Szorongással járó szituációk kerülése 

- Alternatív tanítási módszerek (projektoktatás, kooperatív oktatás) 

Módszertani javaslatok: 

- Mindig tömör, pontos terminológiát alkalmazzunk (magyarázatok lehetőleg magyarul) 

- Képek használata segíthet 

- Kulcsszavakat tartalmazó lista 

- Magnóra vett szavak, auditív módszerek alkalmazása 

- Új szó tanulásánál-cédulák 

- „tanuló párok” 

- Ne kérjük hangos felolvasásra 

- Minden feladatnál döntsük el, mi a fontos, és ennek megfelelően értékeljünk 

- A javításhoz fűzzünk szóbeli magyarázatot 

- A többszótagú szavak tanulása - felépítés magyarázata 

- Bíztassuk, értékeljük a legkisebb fejlődést is 



Győri SZC Bolyai János Technikum  Szakmai program 2020/2021. tanév 

 

27 
 

2.6.3 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók Ellátása: 

• integrált oktatás, nevelés 

• fejlesztő foglalkoztatás 

• a fejlesztő foglakozások szakvéleményekben megfogalmazottak szerinti szervezéséért az 

intézmény vezetője a felelős 

• ezt a nevelési tanácsadó ellenőrzi 

• tantárgyi mentesítés az értékelés, minősítés alól 

• nevelési tanácsadónál kötelező felülvizsgálat, Tanulásszervezési módok: ua. mint SNI 

Az oktató alapvető feladata a tanuló szociokulturális helyzetének, fejlettségének, igényének a 

figyelembevétele. Munkája során segítse a bármely oknál fogva hátrányos helyzetének felismerését, 

vizsgálatát, felzárkóztatását, ezáltal a tanulási kudarc megelőzését. 

Feladatok 

Felismerés: 

Minden évfolyamon tanító oktató feladata, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje és jelezze a 

megfelelő szakembereknek a tanulási nehézség gyanúját és tájékoztassa a szülőt a felmerülő 

problémáról, valamint a szakértői bizottság javaslata szerint egyéni vagy kiscsoportos fejlesztő 

foglalkozások biztosítása a mindenkor érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően. 

Iskolán belüli ellátása: 

• Szoros kapcsolat a helyi intézményekkel, szakszolgálatokkal; 

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

• a felzárkóztató órák; 

• a felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások; 

• az oktatók és a tanulók személyes kapcsolatai; 

• a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

• fejlesztő pedagógus foglalkoztatása; 

• szociális és életviteli kompetenciák fejlesztése; 

• esélyegyenlőség biztosítása; 

• sokszínű tevékenységformák alkalmazása: 

• differenciált tanulásszervezés, 

• kooperatív technikák, 

• projekt-módszer, 

• fejlesztő értékelések alkalmazása, 

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

alapján az igazgató mentesítheti az értékelés és minősítés alól, vagy számára egyéni továbbhaladást 

engedélyez. 
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2.7 A tanulóknak a szakképző intézményi döntési folyamataiban való részvételi 

joga gyakorlásának rendje 

Az intézményi döntési folyamatban való részvételét, a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzata részletesen tartalmazza. 

A diákönkormányzat döntési jogköre 

A diákönkormányzat döntési jogkörét csak az oktatótestület véleményének kikérésével 

gyakorolhatja. 

Az oktatótestület véleményét - a döntést igénylő ügyben - a diákönkormányzati ülés előtt legalább 15 

nappal ki kell kérni. 

Az oktatótestület véleményezési jogával a diákönkormányzati ülés megkezdéséig, illetve magán az 

ülésen élhet. (Az oktatótestület véleménye a diákönkormányzat döntésére nézve nem kötelező.) 

A diákönkormányzat joga, hogy döntsön: 

• saját működéséről, 

• a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

• hatáskörei gyakorlásáról, 

• egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

• a diákönkormányzati tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről, valamint a 

tájékoztatási rendszer szerkesztősége tanuló vezetőjének, munkatársainak megbízásáról. 

A diákönkormányzat - a fentieken túl - dönthet: 

• munkatervének elfogadásáról, 

• tisztségviselőinek megválasztásáról, 

• külső segítők felkéréséről,  

A diákönkormányzat vélemény-nyilvánítási jogköre 

A diákönkormányzat véleményezési joga azt jelenti, hogy azokban a kérdésekben, melyekben ilyen 

jogköre van, nem hozható döntés a véleményének kikérése előtt. A véleményezési jogkörben adott 

vélemény a döntéshozóra nézve nem kötelező, de jogsértést követ el akkor, ha a véleményeztetést 

elmulasztja. 

A diákönkormányzat vélemény-nyilvánítási jogköre kiterjed az intézmény működésével és a 

tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésre, így különösen a következőkre: 

Az intézmény: 

• megszüntetésével, 

• átszervezésével, 

• feladatváltozásával, 

• nevének megállapításával, 

• a tanulók fegyelmi eljárása során hozott fegyelmi büntetésre, 

• az intézmény munkatervéhez kapcsolódóan a tanulókat érintő programokra. 

• költségvetésének meghatározásával és módosításával, 
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• vezetőjének megbízásával és megbízatásának visszavonásával kapcsolatos - a végleges 

döntés meghozása előtti - döntések véleményezésére, 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

• az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt. 

• a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

• az ifjúságpolitikai pénzeszközök felhasználásakor, 

• a házirend elfogadása előtt, 

• a tanulók többségét érintő kérdések meghozatalánál, 

• a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámoló elkészítéséhez, elfogadásához, 

• a választható tantárgyakról, az érettségi felkészítésről, 

• a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

• az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

• az egyéb foglalkozások formáinak meghatározásához, 

• a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

• az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben. 

A diákönkormányzat javaslattételi jogköre 

A diákönkormányzat javaslattételi jogköre kiterjed azokra a területekre, melyekre vonatkozóan 

vélemény-nyilvánítási jogkörrel rendelkezik. 

A diákönkormányzat kezdeményezési jogköre 

A diákönkormányzat kezdeményezheti az oktatótestületi értekezlet, továbbá az intézményi tanács 

összehívását. 

2.8 A tanuló, a kiskorú tanuló törvényes képviselője, az oktató és a szakképző 

intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 

A diákokkal való kapcsolattartás elsődlegesen a mindennapi érintkezés során történik a 

tanítási órákon, az órák közti szünetekben, a tanítás előtt és után. A diákok bármely 

tanárukat megkereshetik javaslataikkal és egyéni gondjaikkal, személyükről és az 

osztályközösségről információkat kérhetnek tőlük és az iskola vezetőitől. A diákok 

személyét érintő problémákkal elsődlegesen az osztályfőnök és a szaktanárok 

foglalkoznak. 

A diákok többségét, vagy jelentős részét érintő információk közlésére illetve cséréjére a következő 

fórumokat működteti az iskola illetve a diákönkormányzat: 

Osztályfőnöki óra 

A diákokat az osztályfőnök és az osztálytitkár rendszeresen tájékoztatják az őket érintő eseményekről, 

eredményekről, tervekről. Bekapcsolódtunk a „Jobb veled a világ” pályázat Boldogságóra 

programsorozatába. 

Diákönkormányzati ülés 

A diákönkormányzat szükség szerint, de a tanév minden hetében egy alkalommal ülést tart, ahol az 

osztálytitkárok a DÖK vezetővel megbeszélik az aktuális feladatokat, döntenek, véleményt alkotnak. 
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Diákközgyűlés 

A diákönkormányzat működésének - és a tanulói jogok érvényesülésének- áttekintése érdekében 

évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell szervezni. 

A diákközgyűlésen joga van minden diáknak megjelenni, kérdéseket feltenni, elmondani javaslatait 

elsősorban a diákönkormányzat működésével, valamint a tanulói jogok érvényesülésével 

kapcsolatban. 

A diákközgyűlés időpontját, az ülést megelőző legalább 15 nappal ki kell hirdetni. 

A diákönkormányzat köteles tevékenységéről, gazdálkodásáról beszámolni a diákközgyűlés számára. 

A diákközgyűlésen a tanulók a velük és az intézménnyel kapcsolatos ügyekben kérdéseket 

intézhetnek a diákönkormányzat, illetve az intézmény vezetéséhez. 

2.8.1 A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 

Fogadó óra 

Valamennyi kollega előre meghatározott időpontban, heti egy órában áll a szülők rendelkezésére, hogy 

naprakészen tudják megbeszélni az esetleges problémákat, lehetőleg előzetes telefonos egyeztetéssel. 

Szülői értekezlet 

Az iskola éves munkatervébe beütemezett szülői értekezletek feladata, hogy tájékoztassák a szülőket 

tanulóük előmeneteléről, az osztály aktuális problémáiról, az osztályban és az iskolában jelentkező 

feladatokról. A szülői értekezleten minden alkalommal nevelési kérdések is előkerülnek, valamint 

áttekintő képet ad az osztályfőnök osztálya neveltségi szintjének alakulásáról. Szülői értekezletet 

évente legalább két alkalommal tartunk. Ha az osztály helyzete, problémái, a csoport előtt álló 

feladatok azt indokolják, az iskola igazgatóje rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze a szülők 

tájékoztatására, a problémák közös megoldási lehetőségének megtalálására. 

Fogadóóra 

Célja, hogy a szülők egyénileg információt kapjanak tanulóük előmeneteléről, magatartásáról, a 

szaktanár róla alkotott véleményéről, valamint a oktató tanácsokat adhasson a tanuló nevelésével 

kapcsolatosan. Az iskola biztosítja, hogy a fogadóórán a szülő négyszemközt beszélhessen a tanuló 

tanárával a személyes problémáiról. A fogadóórákat évente legalább kettő alkalommal, minden oktató 

számára egységes késő délutáni időpontban tartjuk. 

A szülők írásos tájékoztatása 

A szülőket folyamatosan értesítjük tanítványunk előre haladásáról, hiányzásáról, késéseiről, valamint 

a személyét érintő dicsérő és elmarasztaló intézkedésekről az ellenőrző és a digitális napló révén, 

valamint postai úton. A tanuló félévi és év végi eredményeiről a szülő tájékoztatást kap a félévi értesítő 

és az év végi bizonyítvány révén. Az iskola minden jelentős intézkedését írásban közli a szülőkkel a 

honlapon keresztül, vagy egyéb szokásos írásos formában. Az osztályfőnök folyamatosan figyelemmel 

kíséri a diákoknak beírt osztályzatokat, a tanulói hiányzásokat és késéseket. 

A Köznevelési törvény hatályos előírása szerint a szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatjuk 

azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, 

amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz. Tájékoztatjuk őket 
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továbbá az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, valamint 

arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. 

Nyílt nap 

A nyílt napot az iskolába készülő 8. osztályosok számára szervezi az intézmény igazgatósága és 

tantestülete. Célja bepillantást adni az iskola életébe, információt adni az intézmény által indított 

osztályokról, a képzés formájáról és tartalmáról, a nyelvoktatásról. A nyílt napon szülők és oktatóok is 

részt vehetnek. 

A szülői szervezet 

A szülői szervezet célja a legaktívabb szülőkből álló közösség megalkotása, amely átfogja az iskola 

működésének egészét. A szülői szervezet annak szervezeti és működési szabályzatában foglaltak 

szerint épül föl és működik. Vezetőjét a szülői szervezet maga választja az intézménybe járó diákok 

szülői közül. A munka koordinálását az igazgató által megbízott igazgató-helyettes végzi. A szülői 

szervezet véleményt nyilváníthat, információt kérhet az intézményt érintő kérdésben, a köznevelési 

törvény szerint. Feladata az iskola hagyományrendszerében szereplő események lebonyolításában 

való közreműködés is. 

A partnerszervezetekkel és a diákokkal való együttműködés fejlesztése érdekében az együttműködés 

során kiemelt figyelmet kell fordítani a közös munka eredményességének értékelésére, a 

partnerszervezetek és a diákság jogainak gyakorlására. Amennyiben akár egyetlen területen a 

rendellenes működés, a kapcsolatok lazulásának jelei mutatkoznak, tárgyalásokat kell kezdeményezni 

az érintett partnerszervezettel az együttműködésben mutatkozó gondok feltárására, a szabályozó 

rendszer módosítására. 

 

2.9 A tanulmányok alatti vizsga szabályai, valamint a szóbeli felvételi vizsga 

követelményei 

A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzatának hatálya kiterjed az intézmény valamennyi diákjára, 

az oktatótestület tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 

1. A tanulmányok alatti a javítóvizsga (pótvizsga), különbözeti vizsga, osztályozó vizsga és 

belső vizsga általános elveit, részletes szabályait foglalja magába. 

2. Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki év végén elégtelen osztályzatot kapott, maximum 

három tantárgyból.  

3. Különbözeti vizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki másik iskolából érkezik iskolánkba és 

az általa eddig tanultak és az általunk eddig tanítottak között különbség van tartalmi vagy 

tantárgyi területen. 

4. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak akkor, ha: 

/1 felmentették a tanórai foglakozásokon való részvétel alól, az iskolával magántanulói 

jogviszonyt létesített, 

/2 engedélyezték számára, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének 

egy tanévben az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

/3 egy tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni és a tantárgy tanulmányi ideje 

az érettségiig nem fejeződött be (pl. idegen nyelv) 
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/4 a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát év végén 

nem osztályozható egyetlen tantárgyból sem, kivéve ha a nevelőtestület engedélyezi 

számára, hogy osztályozó vizsgát tegyen. 

/5 a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzása együttesen egy tantárgyból meghaladja a 

megtartott órák 30%-át az adott tantárgyból nem osztályozható, kivéve, ha a 

nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. 

/6 az oktatótestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló 

igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola 

eleget tett a 20/2012 EMMI rend 51 .§ (3) bekezdésben meghatározott értesítési 

kötelezettségének. 

A 2. és 3. pontok esetén az osztályozó vizsgára jelentkezést kell benyújtani az intézmény 

igazgatójéhez. 

A kérelem beadásának határideje minden év március 30. 

A 18 évnél fiatalabb tanuló esetén a szülő által írt kérvény fogadható el. 

A kérelemben legyen benne: tantárgy neve- évfolyam(ok) - szaktanár neve 

 A tanulmányi idő rövidítésére /két évfolyam anyagának teljesítése egy év alatt/ valamennyi 

tantárgyból a törvény szerint lehetőség van. Erre engedélyt a tanuló és gondviselője közös kérésére az 

igazgató adhat, figyelembe véve az illetékes szaktanár véleményét. Az igazgató engedély megadásával 

egyidejűleg előírja a szükséges osztályozó vizsga részeit és időpontját. 

Előrehozott érettségi vizsgát és a tanulmányi idő rövidítését csak az idegen nyelvből és informatikából 

teszi lehetővé a törvény, ezt a lehetőséget a kiemelkedően teljesítő tanulóknak javasoljuk. 

5. Szakgimnáziumban tanulók számára a gyakorlati tantárgyakból osztályozó vizsga tételére 

törvény szerint nincs lehetőség. 

6. Belső vizsgák /lásd 2.9./ 

7.   

/1 A különbözeti vizsgára tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni. Szükség 

szerint, tanulói átvétel miatt ettől el lehet térni. 

/2 Osztályozó vizsgát szervez az iskola az érettségi vizsgaidőszakot megelőzően április 

hónapban, magántanulói jogviszony esetén szükség szerint más időpontban is. Az 

érettségire jelentkező diákok osztályozó vizsgára történő jelentkezésüket az 

igazgatónak kell benyújtani. Az osztályozó vizsga követelményeit házirendünk 

melléklete tartalmazza. 

/3 Javítóvizsga letételére az augusztus 15-től augusztus 31 -ig terjedő időszakban kell 

időpontot kijelölni. 

/4 A vizsgák időpontjáról a tanulókat tájékoztatni kell. A javítóvizsga időpontját a helyben 

szokásos módon hozzuk nyilvánosságra. 

8. Az iskola egyéb alkalmassági vizsgát nem ír elő. 

II. Vizsgabizottság 

1. Tanulmányok alatti vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni 
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/1 A vizsgabizottság elnöke felel a vizsga szakszerű és törvényes megtartásáért, a 

vizsgabizottság törvényes működéséért. Az iskola igazgatójének feladatai különösen: 

a) meggyőződik arról, hogy a vizsgázó teljesítette-e a vizsga letételéhez előírt 

feltételeket, és szükség esetén kezdeményezi a vizsgáról való kizárását annak, aki 

nem teljesítette azokat, 

b) vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, 

c) átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja 

a vizsga iratait, 

d) a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. 

/2 A vizsgabizottság elnöke, feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. 

 

2.  

/1 A vizsgabizottság munkáját az igazgató készíti elő. Az igazgató felel a vizsga törvényes 

előkészítéséért, zavartalan lebonyolításáért.  

/2 Az igazgató feladata különösen: 

a) dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő 

ügyben, amelyet a szabályzat nem utal más jogkörébe, 

b) kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről, 

c) gondoskodik arról, hogy a vizsgára jelentkezők, a vizsgabizottság tagjai, a 

vizsgabizottság jegyzője, a felügyelő tanárok megismerhessék a 

vizsgaszabályzatot, a vizsga lebonyolításának rendjét, 

d) ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, 

e) megszervezi a vizsgaeredmények kihirdetését, ellenőrzi a törzslapok és 

bizonyítványok egyeztetését, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja és aláíratja 

a vizsga iratait, 

f) minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát 

szabályosan, pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. 

/3 Az igazgató feladatainak ellátásában közreműködhet - az igazgató megbízása alapján - 

az igazgató helyettese vagy más megbízottja. 

III. A vizsga menete 

A vizsga reggel 8 óra előtt nem kezdhető el és legfeljebb 18 óráig tarthat. Az osztályozó vizsga napján 

a tanulónak a vizsga megkezdése előtt 2 óra pihenő időt biztosítunk. 

Az írásbeli vizsga 

1.  

/1 Az írásbeli vizsga megszervezéséhez az igazgatónak ki kell jelölnie azt az épületrészt 

(helyiségcsoportot), amelynek felügyelete megfelelő módon biztosítható. Az írásbeli 

vizsga időtartama alatt a vizsgázók részére elkülönített épületrészbe 

(helyiségcsoportba) a vizsgázókon, a vizsgabizottság tagjain, a felügyelő tanáron és a 

vizsgabizottság jegyzőjén kívül csak az igazgató engedélyével lehet belépni. 
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/2 A vizsgateremben az ülésrendet a vizsganap kezdetekor a felügyelő tanár - az előzetes 

csoportbeosztás szerint - úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne 

zavarhassák és ne segíthessék. 

/3 A vizsganap kezdetekor a felügyelő tanár a vizsgateremben megállapítja a jelenlévők 

személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az írásbeli 

tételeket. A tételhirdetéskor a vizsgázók közül csak a vizsgázásra kijelölt csoport tagjai 

lehetnek jelen. 

/4 A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható. 

 

2.  

/1 Az írásbeli vizsgán csak az iskola bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapokon, 

tétellapokon (a továbbiakban: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden 

egyéb írásbeli munkát tintával (golyóstollal) kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja az 

írógép, számítógép használatát. Valamennyi vizsgatárgy egy-egy feladatlapját a vizsga 

jegyzőkönyvéhez kell csatolni. 

/2 Az íróeszközökről és az általános követelményekben felsorolt segédeszközökről a 

vizsgázók gondoskodnak; azokat egymás között nem cserélhetik. 

/3 A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett 

feladatlapon feltünteti nevét, a vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, 

jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni. 

 

3.  

/1 A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idő minimum 

45 perc maximum 60 perc. Az egyes tárgyakra vonatkozó előírásokat a vizsgaszabályzat 

melléklete tartalmazza. 

/2 Ha az írásbeli vizsgát bármilyen esemény megzavarja, a kiesett idővel a rendelkezésre 

álló időt meg kell növelni. 

/3 A 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 68.§ (4) bekezdése alapján a vizsgázó kérésére, az 

igazgató engedélye alapján 

a) az (1) bekezdésben meghatározó időt legfeljebb harminc perccel meg kell növelni, 

b) lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt 

(pl. számítógép, írógép) használja, 

c) engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát vagy szóbeli vizsgát 

írásban tegyen. 

/4 Egy vizsganapon legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani. A vizsgák között 

legalább tizenöt perc pihenőidőt kell a vizsgázók részére biztosítani. 

4.  

/1 A vizsgateremben és a folyosón gondoskodni kell az állandó felügyeletről. A felügyelő 

tanárok az igazgató által előre megállapított sorrendben, óránként váltják egymást. 

/2 A felügyelő tanár feladata annak megakadályozása, hogy a vizsgázó meg nem engedett 

segédeszközt használjon, társaitól vagy más személytől segítséget vegyen igénybe. 
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/3 A vizsgázóknak az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet 

elhagyniuk, s lehetőleg egyidejűleg csak egynek. A helyiséget elhagyó vizsgázó átadja 

feladatlapját a felügyelő tanárnak, aki a távozás és a visszaérkezés pontos idejét - azon 

a helyen, ahol az írásbeli munka félben maradt - arra rávezeti. 

/4 Az írásbeli feladatokra adott megoldás kidolgozásának befejezése után a vizsgázó a 

megoldást tartalmazó feladatlapot, valamennyi átvett, s üresen maradt, valamint a 

piszkozatot tartalmazó feladatlapot átadja a felügyelő tanárnak, és távozik a vizsga 

részére elkülönített épületrészből. A vizsgázó a piszkozatot tartalmazó feladatlapot 

áthúzva adja át a felügyelő tanárnak. A felügyelő tanár az átvett feladatlapon, valamint 

a jegyzőkönyvben feljegyzi és aláírja a befejezés időpontját, az üresen maradt 

oldalakat, oldalrészeket áthúzza, és aláírásával látja el. 

/5 A felügyelő tanárok az írásbeli vizsgáról jegyzőkönyvet vezetnek. 

5.  

/1 Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó 

feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos 

idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A felügyelő 

tanár a folyosón lévő felügyelő tanár útján értesíti az igazgatót. 

/2 Az igazgató az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a 

szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes 

jegyzőkönyvbe foglalja. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vizsgázó és a felügyelő 

tanár nyilatkozatát, továbbá minden olyan eseményt, amely lehetővé teszi a 

szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a felügyelő tanár, az 

iskola igazgatóje és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre 

rávezetheti. 

/3 Az igazgató az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat - 

az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt - a kidolgozási idő 

lejártával átveszi a felügyelő tanároktól. A jegyzőkönyveket aláírásával - az időpont 

feltüntetésével -lezárja és a vizsgairatokhoz mellékeli. A feladatlapokat elbírálás 

céljából átadja a szaktanárnak. 

6.  

/1 Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad, a 

megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné, az adott 

vizsgatantárgyból pótvizsgát tehet. 

/2 Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról 

engedély nélkül eltávozik, az adott vizsgatantárgyból javítóvizsgát tehet. A vizsgázónak 

fel nem róható ok, minden olyan a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, 

amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan 

magatartására. 

/3 Az első bekezdésben meghatározott esetben az igazgató - ha ehhez a feltételek 

megteremthetőek - hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vizsgaidőszakban 

a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, 

7.  
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/1 Az írásbeli vizsga feladatlapjait a szaktanár kijavítja, a hibákat, tévedéseket a tanuló 

által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden értékeli 

a kidolgozott megoldás erényeit és fogyatékosságait, és értékeli a vizsgakérdésekre 

adott megoldásokat. 

/2 A vizsgakérdésekre kidolgozott megoldásokat az útmutató alapján kell javítani és 

értékelni. 

/3 Ha a szaktanár a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó 

meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását 

rávezeti a feladatlapra, és értesíti az igazgatót. 

/4 Az igazgató által megadott határidőre a szaktanár benyújtja a kijavított feladatlapokat 

az igazgatónak. A vizsgabizottság jegyzője a javasolt értékelést az osztályozó ívre 

vezeti. 

8.  

/1 A vizsgabizottság az előzetes értekezleten dönt az írásbeli vizsgával kapcsolatos 

szabálytalanságról. 

/2 A vizsgabizottság indokolt esetben meghallgathatja a vizsgázót, a felügyelő tanárt, a 

szaktanárt és más vizsgázókat. A szabálytalanság kivizsgálásával kapcsolatban részletes 

jegyzőkönyvet kell készíteni. A részletes jegyzőkönyvben rögzíteni kell minden olyan 

eseményt, tényt, amelyből megállapítható, hogy mi történt, továbbá az elhangzott 

nyilatkozatokat. A jegyzőkönyvet a vizsgabizottság elnöke és jegyzője, valamint a 

meghallgatottak írják alá. 

/3 Ha a vizsgázó szabálytalanságot követett el, a vizsgabizottság a cselekmény 

súlyosságának mérlegelésével a következő döntést hozhatja: 

a) a szabálytalanul megoldott feladat nélkül értékeli az írásbeli vizsgát, a tanuló 

szóban vizsgázhat 

b) az adott tantárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja 

c) az írásbeli vizsgája elégtelen, de szóban vizsgázhat 

d) az adott tantárgyból a vizsgája eredménytelen. 

/4 A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba 

kell foglalni. 

9. Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, 

amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését 

követően a szaktanár által javítható formában kell elkészíteni (pl. rajz, műszaki rajz, 

festmény, számítástechnikai program). 

10.  

A szóbeli vizsga menete 

Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb 3 tantárgyból szervezhető osztályozó- és javító szóbeli vizsga. 

1.  

/1 A kérdező tanár az általános követelményekre épülő vizsgatantárgyból a témakörök 

alapján elkészíti a vizsgakérdéseket tartalmazó tételsort. A tételsorról legalább egy 

másolati példányt is kell készíteni. 
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/2 A vizsgatantárgyak tételsorát a vizsgatantárgyak követelményei (iskola helyi tanterve) 

alapján készíti el a kérdező tanár. 

/3 A szóbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, 

amennyiben a vizsgafeladatot egyszeri alkalommal kell bemutatni, előadni és ennek 

alapján kell a vizsgázó teljesítményét értékelni (pl. éneklés, tornagyakorlat). 

2.  

/1 A szóbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság elnöke ismerteti a vizsgázókkal a 

vizsgabizottság őket érintő döntését, az írásbeli vizsgán elért eredményeket, a szóbeli 

vizsgával kapcsolatos tudnivalókat, a vizsgát követő eredményhirdetés helyét és idejét, 

átadja a vizsgabizottság által hozott határozatokat, s ismerteti a vizsgabizottság 

döntése elleni jogorvoslat lehetőségét. A tájékoztató értekezleten ismertetett 

vizsgabizottsági döntések elleni jogorvoslatra rendelkezésre álló időt a tájékoztató 

értekezletet követő első munkanaptól kell számítani. 

/2 A szóbeli vizsgán a vizsgabizottság legalább két tagjának, köztük a vizsgatantárgy 

kérdező tanárának egyidejűleg jelen kell lennie. 

3.  

/1 A szóbeli vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb este 18 óráig 

tarthat. 

/2 A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint 

amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 

/3 A vizsgacsoport legfeljebb hat vizsgázóból állhat. 

4.  

/1 A szóbeli vizsga nyilvánosságát a vizsgabizottság elnöke hivatalból vagy kérelemre 

korlátozhatja, illetve zárhatja ki. Ki kell zárni a nyilvánosságot, ha azt a vizsgázó érdeke 

indokolja. A vizsgabizottság munkájában közreműködők nem zárhatók ki a szóbeli 

vizsgáról. A nyilvánosság kizárásával kapcsolatos döntést a vizsga jegyzőkönyvében 

meg kell indokolni, és a vizsga helyszínén közzé kell tenni. 

/2 A szóbeli vizsgán a vizsgázó tételt húz, és kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges 

segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a 

kérdező tanár gondoskodik. 

/3 A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. 

/4 A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad, a 

vizsgabizottság tagjaitól vagy a kérdező tanártól kaphat segítséget. A vizsgázók a 

vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. 

/5 Minden vizsgázónak vizsgatantárgyanként legalább húsz perc gondolkodási időt kell 

biztosítani a felkészülésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de 

gondolatait szabad előadásban kell elmondania. 

/6 Egy-egy vizsgatantárgyból a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. A 

vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, 

ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte vagy a tétel 

kifejtésében elakadt. A vizsgázót nem szabad félrevezetni, gondolkodásában, a tétel 

kifejtésében megzavarni. A vizsgázó a tétel kifejtésében akkor szakítható félbe, ha a 

rendelkezésére álló idő letelt. 
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/7 Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy 

alkalommal póttételt húzat. 

/8 Ha vizsgázó a feleletet befejezte a vizsgahelyiséget elhagyja. 

/9 Ha a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság tagjai rávezetik az általuk 

javasolt értékelést az osztályozó ívre. 

/10 Azt követően, hogy a vizsganapon valamennyi vizsgázó befejezte a vizsgázást, 

előzetesen értékelni kell az aznapon vizsgázók teljesítményét. A javasolt értékelést az 

elnök által vezetett osztályozó ívre kell ráírni. 

5.  

/1 A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 71.§ 3 4. bekezdése alapján a vizsgázó kérésére, az 

igazgató engedélye alapján 

a) a vizsgázó számára a felkészülési időt legfeljebb 30 perccel, a szóbeli felelet idejét 

legfeljebb 10 perccel meg lehet növelni, 

b) engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tegyen. 

c) engedélyezni kell hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen 

/2  Ha a vizsgázó a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tesz, a vizsgatétel kihúzása után 

külön helyiségben, felügyelő tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat 

elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó 

kérésére a kérdező tanár felolvassa. 

/3 Ha a vizsgázónak a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 71.§ 3 4 bekezdése alapján 

engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga írásbeli 

és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és kifejtenie. A felkészüléshez 

és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A vizsgázó 

kérésére a második tétel kifejtése után legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell adni. A 

pihenőidő alatt a vizsgaterem nem hagyható el. 

6.  

/1 Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el (pl. társának segítséget nyújt, 

vagy társa segítségét veszi igénybe, meg nem engedett eszközt használ), vagy a vizsga 

rendjét zavarja, a vizsgabizottság elnöke vagy tagja figyelmezteti a vizsgázót, hogy a 

szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de ha a szabálytalanság elkövetését, a vizsga 

rendjének megzavarását a vizsgabizottság megállapítja, az elért eredményt 

megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni. 

/2 Az igazgató a szóbeli vizsga szünetében vagy a befejezését követően haladéktalanul 

részletes jegyzőkönyvet készít a szabálytalanság elkövetéséről. A jegyzőkönyvnek 

tartalmaznia kell a meghallgatottak nyilatkozatát, minden olyan eseményt, 

körülményt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A 

jegyzőkönyvet a vizsgabizottság elnöke és jegyzője, továbbá az, akit meghallgattak, írja 

alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. 

7.  

/1 Ha a vizsgázó fel nem róható okból a szóbeli vizsgán nem jelenik meg, vagy a vizsga 

helyszínéről engedéllyel eltávozik, illetve a megkezdett vizsgát engedéllyel nem fejezi 

be, a szóbeli vizsgát - ha erre lehetőség van az igazgató engedélyével - az adott 
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vizsganapon vagy az adott vizsgaidőszak másik vizsganapján, illetve, ha erre nincs mód, 

másik vizsgaidőszakban, pótló vizsgát tehet. 

/2 Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgáról felróható okból távol marad, vagy a vizsga helyszínéről 

engedély nélkül eltávozik, illetve a megkezdett vizsgát engedély nélkül nem fejezi be, 

azokból a vizsgatantárgyakból, amelyekből nem tett szóbeli vizsgát, javítóvizsga esetén 

elégtelen osztályzatot kap, minden más esetben javítóvizsgát tehet. 

/3 A 7/1 pont alkalmazásában a vizsgázónak fel nem róható ok, minden olyan, a vizsgán 

való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető 

vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. 

Az osztályozó vizsgák követelményeit és részeit a házirendünk melléklete CD-n tartalmazza és a 

honlapon is közzétesszük. 

 

2.10 A felvétel és az átvétel helyi szabályai 

Intézményen belüli átjárás tanév közben: 

Azon tantárgyak esetén, amelyek oktatása nívócsoportokban folyik, az átjárás a mutatott 

teljesítmény alapján történik. A felsőbb, illetve alsóbb nívócsoportokba helyezés eldöntésében a 

szaktanár véleménye a mérvadó. 

Az intézményben már kilencedik évfolyamtól az egyes ágazatoknak megfelelő szakmai ismeretek 

oktatása folyik, ezért az átjárás csak a 9. évfolyamon lehetséges szeptember 15- ig. 

Az átlépést írásban kéri a tanuló, melyet szülője is támogat. 

Átlépése technikailag kivitelezhető (nem akadályozza pl. szaktantermi férőhelyszám). 

Az intézménybe történő átvétel nem kezdő évfolyamokon más oktatási intézményekből: 

Átvétel az alábbi feltételek mellett lehetséges: 

Az azonos ágazati oktatásban részt vett tanuló vehető át, ha a felvétele nem ütközik létszámkorlátba. 

9. évfolyamba lépés feltételei: 

Iskolánk a 2018/2019-es tanév óta központi írásbeli felvételit szervez magyar-szövegértés és 

matematika tantárgyakból. 

Felvételi összpontszám megállapításának módjai: 

• Elérhető összpontszám (200 pont):  

o Hozott pont: 100 pont,  

o Felvételin szerzett pont: 100 pont 

A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatainak összege: magyar irodalom, magyar nyelv, 

történelem, matematika, egy idegen nyelv tárgyakból. 

Ha a magyar tantárgy nem bontott, duplán számít az osztályzat. 

Megjegyzés: A jelentkezés feltétele, hogy nem lehet elégtelen osztályzat egyik tantárgyból sem! 
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A tanulmányi területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek. 

Ha valamely különleges bánásmódot igénylő tanuló nem rendelkezik matematika tantárgy 

érdemjegyével, akkor a magyar tantárgy jegyét számítjuk be duplán, ha nem rendelkezik magyar 

tantárgy jegyével, akkor a matematika tantárgy érdemjegyét duplázzuk meg. 

Ha valamely tanuló nem rendelkezik az adott évfolyamon egy tantárgy érdemjegyével (mert iskolája 

pedagógiai programja alapján nem akkor tanulta, vagy rövidebb ideig tanulta), akkor a tantárgy 

meglevő érdemjegyét duplázzuk. 

Az összes pontszám alapján alakul ki a felvételi sorrend. 

A sorrend kialakításánál azonos pontszám esetén a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő és a sajátos nevelési igényű tanulók előnyt élveznek.  

Szóbeli felvételi vizsgát nem szervezünk. 
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2.11 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos terv 

„Minden állampolgár köteles szükség esetén tőle elvárható segítséget nyújtani sérült, balesetet 

szenvedett vagy olyan személynek, aki életét vagy testi épségét közvetlenül veszélyeztető helyzetbe 

jutott.” (1972. évi II. törvény 28. §) 

Eredményes elsősegély attól várható el, aki az alapvető ismeretek elméletét és gyakorlatát birtokolja, 

ismereteinek tudatában határozott, céltudatos és képes úrrá lenni saját és környezete ideges 

hangulatán. 

Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása a tanítási órákon/ osztályfőnöki, biológia, 

testnevelés/ valósul még meg: 

• újraélesztés  

• vérzéscsillapítás 

• stabil oldalfektetés - eszméletlen ember ellátása 

• törések ellátása 

• sebek ideiglenes ellátása 

• égési sérülések ellátása 
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3 Oktatási program 

3.1 A kötelező és a nem kötelező foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó 

tananyaga, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy 

szabadon választható foglalkozások megnevezése, száma 

 

Óraterv a kerettantervekhez – technikum 9. évf. / szakgimnázium 10-12. 
évf./ + 13. évf. 

   

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 
bérü. 
feln. 
okt. 

PÜÜI 
felnőtt
képzés 

Magyar nyelv és irodalom 4+1 4 4+1 4+1    

Idegen nyelv 4+1 4 4 4    

Matematika 4 3 3+1 3+1    

Történelem 3       

Történelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek 

0 2 3 3 
   

Állampolgári ismeretek 0       

Digitális kultúra 1+1       

Etika 0   1    

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy 
- fizika 

0 2 2 2 

   

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy 
-földrajz 

0 2 2 2 
   

Kötelező komplex természettu-
dományos tantárgy 

3    
   

Pénzügyi és vállalkozói isme-
retek 

0 1   
   

Informatika 0 2      

Testnevelés 4       

Testnevelés és sport 0 5 5 5    

Osztályfőnöki 1 1 1 1    

Érettségire épülő (fő) szakké-
pesítés 

 12 7 7 
   

Érettségire felkészítő tantárgy 0    
   

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés 

  3 3 
   

Összes közismereti óraszám 24    
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Ágazati alapoktatás 7    
   

Szakmai tárgyak órakerete 0 11/12 10 10 31 16 16,75 

Szabadon tervezhető órakeret 3    4   

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 31 31 36
 
 
 
  

Kötelezően választható 
tantárgy 

  2 2    

Érettségire épülő szakképesítés     
31 16 16,75 

Rendelkezésre álló órakeret 34 35/36 35 35 35 16 16,75 
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3.2 A közismereti kerettantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályai 

 
3.2.1 Magyar nyelv és irodalom 
 
9-10. évfolyam 
Törvényi háttér:  
5/2020. (01.30. Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 
alkalmazásáról szóló110/2012.(VI. 4.)Kormányrendelet módosításáról 
Magyar Közlöny 17.  
Az Oktatási Hivatal által javasolt kerettanterv alapján készítette: 
Baranyai-Illés Veronika, Bernáth Rita,  
Kalmárné Koszonits Klára, Lengyel Dominika 
  
                                                             9–12. ÉVFOLYAM  
 
Az anyanyelv már nevében is a legszorosabb összetartozást fejezi ki az azonos nyelvet 
beszélő emberek között. Az anyanyelven megszülető irodalom alkotói és hallgatói olyan 
olvasói hagyományt, kultúrát teremtenek, amely megerősíti egy közösség tagjainak az 
identitását, mert a „… nemzeti hagyomány s nemzeti poézis szoros függésben állanak 
egymással.”(Kölcsey Ferenc). Egy nemzet megmaradásának alapja, de 
fennmaradásának, jövőjének  is a záloga a kultúrája, az anyanyelve.  
A magyar nyelv és irodalom tantárgynak ezért van kitüntetett szerepe: gondolkodni 
tanít, ismereteket ad át, szellemi, erkölcsi örökséget hagyományoz. Egy nép szimbolikus 
szövegei többnyire irodalmi alkotások, amelyek a legszorosabb összetartozást fejezik ki. 
Ezek olvasása, tanítása személyiséget formál, fejleszti a szépérzéket, az ítélőképességet, 
az erkölcsi érzékenységet. Ezzel a magyar nyelv és irodalom tantárgy az érzelmi nevelés 
egyik legfontosabb eszköze.  
Kultúránk, benne irodalmunk magyarul született meg, és ezen a nyelven formálódik 
tovább. A magyar irodalom a Kárpát-medence magyarságának irodalma. Nyelvünk, 
történelmünk, kultúránk közös. Kulturális értelemben egy nemzet vagyunk. Ezért a 
magyar nyelv és irodalom tantárgy  is a Kárpát-medencei magyarság irodalmát, szellemi 
örökségét egységesen és egységben kezeli.  
A középfokú képzés szakaszában, a 9–12. évfolyamon a nevelésnek-oktatásnak sok és 
sokrétű cél- és feladatrendszere van: 
 

 cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember 
kapcsolatát. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai 
értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Ismerjék és értsék 
múltjukat, jelenüket, benne önmagukat.  

 
 A tanulók felkészítése arra, hogy ennek a kulturális hagyománynak értői és később 

formálói legyenek.  
 

 A tanulók megértsék a gondolkodás, a viselkedés és a nyelvhasználat összefüggéseit,  
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ennek feltétele a biztos szövegértés és szövegalkotás képességének fejlesztése. Az, hogy 
a diákok szabatosan és pontosan, illetve a kommunikációs helyzetnek megfelelően 
tudják kifejezni magukat.  
 

 Ismerjék nyelvünk szerkezetét, grammatikáját, a nyelvhelyességi szabályokat, a 
stilisztikai árnyalatokat, hiszen csak ezek ismeretében tudják megítélni saját és a többi 
ember nyelvi teljesítményét. Ezek alapján ismerik fel az adott kommunikációs 
helyzetet, szövegösszefüggést, a műfaji elvárásokat. 

 
 Cél, hogy a nyelvi megnyilatkozások jelentésszintjeit és -árnyalatait a képzési szakasz 

végén megértsék, mert így veszik észre a manipulációt vagy értik meg  az összetett 
üzeneteket. 
 

 A tanulók tudják elhelyezni anyanyelvüket a világ többi nyelve között, ismerjék nyelvük 
történelmi fejlődését. Értsék, hogy a nyelv a jelenben is folyamatosan változik, s ezért 
a változásért felelősséggel tartoznak.  
 

 Alakuljon ki nyelvhasználati igényességük. Legyen elemi elvárás számukra – 
önmaguktól és másoktól is – a pontos és a magyar nyelvhelyességi szabályokat betartó 
szövegalkotás, a magyar helyesírás szabályainak ismerete. 
 

 Értsék meg és példákkal tudják szemléltetni, hogy a nyelv és a gondolkodás, a beszéd 
és a gondolkodás feltételezik egymást, szorosan összefüggnek, ismerjék fel, hogy a 
nyelv szegényedése a gondolkodás szegényedését jelenti.  
 

 Fontos cél a digitális kompetencia fejlesztése is, az IKT-eszközök tudatos és kreatív 
alkalmazása.  
 

 A digitális világ bővülésével a diákokra hatalmas információ-mennyiség zúdul. Meg kell 
tanulniuk kiválasztani a fontos, értékes adatokat és ismereteket, azt is, hogy ezen 
adatokat és információkat etikusan és kritikusan használják, építsék be  tudásukba. 

 Az irodalmi szövegek megértéséhez elengedhetetlen, hogy a diákok rendelkezzenek 
megfelelő művészettörténeti, műfajtörténeti, irodalomelméleti, -történeti 
ismeretekkel. A képzési szakasz első felében ezek az ismeretek állnak a tananyag 
középpontjában. Fontos, hogy a diákok az irodalmat egy közösség történelmi-
társadalmi folyamataként is lássák. A képzési szakasz második felében a szerzői portrék 
és  látásmódok is helyet kapnak. Mindkét képzési szakasz célja és feladata az irodalmi 
művek elemző értelmezése. Ez fejleszti a gondolkodást, az erkölcsi érzéket, segíti az 
érzelmi nevelést. Az önálló elemzési készség fejleszti az önismeretet, önbizalmat ad, 
fejleszti az anyanyelvi kompetenciát is. 

 
 Cél, hogy a tanulók rendelkezzenek az irodalmi művek értelmezéséhez szükséges 

elemzési stratégiákkal. A művek tartalmi összefoglalásán túl vállalkozzanak önálló 
értelmezés kialakítására. 
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 Vegyék észre a különböző korok szerzői, művei között kialakuló párbeszédet, az 
irodalom vándortémáit és motívumait, értsék meg azok jelentésváltozását. 
 

 A XXI. század emberei már élethosszig tanulnak, ezért a diákoknak meg kell őrizni 
kíváncsiságukat, meg kell tanulniuk középiskolás módon tanulni. Ennek feltétele, hogy 
olvasó emberekké neveljük őket, akik többféle olvasási és értelmezési technikákkal 
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. Tudnak 
önállóan jegyzetelni. 
 

 Alakuljon ki a diákokban az önfejlesztés igénye. Ennek alapja az önvizsgálaton alapuló 
magatartás és gondolkodás fejlesztése. Az irodalmi szövegek sokfélesége biztosítja, 
hogy olyan esztétikai, morális, lélektani, társadalmi kérdésekkel szembesüljenek a 
tanulók, amelyekben felismerik önmagukat, saját gondjaikat. 
 

 Kiemelt cél a gondolkodni tanítás, kíváncsiságuk, alkotókedvük megtartásával. 
 
A magyar nyelv és az irodalom tantárgy fejlesztési céljai jórészt összehangolhatók: az 
alaptantervben meghatározott hat fő fejlesztési területből (szövegértés; szövegalkotás; 
olvasóvá nevelés; mérlegelő gondolkodás, véleményalkotás; anyanyelvi kultúra, 
anyanyelvi ismeretek; irodalmi kultúra, irodalmi ismeretek) négy mindkét tantárgy 
keretében fejleszthető. Minden nyelvtanóra kiemelt feladata a szövegértés és a 
szövegalkotás tanítása. 
A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik.  A 
tantárgyi koncentráció kialakítása a tantárgyi struktúra egyik fontos elve. Bizonyos 
irodalmi témakörök feldolgozásához ajánljuk a művek filmes vagy színházi 
adaptációjának beépítését az órai munkába vagy a házi feladatba. 
A magyar nyelv és irodalom tanításának nemcsak a műveltségátadás, a 
kompetenciafejlesztés, hanem az érzelmi nevelés is a célja. A diákok érzelmi fejlődése 
az alapja későbbi személyes boldogulásuknak, együttműködési képességüknek, 
társadalmi beilleszkedésüknek és kulturált viselkedésüknek. 
A képzési szakasz feladata, hogy a tanulókat felkészítse az érettségire, tegye lehetővé – 
megfelelő ismeret, műveltség átadásával, a tanulói kompetenciák fejlesztésével – a 
sikeres továbbtanulást, a társadalomba való beilleszkedést. Érett, gondolkodó, ép 
erkölcsi érzékkel rendelkező, kiegyensúlyozott felnőttekként kerüljenek ki a 
közoktatásból. 
Az órakeret minimum 80%-át a törzsanyagra kell fordítani. Az órakeret 20%-át a 
szaktanár választása alapján a tananyagok mélyebb, sokszínűbb tanítására, ismétlésre, 
gyakorlásra vagy a tanórán kívüli tudásszerzésre (múzeumlátogatás, színházi előadás 
megtekintése, előadó meghívása), kompetenciafejlesztésre, projektmunkák 
megalkotására lehet felhasználni. A választást segítő javaslatok a részletesen 
szabályozott kötelező törzsanyag mellett találhatók.   
A magyar nyelv és irodalom tantárgy kötelező törzsanyagában csak lezárt, biztosan 
értékelhető életművek szerepelnek. Ezen felül, a választható órakeret terhére a tanár 
szabadon beilleszthet kortárs alkotókat, műveket a tananyagba.  
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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.  
 
A Nat alapján álló törzsanyag és az azt kiegészítő tartalmak, választható, ajánlott témák, 
művek 

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

II. A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 
A törzsanyagon felüli ajánlott témák, művek elősegítik a pedagógus választását a helyi 
sajátosságoknak, az osztály érdeklődésének megfelelően.  
A regionális kultúra tanítása során interdiszciplinális tartalmakat közvetítünk 
tanítványainknak. A regionális irodalom és művelődéstörténet helyi tantervbe 
építésének célja, hogy tanítványaink megismerjék a közvetlen környezetüket, a helyi 
sajátosságokat. Kapcsolatot tudjanak teremteni a múlttal, jelennel és a jövővel, 
sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az ez egyéni és közösségi 
tevékenységeket, amelyek az otthon, lakóhely, a szülőföld megismeréséhez és 
megbecsüléséhez vezetnek. 
 
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 szövegek kiválasztásakor is ez a két elv érvényesül a magyar nyelv és az irodalom 
tanításában is: a törzsanyag témái és művei, a hozzájuk kapcsolódó választható témák, 
művek, illetve a szabadon választható témák, művek. 
Az irodalom és média (film, tévéjáték, színház) kapcsolata azt jelenti, hogy a szaktanár 
döntése alapján – a kötelező olvasmányok kivételével – vagy a művet olvastatja el a 
diákokkal, vagy annak feldolgozását nézik meg. 
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9–10. ÉVFOLYAM 
 
A középiskolai képzés első szakaszának kiemelt cél- és feladatrendszere: 

 A tanulás tanulása. Egy új tanulási szakaszt kezdenek el a diákok, nagyobb, 
bonyolultabb tananyagokkal találkoznak. Meg kell tanulniuk a lényeget kiemelni, 
vázlatot írni, gondolataikat írásban és szóban is pontosan és szándékaik szerint 
árnyaltan, adekvátan kifejezni. 

 A diákok szövegértésének folyamatos fejlesztése. A biztos szövegértés nemcsak a 
magyar nyelv és irodalom, de valamennyi tantárgy értő és eredményes tanulását segíti, 
feltétele a gondolkodás és a beszéd fejlesztésének is. 

 A szövegértés és -alkotás tanulásának feltétele a biztos anyanyelvi (grammatikai, 
stilisztikai) ismeret, a kommunikációelmélet alapvető fogalmainak elsajátítása, hiszen 
csak így tudják a tanulók felismerni az adott kommunikációs helyzetet.   

 Az érvelési képesség és a beszédkészség folyamatos fejlesztése.  

 A tanulók személyiségfejlesztésének feltétele, hogy rendelkezzenek megfelelő 
ismeretekkel ahhoz, hogy kérdéseket tudjanak megfogalmazni, az irodalmi szereplők, 
konfliktusok és saját élethelyzeteik között felfedezzék a párhuzamokat, kialakuljon 
elvonatkoztató képességük, s igényük és képességük arra, hogy kifejezzék saját 
véleményüket. 

 Ez a két évfolyam a diákok számára a tájékozódás, saját tehetségük és érdeklődési 
körük felfedezésének kora, ezért elengedhetetlen, hogy sokféle ismerettel és 
ismerethordozóval találkozzanak. 

 Tudásuk megszerzésében és bővítésében a hagyományos információhordozókon kívül 
egyre erőteljesebb szerepet kapnak a digitális eszközök. Cél ezek észszerű, 
gondolkodásukat segítő, etikus használatának elsajátítása. 

 A képzésnek ebben a szakaszában már rendszerezett nyelvtani és irodalmi 
(irodalomtörténeti, -elméleti, és műfaji) ismeretek elsajátítása elvárt eredmény, hiszen 
a képzési szakasz második felében csak így lesznek képesek a tanulók az 
irodalomtörténeti ismereteiket rendszerezni, így sajátítják el a nyelvészet és az 
irodalomtudomány – korosztályuknak megfelelő szintű – szaknyelvét, s így tudnak az 
érettségi dolgozatban is elvárt szintű, nyelvezetű esszét, érvelést, műfajnak megfelelő 
gyakorlati szöveget alkotni. 

 
A magyar nyelv és irodalom nem pusztán tantárgy a középiskolában, hanem 
kulcsszerepet tölt be a tanulók identitásának kialakításában, megismerteti velük saját 
kultúrájukat, nemzeti önazonosságukat, fejleszti érzékenységüket. A tanulókat segíti 
abban, hogy a kommunikációs célnak megfelelően fejezzék ki magukat. Fejlődjék 
érvelési kultúrájuk, könnyebben beilleszkedjenek környezetükbe, és ismerjék fel saját 
tehetségüket. 
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Taneszközök 
(9. évfolyam részére) 
Magyar nyelv: 
Kurucz István: Magyar nyelv; Tankönyv a 9. évfolyam számára 
Irodalom: 
Dr. Kiss Gabriella-Tankó Istvánné: Színes irodalom 9. 
Dr. Kiss Gabriella-Tankó Istvánné-Angyalné Volant Vivien: Irodalmi szöveggyűjtemény 9. 
Értékelési szempontok 
A tanuló munkájának értékelése során meg kell vizsgálni:  

 milyen mélységben sajátította el a magyar nyelv és irodalom tantárgy nyelvezetét; 
 megszerezte-e a kellő grammatikai, nyelvi és irodalmi ismereteket; 
 birtokába jutott-e az ismeretszerzés különböző formáinak;  
 képes-e a szerzett tapasztalatok, ismeretek önálló rendszerezésére, csoportosítására, 

a felmerült problémák világos megfogalmazására, kifejtésére;  
 
Az eredményes előrehaladás egyik fontos előfeltétele a tanulók tudásának folyamatos 
ellenőrzése és értékelése. A magyarórákon értékelni kell a tanulók  

 szóbeli megnyilvánulását,  
 írásbeli teljesítményét.  

 
A szóbeli megnyilvánulások lehetnek 

 feleletek,  
 hozzászólások,  
 a tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, önálló gondolatok,  
 kiselőadások stb.  

 
Az írásbeli teljesítmények  

 a tankönyv, munkafüzet feladatainak megoldása,  
 alkalomszerűen készített feladatlapok megoldása,  
 feladatgyűjtemények válogatott feladatainak megoldása, 
 esszé, értekezés, műértelmezés, 
 házi fogalmazások. 

 
Óraszámfelosztás 
 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

 Magyar 
nyelv 

Irodalom Magyar 
nyelv 

Irodalom 

9. 
évfolyam 

2 3 72 108 

10. 
évfolyam 

1 4 36 144 

11. 
évfolyam 

1 3 36 108 

12. 
évfolyam 

1 4 36 144 

MAGYAR NYELV 9. évfolyam 
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Éves óraszám: 72 óra 
Heti óraszám: 2 óra 
A témakörök áttekintő táblázata:  
 

Témakör neve Javasolt 
óraszám 

Magyar nyelv  

I. Év eleji ismétlés 5  
 

II. Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális 
kommunikáció  

15  
 

III. A nyelvi rendszer,  a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi 
elemzés, a magyar és az idegen nyelvek 

 

36 

IV. Helyesírás 15 

V. Zárás 1 

Összes óraszám: 72 

 
 
A 9. ÉVFOLYAM TANANYAG TARTALMA: 
 

 Magyar nyelvtan 

TÖRZSANYAG  
 

I. Év eleji ismétlés 5 óra 

Taneszközök megismerése, követelmények 

Hangtani ismeretek 

Szófajtani ismeretek 

Mondattani ismeretek 

Felmérés, ellenőrzés 

II. Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális kommunikáció 15 óra 

A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói 

A személyközi kommunikáció 

A nem nyelvi jelek 

A tömegkommunikáció fogalma, típusai és funkciói 

A tömegkommunikáció hatása a gondolkodásra és a nyelvre 

Médiaműfajok 

A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai, az új digitális nyelv 
 

III. A nyelvi rendszer,  a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a magyar és az idegen 
nyelvek 36 óra 

A nyelv mint jelrendszer 

A nyelvi szintek 

A magyar nyelv hangrendszere 

Hangkapcsolódási szabályszerűségek 

A szavak felépítése, a szóelemek (szótő, képző, jel, rag) 
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A magyar nyelv szófaji rendszere: 

alapszófajok, mondatszók és viszonyszók 

A szószerkezetek (szintagmák) 

A mondat fogalma és csoportosítási szempontjai 

Az egyszerű mondat: 

az alany, az állítmány, a tárgy, a határozók, a jelzők 

Az összetett mondat 

Az alárendelő összetett mondatok 

IV. Helyesírás 15 óra 

Helyesírásunk rendszere 

Helyesírásunk alapelvei: Kiejtés elve 

Helyesírásunk alapelvei: Szóelemzés elve 

Helyesírásunk alapelvei: Hagyomány elve 

Helyesírásunk alapelvei: Egyszerűsítés elve 

A különírás és az egybeírás  

A kezdőbetű  

Az idegen szavak helyesírása  

Az írásjelek  

Az elválasztás  

A rövidítések és a mozaikszók helyesírása 

A számok helyesírása 

V. Zárás 1 óra 

Összefoglalás, értékelés 

 
 
TÉMAKÖR: Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális kommunikáció 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 

 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

 A kommunikáció jellemzőinek tudatosítása, hatékony alkalmazásának fejlesztése 

 A nyelv zenei kifejezőeszközeinek alkalmazása 

 A hallás utáni és a szóbeli szövegértési készség fejlesztése 

 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

 Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben  

 Az önálló véleményalkotás, az önreflexió fejlesztése 

 A kommunikáció tényezői 

 A kommunikációs célok és funkciók 

 A kommunikáció jelei 

 A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai 

 A kommunikációs kapcsolat illemszabályai 

 A hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, 
beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés 

 

 FOGALMAK: 
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kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat, 
kontextus, a világról való tudás);  kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, 
kifejező, metanyelvi, esztétikai finkció, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi 
jel (tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, emblémák);  digitális kommunikáció 
jellemzői, szövegtípusai, a hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, 
önéletrajz, motivációs levél, beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés, 
önéletrajz stb. 
 
TÉMAKÖR: A nyelvi rendszer,  a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a magyar és 
az idegen nyelvek 
 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 
 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak tudatosítása 

 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

 Nyomtatott és digitális helyesírási segédletek használatának gyakorlása 

 Kreatív nyelvi fejlesztés 

 A nyelvi szintek, a nyelv alkotóelemei 

 A szavak és osztályozásuk 

 A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepe a kommunikációban 

 A szószerkezetek  

 A mondatrészek 

 A mondatok csoportosítása 

 Szórend és jelentés  

 Nyelvi játékok, kreatív feladatok digitális programok használatával is 

 FOGALMAK: 
nyelvi szintek; a szó alkotóelemei (hang, fonéma, morféma); a szavak osztályozása, 
osztályozási szempontjai; szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő 
szintagma; mondatrészek: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző; vonzatok; mondat, a 
mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, összetett mondat; szórend és 
jelentés összefüggései 

 TÉMAKÖR: Helyesírási ismeretek 
 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 
A helyesírás alapelvei, megismert főbb szabályszerűségei.  
A szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek funkciója. 
Szövegelemzési gyakorlatok a központozás szerepének tanulmányozására. 
Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás, a gyakoribb tulajdonnevek írására stb. 
Idegen szavak helyesírása, a latin betűs szavak átírása.  
Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-ellenőrző programok szerkezetének és 
működésének megismerése, használatuk az iskolai és a mindennapi szövegalkotásban. 
Az internetes szövegek eltérő helyesírásának, jelhasználatának funkciója. 
A normától való eltérés stilisztikai hatásának felismerése, értelmezése. 
 
 

 FOGALMAK: 
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Helyesírási alapelv, nyelvi norma, szóelemzés, egyszerűsítés, elválasztás, mozaikszó 
 
Irodalom 9. évfolyam 
Éves óraszám: 108 óra 
Heti óraszám: 3 óra 
A témakörök áttekintő táblázata:  
 

Témakör neve Javasolt 
óraszám 

Magyar nyelv  

I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 5 

II. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia  8 

III. A görög irodalom 17 

IV. A római irodalom 10 

V. A Biblia mint kulturális kód 14 

VI. A középkor irodalma 15 

VII. A reneszánsz irodalma 25 

VIII. A barokk és a rokokó irodalma 11 

IX. Zárás 3 

Összes óraszám: 108 

                                                                                 
 

I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 5 óra 

       A) Az irodalom és hatása 

           Karinthy Frigyes: A cirkusz 

       B) Szerzők, művek párbeszéde  

           Aiszóposz: A tücsök és a hangya 
           Hajnóczy Péter: A hangya és a tücsök 
           Romhányi József: Tücsökdal  
  

Népszerű irodalom. Az irodalom határterületei 

           Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes- 
           történetek (részletek) 

C) Műnemi-műfaji rendszer 

II. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 8 óra 

A) Az ősi magyar hitvilág 

Hoppál Mihály: Sámánok. Lelkek és jelképek (részletek)              

Irodalom és mozgókép: 
Jankovics Marcell: Ének a csodaszarvasról (részlet) 

B) A görög mitológia   

A világ születése; istenek születése és harca; istenek nemzedékei, világkorszakok; az 
ember teremtése 
Az olimposzi istenek  
A görög mitológia híres történetei (Hermész, Dionüszosz, Héraklész tettei, Daidalosz és 
Ikarosz, Thészeusz és Ariadné, a Minótaurosz) 
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C) Egyéb teremtésmítosz 

Babiloni teremtésmítosz (részlet)  

III. A görög irodalom 17 óra 

A) Az epika születése 

Homérosz: Íliász, Odüsszeia (részletek) 

B) A görög líra, az időmértékes verselés 

Alkaiosz: Az állam hajója 

Alkaiosz: Bordal 

Szapphó: Aphroditéhez 

Szapphó: Édesanyám! Nem perdül a rokka 

Anakreón: Töredék a halálról 

Anakreón: Gyűlölöm 

C) A görög dráma   

Színház- és drámatörténet: 
Szophoklész: Antigoné  

IV.  A római irodalom   10 óra 

A) A polgárháborúk kora 

Catullus: Gyűlölök és szeretek 

B) Augustus kora 

Vergilius: Aeneis (Első ének, 1-7.sor) 

Vergilius: IX. ecloga 

Horatius: Thaliarchushoz 

Ovidius: Átváltozások 

               Pygmalion 

V.  A Biblia mint kulturális kód 14 óra 

A) Az Ószövetség (részletek)  

a) Történeti könyvek 

Mózes első könyvéből részletek: 

 Teremtéstörténet 

 József 

Mózes második könyvéből részletek: 

 Kivonulás Egyiptomból (részletek), a Tízparancsolat 

b) Tanító könyvek 

 Zsoltárok könyve (23., 42.) 

B) Újszövetség (részletek)  

a) Az „örömhír” 

Máté evangéliumából részletek: 

 Jézus Krisztus születése, megkeresztelése 

 Jézus Krisztus tanításai: Hegyi beszéd, A magvető példázata 

 Passió-történet  

 Jézus feltámadása 

Lukács evangéliumából (részletek): 

 Az irgalmas szamaritánus  

 A tékozló fiú  

Pál apostol Szeretethimnusza 
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VI. A középkor irodalma  15 óra 

A) Egyházi irodalom 

a) Epika: 

Szent Ágoston: Vallomások (részlet) 

Halotti beszéd és könyörgés 

b) Líra 

Jacopone da Todi: Himnusz a fájdalmas anyáról 

Ómagyar Mária-siralom 

B) Lovagi és udvari irodalom 

a) Epika 

Anonymus: Gesta Hungarorum (részlet) 

b) Líra  

Walter von der Vogelweide: A hársfaágak csendes árnyán 

C) Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek) 

D) A középkor világi irodalma 

           vágánsköltészet 
           Carmina Burana (részlet) 

François Villon: A nagy testamentum (részletek) 

VII. A reneszánsz irodalma 25 óra 

A) A humanista irodalom 

a) Líra 

Petrarca: Pó, földi kérgem 

           Portré: Janus Pannonius 

Janus Pannonius: Búcsú Váradtól  

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

Janus Pannonius: Egy dunántúli mandulafáról 

b) Epika 

Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. novella 

  

B) A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvű kultúra születése 

a) Bibliafordítások 
           Károli Gáspár Szent Biblia  
            fordítása (részlet) 

b) Zsoltárfordítások 
             Szenczi Molnár Albert: 42. zsoltár  

c) Heltai Gáspár: Száz fabula (részletek) 

C) A reformáció világi irodalma 

a) Históriás énekek 

Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár viadaljáról (részlet) 

b) Széphistóriák  
Gyergyai (Gergei) Albert: História egy Árgirus nevű királyfiról és egy tündér szűz leányról 
(részletek) 

D) Líra a reformáció korában 

a) Portré: Balassi Bálint 
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Balassi Bálint: Egy katonaének 

Balassi Bálint: Borivóknak való 

Balassi Bálint: Adj már csendességet… 

Balassi Bálint: Hogy Júliára talála 

b) William Shakespeare: LXXV. szonett 

E) Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában 

           William Shakespeare:  
           Romeo és Júlia            

VIII. A barokk és a rokokó irodalma  11 óra 

A) Epika 

a) Vitairatok, vallásos értekezések – a katolikus megújulás 
Pázmány Péter: Alvinczi Péter uramhoz írt öt szép levél (részlet) 

b) Portré: Zrínyi Miklós és a barokk eposz 

                  Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek) 

c) Levél 

          Mikes Kelemen: Törökországi levelek 
               (1., 37., 112.)   

d) Tudományos élet 

           Apáczai Csere János: 
          Magyar Encyclopaedia (részlet) 

B) A kuruc kor lírája: művek, műfajok  

              Rákóczi-nóta 

              Őszi harmat után 

IX. Zárás 3 óra 

Összefoglalás, értékelés 

 
KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 
 

Homérosz: Odüsszeia (részletek) 

Szophoklész: Antigoné  

Biblia (részletek az Ószövetségből és az Újszövetségből. 

Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek) 

François Villon: A nagy testamentum (részletek) 

Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. novella 

William Shakespeare: Romeo és Júlia vagy Hamlet, dán királyfi 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek) 

Mikes Kelemen: Törökországi levelek (1., 37., 112.) 

 
MEMORITEREK 

Homérosz: Odüsszeia (részlet) 

Anakreón: Gyűlölöm azt… 

Catullus: Gyűlölök és szeretek 

Halotti beszéd és könyörgés (részlet) 

Ómagyar Mária-siralom (részlet) 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 
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Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet) 

Balassi Bálint: Adj már csendességet… (részlet) 

 
TÉMAKÖR:  Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 
 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 

 Változatos lírai, kisprózai alkotások, szövegrészletek olvasása, közös értelmezése 

 Szerző, előadó, terjesztő és befogadó változó viszonyrendszere: a művészetben való 
részvétel lehetőségei 

 Nyelv és nyelviség az irodalomban: a képi és a hangzó nyelv, szóképek és retorikai 
alakzatok a hétköznapi és az irodalmi kommunikációban 

 

 FOGALMAK  

 művészet, szépirodalom, szórakoztató irodalom, irodalmi kommunikáció; szerző, alkotó, 
terjesztő, másoló, előadó, befogadó; befogadás, értelmezés, műnem, epika, líra, dráma, 
műfaj, monda, elbeszélés, regény, elbeszélő költemény, dal, himnusz, óda, elégia, 
metafora, hasonlat, költői megformáltság, történet, elbeszélés, lírai én, narrátor, beszélő, 
dialógus, monológ 

 
TÉMAKÖR: Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 
 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS CÉLOK 

 A mítoszok kulturális jelentőségének megértése 

 Hősök és archetípusok a kortárs kultúrában, pl. populáris filmen, videojátékban vagy 
képregényben 

 Mítosz- és hőstípusok megkülönböztetése, felismerése. Mítoszok, mondák és népmesék 
– Az archaikus, mitikus világkép és a kortárs világkép viszonyának mérlegelése  

 Az  alapvető emberi magatartásformák felismerése és azonosítása a mitológiai 
történetekben és eposzokban 

  A vándormotívumok felismerése pl. vízözön, örök élet utáni vágy 

 Irodalmi alapformák, műfajok és motívumok megismerése 

 A történetmesélés formáinak elemzése, az elbeszélői nézőpontok és a narratív struktúra 
szerepének felismerése 

 A görög kultúra máig tartó hatásának felismerése: pl. archetipikus helyzetek, mitológiai és 
irodalmi adaptációk, intertextualitás; mai magyar szókincs. 

 FOGALMAK 
szóbeliség, írásbeliség, sámánizmus, regös, mágus, jokulátor, táltos,  világfa, antikvitás, 
mítosz, mitológia eredetmítosz, archaikus világ, archetípus 
 
TÉMAKÖR: A görög irodalom 
 
 
 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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– Ismerkedés az ókori görög mitológiai történetekkel a törzsanyagban megjelöltek 
alapján  

– Részleteket megismerése meg a homéroszi eposzokból  
– Szemelvények megismerése a görög lírából (pl. Anakreón, Szapphó, Alkaiosz, 

Szimónidész) és prózaepikából (Aiszóposz fabuláiból). 
– A szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok megismerése 
– Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatásának, továbbélésének 

bemutatása többféle értelmezésben az irodalomban, képzőművészetben, filmen,  
– Az ókori görög színház és dráma jellemzőinek, valamint a színház- és drámatörténetre 

gyakorolt hatásának megismerése 
– A műelemző képesség fejlesztése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik 

megértése 
– Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai 

művekben felvetett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése 
– Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, 

részvétel drámai jelenet kidolgozásában és előadásában 
– A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése 
– Lehetőség szerint e szerzők valamely művéből készült kortárs színházi előadás 

megtekintése, a színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása  
– Különféle magatartásformák, konfliktusok, értékek és hibák (harmónia, mértéktartás,) 

felismerése; ezek elemzésével, értékelésével erkölcsi érzék fejlesztése. 
 

 FOGALMAK 
eposz, eposzi konvenciók: propozíció, invokáció, enumeráció, in medias res, deus ex 
machina, hexameter; dal, elégia, epigramma, himnusz, időmértékes verselés fogalmai, 
toposz, tragédia, komédia, dialógus, monológ, hármas egység, akció, dikció, drámai 
szerkezet, expozíció, konfliktus, tetőpont, megoldás, kar, katarzis 
 
TÉMAKÖR: A római irodalom  
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 
Szemelvények megismerése a római lírából és epikából, Horatius és Vergilius művek, 
továbbá Catullus, Ovidius, Phaedrus művek vagy részletek. 

– A római irodalom műfajainak, témáinak, motívumainak hatása, továbbélése  
– Emberi magatartásformák azonosítása, értékelése a művek, illetve a szerzők portréi 

alapján; a horatiusi életelvek érvényességének vizsgálata;  
– Irodalmi műfajok, versformák megismerése; 
– A görög és római kultúra viszonyának értelmezése; 

– A római kultúra máig tartó hatásának felismerése (mitológiai és irodalmi adaptációk, 
intertextualitás); 

 
FOGALMAK 
 imitáció, dal, óda, elégia ekloga, episztola, strófaszerkezet, horátiusi alapelvek, ars 
poetica 
 
 
TÉMAKÖR: A Biblia mint kulturális kód  
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 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A Biblia felépítésének tanulmányozása, a szöveghagyomány jellemzőinek és 
jelentőségének megértése 

 Szemelvények olvasása az Ó- és Újszövetségből: alapvető történetek, motívumok és 
műfajok megismerése 

 Háttérismeretek a Bibliához mint az európai kultúra korokon és világnézeteken átívelő, 
alapvető kódjához 

 Kitekintés a bibliai történetek későbbi megjelenéseire az irodalomban és más művészeti 
ágakban 

 A bibliai hagyomány meghatározó jellege a szóbeli és írásos kultúrában: szókincsben, 
szólásokban, témákban, motívumokban 

 A Bibliához kapcsolódó ünnepek, hagyományok eredete, tartalma 

 A Biblia hatástörténetét feltáró és megértető, önálló és csoportos kutatási és 
projektfeladatok 

 FOGALMAK 

 Biblia, Ószövetség, Újszövetség, Héber Biblia, zsidó vallás, kánon, kanonizáció, 
teremtéstörténet, pusztulástörténet, Tóra, Genesis, Exodus, zsoltár, próféta, 
kereszténység, evangélium, szinoptikusok, napkeleti bölcsek, apostol, példabeszéd, 
passió, kálvária, apokalipszis 

 
TÉMAKÖR: A középkor irodalma 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 

– Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak 
megismerése 

– A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű 
elemzésében 

– Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, 
sajátosságainak tanulmányozása 

– A korstílus fogalmának bevezetése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 
– A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése 
– Szövegrészlet elemzése a középkor irodalmából az alábbi műfajok közül: vallomás, 

lovagi epika, legenda, himnusz 
– A középkori irodalom jellegének megismerése az ókeresztény és középkori szakaszban 
– A vallásos és világi irodalom együtthatásának megismerése  
– Az egyház irodalomra gyakorolt hatásának megértése  
– A kéziratos kor írási és olvasási szokásainak megismerése  
– Az antikvitás  középkorra tett hatásának felismerése (pl. Vergilius-Dante)  
– Dante és Villon életműve jelentőségének megértése 

 FOGALMAK  

 középkor, korstílus, művelődéstörténet, romanika, gótika, patrisztika, skolasztika, 
katedrális, vallomás, legenda, rím, egyházi kultúra, lovagi kultúra, trubadúr, moralitás, 
vágáns költészet, nyelvemlék, szövegemlék, gesta, krónika, intelem, kódex, prédikáció, 
Pokol, Purgatórium, Paradicsom, emberiségköltemény, allegória, szimbólum, tercina, 
balladaforma, rondó, rím, oktáva, testamentum, haláltánc, oximoron 

 



Győri SZC Bolyai János Technikum  Szakmai program 2020/2021. tanév 

 

60 
 

TÉMAKÖR: A reneszánsz irodalma 
 
A, A humanista irodalom  
 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 
tanulmányozása 

 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése 

 Petrarca-szonett megismerése  

 A magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos 
ismereteinek elmélyítése Janus Pannonius műveinek olvasásával és értelmezésével  

FOGALMAK 
 reneszánsz, humanizmus, reformáció, szonett, novella, novellafüzér, anekdota, 
búcsúvers  
                   
B, A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvi kultúra születése, hatása az irodalomra, 
a magyar nemzeti tudatra 
 
C, A reformáció világi irodalmából 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A reformáció kultúrtörténeti jelentőségének (iskolák, nyomdák, anyanyelvűség) 
megismerése 

 A XVI. századi Magyarországon a reformáció gyors terjedése okainak (miért és hogyan) 
megértése  

 A XVII. század elejétől megjelenő a katolikus megújulás jellemzőinek megismerése 

 A magyar és európai reformációs irodalom műfaji gazdagságának, sokszínűségének 
megismerése 

 
FOGALMAK 
bibliafordítás,  zsoltárfordítás, vitairat, vitadráma, jeremiád, fabula, dallamvers, 
szövegvers, mese, példázat, históriás ének, széphistória, lovagregény-paródia 
 
 
D, Líra a reformáció korában 
 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Bevezetés a költészet olvasásába: néma és hangos olvasás, megzenésített versek 
befogadása, versmondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása  

 Lírai beszédhelyzetek, szerepek, alapvető műfajok (dal, epigramma, óda, elégia) 

 Líra és metrika, líra és zeneiség: az ütemhangsúlyos verselés alapjai 

 Népköltészet, közköltészet és műköltészet a régi és klasszikus magyar irodalomban 

 A szonett formai változása Shakespeare-nél 
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 A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban 
megismert stilisztikai-poétikai fogalmak segítségével. 

 FOGALMAK 

 Balassi-strófa, Balassa-kódex, hárompilléres versszerkezet, katonaének, szonett 
 
E, Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában 
 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az angol reneszánsz színház és dráma jellemzőinek, a shakespeare-i dramaturgia és 
nyelvezet befogadása, reflektálás Shakespeare drámaírói életművének hatására 

 A színházi kultúra alapvető változásai a görög színháztól a shakespeare-i színházig 

 A műelemző képesség fejlesztése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik 
megértése 

 Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai művekben 
felvetett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése 

 Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, részvétel 
drámai jelenet kidolgozásában és előadásában 

 A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése 

 A törzsanyagban megjelölt művek egyikének feldolgozása 

 Lehetőség szerint a szerző valamely művéből készült kortárs színházi előadás 
megtekintése, a színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása 

FOGALMAK 
blank verse, commedia dell’arte, hármas színpad, a shakespeare-i dramaturgia, 
királydráma, bosszúdráma, lírai tragédia      
 
 
 TÉMAKÖR: A barokk és a rokokó 

     FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 
tanulmányozása 

 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

 A törzsanyagban felsorolt szerzők és műveik megismerése, rendszerezése,  

 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos 
ismereteinek elmélyítése a törzsanyaghoz tartozó művek olvasásával és értelmezésével 

 FOGALMAK 

 barokk, katolikus megújulás (ellenreformáció), jezsuita, barokk eposz, barokk körmondat, 
pátosz, röpirat, fiktív levél,  kuruc, labanc, bujdosóének, toborzó dal, kesergő, rokokó, 
emlékirat 
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MAGYAR NYELV 10. évfolyam 
Éves óraszám: 36 óra 
Heti óraszám: 1 óra 
A témakörök áttekintő táblázata:  
 

Témakör neve Javasolt 
óraszám 

Magyar nyelv  

I. Év eleji ismétlés 3  
 

II. A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a 
szövegkompozíció; szövegfajták; szövegértés, szövegalkotás 

16  
 

III. Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, 
alakzatok 

 

16 

IV. Zárás 1 

Összes óraszám: 36 

 

 Magyar nyelvtan 

TÖRZSANYAG  

I. Év eleji ismétlés 3 óra 

Leíró nyelvtani ismeretek: hangtan, szótan, mondattan 

Helyesírási ismeretek 

Felmérés, ellenőrzés 

II. A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció; szövegfajták; 
szövegértés, szövegalkotás  16 óra 

A szöveg fogalma. A szövegösszefüggés, a beszédhelyzet 

A szöveg típusai, a szöveg szerkezete 

A szövegkohézió (lineáris és globális) 

A szöveg kifejtettsége 

Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv) 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati színterek szerint 

A legjellegzetesebb szövegtípusok, szövegfajták  

Az esszé 

A munka világához tartozó szövegek (a hivatalos levél típusai, önéletrajz, motivációs 
levél) 

Az intertextualitás 

A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek szerepe a szöveg értelmezésében 

III. Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok  16 óra 

A stílus fogalma és hírértéke 

A stílus kifejező ereje 

Stílusrétegek: 

társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki és irodalmi stílus 

Stílusárnyalatok (pl.: neutrális, gúnyos, patetikus, népies, familiáris, költői, archaikus) 

A mondatstilisztikai eszközök (a verbális stílus, nominális stílus, a körmondat) 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés 

Szóképek (egyszerű; hasonlatból kinövő szóképek /metafora, szinesztézia/, érintkezésen 
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nyugvó szóképek /metonímia, szinekdoché/, összetett szóképek /összetett költői kép, 

allegória, szimbólum/) 

Költői alakzatok (ismétlés, felcserélés, kihagyás) köznyelvi és irodalmi szövegekben 

IV. Zárás 1 óra 

Összefoglalás, értékelés 

 
TÉMAKÖR: A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció; 
szövegfajták; szövegértés, szövegalkotás 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szövegről való tudás és gyakorlati alkalmazásának fejlesztése 

 A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban 

 A szövegelemző képességek fejlesztése 

 A szöveg fogalma, jellemzői 

 A szöveg főbb megjelenési formái, típusai, műfajai, korának és összetettségének jellemzői 

 A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek 

 A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje 

 Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői 

 Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás 

 A szóbeli és az írásbeli szövegértés és szövegalkotás fejlesztése 

 A helyesírási készség fejlesztése 

 Helyesírási szótárak használatának tudatosítása 

 A szövegolvasási típusok és szövegértési stratégiák 

 Szövegtípusok: digitális és hagyományos, folyamatos és nem folyamatos 

 Összefüggő szóbeli szöveg: felelet, kiselőadás, hozzászólás, felszólalás 

 A magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb. 

 Az esszé 

 FOGALMAK 
szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet; szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz; 
szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, kulcsszó, cím); 
szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv); 
nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, előre- és 
visszautalás, deixis, egyeztetés); intertextualitás, összefüggő szóbeli szövegek: előadás, 
megbeszélés, vita; a magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb.; esszé 
 
TÉMAKÖR: Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok  

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A stílus szerepének tudatosítása 

 A stiláris különbségek felfedeztetése 

 Az alakzatok és a szóképek hatásának, szerepének vizsgálata szövegelemzéskor 

 A stílus, a stilisztika, a stílustípusok 

 A stílusérték 

 A stílushatás 

 Stílusgyakorlatok 

 A hangalak és jelentés viszonyának felismertetése 

 Értelmezési gyakorlatok különböző beszédhelyzetekben 
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 A mondat- és szövegjelentést meghatározó tényezők felismertetése, tudatosítása 

 A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti összefüggés 
tudatosítása 

 A mindennapi kommunikáció gyakori metaforikus kifejezéseinek és használati körének 
megfigyelése, értelmezése 

 Szótárhasználat fejlesztése 

 A jel és a nyelvi jel fogalma, összetevői 

 A jel és a jelentés összefüggése, jelentéselemek 

 A hangalak és a jelentés viszonya, jelentésmező 

 Motivált és motiválatlan jelentés  

 A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használatuk 

 A mondat- és szövegjelentés 

 FOGALMAK 
stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.); stílusérték (alkalmi 
és állandó); stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, 
irodalmi); stílushatás; néhány gyakoribb szókép és alakzat köznyelvi és irodalmi 
példákban, jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály; 
denotatív, konnotatív jelentés; metaforikus jelentés; motivált és motiválatlan szó, 
hangutánzó, hangulatfestő szó; egyjelentésű, többjelentésű szó, azonos alakú szó, rokon 
értelmű szó, hasonló alakú szópár, ellentétes jelentés 
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Irodalom 10. évfolyam 
Éves óraszám: 144 óra 
Heti óraszám: 4 óra 
A témakörök áttekintő táblázata:  
 

Témakör neve Javasolt 
óraszám 

I. Év eleji ismétlés 4 

II. A felvilágosodás irodalma  46 

III. A romantika irodalma 12 

IV. A magyar romantika irodalma 62 

V. Regionális kultúra 5 

VI. Felkészülés a tizedikes vizsgára 12 

VII. Zárás, év végi ismétlés 3 

Összes óraszám: 144 

 

 Magyar IRODALOM 

TÖRZSANYAG  

I. Év eleji ismétlés 4 óra 

Irodalomelméleti alapfogalmak 

A tanult irodalomtörténeti korszakok ismétlése: antikvitás, középkor, reneszánsz, barokk 
irodalom 

Felmérés, ellenőrzés 

II. A felvilágosodás irodalma 46 óra 

A) Az európai felvilágosodás   

a) Epika 

      Jonathan Swift: Gulliver utazásai (részletek) 

      Voltaire: Candide (részletek)       

b) Színház- és drámatörténet 

       A francia klasszicista dráma 

           Irodalom és színház 
           Molière: Tartuffe 

          Johann Wolfgang von Goethe: Faust I. (részletek) 

c) Líra 

         Robert Burns: John Anderson 

         Robert Burns: Falusi randevú 

B) A felvilágosodás korának magyar irodalma: rokokó, klasszicizmus és 
szentimentalizmus  

a) Epika  

          Csokonai Vitéz Mihály:  
          Dorottya vagyis a dámák diadalma a fársángon   (részletek)          
 

b) Líra  

          Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok (részletek)  

           Portré: Csokonai Vitéz Mihály 
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           Csokonai Vitéz Mihály: Az estve 

           Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság 

           Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 

            Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz 

           Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

  Csokonai Vitéz Mihály: A Magánossághoz 

C) Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban  

a) Líra 

            Portré: Berzsenyi Dániel  

            Berzsenyi Dániel: Osztályrészem 

     Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz 

            Berzsenyi Dániel: A közelítő tél 

            Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) 

            Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (II.) 

            Kisfaludy Károly: Mohács (részlet) 

            Portré: Kölcsey Ferenc  

            Kölcsey Ferenc: Himnusz 

            Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas 

            Kölcsey Ferenc: Zrínyi dala 

            Kölcsey Ferenc: Zrínyi második  
            éneke 

b) Epika 

 Kölcsey Ferenc: Nemzeti hagyományok (részletek) 

            Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek) 

c) Színház és dráma 

            Katona József: Bánk bán  

III. A romantika irodalma  12 óra 

a) Az angolszász romantika  

          George Byron egy szabadon választott művéből részlet 

          Sir Walter Scott: Ivanhoe (részlet) 

Edgar Allan Poe: A Morgue utcai kettős gyilkosság           

b) A francia romantika 

 Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame (részlet) 

c) A német romantika 

            Heinrich Heine: Loreley 

d) Az orosz romantika 

 Alexandr Szergejevics Puskin: Anyegin (részletek) 

e) A lengyel romantika 

        Adam Mickiewicz: A lengyel anyához 

IV. A magyar romantika irodalma  62 óra 

A) Életművek a magyar romantika irodalmából 

a) Vörösmarty Mihály 

- Líra 

            Szózat 

            Gondolatok a könyvtárban 
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            A merengőhöz 

            Az emberek 

            Előszó 

            A vén cigány 

- Drámai költemény 

            Csongor és Tünde 

b) Petőfi Sándor  

- Líra 

            A négyökrös szekér 

            A bánat? egy nagy oceán 

            A természet vadvirága 

            Fa leszek, ha… 

            Reszket a bokor, mert… 

            Minek nevezzelek? 

             Egy gondolat bánt engemet 

             A puszta, télen vagy Kis-Kunság 

             A XIX. század költői 

             Fekete-piros dal 

- Epika 

            A helység kalapácsa (részlet) 

            Az apostol (részlet) 

c) Jókai Mór 

- Elbeszélések 

            A tengerszem tündére 

            A huszti beteglátogatók 

- Regények 

            Az arany ember            

B) Tudományos élet a romantika korában 

       Erdélyi János: A magyar népdalok (részlet) 

 Bajza József: Dramaturgiai és logikai leckék (részlet) 

V. Regionális kultúra – Nikolaus Lenau és városunk kapcsolata  5 óra 

Lenau élete és pályaképe 

Helytörténeti séta 

Számonkérés, ellenőrzés 

VI. Felkészülés a tizedik évfolyamos vizsgára  12 óra 

A tételek kidolgozása 

Számonkérés, ellenőrzés szóban és írásban 

VII. Zárás, év végi ismétlés  3 óra 

 A felvilágosodás és a romantika korszakának áttekintése 

 Összefoglalás, rendszerezés, értékelés 

 
KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 
 

Molière: Tartuffe 

Katona József: Bánk bán 
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Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (részlet) 

Jókai Mór: A huszti beteglátogatók (novella) 

Jókai Mór: Az arany ember 

 
MEMORITEREK 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  

Berzsenyi Dániel: A közelítő tél (1. versszak) 

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) (1. versszak) 

Berzsenyi Dániel: Osztályrészem (1. versszak) 

Kölcsey Ferenc: Himnusz (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke (részlet) 

Vörösmarty Mihály: Szózat (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban (részlet) 

Vörösmarty Mihály: Előszó (részlet) 

Petőfi Sándor: A bánat? egy nagy oceán… 

Petőfi Sándor: Fa leszek, ha… 

Petőfi Sándor: A XIX. század költői (részlet) 

 
 
TÉMAKÖR: A felvilágosodás irodalma 
 
A, Az európai felvilágosodás 
 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A korstílus fogalmának használata az európai művelődéstörténetben 

 Az európai irodalom nagy korstílusai jellemzőinek, történelmi és eszmei hátterének 
megismerése 

 Irodalom és képzőművészet kapcsolata; a korstílusok jelenléte a képzőművészetekben 

 Az európai irodalom nagy korstílusai időbeli és térbeli viszonyainak, különbségeinek 
megismerése 

 A korstílus felhasználása az irodalmi elemzés egyik kontextusaként 

 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, áttekintése a 
történetiség, a korstílusok nézőpontjából 

 A klasszicizmus eszmetörténeti háttere, főbb sajátosságai  

 A felvilágosodás mint mozgalom és mint eszmetörténeti irányzat 
FOGALMAK 
felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, enciklopédia, racionalizmus, 
empirizmus, utaztató regény, tézisregény, „sziget regény”, szatíra, gúny, klasszicista 
dráma, normatív poétika, rezonőr, weimari klasszika, drámai költemény  
 
B, A felvilágosodás korának magyar irodalmából: rokokó, klasszicizmus, 
szentimentalizmus 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 
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 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 
tanulmányozása 

 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos 
ismereteinek elmélyítése a törzsanyagban rögzített szerzők és műveik olvasásával és 
értelmezésével  

FOGALMAK 
vátesz, röpirat, komikus vagy vígeposz, szentimentális levélregény, nyelvújítás, 
ortológusok, neológusok, stílusszintézis, piktúra, szentencia, anakreoni dalok, népies 
helyzetdal  
 
C, A klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
 

 A hazához fűződő viszonyt tematizáló lírai és prózai szövegek olvasása, értelmezése 

  Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 
felismertetése  

 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének 
feltárása a társadalomtörténeti jelenségként is értelmezett irodalomban 

 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és 
történelemfilozófiai kérdések és válaszok érzékelése és értelmezése 

 Intertextuális utalások azonosítása és értelmezése, következtetések levonása 

 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése 

 Bevezetés a költészet olvasásába: néma és hangos olvasás, megzenésített versek 
befogadása, versmondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása  

 Lírai beszédhelyzetek, szerepek, alapvető műfajok (dal, epigramma, óda, elégia) 

 Líra és metrika, líra és zeneiség: az ütemhangsúlyos és időmértékes verselés alapjai 

 A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban 
megismert stilisztikai-poétikai fogalmak segítségével 

FOGALMAK 
nemzeti himnusz, értekezés, intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, 
nemzeti identitás, közösségi értékrend, költői öntudat, prófétai szerephelyzet 
 
TÉMAKÖR: A romantika irodalma 
 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A korstílus fogalmának használata az európai művelődéstörténetben 

 Az európai irodalom nagy korstílusa jellemzőinek, történelmi és eszmei hátterének 
megismerése 

 Irodalom és képzőművészet kapcsolata; a korstílus jelenléte a képzőművészetekben 

 Az európai irodalom nagy korstílusa időbeli és térbeli viszonyainak, különbségeinek 
megismerése 

 A korstílus felhasználása az irodalmi elemzés egyik kontextusaként 

 Az európai romantika sajátosságai; néhány szövegrészlet a romantikus művek köréből 
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FOGALMAK 
korstílus, romantika, verses regény, történelmi regény, felesleges ember 
 
TÉMAKÖR: A magyar romantika irodalma  
 
A, Életművek a magyar romantika irodalmából  
   a, Vörösmarty Mihály 
 
FEJLESZTÉSI FELADAZOK ÉS ISMERETEK 
 

 A hazához fűződő viszonyt tematizáló lírai szövegek olvasása, értelmezése Vörösmarty 
Mihály életművéből a törzsanyagban meghatározottak szerint 

 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 
felismertetése 

 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése 

 A szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk, 
magatartásformák felismerése, értelmezése 

 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének 
feltárása a társadalomtörténeti jelenségként is értelmezett irodalomban 

 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és 
történelemfilozófiai kérdések és válaszok érzékelése és értelmezése 

 Intertextuális utalások azonosítása és értelmezése, következtetések levonása 
FOGALMAK 
rapszódia, drámai költemény 
 
b, Petőfi Sándor 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megnevezett versek 
szövegre épülő ismeretén, értelmezésén, elemzésén 

 Petőfi életművének főbb témái (szerelem, táj, haza, forradalom, család, házasság, ars 
poetica stb.) és műfajainak megismerése 

 A költő epikájának (Az apostol, A helység kalapácsa) néhány sajátossága részletek vagy 
egész mű tanulmányozásán keresztül 

 Petőfi alkotói pályájának és életútjának kapcsolatai, főbb szakaszai 

 A népiesség és a romantika jelenlétének bemutatása Petőfi Sándor életművében 

 Petőfi életútja legfontosabb eseményeinek megismerése; Petőfi korának irodalmi 
életében 

 A Petőfi-életmű befogadástörténetének néhány sajátossága, a Petőfi-kultusz születése 

 A Petőfi-életmű szerepe, hatása a reformkor és a forradalom történéseiben 
FOGALMAK 
népiesség, életkép, zsánerkép, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, lírai 
realizmus, látomásköltészet, zsenikultusz 
c, Jókai Mór 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása 
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 Legalább egy regény önálló elolvasása 

 Művelődéstörténeti kitekintés: a modern olvasóközönség megjelenése, a sajtó és a 
könyvnyomtatás szerepe 

 A 19. század néhány jellemző elbeszélő műfajának és irányzatának áttekintése 

 Kreatív szövegek alkotása megadott stílusban vagy ábrázolásmóddal 

 Szövegek közös értelmezése az elbeszéléselmélet alapfogalmainak segítségével 
 
FOGALMAK 
irányregény, utópia, szigetutópia 
 
B, Irodalomtudomány a romantika korában 
 
FOGALOM 
nemzeti szemlélet, korszerű népiesség 
 
TÉMAKÖR: Regionális kultúra – Nikolaus Lenau és városunk kapcsolata 
 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
- Az életmű főbb sajátosságainak megismerése: A tanuló szerezzen ismereteket a költő 

és városunk kapcsolatáról, legyen képes önálló gyűjtőmunkára! 
- Az irányított séta alatt a tanuló ismerje meg a magyaróvári városmag kialakulását, a 

legfőbb tájékozódási pontokat!  
- Az idegenvezető szerepében legyen képes a tanuló nézőpontváltásos szövegalkotásra! 
- Ismerje meg az óvári városrész identitáspontjait: múzeumok, vár, egyetem, 

magyaróvári belváros, Habsburgok és Mosonmagyaróvár, a város szobrai. 
- A tanuló legyen tisztában a műemlékvédelem fontosságával. 

FOGALMAK 
regionális kultúra, hazaszeretet, identitáspontok, műemlékvédelem, Nemzetközi Lenau 
Társaság 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK ÉS MUNKAFORMÁK  9-12. ÉVFOLYAM 
 
A pedagógia történetében nagyon sokféle tanulási és oktatási stratégia létezik. 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 elvárásrendszere 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. 
Gondolkodni és beszélni tanít (Babits, 1908.). A tanár irányít: tanulási folyamatokat, 
differenciálást, tehetséggondozást.  A diákokkal, illetve az irodalmi művekkel 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 létrehozásában. Segíti tanítványait az egyéni, illetve a csapatban 
végzett, együttműködésen alapuló munkavégzés képességének kialakításában. Segíti 
a diákokat abban, hogy felismerjék: az irodalom örökérvényű alkotásainak 
folyamatosan változó jelentését, a jelentések megalkotásában 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. 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 
tananyagrészekre szorítani: korszakok, korstílusok, filozófiai irányzatok, stb. A 
tananyagok feldolgozásában döntően a tanulóközpontú, kooperatív munkaformák 
alkalmazása javasolt. Fontos, hogy a tanórák változatosak, s ezáltal is motiválók 
legyenek. 
A képzés 3. szakaszának 1-2. évében (9-10. évfolyam)  a javasolt tanulásszervezési 
módok: a kooperatív tanulási-tanítási technikák alkalmazása, az önálló munkavégzés 
és tanulás kialakítása, a gamifikáció. Javasolt az összetett gondolkodás kialakítása 
tanári kalauzzal. 
A képzés 3. szakaszának 3-4. évében az önálló, illetve a kooperatív csoportokban 
kialakított munkavégzés kiemelt jelentőségű az érettségi, illetve a továbbtanulás 
szempontjából. Ajánlott a  hagyományos és digitális technikák bekapcsolása a 
tananyag-feldolgozásba, az összetett gondolkodási műveletek fejlesztése 
(absztrakció, elemzés, analógia alapján gondolkodási műveletek felismerése, új 
gondolkodási műveletek elsajátítása, kognitív struktúrák felismerése és megalkotása, 
stb.).  
Tanulásszervezési módok 
Javasolt a reflektív és interaktív módszerek alkalmazása (szakaszos olvasás, kooperatív 
csoportmunkák, projektmunkák, drámajátékok, újságszerkesztés, stb.). 
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 Továbbra is javasolt: a gamifikáció, a hagyományos játékok adaptálása, illetve a 
digitális játékok felhasználása, létrehozása a tananyag feldolgozásában.  
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 frontális tanításnak is van 
létjogosultsága, ha az nem uralja az egész tanítási folyamatot. 
Fontos szerepe van az osztálytermen kívüli tanulásnak (színház- és múzeumlátogatás, 
könyvheti események, stb.), egyes tanulási-tanítási munkaszakaszban a jelenségalapú 
oktatásnak, azaz a különböző tanulási területek összekapcsolásának. 
 
Oktatási módszerek   
Az oktatási módszerek közül javasolt 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. Esszéírás, gondolattérképek, fürtábrák készítése a 
műelemzések előkészítéseként, kreatív írás, konstruktív vita (disputa). Irányított 
szempontok alapján szövegértési és szövegalkotási gyakorlatok. Digitális és 
hagyományos szótárak, szakirodalmi művek használata (pl.: Szimbólumtár, Szinonima 
szótár, A magyar nyelv értelmező szótára). A digitális oktatási módszereknek ebben a 
képzési szakaszban kiemelt jelentősége van ) pl.: digitális újság, magazinok, ppt-k, 
prezik, blogok készítése, meghívott előadók meghallgatása) 
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. 
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3.2.2 Matematika 
 
9-12. évfolyam 
Törvényi háttér:  
5/2020. (01.30. Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 
alkalmazásáról szóló110/2012.(VI. 4.)Kormányrendelet módosításáról 
Magyar Közlöny 17.  
Az Oktatási Hivatal által javasolt kerettanterv alapján készítette: 
Herzsán Gabriella, Klemm Iidikó, Stencinger Dóra, Szabó Erika, Tóth Gábor 
 
 
A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik 
legfontosabb feladat a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának 
kialakítása, fejlesztése. A 9. évfolyamtól kezdve a spirális felépítésnek megfelelően – a 
korábbi képzési szakaszok során megszerzett készségekre, képességekre és ismeretekre 
alapozva – egyre absztraktabb formában épül fel a matematika belső struktúrája 
(fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).  
Az 1–4. és 5–8. évfolyamos képzés nevelési-oktatási szakaszait jellemző tanuláshoz és 
tanításhoz képest a 9–12. évfolyamokon fokozatosan hangsúlyosabbá válik a 
matematika deduktív jellege. Az új fogalmakat, algoritmusokat, ismereteket viszont 
továbbra is induktív módon, szemléltetéssel, felfedeztetéssel, tanulói tevékenységekre 
építve, a valósághoz kapcsolva kell bevezetni. 
Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az 
új fogalmak bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános 
összefüggések is felfedeztethetők a tanulókkal. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók 
szintetizáló és modellalkotó képessége. A felfedezett tételek és összefüggések egy része 
bizonyítás nélkül is gyarapítja a matematikai eszköztárat. Néhány tétel bizonyítása 
azonban elengedhetetlen része a matematika tanításának, hiszen a bizonyításokon 
keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes felépítése. Az új 
fogalmak megalkotása, az összefüggések, stratégiák felfedezése és az ismereteknek 
feladatok, problémák megoldása során történő tudatos alkalmazása fejleszti a 
kombinatív készséget, a meglévő ismeretek mobilizálásának képességét, valamint a 
problémamegoldó gondolkodás eltérő típusainak adekvát használatát. Ennek a 
folyamatnak az eredményeképpen a tanuló meg tudja állapítani adott állítás, tétel 
érvényességi és alkalmazási körét, megállapításai, állításai mellett logikusan tud érvelni. 
A matematika tanulásának-tanításának egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló mérlegelő 
gondolkodása, az adatok elemzését, szintézisét és értékelését lehetővé tevő készségek 
és képességek rendszere. A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a 
stratégiaalkotást, az algoritmikus gondolkodást, a kreativitást és a gondolkodás 
rugalmasságát. 
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ismert számok köre az irracionális számokkal 
bővül, valamint új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek alaphalmazának 
bővítésére kerül sor a permanenciaelv alapján. Ezen folyamat során a tanuló egyre 
inkább képes lesz rá, hogy változatos matematikai objektumokat jelölő szimbólumokkal 
végezzen műveleteket. 
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A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a 
természettudományok, az informatika, a technika és a humán tanulási területek 
ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák, a természeti és a 
gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. Ehhez – több más fogalom mellett 
– szükséges a függvény fogalmának változatos (nemcsak számhalmazokon értelmezett) 
példák mentén történő kiterjesztése. 
A tanuló a matematika szaknyelvét érti és tudatosan használja. Életkorának megfelelő 
matematikai, matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. Mind 
írásban, mind szóban képes gondolatait a matematika szaknyelvének szabatos 
alkalmazásával közölni. A tanuló különböző forrásokat (tankönyv, függvénytáblázat, 
saját jegyzet, digitális források) használhat az órákon és a számonkérések alkalmával, 
bizonyos tételek, azonosságok, képletek felidézésére. 
A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. 
A közös munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja 
mind a társai, mind a saját véleményét. 
Ebben az életkorban is érvényesülnie kell a tanuló érdeklődésének, adottságának, 
absztrakciós szintjének megfelelő differenciálásnak. Ez a differenciálás jelentheti a Nat-
ban leírt tananyagtartalmaknak a lehetőségekhez igazított bővítését is. 
A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a 
felfedezést segítő szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika 
alkalmazását segítő számítógépes programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-
tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon kompetenciáinak és tervezési 
stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban való 
eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását. 
A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 
alábbi módon fejleszti: 
A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag 
alapos és átfogó megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és 
a releváns információk kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák 
adekvát használata, több szempont egyidejű figyelembevétele, a rendszerezési 
képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazása elősegítik az aktív, 
önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, megerősítését. A 
matematika tantárgy a matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás 
fejlesztésével, az ok-okozati összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy 
tanulásához szükséges rendszerező, összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló 
tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő alkalmazásához is. 
A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy 
világosan, röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során 
fokozatosan alakul ki a tanuló érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása 
javítja a szöveg megértésének készségét: a tanulónak meg kell keresnie az információkat 
és fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a probléma megoldása során. A 
matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg, grafikon, 
táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának 
készségrendszere. 
A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a 
problémamegoldás és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális 
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kompetenciáinak fejlesztését. A különböző matematikai tárgyú szoftverek, 
alkalmazások, applikációk és játékok alkalmazásán keresztül a matematika tanulása 
hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kialakításához. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló 
gondolkodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül 
történik. A tanuló előzetes tudása és tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, 
majd ismert matematikai fogalmakra támaszkodva stratégiát dolgoz ki ezek 
megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton is elképzelhető, illetve 
találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is lehetséges. Kellő 
kitartással próbál ki különböző matematikai módszereket, és felismeri azokat a 
problémákat is, amelyeknek nincs megoldása. 
A tanuló mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása 
során kapott eredmények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A tanuló 
megtanul induktív úton példákat általánosítani és deduktív érvelést használni a 
matematikai állítások bizonyítására. 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a 
kitartás, a pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika 
tanulásán keresztül erősödik a tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a 
kooperációs készsége. A tanuló matematikai ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok 
eléréséhez szükséges tervezésben, az életét befolyásoló döntései megalapozásában és 
meghozatalában, a várható következmények mérlegelésében. A matematika tanulása 
elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig tanulni 
lehet. 
A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit 
másokkal, és hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok 
alkalmazása során. Felelősséget vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s 
megtanulja tisztelni mások álláspontját, gondolkodásmódját. 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 
matematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló 
megismeri a gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a 
természethez, a művészetekhez és az épített környezethez fűződő viszonyát. 
A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a 
matematikai gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a 
matematikai fogalmak között. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése 
valódi adatok felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán 
keresztül történik. Ennek során a különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a 
gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának képességét. A tanuló 
megfelelő játékokon keresztül képessé válik a különböző kockázatok felmérésére, a 
számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és megtapasztalja döntései 
következményét. A matematikai projektekben való részvétel segíti a későbbi 
munkavállalás szempontjából fontos készségek kialakulását (kreativitás, 
problémamegoldás, kezdeményezőkészség, másokkal való együttműködés készsége). 

 9–10. évfolyam 
A 9–10. évfolyamon a korábbi képzési szakaszok során megszerzett ismeretekre és 
kialakított készségekre, képességekre alapozva – a spirális tananyagfelépítést szem előtt 
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tartva – az egyes témakörök új ismeretei matematikai szempontból egyre pontosabb és 
elvontabb formában jelennek meg a tanulási-tanítási folyamat során. Egyre 
határozottabb a fogalmak pontos definiálásának, az állítások, tételek indoklásának, 
bizonyításának, valamint az általánosításnak az igénye. Erre a szakaszra fokozottan 
jellemző a korábbi és az új ismeretek egységes rendszerbe foglalása, az egyes 
témakörökön belüli rendszerezés.  
Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló – a 
lehetőségekhez mérten – a tanár által irányított módon, feladatok megoldása mentén 
maga fedezze fel az összefüggéseket, általánosítási lehetőségeket, megoldási módokat. 
A kooperatív munkaformák, a csoportmunkában megoldandó projektfeladatok fejlesztik 
a matematikai kommunikációt. A digitális eszközök, dinamikus szoftverek, online 
felületek támogatják a szemléltetést, a megértést és a felfedeztetést. 
A 9–10. évfolyamon megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása, 
kiterjesztése és kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő 
tananyagtartalmaknak. Ebben a szakaszban jelennek meg először a valós számok; 
elsőfokú egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek; másodfokú egyenletek, 
egyenlőtlenségek; a függvény fogalma, függvénytulajdonságok; a kör és részei. Vannak 
olyan témakörök, amelyek megjelennek más területek tanítása során is, ezért a 
tananyag egyes részeihez javasolt óraszámok nem feltétlenül jelentenek időben 
összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a függvényekkel kapcsolatos ismeretek 
bővülése lehetővé teszi a hétköznapi vagy matematikai nyelven megfogalmazott 
problémák és a megoldás során alkalmazott matematikai modellek körének bővülését. 
 
A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve 
Óraszám 

9. 
évfolyam 

10. 
évfolyam 

Halmazok 10 10  

Matematikai logika 10 10  

Kombinatorika, gráfok 12  12 

Számhalmazok, műveletek 10 10  

Hatvány, gyök 26 12 14 

Betűs kifejezések  24 24  

Arányosság, százalékszámítás 14 14  

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, 
egyenletrendszerek 

32 32  

Másodfokú egyenletek, 
egyenlőtlenségek 

30  30 

A függvény fogalma, 
függvénytulajdonságok 

22 22  

Geometriai alapismeretek 8  8 

Háromszögek 24  24 

Négyszögek, sokszögek 22  22 

A kör és részei 10  10 

Transzformációk, szerkesztések 18  18 

Leíró statisztika 10 10  
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Valószínűség-számítás 6  6 

Összes óraszám: 288 144 144 

 
Témakör: Halmazok 
Óraszám: 10 óra 
 

 Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 
véges halmazok elemszámát meghatározza; 
alkalmazza a logikai szita elvét. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz; 
halmazokat különböző módokon megad; 
halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi. 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása, példák ennek alkalmazására a 
matematikán belül, más tantárgyaknál és a mindennapi életben 
Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával 
Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése 
Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének képzése, 
ábrázolása és értelmezése 
Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai szita 
segítségével 
Szemléletes kép végtelen halmazokról 

 Fogalmak 
alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram; 
halmazműveletek: unió, metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt 
halmazok, halmaz elemszáma, logikai szita 

 Javasolt tevékenységek 
Hétköznapi életből, más tantárgyakból vagy a matematikából vett, konkrétan vagy 
digitálisan megjelenített alaphalmazból megadott tulajdonságokkal rendelkező elemek 
válogatása 
Konkrét részhalmaz esetén a részhalmaz képzési szempontjainak megállapítása 
A történelem, a művészetek, a tudományok, a sport neves személyiségeinek kitalálása 
különböző tulajdonságok alapján 
Barkochba játék 
A „végtelen szálloda” mint modell 
Megszámlálhatóan végtelen számosságú halmazok elemei között egyértelmű 
hozzárendelés felfedeztetése, például a pozitív természetes számok halmazának 
számossága megegyezik a pozitív páros számok halmazának számosságával 
 
Témakör: Matematikai logika 
Óraszám: 10 óra 

 Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
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látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 
megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai 
értékét; 
tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis; 
alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban; 
ismeri és alkalmazza az „és”, a (megengedő és kizáró) „vagy” logikai jelentését; 
megfogalmazza adott állítás megfordítását; 
helyesen használja a „minden” és „van olyan” kifejezéseket. 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 
A matematikai bizonyítás fogalma 
Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis) 
Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban 
A „nem”, az „és”, a megengedő „vagy” és a kizáró „vagy” logikai jelentésének ismerete 
és alkalmazása matematikai és matematikán kívüli feladatokban 
A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értékének megállapítása és ennek 
indoklása egyszerű esetekben 
Adott állítás megfordításának megfogalmazása 
„Ha…, akkor…” és „akkor és csak akkor” típusú egyszerű állítások logikai értékének 
megállapítása 
Stratégiai és logikai játékok 

 Fogalmak 
tétel, bizonyítás, igaz-hamis; „nem”, „és”, „vagy”, „vagy…, vagy…”, „ha…, akkor…”, 
„akkor és csak akkor” 

 Javasolt tevékenységek 
„Bírósági tárgyalás”, ahol az osztály tanulói a védők és a vádlók egy állítás indoklására, 
cáfolására 
„Mit állít a szigetlakó?”, „Ki volt a tettes, ha...?” típusú feladatok eljátszása, megoldása 
csoportmunkában 
Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő” 
Stratégiai játékok, például egyszerű NIM játékok, táblás játékok 
Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 
 
Témakör: Kombinatorika, gráfok 
Óraszám: 12 óra 

 Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai 
tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 
a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 
megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 
konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével; 
véges halmazok elemszámát meghatározza; 
alkalmazza a logikai szita elvét. 
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 Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok 
megoldása rendszerezéssel 
Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban 
Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában 
Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában 
Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, 
feladatok megoldására 

 Fogalmak 
gráf, gráf csúcsa, gráf éle 

 Javasolt tevékenységek 
Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezett leszámlálással és a 
szorzási és/vagy esetszétválasztási elv alkalmazásával 
Geometriai eszközök használata kombinatorikai problémák megoldására 
Néhány feltételt tartalmazó tanulói órarend készítése kis elemszámmal 
Azonos modellen alapuló, de különböző megfogalmazású feladatok megoldása 
Szorzat vagy összeg alakban megadott eredményű kombinatorikafeladatokhoz saját 
szöveg írása 
Téves megoldású kombinatorikafeladatokban a hiba megtalálása és a tévedés kijavítása 
Sorba rendezési feladatok megoldásának szemléltetése gráffal 
Adott gráfhoz hozzáillő feladatszöveg alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában 
 
Témakör: Számhalmazok, műveletek 
Óraszám: 10 óra 

 Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól 
a valós számokig; 
ismer példákat irracionális számokra. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat helyesen 
alkalmazza különböző számolási helyzetekben; 
racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír; 
ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát; 
ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok fogalmát; 
a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így ellenőrzi az 
eredményt; 
valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít. 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), zárójelek 
helyes használata 
Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont 
Irracionális számok szemléltetése 
Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen 
Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása 
Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása 
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Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és nagyságrendi 
ellenőrzése 
Valós számok adott jegyre kerekítése 
Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése 

 Fogalmak 
racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, 
abszolút érték, ellentett, reciprok 

 Javasolt tevékenységek 
A számológép helyes használatának elsajátítása, például műveleti sorrend, zárójelek 
Írásban elvégzett műveletek ellenőrzése számológéppel 
Célszám megközelítése adott számjegyekkel, műveleti jelek és zárójelek használatával 
Tanulói kiselőadás a helyi értékes számírás kialakulásáról, a számjegyek kialakulásának 
történetéről 
A tanteremben vagy a tanterem környezetében végzett mérések esetén a megfelelő 
kerekítés alkalmazása 
Adott mérés elvégzése esetén a mérési hiba következményeinek vizsgálata 
 
Témakör: Hatvány, gyök 
 
Óraszám: 26 óra (12+14 óra) 

 Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 
ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás 
azonosságait. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait; 
ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait; 
ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát. 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre 
Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre 
A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése 
A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív egész 
kitevő esetén 
Számok normálalakja 
Számolás normálalak segítségével 
A négyzetgyök definíciója 
Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével 
A négyzetgyökvonás azonosságai 

 Fogalmak 
hatványalap, hatványkitevő, normálalak, négyzetgyök 

 Javasolt tevékenységek 
Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az 
interneten, kísérlet végzése például egy teljes guriga vécépapírral 
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Internetes forrásból származó, nagyon kicsi vagy nagyon nagy számokat tartalmazó 
cikkek valóságtartalmának megállapítása páros vagy csoportmunkában 
 
Témakör: Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során 
 
Óraszám: 24 óra 

 Tanulási eredmények 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
műveleteket végez algebrai kifejezésekkel; 
ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat; 
átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 
alkalmazásával. 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egytagú 
kifejezések hatványa 
Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során 
Az (a + b)2, az (a – b)2 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre vonatkozó nevezetes azonosságok 
ismerete és alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek megoldásában, 
függvények ábrázolásában) 
Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel 
Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 
alkalmazásával 

 Fogalmak 
összeg, tag, szorzat, tényező, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, polinom 

 Javasolt tevékenységek 
„Gondolj egy számra, és én kitalálom” játék, matematikai bűvésztrükkök algebrai 
magyarázata 
Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek geometriai modellezése 
A nevezetes azonosságok geometriai megjelenítése 
Számolási „trükkök” a nevezetes azonosságok segítségével, például kétjegyű számok 
négyzetének, 99 · 101 típusú szorzat eredményének kiszámolása fejben 
 
Témakör: Arányosság, százalékszámítás 
 
Óraszám: 14 óra 

 Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 
szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 
ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot. 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati 
problémák megoldása során 
Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése 
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Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra (négyzetes, 
gyökös) 
Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi 
életből 
Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási 
bevételekhez, kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más 
tantárgyakhoz köthető feladatok megoldása 

 Fogalmak 
egyenes arányosság, fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb 

 Javasolt tevékenységek 
Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos feladatok megoldása csoportmunkában, 
szükség esetén grafikon segítségével 
Háztartási számlák elemzése az azokon megjelenő egységárak és fizetendő összegek 
figyelembevételével 
 
Témakör: Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 
 
Óraszám: 32 óra 

 Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai 
tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 
adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 
a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, 
ellenőrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
ismeri és alkalmazza a következő egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus 
megoldás, szorzattá alakítás; 
megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokú 
kétismeretlenes egyenletrendszereket. 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy 
hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk 
kigyűjtése, rendszerezése 
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 
A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 
A kiválasztott modellben a probléma megoldása 
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, 
ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 
Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete 
Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel és 
grafikusan 
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Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös 
együtthatók módszerével, grafikusan 
Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges 
feladatok megoldása (például út-idő-sebesség, közös munkavégzés, keveréses 
feladatok, pénzügyi és gazdasági tematikájú feladatok) 

 Fogalmak 
alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv 

 Javasolt tevékenységek 
Szöveges feladatok megoldása több különböző úton, a különböző megoldások 
összehasonlítása előnyök és hátrányok szempontjából 
Hiányos, túlhatározott, illetve ellentmondó adatokat tartalmazó problémák vizsgálata 
Nyílt végű problémák megoldása 
Adott egyenlethez szöveges feladat alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában 
Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek grafikus 
megoldása során; a digitális eszközzel történő ábrázolás előnyeinek és hátrányainak 
megbeszélése 
 
Témakör: Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 
 
Óraszám: 30 óra 

 Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai 
tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 
adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 
a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, 
ellenőrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 
 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket; ismeri és 
alkalmazza a diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot. 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven 
megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, 
rendszerezése 
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 
A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 
A kiválasztott modellben a probléma megoldása 
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, 
ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 
Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal 
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Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté kiegészítéssel, 
megoldóképlettel és grafikusan 
Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása 
Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan 
Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása 

baxcx    
 Fogalmak 

másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvivalens 
átalakítás 

 Javasolt tevékenységek 
Másodfokú egyenlet megoldása konkrét együtthatókkal és paraméterekkel, a lépéseket 
párhuzamosan végezve 
Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása során 
Tanulói kiselőadás tartása magasabb fokú egyenletek megoldásának történetéről, 
érdekességeiről 
 
Témakör: A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 
 
Óraszám: 22 óra 

 Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 
adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, 
amelyekhez a függvény az adott értéket rendeli. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket; 
adott képlet alapján helyettesítési értékeket számol, és azokat táblázatba rendezi; 
táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-rendszerben; 
a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait. 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: 
egyértelmű, kölcsönösen egyértelmű 
Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete 
Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése 
Függvények ábrázolása táblázat alapján 
Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problémák 
megoldására 
A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, 
minimumának, maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás 
leolvasása 
Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított arányosságot 
leíró függvény (elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai 
Elemi függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, 
f(x + c), c·f(x), |f(x)| 
Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján 
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Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek alkalmazása 
gyakorlati problémák megoldása során 
Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított hozzárendelés 
ábrázolása 

 Fogalmak 
egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési 
tartomány, képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, 
növekedés, fogyás 

 Javasolt tevékenységek 
Összetett, valódi helyzetekkel, például demográfiai kérdésekkel, pénzügyi feladatokkal 
kapcsolatos grafikonok elemzése csoportmunkában 
Hétköznapi helyzetekben időben változó folyamatokkal kapcsolatos mérések végzése és 
a mért adatok ábrázolása koordináta-rendszerben (például hőmérséklet) 
A tanulók mindennapi életéhez kapcsolódó grafikonok ábrázolása és elemzése (például 
út-idő grafikon az iskolába való eljutásról) 
Egyszerű, másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati helyzethez köthető 
szélsőérték-feladatok megoldása csoportmunkában, például adott hosszúságú 
spárgával bekeríthető maximális területű téglalap adatainak mérése, megfigyelése 
Függvények ábrázolása digitális eszköz segítségével 
Barkochba játék a függvényekkel kapcsolatos fogalmak használatával 
Szöveges feladatok megoldása grafikus úton 
Algebrai úton nem vagy nehezen megoldható egyenletek közelítő megoldása grafikus 
úton digitális eszköz segítségével 
 
Témakör: Geometriai alapismeretek 
 
Óraszám: 8 óra 

 Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát 
és hajlásszögét; 
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
ismeri és használja a pont, egyenes, sík (térelemek) és szög fogalmát; 
ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait; 
ismeri az alapszerkesztéseket, és ezeket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális 
eszközzel. 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban 
Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása 
Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, 
mellékszögek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 
A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak 
ismerete  
Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata 
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Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi módon: 
szakaszfelező merőleges, szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése, 
szög másolása 

 Fogalmak 
pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, 
mellékszögek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, 
szakaszfelező merőleges, szögfelező 

 Javasolt tevékenységek 
Az osztályteremben vagy a terem környezetében „egyenesek” kölcsönös helyzetének 
megadása, ezek távolságának megmérése 
Számszerű adatként csak a méretarányt tartalmazó térkép alapján valódi távolságok 
meghatározása, becslése 
Számszerű adatként csak méretarányt tartalmazó térképen adott helységektől 
(közelítőleg) egyenlő távolságra levő helységek megkeresése 
 
Témakör: Háromszögek 
 
Óraszám: 24 óra 

 Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek 
esetén; 
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 
szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 
válaszát; 
kiszámítja háromszögek területét. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti 
kapcsolatokat; a speciális háromszögek tulajdonságait; 
ismeri és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó 
fogalmakat és tételeket; 
ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását. 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 
A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint 
Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, szögei, oldalai 
és szögei között 
Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, egyenlő 
szárú, derékszögű háromszög 
A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, tételek 
ismerete és alkalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, 
középvonal, körülírt, illetve beírt kör 
Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel 
bizonyítása 
A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 
A Pitagorasz-tétel bizonyítása 
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Háromszög területének kiszámítása 

 Fogalmak 
szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező 
merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör 

 Javasolt tevékenységek 
A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételek felfedeztetése 
szerkesztéssel vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával, páros vagy 
csoportmunkában 
Konkrét alakzatok átdarabolása más alakzattá páros vagy csoportmunkában 
A derékszögű háromszög oldalaira szerkesztett négyzetek átdarabolása a Pitagorasz-
tételnek megfelelő módon, pitagoraszi tangramok vagy dinamikus geometriai szoftver 
alkalmazásával 
 
Témakör: Négyszögek, sokszögek 
 
Óraszám: 22 óra 

 Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek 
esetén; 
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 
szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 
válaszát; 
ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 
átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex sokszög belső és 
külső szögeinek összegét. 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, 
négyzet) tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása 
Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre vonatkozó tételek 
ismerete, bizonyítása és alkalmazása 
Szabályos sokszög fogalmának ismerete 
Szabályos sokszög területe átdarabolással 

 Fogalmak 
trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex 
sokszög, szabályos sokszög 

 Javasolt tevékenységek 
Különböző típusú speciális négyszögek területének meghatározására vonatkozó formula 
felfedeztetése átdarabolással 
A belső és a külső szögösszegre vonatkozó tételek felfedeztetése, illusztrálása 
átdarabolással, hajtogatással vagy dinamikus geometriai szoftver segítségével 
Projektmunka: lakás/iskola alaprajzának elkészítése méretarányosan 
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Témakör: A kör és részei 
 
Óraszám: 10 óra 

 Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek 
esetén; 
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 
szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 
válaszát. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét; 
ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral; 
ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását. 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá 
tartozó körív hosszával 
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá 
tartozó körcikk területével 
Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása 
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott 
sugárra, és hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak 
A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 
A Thalész-tétel bizonyítása 

 Fogalmak 
középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok 

 Javasolt tevékenységek 
Annak felfedeztetése méréssel, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá 
tartozó körív hosszával; különböző méretű körök esetén a kapott adatok táblázatba 
foglalása 
A Thalész-tétel felfedeztetése szerkesztéssel, szögméréssel vagy dinamikus geometriai 
szoftver alkalmazásával 
 
Témakör: Transzformációk, szerkesztések 
 
Óraszám: 18 óra 

 Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 
ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 
alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 
ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára 
vonatkozó tételeket. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
ismer példákat geometriai transzformációkra; 
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ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; 
alakzatok egybevágóságát; 
ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági 
transzformációt és az alakzatok hasonlóságát; 
megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont körüli 
elforgatottját, párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel; 
geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a szerkeszthetőség 
feltételeit. 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, 
merőleges affinitás, térkép, fényképezés) 
A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos 
eltolás ismerete, tulajdonságaik 
A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével 
Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása 
Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális eszközzel 
Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti 
alkotásokban 
Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek 
bizonyításában 
Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása 
Négyszögek egybevágósága 
Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel; 
diszkusszió 
Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík 
parkettázása különféle síkidomokkal; szabásminta készítése, használata) 
A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció ismerete, 
tulajdonságai 
A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, tételek 
bizonyításában 
Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság segítségével (például alaprajz-, 
térképkészítés, modellezés) 

 Fogalmak 
tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, 
egybevágóság, forgásszög, vektor, vektorok összege, középpontos hasonlósági 
transzformáció, hasonlósági transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya 

 Javasolt tevékenységek 
Gyakorlati példák keresése geometriai hozzárendelésekre, például fényképezés, 
filmvetítés 
A középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás bemutatása mint 
két tengelyes tükrözés egymásutánja 
M. C. Escher és Victor Vasarely néhány interneten is elérhető alkotásának elemzése a 
szimmetriák szempontjából; hasonló módszerrel képek alkotása 
A sík parkettázása egybevágó háromszögekkel, négyszögekkel papírsablonok vagy 
dinamikus geometriai szoftver segítségével 
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A tengelyes vagy középpontos szimmetriára alapozó stratégiai játékok (például 
pénzforgatós, színezős) páros munkában 
Az iskola közelében lévő magas épület (például templomtorony) magasságának 
meghatározása egy egyenes bot segítségével a bot és az épület árnyékának méréséből 
(„Thalész-módszer”) csoportmunkában 
Valódi távolságok, valódi útvonalak hosszának meghatározása papíralapú térkép alapján 
 
Témakör: Leíró statisztika 
 
Óraszám: 10 óra 

 Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 
hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit 
meghatározza, értelmezi és értékeli; 
felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít hagyományos és 
digitális eszközzel. 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése 
Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból 
Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és digitális 
eszközzel 
A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések 
Oszlop- és kördiagram értelmezése, valamint készítése hagyományos és digitális 
eszközzel 
Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a megfelelő 
diagramtípus kiválasztása 
Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont 
Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén 

 Fogalmak 
oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz 

 Javasolt tevékenységek 
Adatgyűjtés megtervezése, például forgalomszámlálás vagy iskolai felmérés előkészítése 
A megtervezett statisztikai adatgyűjtés lebonyolítása, az eredmények szemléltetése 
grafikonok segítségével, a kapott eredmények értékelő bemutatása tanulói kiselőadás 
formájában 
Különböző adatsokaságok esetében annak vizsgálata, hogy ezek jellemezhetők-e az 
ismert középértékekkel 
Érvelés a tanuló saját érdemjegyei alapján különböző statisztikai jellemzők segítségével 
a kedvezőbb év végi jegyért 
Különböző sportágak értékelési rendszerének és statisztikáinak bemutatása tanulói 
kiselőadás keretében 
Osztályok/tantárgyak eredményeinek összehasonlítása érdemjegyek és ezek 
középértékei alapján 
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Csoportmunka keretében adott céllal készülő, megtévesztő oszlop- és kördiagramok 
készítése, ezek szóbeli értékelése, javítása 
 
Témakör: Valószínűség-számítás 
 
Óraszám: 6 óra 

 Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, 
relatív gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró események, független események 
fogalmát megkülönbözteti és alkalmazza. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére észszerűen tippel; 
véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számol, nagy elemszám 
esetén számítógépet alkalmaz. 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok készítése 
A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon 
A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása 
Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális eszközzel 

 Fogalmak 
valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, 
valószínűség, diszkrét valószínűség-eloszlás 

 Javasolt tevékenységek 
Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével 
történő szimulálása (például dobások szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel); a kapott 
gyakoriságok és relatív gyakoriságok táblázatba foglalása; tippelés az egyes 
kimenetelekre és becslés a bekövetkezésük valószínűségére 
Játékokban a szerencsefaktor vizsgálata, például „Ki nevet a végén” játék esetében az 
első hatos dobás eloszlása 
Különböző társasjátékokban stratégia meghatározása, döntéshozatal esélylatolgatás 
alapján 
Különböző szerencsejátékok (lottó, totó, póker, black jack, internetes sportfogadások) 
esetében a nyerési esély összehasonlítása 
 

 11–12. évfolyam 
 
A 11–12. évfolyamon a tanulási-tanítási folyamatra jellemző, hogy az ismeretek jellege 
egyre absztraktabb és formálisabb, a matematika belső logikája egyre jobban 
érvényesül. Ebben a szakaszban az egyik nagyon fontos didaktikai cél a szimbolikus 
gondolkodás fejlesztése. A tanulóknak a korábban elsajátított készségekre, 
képességekre és ismeretanyagra támaszkodva kell eljutniuk az absztrakt összefüggések 
megértéséhez és tudatos alkalmazásához. Tudatosítani kell a matematikai fogalmak 
pontos definiálásának fontosságát és a matematikai bizonyítások szerepét. Amellett, 
hogy a lehetséges alkalmazásokat minden egyes témakör kapcsán szem előtt kell tartani, 
fontos, hogy a tanulók lássák az egyes matematikai területek kapcsolatát is.    
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Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló a tanár 
által irányított módon, a feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az 
összefüggéseket, általánosítási lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív 
munkaformák, a csoportmunkában megoldandó projektfeladatok ebben a szakaszban is 
fejlesztik a matematikai kommunikációt. Az érettségi vizsgára készülés során egyre 
nagyobb hangsúlyt kap a tanulók önálló munkája mind a feladatmegoldásokban, mind a 
tanultak ismétlésében, rendszerezésében. A digitális eszközök, dinamikus szoftverek, 
online felületek támogatják a szemléltetést, a megértést, a felfedeztetést és a 
gyakorlást. 
A 11–12. évfolyamon is jellemző, hogy a megjelenő témakörök tartalmának egy része 
folytatása, kiterjesztése és kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő 
tananyagtartalmaknak. Bizonyos témakörök azonban ebben a szakaszban jelennek meg 
először. Ilyen a racionális kitevőjű hatvány, az exponenciális függvény, a logaritmus, a 
számtani és mértani sorozatok, a trigonometria, a koordinátageometria és a 
térgeometria. Vannak olyan témakörök, amelyek ismeretei megjelennek más terület 
tanítása során is, ezért az egyes részekhez javasolt óraszámok ebben a szakaszban sem 
jellemeznek feltétlenül időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a 
függvényekkel kapcsolatos ismeretek bővülése, a trigonometria és a 
koordinátageometria alapjainak megjelenése, valamint a statisztikai és valószínűségi 
szemlélet mélyülése további lehetőségeket nyújt változatos hétköznapi és matematikai 
problémák megoldására. A matematikai eszköztár bővülése ebben a szakaszban teszi 
leginkább lehetővé, hogy a tanulók más tantárgyakban, más tanulási területeken is 
alkalmazni tudják matematikai tudásukat.  
A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve 
Óraszám 

11. 
évfolyam 

12. 
évfolyam 

Halmazok, matematikai logika 4 4  

Kombinatorika, gráfok 8  8 

Számelméleti ismeretek, 
számhalmazok épülése 

12 12  

Hatvány, gyök, exponenciális 
függvény, logaritmus 

20 20  

Exponenciális folyamatok vizsgálata 16 16  

Sorozatok 26 26  

Trigonometria 30 30  

Térgeometria 50  50 

Koordinátageometria 36 36  

Leíró statisztika 8  8 

Valószínűség-számítás 10  10 

Rendszerező összefoglalás 79  79 

Összes óraszám: 299 144 155 

 
Témakör: Halmazok, matematikai logika  
 
Óraszám: 4 óra – beépítve a többi témakörbe 

 Tanulási eredmények 



Győri SZC Bolyai János Technikum Szakmai program 2020/2021. tanév 

 

94 
 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 
megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai 
értékét; 
tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 
A halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatok bemutatása példákon 
keresztül 
Logikai kifejezések megfelelő használata 
Egyszerű állítások indoklása, tételek bizonyítása 
Stratégiai és logikai játékok 

 Fogalmak 
logikai műveletek 

 Javasolt tevékenységek 
A tanulók mindennapi tapasztalataihoz köthető, összetett állítások logikai értékének 
meghatározása igazságtáblázat segítségével 
Rejtvényújságokban szereplő feladványok megfejtése következtetések láncolatán 
keresztül 
Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő” 
Stratégiai játékok, például NIM játékok, táblás játékok 
Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 
 
Témakör: Kombinatorika, gráfok 
 
Óraszám: 8 óra 

 Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai 
tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 
a kiválasztott modellben megoldja a problémát. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 
konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével. 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Matematikai és hétköznapi helyzetekhez kötődő sorba rendezési és kiválasztási 
feladatok megoldása 
A binomiális együttható fogalmának ismerete, értékének kiszámítása 
Mintavétel visszatevéssel és visszatevés nélkül 
A gráf csúcsainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete és 
alkalmazása gyakorlati feladatok megoldásában 

 Fogalmak 
faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban 

 Javasolt tevékenységek 
Anagramma készítése a tanulók neveiből 
A pókerben előforduló lehetséges nyerő lapkombinációk számának meghatározása 
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A Pascal-háromszög és tulajdonságai felfedeztetése például kéttagú összeg 
hatványaiban szereplő együtthatók segítségével 
Különböző szituációk kétféle módon történő összeszámlálása és ebből következő 
egyszerű kombinatorikus összefüggések felfedezése 
Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel konkrét lejátszása, a tapasztalatok 
összegyűjtése 
 
Témakör: Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 
 
Óraszám: 12 óra 

 Tanulási eredmények 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
ismeri és alkalmazza az oszthatóság alapvető fogalmait; 
összetett számokat felbont prímszámok szorzatára; 
meghatározza két természetes szám legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös 
többszörösét, és alkalmazza ezeket egyszerű gyakorlati feladatokban; 
ismeri és alkalmazza az oszthatósági szabályokat; 
érti a helyi értékes írásmódot 10-es és más alapú számrendszerekben; 
ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól 
a valós számokig; 
ismer példákat irracionális számokra. 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a prímtényezős 
felbontásból 
Összetett oszthatósági szabályok alkalmazása 
Számolás osztási maradékokkal (például összeg, szorzat, hatvány maradéka) 
Számok felírása 10-estől különböző alapú számrendszerben 
Az egész számok, a véges tizedes törtek, a végtelen szakaszos tizedes törtek és a 
racionális számok kapcsolata 
A számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásai a természetes számoktól a valós 
számokig 
Végtelen nem szakaszos tizedes törtek ismerete 
Példák irracionális számokra 
Számhalmazok műveleti zártsága 

 Fogalmak 
természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, relatív 
prímek 

 Javasolt tevékenységek 
Oszthatósággal kapcsolatos „bűvésztrükkök” bemutatása 
Számrendszerek segítségével megoldható rejtvények 
Tanulói kiselőadás a 10-estől különböző alapú számrendszerek használatáról a múltban 
és ennek mai napig tartó hatásairól 
Tanulói kiselőadás számelméleti érdekességekről, például tökéletes számok és 
barátságos számpárok, prímszámok, jelenleg ismert legnagyobb prím, titkosítás 
Halmazábra elkészítése a számhalmazokról 
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Témakör: Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 
 
Óraszám: 20 óra 

 Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 
ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás 
azonosságait; 
képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 
adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, 
amelyekhez a függvény az adott értéket rendeli. 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Az n-edik gyök fogalmának ismerete és alkalmazása 
Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén 
Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén 
A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén 
Az exponenciális függvények ábrázolása hagyományosan és számítógéppel, a 
függvények tulajdonságai 
A logaritmus értelmezése 
Áttérés más alapú logaritmusra 
Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához 

 Fogalmak 
n-edik gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

 Javasolt tevékenységek 
A permanencia-elv gyakorlati „kipróbálása” a definíció megadása előtt 
Matematikatörténeti érdekességek (például déloszi probléma) feldolgozása 
projektmunkában 
Különböző alapú exponenciális függvények ábrázolása milliméterpapíron, és a kapott 
grafikonok összehasonlítása csoportmunkában 
Nagy számok számjegyei számának meghatározása logaritmus segítségével 
10-estől eltérő alapú logaritmus kiszámolása csak 10-es alapú logaritmus kiszámolására 
alkalmas számológéppel 
 
Témakör: Exponenciális folyamatok vizsgálata  
 
Óraszám: 16 óra 

 Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai 
tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 
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a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, 
ellenőrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi; 
megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális 
egyenleteket, egyenlőtlenségeket. 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Exponenciális folyamatok vizsgálata a természetben és a társadalomban 
Exponenciális egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi 
nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, 
rendszerezése 
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 
A gyakorlati (például pénzügyi, biológiai, fizikai, demográfiai, ökológiai) problémának 
megfelelő matematikai modell választása, alkotása 
A kiválasztott modellben a probléma megoldása 
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti probléma szövegébe 
visszahelyettesítve, ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe 
véve 

 Fogalmak 
Nincsenek új fogalmak. 

 Javasolt tevékenységek 
Tanulói kiselőadás az exponenciálisan változó folyamatokról a természetben és a 
társadalomban 
Adatgyűjtés különböző forrásokból származó, exponenciális vagy közelítőleg annak 
tekinthető változókra csoportmunkában 
Gyakorlati, időben exponenciálisnak tekinthető változást mutató grafikonokra 
exponenciális függvény illesztése digitális eszköz segítségével, és az illesztett függvény 
paramétereinek értelmezése 
 
Témakör: Sorozatok 
 
Óraszám: 26 óra 

 Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
számtani és mértani sorozatokat adott szabály alapján felír, folytat; 
a számtani/mértani sorozat n-edik tagját felírja az első tag és a különbség 
(differencia)/hányados (kvóciens) ismeretében; 
a számtani/mértani sorozatok első n tagjának összegét kiszámolja; 
ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát; 
mértani sorozatokra vonatkozó ismereteit használja gazdasági, pénzügyi, 
természettudományi és társadalomtudományi problémák megoldásában. 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 
A számsorozat fogalmának ismerete 
Számsorozat megadása képlettel, rekurzióval 
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Számtani és mértani sorozatok felírása, folytatása adott szabály szerint  
Számtani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege 
Mértani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege 
A számtani és a mértani sorozat első n tagjának összegére vonatkozó képlet bizonyítása 
Számtani és mértani sorozatokra vonatkozó ismeretek alkalmazása gazdasági, 
természettudományi és társadalomtudományi problémák megoldásában  
Megtakarítási és kamatozási formák, ezek összehasonlítása 
Egyszerű kamat, kamatos kamat, gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számítása 
Megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetőségekkel és azok kockázati tényezőivel 
kapcsolatos feladatok megoldása 

 Fogalmak 
számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet 

 Javasolt tevékenységek 
Tanulói kiselőadás tartása nevezetes sorozatokról, például Fibonacci-sorozat 
Az első 100 pozitív természetes szám összegének meghatározása a „kis” Gauss 
módszerével 
A sakktáblára elhelyezett, mezőről mezőre kétszeres számú búzaszemek kérdésének 
bemutatása 
Valódi pénzügyi termékek kamatozási és egyéb feltételeinek összehasonlítása 
csoportmunkában internetes adatgyűjtés segítségével 
 
Témakör: Trigonometria 
 
Óraszám: 30 óra 

 Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben; 
ismeri tompaszögek szögfüggvényeinek származtatását a hegyesszögek szögfüggvényei 
alapján; 
ismeri a hegyes- és tompaszögek szögfüggvényeinek összefüggéseit; 
alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási feladatokban; 
a szögfüggvény értékének ismeretében meghatározza a szöget; 
kiszámítja háromszögek területét; 
ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 
átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense 
Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények segítségével gyakorlati 
helyzetekben 
Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense 
Összefüggések ismerete egy adott szög különböző szögfüggvényei között: pitagoraszi 
összefüggés, pótszögek és mellékszögek szögfüggvényei 
Szögfüggvény értékének ismeretében a szög meghatározása számológép segítségével 
Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög ismeretében 
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Szinusz- és koszinusztétel ismerete és alkalmazása 
A szinusztétel bizonyítása 
Számítások négyszögekben, sokszögekben szögfüggvények segítségével 
A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának meghatározása 
mért adatokból számítva 
Négyszögek és szabályos sokszögek területének kiszámítása 

 Fogalmak 
szinusz, koszinusz, tangens, szinusztétel, koszinusztétel 

 Javasolt tevékenységek 
Tanulói kiselőadás a trigonometrikus ismeretek hétköznapi életben, munkában való 
felhasználhatóságáról, például: lakberendezés, ácsmunka, GPS működése 
Az iskolában vagy annak környezetében kijelölt, tetszőleges háromszög, illetve négyszög 
alakú részek területének meghatározása csoportmunkában, távolságok és szögek 
mérése alapján 
Épület magasságának meghatározása a látószög és a távolságok mérésének segítségével 
csoportmunkában 
 
Témakör: Térgeometria 
 
Óraszám: 50 óra 

 Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát 
és hajlásszögét; 
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek 
esetén; 
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 
szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 
válaszát; 
ismeri és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp 
(speciális testek) tulajdonságait; 
lerajzolja a kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger, egyenes gúla, forgáskúp 
hálóját; 
kiszámítja a speciális testek felszínét és térfogatát egyszerű esetekben; 
ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára 
vonatkozó tételeket; 
ismeri és alkalmazza a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó 
tételeket. 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének ismerete, 
alkalmazása feladatmegoldásban 
A terület, térfogat, űrtartalom mértékegységeinek és ezek átváltási szabályainak 
ismerete 
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Sűrűség mértékegységei közötti átváltás ismerete 
Sík- és térgeometriai feladatoknál a válasz megadása a problémának megfelelő 
mértékegységben 
A hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális testek) 
tulajdonságainak ismerete és alkalmazása a hétköznapi életben előforduló testekkel 
kapcsolatban 
A kocka, a téglatest, az egyenes hasáb, az egyenes körhenger, az egyenes gúla és a 
forgáskúp hálójának lerajzolása konkrét esetekben 
A mindennapi életben előforduló hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, 
csonkakúp alakú tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és 
számítással 
Síkidomok forgatásával keletkező egyszerű, a mindennapi életben is előforduló testek 
felszínének és térfogatának kiszámítása 
A hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételek ismerete és 
alkalmazása 
A hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételek ismerete és 
alkalmazása 

 Fogalmak 
kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp, egyenes test, 
forgástest, n-oldalú szabályos gúla, tetraéder, alaplap, oldallap, alapél, oldalél, alkotó, 
palást, testmagasság, test hálója 

 Javasolt tevékenységek 
Hétköznapi tárgyak (üdítősdoboz, vizesflakon, tejfölösdoboz stb.) térfogatának 
megállapítása méréssel, a kapott eredmény összehasonlítása a tárgyon szereplő 
értékkel 
A Louvre bejárataként épített üvegpiramis földfelszín feletti térfogatának és az 
üvegfelület felszínének meghatározása (szükséges adatok gyűjtése az internetről) 
Annak becslése csoportmunkában, hogy a teret milyen arányban tudjuk kitölteni 
egybevágó érintkező gömbökkel különböző elrendezések esetén 
Különböző méretű, megközelítőleg gömb alakú gyümölcsök térfogatának és felszínének 
becslése, a becslés ellenőrzése méréssel 
A Föld felszínének és térfogatának közelítése földgömbmodellen méréssel és 
számolással, majd a kapott értékek összevetése a hivatalos adatokkal 
Projektmunka a gömbről: hogyan jelenik meg a gömb a mindennapi életben, a többi 
tantárgyban és a matematikában; a gömbi geometria alapjai 
 
Témakör: Koordinátageometria 
 
Óraszám: 36 óra 

 Tanulási eredmények 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 
ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 
alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 
megad pontot és vektort koordinátáival a derékszögű koordináta-rendszerben; 
koordináta-rendszerben ábrázol adott feltételeknek megfelelő ponthalmazokat; 
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koordináták alapján számításokat végez szakaszokkal, vektorokkal; 
ismeri és alkalmazza az egyenes egyenletét; 
egyenesek egyenletéből következtet az egyenesek kölcsönös helyzetére; 
kiszámítja egyenesek metszéspontjainak koordinátáit az egyenesek egyenletének 
ismeretében; 
megadja és alkalmazza a kör egyenletét a kör sugarának és a középpont koordinátáinak 
ismeretében; 
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 
A vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor fogalmak 
ismerete, alkalmazása 
A vektorok összeadása, kivonása, szorzása valós számmal, műveletek ismerete és 
alkalmazása 
Vektorok alkalmazása feladatok megoldásában 
Pont és vektor megadása koordinátákkal a derékszögű koordináta-rendszerben 
Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok ábrázolása koordináta-rendszerben 
Két pont távolságának, vektor abszolút értékének meghatározása koordináták alapján  
Vektorok összegének, különbségének, számszorosának koordinátái 
Szakaszfelezőpont koordinátáinak meghatározása a végpontok koordinátái alapján 
Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c alakban 
Egyenes meredekségének fogalma; egyenesek merőlegességének és 
párhuzamosságának megállapítása a meredekségek alapján 
Az egyenesek egyenletének ismeretében egyenesek metszéspontjának koordinátái 
A kör egyenletének megadása és alkalmazása a kör sugarának és a középpont 
koordinátáinak ismeretében 

 Fogalmak 
vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok 
összege, vektorok különbsége, vektor számszorosa, vektor koordinátái, alakzat 
egyenlete, egyenes egyenlete, kör egyenlete 

 Javasolt tevékenységek 
„Torpedójáték” koordináta-rendszerben 
Helymeghatározás térképen a szélességi és hosszúsági adatok segítségével 
Ház/lakás alaprajzának elkészítése koordináta-rendszerben, az eredeti adatok alapján 
Játék helyvektorokkal dinamikus geometriai szoftver használatával 
Gondolattérkép készítése a koordinátageometria kapcsolatainak bemutatására 
csoportos vagy egyéni munkaformában 
„Oroszlánfogás”: lineáris egyenlőtlenségrendszer megoldása grafikusan, digitális eszköz 
segítségével 
„Célba lövés”: játék körökkel a koordináta-rendszerben 
 
Témakör: Leíró statisztika 
 
Óraszám: 8 óra 

 Tanulási eredmények 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 
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hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit 
meghatározza, értelmezi és értékeli; 
ismeri és alkalmazza a sodrófa (box-plot) diagramot adathalmazok jellemzésére, 
összehasonlítására; 
felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 
A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete 
Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok tervszerű gyűjtése 
Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése kvartilisekkel, középértékekkel és 
szóródási mutatókkal 
Sodrófa (box-plot) diagram készítése, alkalmazása 
A kapott adatok értelmezése, értékelése, statisztikai következtetések 
Nagy adathalmazok kezelése táblázatkezelő programmal 
Grafikus és szöveges statisztikai manipulációk felismerése 

 Fogalmak 
reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, 
kvartilisek, terjedelem, szórás 

 Javasolt tevékenységek 
Példák reprezentatív és nem reprezentatív mintavételre 
Szavazások szimulálása és különböző szavazatértékelő rendszerek vizsgálata iskolai 
körülmények között 
A Simpson-paradoxon bemutatása példákon 
Az interneten található, megbízható forrásból (pl. KSH honlapja) származó statisztikák 
értelmezése, elemzése, lehetséges következtetések megfogalmazása 
Különböző forrásokból származó adathalmazok statisztikai elemzése, értékelése, 
ezekből valamilyen adott szempont alapján manipulatív és nem manipulatív diagram 
készítése 
 
Témakör: Valószínűség-számítás 
 
Óraszám: 10 óra 

 Tanulási eredmények 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, 
relatív gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró események, független események 
fogalmát megkülönbözteti és alkalmazza; 
ismeri és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a Laplace-képletet; 
ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai modelljét; 
meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli mintavétel 
esetén. 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Példák ismerete események összegére, szorzatára, komplementer eseményre, egymást 
kizáró eseményekre 
Elemi események fogalmának ismerete, alkalmazása események előállítására 
Példák ismerete független és nem független eseményekre 
A klasszikus valószínűségi modell és a Laplace-képlet ismerete, alkalmazása 
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A geometriai valószínűség fogalmának ismerete és alkalmazása 
Valószínűségek meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén 
A várható érték ismerete és meghatározása konkrét feladatokban, játékokban 
Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos valószínűségi ismeretek (például biztosítás, 
befektetések kockázata, árfolyamkockázat) 

 Fogalmak 
események összege, események szorzata, esemény komplementere, egymást kizáró 
események, független események, geometriai valószínűség, visszatevéses mintavétel, 
visszatevés nélküli mintavétel, várható érték 

 Javasolt tevékenységek 
Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével 
történő szimulálása (pl. szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel dobálás); a kapott 
gyakoriságok és relatív gyakoriságok táblázatba foglalása; becslés az egyes kimenetelek, 
illetve összetett események valószínűségére csoportmunkában 
Példák keresése független és nem független, illetve egymást kizáró eseményekre 
csoportmunkában 
Orvosi tesztek eredményének esélyelemzése fagráf segítségével 
Egyszerű valószínűségi játékokhoz kapcsolódóan a várható nyeremény és az 
igazságosság fogalmának kialakítása 
Konkrét bank konkrét befektetési portfóliójának értelmezése, elemzése 
Néhány konkrét biztosítási ajánlat értelmezése, elemzése 
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3.2.3 Német nyelv 
 
Élő idegen nyelv: német nyelv 
9. évfolyam 
 
Törvényi háttér: 
5/2020 (01.30.) Korm. rendelet 
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012 
(VI.4.) Korm. rendeletmódosításáról 
Magyar Közlöny 17. 
Az Oktatási Hivatal által javasolt Kerettanterv 
 
Készítette: Mészáros Éva és Kocsis Zoltán 
német nyelvtanárok 
 
Célok és feladatok 
Az idegen nyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti 
kritériumokat melyek az iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében 
elengedhetetlenek, másrészt irányelveket adni az iskoláknak a helyi tantervek 
elkészítéséhez és az eredményes nyelvtanári munkához.  
A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi 
cselekvőképességének fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében 
egyéni céljait elérni, saját gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális 
térben idegen nyelven kommunikálni, ismereteket szerezni. 
Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a 
tartalmi ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a 
kialakításán és állandó fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és 
elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja fejezni. 
A 9-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon 
megkezdett nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos 
szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor 
egyre inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és 
a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság fejlesztése. 
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az eddig megszerzett nyelvi ismeretek 
bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szerkezetének még mélyebb és 
árnyaltabb megismerése.  
A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az 
egész életen át tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a 
tanulási stratégiák egyre tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló 
tanuláshoz, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos 
megteremtésére.  
 
Kapcsolódás a kompetenciákhoz 
A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, 
a korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. 
A tanuló képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez 
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pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő 
visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik 
saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek 
felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló 
nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  
A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót 
arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, 
szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, 
formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, 
hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt 
fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további 
kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi 
érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  
A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a 
digitális eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző 
kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és 
tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés 
és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a 
tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi 
elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és 
alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő idegen nyelvgondolkodása és 
problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív 
képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási 
lehetőségeit. 
A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak 
a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, 
kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési 
készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, 
önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, 
ismeretlen világokhoz való viszonyát. 
A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv 
tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 
történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát 
az anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, 
amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás 
szükségszerűen magában foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó 
tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése 
valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy 
nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális 
forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről 
beszámol, és mindezek felkészítik a munkavállalásra.  
Módszerek 
Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a 
tanuló számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, 
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amelyekben a nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat 
kommunikációs szándékának megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő 
szókincsnek.  
Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között 
átívelő szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az 
idegen nyelven megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. 
Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-
mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló 
információcserére.  
A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten 
fontos, hogy a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is 
építsünk, és erre a tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek 
révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a 
motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás 
fontos szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében. A 
nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás 
megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális 
eszközök, az internet, valamint általában a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, 
(idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi 
előadások, internetes kutatási feladatok stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, 
önálló tanulói magatartást. Ennek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos 
feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik 
a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást, és 
általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A nyelvoktatói munka tervezése során 
fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és igények is.  
A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak 
feldolgozásához segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak 
köszönhetően a diák már képes arra, hogy digitális eszközökön keresztül is megértsen 
és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson és tartalmat közvetítsen angol 
nyelven. Az idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek 
által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúrának, kapcsolatot teremthet 
anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága 
erősödik. 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. E tapasztalatok által a nyelvtanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére képes saját nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven 
közvetíteni.  
A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, 
stresszmentes, jó hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori 
sajátosságainak megfelelő, érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő 
feladatokat old meg. A változatos munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási 
technikák alkalmazása, valamint az irányító tanár és a társak visszajelzései, a különféle 
értékelési formák a középiskolában is segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen 
és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és 
motivált marad nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz 
végére magabiztossá válik, és egyre inkább szívesen és tudatosan használja 
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nyelvtudását. Képes saját hibáit észrevenni, javítani, valamint saját és társai haladását 
értékelni. 
A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi 
cselekvéseknek az alapja az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi 
és nyelvi szempontból is illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, 
megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási 
folyamat sikeressége szempontjából meghatározó lehet. E nevelési-oktatási szakasz 
egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia tudatos fejlesztése egyre elvontabb és 
összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a 
szövegeket megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja használni saját 
kommunikációs céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi 
eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba 
ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót arra is képessé kell tenni, hogy a 
szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját 
tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket használjon. 
A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek 
alapján, konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel 
megsegítve történik. A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása 
érdekében továbbra is integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.   
Tanulási eredmények 
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint 
a kimeneti cél, ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell készülnie 
legalább a középszintű idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres teljesítésére. A 
nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan 
alkalmaz nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, képessé válik arra, hogy 
nyelvtudását valós, személyes, tanulással kapcsolatos vagy szakmai céljaira alkalmazza, 
valamint készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át tartó tanulásra. 
Ezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére.  
Kötelező tartalmak  
Az angol helyi tanterv a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelíti meg, melyek 
közül a személyes és a környezeti téma a valós nyelvhasználathoz kapcsolódik, a 
továbbiak pedig többnyire az iskolai, nyelvórai és iskolán kívül történő nyelvtanulási 
tevékenységeket jelölik. A témakörök mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és 
nyelvi elemek, struktúrák kerültek megfogalmazásra, melyek a következők: 
 

 9. évfolyam 
 
Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban 
megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi 
alapkészségek kialakítása mellett egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a 
nyelvhasználat valamint a jel- és szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése 
összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési 
célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon 
keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének lehetőségét, az ismeretek, a 
tudás átadásának igényét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési 
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vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint fejlessze a digitális 
kompetenciákat.  
Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az 
önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb valós 
kommunikációs helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem 
azt is egyre jobban érti, hogy a használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a 
továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa, és egyre inkább kész lesz 
arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a 
nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi eszközöket 
egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó 
valós kommunikációs helyzetekben használhassa.  
Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 
érdekében a diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a 
nyelvórákon. A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt 
dolgozzon társaival, például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és 
ezek során használja kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy 
kifejtse véleményét hagyományos és digitális csatornákon is. Érzékenységéből, 
(ön)kritikusságából adódóan különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, 
és az a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és 
társai értékeléséhez, megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat helyükön 
kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az 
egyéni érdeklődés és igények figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be 
kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a 
tanuló a nyelvórákon kívül szívesen foglalkozik, ennek megfelelően az osztálytermi 
vonatkozások súlya ebben a szakaszban tovább csökken. 
A tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és érdeklődésének megfelelő ifjúsági 
irodalmi olvasmányokkal, személyes élményeihez kapcsolódó szövegekkel – ismerkedik 
meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása során 
tovább fejlődik a tanuló szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. A 
célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához képest 
hangsúlyosabbá válik. Új témakörként megjelenik a tudomány és technika, a 
kommunikáció és az utazás és turizmus. A már ismert témakörök is bővülnek, 
összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és környezeti tématartomány, a személyes 
tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az ember 
és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel. Míg az 
osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti vonatkozások súlya csökken, 
addig hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi 
és nyelvtanulási tématartományok. 
 
Nyelvi funkciók a 9. évfolyam végéig: 
öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 
sajnálat kifejezése (Es tut mir Leid!) 
elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 
csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 
remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 
bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!) 
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ígéret kifejezése (Ich mache das schon!) 
szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 
elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.) 
bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 
regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 
események leírása (Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch, und zum 
Schluss besichtigten wir die Burg.) 
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, 
bitte?) 
felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 
bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 
gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr 
nett von Ihnen.) 
együttérzés és arra reagálás (Es tut mir Leid für dich. Danke.) 
hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben.) 
félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.) 
egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen Meinung. Ich bin anderer 
Meinung.) 
véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstande, dass…) 
emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ich erinnere mich (nicht) daran, dass/ob/wie…) 
reklamálás (Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... / Ich möchte mich über ... 
beschweren.) 
tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor, …) 
segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon., 
Was kann ich für dich tun? – Danke, es geht schon.) 
megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.) 
érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.) 
elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – 
Danke.) 
közömbösség (Das ist mir egal.) 
indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 
szóbeli üdvözletküldés (Liebe Grüße an Ihre Frau.) 
megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte Frau …, 
Mit freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen) 
elemek összekapcsolása szóban (Zuerst, dann, danach, schließlich) 
mondandó összefoglalása (Insgesamt, zusammenfassend) 
segítségkérés és arra reagálás (Könntest du mir bitte helfen? Ja, sehr gerne.) 
engedélykérés és arra reagálás (Darf ich … ? Ja, natürlich. / Ja, es ist erlaubt.) 
feltételezés, kétely kifejezése (Ich vermute…., Ich weiß nicht, ob ….) 
Nyelvi elemek, struktúrák a 9. évfolyam végéig: 
személytelenség (Es ist warm. Es schneit.) 
vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), névmási határozószók (Woran denkst du 
viel? Ich denke daran, …) 
névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás (dieser, diese, 
dieses, derselbe, dieselbe, dasselbe), vonatkozó névmás (der, die, das)  
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feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), wäre, hätte, 
würde (Was würden Sie tun, wenn sie eine Million hätten?), módbeli segédigék 
feltételes módban (könnte, müsste stb.) 
kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen) 
Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 
az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 
az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 
az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 
A 9. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 170 óra: 5 óra/hét (34 hét), 
projekt órákkal 180 óra: 5óra/hét (36 hét). 
 A szabadon felhasználható időkeretet az adott témakörökön belül az idegen nyelvi 
kifejezőképesség illetve vizsgakészségek fejlesztésére fordítjuk. 
A témakörök áttekintő táblázata: 
 

Témakör neve Óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 
Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und 
Gesellschaft 

40 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 
Umwelt 

20 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und 
Ausbildung 

10 

Reisen und Urlaub, Tourismus 10 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 20 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 20 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 6 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 15 

Aktuelle Themen 19 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 5 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 15 

Összes óraszám: 180 

 
Témakör: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 
Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 
óraszám: 40 óra 
 

Tematikus 
egység: 
témakör 

Themen und Situationen im persönlichen 
Bereich und im Bereich der unmittelbaren 
Umgebung und Umwelt 
 

Órakeret 
40 óra 

Tanulási 
eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a 9. 
évfolyam végére: 
megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó 
szöveg lényegi tartalmát; 
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megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz 
kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a 
szövegben megjelenő összefüggéseket; 
megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 
tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 
írott szövegekben; 
a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 
esetén lezárja azt, akár ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 
a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti 
gondolatait, véleményét és érzéseit; 
a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának 
megfelelő helyzetekben alkalmazza; 
digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget 
szóban és írásban; 
a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre 
magabiztosabban bekapcsolódik az érdeklődési körébe tartozó 
témák esetén a személyes tématartományon belül; 
véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza 
és arról interakciót folytat; 
véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza 
és arról interakciót folytat; 
mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, 
nyelvi eszközök széles körének használatával; 
 

Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: Bekannte, Familienmitglieder, Freunde, 
berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches Fachpersonal 
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: Teile des Hauses/der Wohnung, Einrichtung, 
Gebrauchsgegenstände, grundlegende Gegenstände zur 
Behandlung von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und 
Accessoires  
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: Hobbys, Freizeitaktivitäten, Haushalts –
und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde 
Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), 
fit bleiben, zum Arzt gehen, tägliche Aufgaben,  
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: größerer Familienkreis, soziale Beziehungen, 
Kleider und Mode, häufige Krankheiten und Verletzungen, 
medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause, positive und 
negative Charakterzüge Wohlstand, Lebensphasen, 
Zukunftspläne, persönliche Erfolge und Misserfolge, Jungsein, 
Frauenrolle-Männerrolle  
Személyes élethez tartozó információk átadása  
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Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi 
funkciók használata. 

Javasolt 
tevékenységek 

— csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága, 
egészséges életvitel 

— projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli 
prezentációval  

 közeli és távoli rokonok 

 kedvenc rokonaim - miért? 

 jövőképem (plakát, prezentáció) 

 példaképem, ill. egy híres ember élete 
— szerepjáték:  

 pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán 

 telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 
 hobbik, érdeklődési körök  

 
Témakör: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 
óraszám: 20 óra 
 

Tematikus 
egység: 
témakör 

Themen und Situationen im Bereich der 
Umgebung und Umwelt 
 

Órakeret 
20 óra 

Tanulási 
eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló 9. 
évfolyam végére: 
papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát 
készít önállóan vagy kooperatív munkaformában; 
véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza 
és arról interakciót folytat; 
véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza 
és arról interakciót folytat; 
értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben 
megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 
megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 
tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 
írott szövegekben. 

Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen Personen im Dienste des 
Umweltschutzes 
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: Naturkatastrophen, Umweltschutz-
Kampagne 
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere 
halten. 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: Naturphänomene, Erhaltung der Natur, 
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Nachhaltigkeit, Wiederverwertung und Wiederverwendung, 
Wetter und Klima, Jahreszeiten 
A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó 
információk átadása. 

Javasolt 
tevékenységek 

— csoportos projektmunka (plakát, prezentáció készítése): 

 a vidék és a város összehasonlítása  
— interjú készítése: „Was tust du für die Umwelt?” 
— kisfilm megtekintése célnyelven: pl: természeti 

katasztrófák, környezetvédelem, újrahasznosítás 
— internetes kutatás:  

 veszélyeztetett állatok 

 nemzeti parkok a célnyelvi országokban és 
Magyarországon 

— kiselőadás készítése:  

 veszélyben a Földünk 

 mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 
— vitafórum:  

 hasznosak-e az állatkertek? 

 jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

 
Témakör: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 
óraszám: 10 óra 
 

Tematikus 
egység: 
témakör 

Themen und Situationen im Bereich der 
Schule und Ausbildung 
 

Órakeret 
10 óra 

Tanulási 
eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló 9. 
évfolyam végére: 
értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári 
magyarázatokat a nyelvórákon; 
a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti 
gondolatait, véleményét és érzéseit;  
egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 
kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök 
segítségével, felkészülést követően; 
kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív 
munkaformákban; 
megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó 
szöveg lényegi tartalmát; 
alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok 
megoldása során; 
alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok 
megoldása során; 
véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza 
és arról interakciót folytat; 



Győri SZC Bolyai János Technikum Szakmai program 2020/2021. tanév 

 

114 
 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza 
és arról interakciót folytat; 
visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, 
nagyrészt folyamatos és érthető történetmeséléssel, a 
cselekményt logikusan összefűzve; 

Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: Angestellte in der Schule 
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: Bildungsinstitutionen, Teile des 
Schulgebäudes  
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: Feste in der Schule, Schultraditionen, 
Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des 
Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der 
Schule 
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: Lernen, Verwendung von Fremdsprachen 
außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 
Traditionspflege 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: Schulfächer, Wissen, Ziele mit dem 
Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg 
felhasználása a nyelvi fejlesztő tevékenységek során 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása 
írásban és szóban a nyelvi fejlesztő tevékenységek során 

Javasolt 
tevékenységek 

— szerepjátékok: 

 különböző foglalkozások bemutatása 

 ’Álomszakmám’ 
— egyéni kutatás és képes beszámoló: 

 régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres 
tanáraik 

— csoportmunka / projekt:  

 egy osztályprogram megtervezése 

 ’Az ideális iskola’ jellemzői 

 kisfilm készítése: „Unsere Schule” 
— internetes kutatómunka: képes beszámolók 

 érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban 
— vitafórum: 

 hasznos-e az iskolai egyenruha?  

 milyen a jó tanár? 
e-mail írása egy német barátomnak a sok házifeladatról 

 
Témakör: Reisen und Urlaub, Tourismus 
óraszám: 10 óra 
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Tematikus 
egység: 
témakör 

Reisen und Urlaub, Tourismus Órakeret 
10 óra 

Tanulási 
eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a 9. 
évfolyam végére: 
megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz 
kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a 
szövegben megjelenő összefüggéseket; 
véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza 
és arról interakciót folytat; 
véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza 
és arról interakciót folytat; 
egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 
kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök 
segítségével, felkészülést követően; 
összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az 
adott tématartományhoz tartozó témákban a tanult nyelvi 
eszközökkel, felkészülést követően; 
összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 
önállóan, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 
támogatva mondanivalóját. 

Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: Touristen und Reiseleiter, 
Dienstleistungspersonal 
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, 
Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen öffentliche 
Dienstleistungsbetriebe in Ungarn und im Ausland 
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: Vorbereitung und Planung einer Reise, 
Stadtrundfahrt Stadtführung 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: Einzelreise und Gruppenreise, kulturelle 
Unterschiede Währungen, Wirkung des Tourismus auf 
Menschen und Wirtschaft 
Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű 
információk átadása 
Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 
 

Javasolt 
tevékenységek 

— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

 lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek 
bemutatása célnyelven  

 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

 felkészülés egy külföldi útra (utazási előkészületek 
listája) 

— internetes kutatás 



Győri SZC Bolyai János Technikum Szakmai program 2020/2021. tanév 

 

116 
 

 különleges utazási lehetőségek, járművek a 
nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  
— felmérés készítése az osztályban: 

 ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a 
legnépszerűbb célpont? 

 ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart? Balaton? 
hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

 szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a 
turistacsoport’ 

— panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, 
szórakozóhelyről 

— vitafórum 

 egyéni vagy társasutazás? 

 üdülés vagy aktív nyaralás? 
— kérdőív készítése, elemzése: „Bist du abenteuerlustig?” 

 
Témakör: Öffentliches Leben, Unterhaltung 
óraszám: 20 óra 
 

Tematikus 
egység: 
témakör 

Öffentliches Leben, Unterhaltung Órakeret 
20 óra 

Tanulási 
eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a 9. 
évfolyam végére: 
megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó 
szöveg lényegi tartalmát; 
digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 
ismeretszerzésre és szórakozásra; 
írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét 
már elvontabb témákban; 
összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú 
ifjúsági tartalmak lényegét röviden és érthetően; 
megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz 
kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget;  
információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő 
feljegyzéseket, üzeneteket ír; 
nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 
lehetőségekkel. 
 

Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: kulturelle Institutionen, Restaurants, 
Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 
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A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft 
geben 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: Hobbies, Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató 
tartalmak megismerése: Freizeitaktivitäten, 
Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle 
Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, 
Computerspiele, Medien, Apps 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár 
irodalmi szövegek, filmek felhasználása szórakozás és játékos 
nyelvtanulás céljára 
A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk 
átadása, cseréje. 

Javasolt 
tevékenységek 

— vitakészség fejlesztése:  

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

 ’mozik’ – kellenek még? 

 Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 
— íráskészség fejlesztése:  

 brossúrák, adatlapok kitöltése,  

 film/könyvajánló brossúra készítése 

 plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 
— csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

 szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 
— kutatómunka 

 hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

 kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 
— projektmunka 

 
Témakör: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 
óraszám: 20 óra 
 

Tematikus 
egység: 
témakör 

Bezüge zur Zielsprache und zum 
Sprachenlernen 

Órakeret 
20 óra 

Tanulási 
eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a 9. 
évfolyam végére:  
nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a 
célnyelvvel; 
céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is 
együttműködik; 
használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 
egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai 
értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 



Győri SZC Bolyai János Technikum Szakmai program 2020/2021. tanév 

 

118 
 

körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót 
nem ismeri;  
ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti 
az ismeretlen szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat 
is tartalmazó mondat jelentését; 
félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a 
problémát;  
a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát 
alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 
a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához 
alkalmazza a rendelkezésére álló nyelvi és stratégiai 
eszközöket; 
nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 
a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások 
követésével céljainak megfelelő érzéseket és 
beszédszándékokat fejez ki; 
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; 
hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása 
fejlesztése érdekében; 
társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok 
megoldása során is törekszik a célnyelvi kommunikációra; 
kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív 
munkaformákban; 
törekszik releváns digitális tartalmak használatára 
beszédkészségének, szókincsének és kiejtésének 
továbbfejlesztése céljából; 
használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 
összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így 
követhető leírást ad vagy nem kronológiai sorrendben lévő 
eseményeket is elbeszél; 
a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális 
segédeszközt, szótárt használ; 
alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, 
beszédtempót és intonációt; 
digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ 
nyelvtudása fejlesztésére; 
megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár 
egyszerűbb irodalmi – szöveg tartalmát; 
a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben 
előforduló ismeretlen szavak jelentését; 
nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli 
nyelvtanulási lehetőségeket; 
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jelentését az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 
témákban; 
hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, 
Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes Lernen. 

Javasolt 
tevékenységek 

— gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak 
részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az 
órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

 új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

 a dialektusokról 

 kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 
— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének 

kikövetkeztetése 
— ’Osztálykönyvtár’ 

 évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, 
egyéni értékelése, ajánlása  

— íráskészség fejesztése 

 német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális 
hírekkel/felhívásokkal németül 

 
Témakör: Interkulturelle und landeskundliche Themen 
óraszám: 6 óra 
 

Tematikus 
egység: 
témakör 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 
 

Órakeret 
6 óra 

Tanulási 
eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a 9. 
évfolyam végére: 
alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit 
informális kommunikációjában; 
ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját 
anyanyelvi és a célnyelvi közösség szokásai, értékei, attitűdjei 
és meggyőződései között; 
felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert 
nyelvi változatok között; 
tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális 
sajátosságaiban; 
a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket 
magabiztosan használja. 

Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und 
Traditionen 
Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: 
Leute und Kultur, Traditionen, typische Wahrzeichen, 
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nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, 
Sehenswürdigkeiten Kunst,  
A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek 
alkalmazása 
Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 
Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

Javasolt 
tevékenységek 

— projektmunka 

 Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 
— internetes kutatómunka 

 a karácsonyfa eredete és elterjedése 
— prezentáció 

 a karácsony ünneplése a világ országaiban 
— játék 

 leírás készítése/receptek – magyar vagy 
német/osztrák/svájci specialitás 

 kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 
— kritika írása egy étteremről, kulturális programról az 

iskolai/osztály újságb. 

 
Témakör: Fächerübergreifende Themen und Situationen  
óraszám: 15 óra 
 

Tematikus 
egység: 
témakör 

Fachübergreifenden Themen und Situationen  Órakeret 
15 óra 

Tanulási 
eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 
kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök 
segítségével, felkészülést követően; 
kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő 
szövegből, és azokat összekapcsolja egyéb ismereteivel; 
használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott 
tartalmakból. 

Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a 
témakörre jellemző, életkornak és érdeklődésnek megfelelő 
tartalmakból 
Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi 
tartalmakban 

Javasolt 
tevékenységek 

— projektmunka (egyéni) 

 szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam 
bemutatásához 

—  (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése 
bármely más tudásterület témaköreiről 

— vitafórum 



Győri SZC Bolyai János Technikum Szakmai program 2020/2021. tanév 

 

121 
 

 melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt 
életben? 

 kell-e a mindennapos testnevelés? 

 fontos-e a zene és a tánc? 

 kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 
— játék 

 szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző 
tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb lista? 

 
Témakör: Aktuelle Themen 
óraszám: 15 óra 
 

Tematikus 
egység: 
témakör 

Aktuelle Themen Órakeret 
15 óra 

Tanulási 
eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének 
megfelelő aktuális témákban és a hozzájuk tartozó 
szituációkban; 
megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő 
hazai és nemzetközi hírek, események lényegét. 

Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi 
aktuális hírekre és eseményekre vonatkozó alapvető szókincs 
megértése és használata célnyelven 
Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi 
aktuális hírek és események értelmezése és tájékozódásra való 
alkalmazása célnyelven 
Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és 
nemzetközi aktuális hírek és események alkalmazása 
ismeretszerzésre, szórakozásra. 

Javasolt 
tevékenységek 

— vitafórum egy aktuális eseményről 
— újság készítése, rövid cikkek írása az aktuális témákban 
— szerepjáték 

 TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  
— internetes kutatómunka 

 szókincsfejlesztés a média világához 
— nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

 az újságcikkek stílusa, szerkezete. 

 
Témakör: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 
óraszám: 5 óra 
 

Tematikus 
egység: 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation Órakeret 
5 óra 
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témakör 

Tanulási 
eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz 
kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a 
szövegben megjelenő összefüggéseket; 
véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza 
és arról interakciót folytat; 
véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza 
és arról interakciót folytat; 
egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 
kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök 
segítségével, felkészülést követően; 
összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az 
adott tématartományhoz tartozó témákban a tanult nyelvi 
eszközökkel, felkészülést követően; 
összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart 
önállóan, felkészülést követően, szabadon választott témában, 
IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 
értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben 
megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 
megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott 
tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 
írott szövegekben. 

Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: Technik im Haushalt, Handy, Computer, Internet 
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: Nutzung der Technologie im Alltag, im 
Studium oder in der Arbeit  
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: Internet, soziale Netzwerke. 

Javasolt 
tevékenységek 

— kiselőadás: Én és az okostelefonom 
— csoportos projektmunka: A világ internet nélkül 
— projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják 

segíteni a jövőben…  

 a közlekedést? 

 a házimunkát?  

 az oktatást? 

 a kommunikációt?  
— vitafórum  

 az internet jövője 

 a közösségi média előnyei és hátrányai 

 
Témakör: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  
óraszám: 15 óra 
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Tematikus 
egység: 
témakör 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung Órakeret 
15 óra 

Tanulási 
eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a 9. 
évfolyam végére: 
egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 
kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök 
segítségével, felkészülést követően; 
szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat 
valós nyelvi interakciók során; 
környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 
írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót 
igénylő helyzetekben; 
digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 
ismeretszerzésre és szórakozásra; 
összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének 
megfelelő, rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 
nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli 
nyelvtanulási lehetőségeket; 
nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati 
lehetőségekkel. 

Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek 

A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ 
megszerzése 
Információ megosztása német nyelven. 

Javasolt 
tevékenységek 

projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

 kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek 
kiállítása az osztályban 

 
A továbbhaladás feltételei a 9. évfolyam végén 
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 9. évfolyam végére a KER szerinti A1-A2 nyelvi 
szint a kimeneti cél. 
Hallott szöveg értése 
      A tanuló legyen képes 

- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; 
- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; 
- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; 
- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  
- köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni.  

 
Beszédkészség 
      A tanuló legyen képes 

- köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat 
adni;  

- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 
elmesélni; érzelmekét kifejezni; 
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- megértési; illetve kifejezési problémák esetén segítségét kérni;  
- beszélgetésben részt venni; 
- társalgást követni.  

 
Olvasott szöveg értése 
A tanuló legyen képes 

- kb. 150 szavas; köznyelven megírt szöveget elolvasni; 
- kb: 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni; 
- ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni; 
- kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni;  
- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  
- kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni; 
- egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget követni. 

 
Íráskészség  
A tanuló légyen képes 

- kb. 100 szavas, tényszérű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni; 
- gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi 

eszközök használatával, logikai összefüggésék alapján szöveggé rendezni, egyszerű 
közléseket írásban megfogalmazni; 

- különböző szövegfajtákat létrehozni; 
- változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni. 
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3.2.4 Angol nyelv 
 
9-10. évfolyam 
 
Törvényi háttér: 
5/2020 (01.30.) Korm. rendelet 
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012 
(VI.4.) Korm. rendeletmódosításáról 
Magyar Közlöny 17. 
Az Oktatási Hivatal által javasolt Kerettanterv 
Készítette: Paksáné Karcub Ágnes és Varga Bálint 
angol nyelvtanárok 
 
Célok és feladatok 
Az idegen nyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti 
kritériumokat melyek az iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében 
elengedhetetlenek, másrészt irányelveket adni az iskoláknak a helyi tantervek 
elkészítéséhez és az eredményes nyelvtanári munkához.  
A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi 
cselekvőképességének fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében 
egyéni céljait elérni, saját gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális 
térben idegen nyelven kommunikálni, ismereteket szerezni. 
Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a 
tartalmi ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a 
kialakításán és állandó fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és 
elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja fejezni. 
A 9-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon 
megkezdett nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos 
szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor 
egyre inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és 
a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság fejlesztése. 
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az eddig megszerzett nyelvi ismeretek 
bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szerkezetének még mélyebb és 
árnyaltabb megismerése.  
A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az 
egész életen át tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a 
tanulási stratégiák egyre tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló 
tanuláshoz, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos 
megteremtésére.  
 
Kapcsolódás a kompetenciákhoz 
A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, 
a korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. 
A tanuló képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez 
pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő 
visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik 
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saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek 
felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló 
nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  
A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót 
arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, 
szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, 
formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, 
hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt 
fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további 
kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi 
érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  
A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a 
digitális eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző 
kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és 
tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés 
és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a 
tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi 
elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és 
alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő idegen nyelvgondolkodása és 
problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív 
képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási 
lehetőségeit. 
A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak 
a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, 
kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési 
készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, 
önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, 
ismeretlen világokhoz való viszonyát. 
A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv 
tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 
történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát 
az anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, 
amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás 
szükségszerűen magában foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó 
tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése 
valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy 
nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális 
forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről 
beszámol, és mindezek felkészítik a munkavállalásra.  
Módszerek 
Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a 
tanuló számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, 
amelyekben a nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat 
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kommunikációs szándékának megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő 
szókincsnek.  
Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között 
átívelő szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az 
idegen nyelven megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. 
Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-
mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló 
információcserére.  
A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten 
fontos, hogy a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is 
építsünk, és erre a tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek 
révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a 
motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás 
fontos szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében. A 
nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás 
megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális 
eszközök, az internet, valamint általában a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, 
(idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi 
előadások, internetes kutatási feladatok stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, 
önálló tanulói magatartást. Ennek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos 
feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik 
a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást, és 
általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A nyelvoktatói munka tervezése során 
fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és igények is.  
A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak 
feldolgozásához segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak 
köszönhetően a diák már képes arra, hogy digitális eszközökön keresztül is megértsen 
és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson és tartalmat közvetítsen angol 
nyelven. Az idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek 
által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúrának, kapcsolatot teremthet 
anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága 
erősödik. 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. E tapasztalatok által a nyelvtanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére képes saját nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven 
közvetíteni.  
A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, 
stresszmentes, jó hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori 
sajátosságainak megfelelő, érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő 
feladatokat old meg. A változatos munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási 
technikák alkalmazása, valamint az irányító tanár és a társak visszajelzései, a különféle 
értékelési formák a középiskolában is segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen 
és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban.Önbizalma erősödik, nyitott és motivált 
marad nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére 
magabiztossá válik, és egyre inkább szívesen és tudatosan használja nyelvtudását. Képes 
saját hibáit észrevenni, javítani, valamint saját és társai haladását értékelni. 
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A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi 
cselekvéseknek az alapja az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi 
és nyelvi szempontból is illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, 
megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási 
folyamat sikeressége szempontjából meghatározó lehet. E nevelési-oktatási szakasz 
egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia tudatos fejlesztése egyre elvontabb és 
összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a 
szövegeket megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja használni saját 
kommunikációs céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi 
eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba 
ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót arra is képessé kell tenni, hogy a 
szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját 
tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket használjon. 
A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek 
alapján, konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel 
megsegítve történik. A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása 
érdekében továbbra is integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.   
Az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik, a tanulókat nyelvtudásuk alapján 
osztjuk be, intézményünk  kötelező nyelvi szintfelmérést tart.  
 
Tanulási eredmények 
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint 
a kimeneti cél, ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell készülnie 
legalább a középszintű idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres teljesítésére. A 
nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan 
alkalmaz nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, képessé válik arra, hogy 
nyelvtudását valós, személyes, tanulással kapcsolatos vagy szakmai céljaira alkalmazza, 
valamint készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át tartó tanulásra. 
Ezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére.  
Kötelező tartalmak  
Az angol helyi tanterv a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelíti meg, melyek 
közül a személyes és a környezeti téma a valós nyelvhasználathoz kapcsolódik, a 
továbbiak pedig többnyire az iskolai, nyelvórai és iskolán kívül történő nyelvtanulási 
tevékenységeket jelölik. A témakörök mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és 
nyelvi elemek, struktúrák kerültek megfogalmazásra, melyek a következők: 
9. évfolyam 
 
Nyelvi funkciók a 9. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések 
példák): 

— bemutatás (Let me introduce myself. This is Jack, an old friend of mine. Let me 
introduce Mr Smith to you.) 

— telefonálás (XY speaking. Can I speak to XY? I’ll call you later. Thanks for calling.)  
— elismerés kifejezése (Welldone.  It’s a good idea. I’m proud of you.) 
— 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?) 
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— aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I fear…, I’m afraid that…) 
— beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to you.) 
— együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no! What a shame!) 
— érdeklődés, érdektelenség kifejezése (I am interested in... I don’t care.) 

Nyelvi elemek, struktúrák a 9. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű 
kifejezések példák): 

- cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple; 
Present Continuous; Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t 
finished it yet.) 

- cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (Past Tense); Past 
Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?); Past 
Continuous (I was listening to her. Were they crying?) 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. 
It’s going to rain.); Future Simple (When will you be sixteen? I’ll help you.) 
modalitás: ’can’, 
mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; 
minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 
prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb 
melléknevek fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of 
all.); leírás (What’s it like? What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?) 
térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the 
left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors, 
outdoors, upstairs, downstairs, abroad) 
időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice 
a week, every day); időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s 
eight.  It’s quarter to eight.); ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it.  He has not 
finished it, yet. She has just entered the room.); időtartam: How long? (How long were 
you in Spain? For one month.); 
logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian) 
szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and, 
or, but, because), személyes névmások; ’some/any’; határozatlan névmások 
(somebody, anybody, nobody, everybody); további kötőszavak (e.g. however) 
birtoklás kifejezése múlt időben (I didn’t have many friends at school.); jövő időben (At 
the age of 25 I will have a car.); genitive ’s’ (Joe’s brother…, Whose…?) 
 
A 9. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 170 óra: 5 óra/hét (34 hét), 
projekt órákkal 180 óra: 5óra/hét (36 két). 
 A szabadon felhasználható időkeretet az adott témakörökön belül az idegen nyelvi 
kifejezőképesség illetve vizsgakészségek fejlesztésére fordítjuk. 
 
A témakörök áttekintő táblázata: 
 

Témakör neve Javasolt 
óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 40 

Environment and nature 5 
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School and education 10 

Holidays, travelling, tourism 10 

Public matters, entertainment 10 

English and language learning 10 

Intercultural topics 10 

Cross-curricular topics and activities 10 

Current topics 25 

Science and technology, Communication 20 

Gaining and sharing knowledge 20 

Projekt órák 10 

Összes óraszám: 180 

 

Tematikus 
egység: 
témakör 

Personal topics: family 
relations, lifestyle, 
people and society 

Órakeret: 40 óra 

Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt 
eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és 
gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő rövid jellemzésével; 
érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek 
beiktatásával; 
megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 
lényegi tartalmát; 
megérti és értelmezi a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 
összefüggéseket; 
megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 
tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 
írott szövegekben; 
a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 
esetén lezárja azt 
részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének 
megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban;  
a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, 
véleményét és érzéseit egyszerűbb kifejezések segítségével 
a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának 
megfelelő élethelyzetekben megfelelően alkalmazza; 
digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget 
szóban és írásban; 
szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 
tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 
a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs 
helyzetek meghatározott körében tesz fel releváns kérdéseket 
információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá 
intézett célnyelvi kérdésekre; 



Győri SZC Bolyai János Technikum Szakmai program 2020/2021. tanév 

 

131 
 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 
arról interakciót folytat; 
véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 
arról interakciót folytat; 
információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő 
feljegyzéseket, üzeneteket ír. 
 

— Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek:  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: acquaintances, family relations, friends, famous 
people 
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: immediate and wider environment, places to spend 
freetime 
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: parts of the house/flat, furnishings, appliances, clothes 
and accessories  
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: holidays, school and family celebrations  
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: hobbies, freetime activities, healthy eating, 
keeping fit, doing chores 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: extended family, social relations, clothes and fashion, 
relationships, positive-negative characteristics 
Személyes élethez tartozó információk átadása  
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi 
funkciók használata 
Interakció a személyes tématartományban. 
 

— Javasolt 
tevékenységek 

Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli 
prezentációval  

o Közeli és távoli rokonok 
o kedvenc rokonaim - miért? 
o névadási szokások a családon belül  
o érdekes családi történetek a múltból 
o példaképem, ill.egy híres ember élete 

 internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol 
nyelvű országokban 

o különbségek, hasonlóságok 
o ’close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended 

families’, ’adopted children’ 
o szerepek a családon belül 
o a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző 

országokban 
o a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban 

– miért más-más? 
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 Vitafórum  
o pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that 

teenagers find most irritating in middle aged people? 
What is it that middle aged people find most irritating in 
teenagers?) 

 Szerepjáték:  
o pl.turista információs irodában, gyorsétteremben, 

boltban, telefonos beszélgetések különböző 
szakemberekkel 

 prezentáció készítése:  
o Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – 

hasonlóságok és különbségek 

 Közvélemény kutatás:  
o hobbik, érdeklődési körök 

 

Tematikus 
egység: 
témakör 

Environment and 
nature 

Órakeret: 5 óra 

Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz 
kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben 
megjelenő összefüggéseket; 
véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 
arról interakciót folytat; 
véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 
arról interakciót folytat; 
egyénileg vagy kooperáció során létrehozott rövidebb lélegzetű 
projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-
eszközök segítségével, felkészülést követően;  
rövidebb, szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott 
témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 
értelmezi a számára ismerős szövegekben megjelenő ismeretlen 
nyelvi elemeket; 
megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 
tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 
írott szövegekben. 
 
 

— Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek:  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: nature, home, city/town/village/countryside 
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: keeping pets 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: natural phenomena, weather and climate, seasons  
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A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk 
átadása 
Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos 
tématartományban. 
 

— Javasolt 
tevékenységek 

— Internetes kutatás:  
o veszélyeztetett állatok 
o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és 

Magyarországon 
— Kiselőadás/prezentáció készítése:  

o veszélyben a földünk 
o Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— Vitafórum:  
o hasznosak-e az állatkertek? 
o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése 

 

Tematikus 
egység: 
témakör 

School and educations Órakeret: 10 óra 

Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, tanári magyarázatokat 
a nyelvórákon; 
a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, 
véleményét és érzéseit; 
a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 
megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 
lényegi tartalmát; 
alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok 
megoldása során; 
alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok 
megoldása során; 
véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 
arról interakciót folytat; 
véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 
arról interakciót folytat; 
összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy 
hallott szövegeket; 

— Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek:  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: school staff 
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: educational institutions, parts of school buildings  
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: objects used for studying in and outside school 
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A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: school festivals, school traditions, events, 
extracurricular opportunities for language learning/use of 
language 
A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: 
Educational systems in Hungary and in the UK  
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: learning, extracurricular use of language, 
social events, keeping traditions 
Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg 
felhasználása a nyelvi fejlesztő tevékenységek során 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban 
és szóban a nyelvi fejlesztő tevékenységek során. 
 

— Javasolt 
tevékenységek 

— Egyéni kutatás és képes beszámoló: 
o a magyarországi és az angliai középiskola 

összehasonlítása 
— Csoportmunka / projekt:  

o egy osztályprogram megtervezése 
o ’Az ideális iskola’ jellemzői 
o kisfilm készítése: „Our School” 

— Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 
o érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban  

— Vitafórum: 
o Hasznos-e az iskolai egyenruha?  
o Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 
o Milyen a jó tanár? 

— Íráskészség fejlesztése:  
o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság 

részére 
o panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok 

házifeladatról  

 

Tematikus 
egység: 
témakör 

Holidays, travelling, 
tourism 

Órakeret: 10 óra 

Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
megérti és értelmezi a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 
összefüggéseket; 
véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 
arról interakciót folytat; 
véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 
arról interakciót folytat; 
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egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 
kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök 
segítségével, felkészülést követően; 
összefüggően, érthetően beszél az adott tématartományhoz 
tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést 
követően;  
megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 
tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 
írott szövegekben. 

— Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek:  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: tourists, tour guides 
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: types of accommodation, destinations, sights, places 
of interests both in Hungary and around the world  
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: monuments, exhibits, travel documents, tickets, 
means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: holidays in Hungary and abroad 
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: preparing, planning a trip, sightseeing, city 
tour 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: self-organized and package holidays, cultural 
differences, effects of tourism on people and economy 
Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű 
információk átadása 
Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

— Javasolt 
tevékenységek 

— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  
o híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi 

országokban 
o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 
o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása 

célnyelven  
o felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

— Internetes kutatás 
o Érdekes, szokatlan szállások 
o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  
— Felmérés készítése az osztályban: 

o Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a 
legnépszerűbb célpont? 

o Ki hol szeretne nyaralni?  
— Vitafórum 

o egyéni vagy társasutazás? 
o üdülés vagy aktív nyaralás? 
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— Szituációs játék  
o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 
o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 

 

Tematikus 
egység: 
témakör 

Public matters, 
entertainment 

Órakeret: 10 óra 

Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 
lényegi tartalmát; 
megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 
tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő,  írott szövegekben; 
digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 
ismeretszerzésre és szórakozásra; 
írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már 
elvontabb témákban; 
összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú 
ifjúsági tartalmak lényegét röviden és érthetően; 
megérti és értelmezi a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 
hangzó szöveget;  
információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő 
feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

— Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek:  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: relevant members of the public sector and civil service, 
tourists 
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: cultural institutions, restaurants, hotels, national and 
international attractions/sights, city life/country life  
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: cultural events, ways of entertainment  
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: services, giving directions, giving 
information, presenting sights 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: hobbies, entertainment, culture 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató 
tartalmak megismerése: free time activities, hobbies, arts and 
cultural events, concerts, sports, books, apps, media, computer 
games 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi 
szövegek, filmek felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás 
céljára 
A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk 
átadása, cseréje 
Interakció a közéleti tématartományban. 
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— Javasolt 
tevékenységek 

— Kutatómunka 
o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 
o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 
o kiállítások, érdekes múzeumok 

— Projekt munka 
o Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  
o Mi szórakoztat minket? 

— Vitakészség fejlesztése 
o ’mozik’ – kellenek még? 
o az olvasás szerepe a 21. században 
o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— Íráskészség fejlesztése:  
o brossúrák, adalapok kitöltése 
o film/könyv ajánló brossúra készítése 
o plakátok, szórólapok hirdetések készítése 

— egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film 
megtekintése, megbeszélése 

 

Tematikus 
egység: 
témakör 

English and language 
learning 

Órakeret: 10 óra 

Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 
ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az 
ismeretlen szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is 
tartalmazó mondat jelentését; 
nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 
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; 
hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása 
fejlesztése érdekében; 
megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga 
számára; 
törekszik releváns digitális tartalmak használatára 
beszédkészségének, szókincsének és kiejtésének továbbfejlesztése 
céljából; 
összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így 
követhető leírást ad vagy kronológiai sorrendben lévő 
eseményeket beszél el 
a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 
szótárt használ. 
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nyelvi szintjének megfelelően alkalmazza a célnyelvi normához 
illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 
digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása 
fejlesztésére; 
megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár 
egyszerűbb irodalmi – szöveg tartalmát; 
a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló 
ismeretlen szavak jelentését; 
nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli 
nyelvtanulási lehetőségeket; 
kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek 
jelentését az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 
nyelvi haladását fel tudja mérni; 

— Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek:  

A témakörre jellemző egyszerűbb fogalmakra vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: language skills, language learning strategies, 
languages 
törekszik a célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés 
használatára  

— Javasolt 
tevékenységek 

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játszása az órán 
— internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról  
o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének 
kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 
o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni 

értékelése, ajánlása  
— Íráskészség fejesztése 

o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális 
hírekkel/felhívásokkal angolul 

 

Tematikus 
egység: 
témakör 

Intercultural topics Órakeret: 10 óra 

Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális 
kommunikációjában; 
ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját 
anyanyelvi és a célnyelvi közösség szokásai, értékei, attitűdjei és 
meggyőződései között; 
felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert 
nyelvi változatok között; 
szintjének megfelelően tájékozott a célnyelvi országok 
jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 
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a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket nyelvi 
szintjének megfelelően használja. 

— Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek:  

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and 
traditions in  different countries 
Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people 
and culture, traditions, typical landmarks, national sports, cuisine, 
local language, tourist attractions 
A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek 
alkalmazása 
Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 
Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

— Javasolt 
tevékenységek 

— Projektmunka: 
o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 
o a falvak szerepe manapság a két országban 
o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— Internetes kutatómunka 
o a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 
o egy különleges hely  története és magyar vonatkozásai 

— Prezentáció 
o karácsony ünneplése a világ országaiban 
o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

— Játék: 
o Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol 

specialitás? 
o kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— Vitafórum 
o mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi 

országokban? 

 

Tematikus 
egység: 
témakör 

Cross-curricular topics 
and activities 

Órakeret: 10 óra 

Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 
önállóan, vagy kooperatív munkaformában; 
egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 
kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök 
segítségével, felkészülést követően; 
kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő 
szövegből, és azokat összekapcsolja egyéb ismereteivel; 
használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott 
tartalmakból 

— Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek:  

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre 
jellemző, életkornak és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 
Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 
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— Javasolt 
tevékenységek 

— Projekt munka (egyéni) 
o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 
o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének 

ismertetése 
o (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése 

bármely más tudásterület témaköreiről 
— Vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt 
életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 
o fontos-e a zene és a tánc? 
o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek 

szinkronizálása? 
— Játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak 
oszlopai alá – kié a leghosszabb lista? 

 

 

Tematikus 
egység: 
témakör 

Current topics Órakeret: 25 óra 

Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő 
aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 
megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő 
hazai és nemzetközi hírek, események lényegét. 
 

— Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek:  

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi 
aktuális hírekre és eseményekre vonatkozó alapvető szókincs 
megértése és használata célnyelven 
Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi 
aktuális hírek és események értelmezése és tájékozódásra való 
alkalmazása célnyelven 
Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és 
nemzetközi aktuális hírek és események alkalmazása 
ismeretszerzésre, szórakozásra. 
 

— Javasolt 
tevékenységek 

— videók megtekintése  
o hírműsorok  
o aktuális eseményekről szóló tudósítások 
o riportok 

— Szerepjáték 
o TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 
o szókincsfejlesztés a média világához 
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— Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 
o a szalagcímek nyelvezete 
o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

 

 

Tematikus 
egység: 
témakör 

Science and 
technology, 
Communication 

Órakeret: 20 óra 

Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát 
készít önállóan, vagy kooperatív munkaformában; 
megérti és értelmezi a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 
összefüggéseket; 
véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 
arról interakciót folytat; 
véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 
arról interakciót folytat; 
egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 
kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök 
segítségével, felkészülést követően; 
értelmezi a számára ismerős szövegekben megjelenő ismeretlen 
nyelvi elemeket; 
megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz 
kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 
 

— Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek:  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: basic objects used by everyday people household 
gadgets, mobile phones, computers, internet  
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: using technology in everyday life, using 
technology for studying or for work 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: internet, social networks 
Egyszerű információ átadása a tudomány és technika 
tématartományban 
Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

— Javasolt 
tevékenységek 

— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják 
segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 
o a házimunkát  
o az oktatást? 
o a kommunikációt? 
o A világ internet nélkül? 

— Internetes kutatómunka és prezentáció 
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o a világ legfontosabb találmányai 
o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 
o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 
o „Én és a telefonom”  

— Vitafórum  
o az internet jövője 
o mire jó a virtuális valóság?  
o a közösségi média előnyei és hátrányai 

 

Tematikus 
egység: 
témakör 

Gaining and sharing 
knowledge 

Órakeret: 20 óra 

Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott 
projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív munkaformában; 
egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 
kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök 
segítségével, felkészülést követően; 
szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós 
nyelvi interakciók során; 
környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 
írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót 
igénylő helyzetekben; 
digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 
ismeretszerzésre és szórakozásra; 
összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének 
megfelelő, rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 
nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli 
nyelvtanulási lehetőségeket; 
 

— Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek:  

A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ 
megszerzése 
Információ megosztása angol nyelven. 

— Javasolt 
tevékenységek 

Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 
o Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző 

témákban, és ezek bemutatása az osztálynak 
o Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek 

kiállítása az osztályban 
o Angol nyelvű filmek, programok ismertetése írásban 
o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók 

írásaiból (történetek, versek, kutatási eredmények, 
beszámolók stb.)  

 

 
A továbbhaladás feltételei 
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A továbbhaladás 
feltételei a 9. 
évfolyam végén  

— Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 9. évfolyam végére a 
KER szerinti A2 nyelvi szint a kimeneti cél. 

—  A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló témakörtől 
függetlenül ismer és alkalmaz nyelvtanulási és nyelvhasználati 
stratégiákat. 

—  Képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós, személyes, 
tanulással kapcsolatos vagy szakmai céljaira alkalmazza. 

—  Készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át tartó 
tanulásra.  

— Az aktív nyelvtanulás eszközeit más tanulási területeken is 
alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére. 

 
10. évfolyam 
 
Nyelvi funkciók a 10. évfolyamra: (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések 
példák): 
 

— üdvözletküldés (Give my best regards to…) 
— word order in affirmative, negative and interrogative sentences 
— megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith, I look 

forward to hearing from you. Yours faithfully/sincerely,) 
— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why 

don’t we…?) 
— elemek összekapcsolása szóban (First..., then, after that…finally) 
— kiemelés, hangsúlyozás (It’s cats that are very active at night. The biggest problem is 

that the weather is horrible.) 
— mondandó összefoglalása (All in all… To sum up… In short...) 
— szemrehányás kifejezése (It’s your fault. You shouldn’t have said that.) 
— segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the 

washing-up instead of me? Not now, I am afraid, I’m busy.) 
— segítség felajánlása és elfogadása (Shall I bring you something from the shop? Yes, 

please. I’ll help you with your homework. Thanks, that sounds great.) 
— tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a 

doctor? You’d better …, That’s a good idea. ..., I think you should/ought to do this.) 
— reklamálás (This soup is cold. The driver was rude. I’d like to make a complaint.) 
— engedélykérés és arra reagálás (May I use your phone? Sure, go ahead. Do you mind if 

I open the window? Please, don’t, I’m cold.) 
— feltételezés, kétely kifejezése (I don’t think he did it. He might be right. I wonder where 

he is.) 
— ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t take part? He’s ill, 

that’s why.) 
— magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work? It 

works with a battery.) 
— emlékezés, nem emlékezés kifejezése (I remember seeing her at the party last year. I 

can ’t remember locking the door.) 
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— elkeseredés kifejezése (I am disappointed/ devastated.) 
— bosszúság kifejezése (Oh, no! I am fed up with it.) 

 
Nyelvi elemek, struktúrák a 10. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű 
kifejezések példák): 

— Present Perfect Continuous (I’ve been learning English for 3 years. Have you been 
waiting for a long time?); since, for 

— Past Perfect (I had seen her before.); irregular verbs 
— Future Continuous (This time tomorrow I will be skiing in Austria.) 
— will/won’t (predictions, offers, promises, decisions) 
— Uses of the infinitive and gerund (verb+ing)F 
— Devining relative clause 
— something,anything, nothing, somewhere, anywhere, etc. 
— comparative and superlative forms: adjectives and adverbs 
— modalitás: must’ segédige, ’may’ (Can/could/may I join you?) ’should/shouldn’t’ (You 

should ask her.); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.); ’can’, ’could’, ’be able to’ (I could 
swim when I was 5. I was able to pass the exam.); ’must’, ’may’, ’might’, ’can’t’ (Clara 
must be at school, she can’t be on holiday. She might like you); ’should have /might 
have’ (She should have done it sooner. He might have passed the exam.) 

— múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a child. 
My mum would always tell us stories.) 

— feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. We would buy it if we had 
money.) first and second conditional 

— függő beszéd kifejezése jelenidőben (He says he is tired. I don’t know where he lives. 
Tell him to stop it.) 

— függő beszéd múlt idejű igével (He said he was tired. She told me not to leave.) 
— szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be 

repaired tomorrow.) 
— mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; megszámlálható 

főnevek; megszámlálhatatlan főnevek; ’all’, ’both’, ’none’, ’neither’, ’so’, ’every’, 
’each’, ’enough’, ’too’, ’quite’ (It isn’t good enough. The cake tastes quite good.) 

— időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, 
once/twice a week, every day); időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on 
Monday, It’s eight.  It’s quarter to eight.); ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it.  
He has not finished it, yet. She has just entered the room.); időtartam: How long? (How 
long were you in Spain? For one month.); időpont meghatározása (soon, afterwards, 
later, next, then, the day before yesterday, the day after tomorrow, the other day, 
during the winter) 

— visszakérdezés: (She’s ill, isn’t she? She hasn’t met you before, has she?). 
 
A 10. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 136 óra: 4 óra/hét (34 hét), 
projekt órákkal 144 óra: 4óra/hét (36 hét). 
A témakörök áttekintő táblázata: 
 



Győri SZC Bolyai János Technikum Szakmai program 2020/2021. tanév 

 

145 
 

Témakör neve óraszám a 
10. 
évfolyamon 

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 20 

Environment and nature 10 

School and education  10 

Holidays, travelling, tourism 15 

Public matters, entertainment 12 

English and language learning 10 

Intercultural topics                 8 

Cross-curricular topics and activities 9 

Current topics 13 

Science and technology, Communication 15 

Gaining and sharing knowledge 14 

Projekt órák 8 

Összes óraszám: 144 

 

Tematikus 
egység: 
témakör 

Personal topics: family 
relations, lifestyle, 
people and society 

Órakeret: 20 óra 

Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt 
eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és 
gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő rövid jellemzésével; 
érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek 
beiktatásával; 
megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 
lényegi tartalmát; 
megérti és értelmezi a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 
autentikus hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 
összefüggéseket; 
megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 
tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 
írott szövegekben; 
a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 
esetén lezárja azt 
részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének 
megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban;  
a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, 
véleményét és érzéseit egyszerűbb kifejezések segítségével 
a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának 
megfelelő élethelyzetekben megfelelően alkalmazza; 
digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget 
szóban és írásban; 
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szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 
tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 
a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs 
helyzetek meghatározott körében tesz fel releváns kérdéseket 
információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá 
intézett célnyelvi kérdésekre; 
véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 
arról interakciót folytat; 
véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 
arról interakciót folytat; 
információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő 
feljegyzéseket, üzeneteket ír. 
 

— Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek:  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: acquaintances, family relations, friends, famous 
people, describing people, personality,  
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: immediate and wider environment, places to spend 
freetime, 
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: parts of the house/flat, furnishings, appliances, clothes 
and accessories  
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: holidays, school and family celebrations  
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: hobbies, freetime activities, healthy eating, 
keeping fit, doing chores 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: extended family, social relations, clothes and fashion, 
relationships, positive-negative characteristics 
Személyes élethez tartozó információk átadása  
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi 
funkciók használata 
Interakció a személyes tématartományban. 
 

— Javasolt 
tevékenységek 

Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli 
prezentációval  

o Közeli és távoli rokonok 
o kedvenc rokonaim - miért? 
o névadási szokások a családon belül  
o érdekes családi történetek a múltból 
o példaképem, ill.egy híres ember élete 

 internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol 
nyelvű országokban 

o különbségek, hasonlóságok 
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o ’close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended 
families’, ’adopted children’ 

o szerepek a családon belül 
o a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző 

országokban 
o a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban 

– miért más-más? 

 Vitafórum  
o pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that 

teenagers find most irritating in middle aged people? 
What is it that middle aged people find most irritating in 
teenagers?) 

 Szerepjáték:  
o pl.turista információs irodában, gyorsétteremben, 

boltban, telefonos beszélgetések különböző 
szakemberekkel 

 prezentáció készítése:  
o Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – 

hasonlóságok és különbségek 

 Közvélemény kutatás:  
o hobbik, érdeklődési körök 

 

Tematikus 
egység: 
témakör 

Environment and 
nature 

Órakeret: 10 óra 

Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz 
kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben 
megjelenő összefüggéseket; 
véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 
arról interakciót folytat; 
véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 
arról interakciót folytat; 
egyénileg vagy kooperáció során létrehozott rövidebb lélegzetű 
projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-
eszközök segítségével, felkészülést követően;  
rövidebb, szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott 
témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 
értelmezi a számára ismerős szövegekben megjelenő ismeretlen 
nyelvi elemeket; 
megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 
tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 
írott szövegekben. 
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— Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek:  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: nature, home, city/town/village/countryside 
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: keeping pets 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: natural phenomena, weather and climate, seasons  
A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk 
átadása 
Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos 
tématartományban. 
A lakóhely ismertetése, előnyök hátrányok. 
A település, ahol élek. 
Lakhatási formák. 
A kirándulás, utazás és a természet kapcsolata: természetvédelmi 
kérdések. 
 

— Javasolt 
tevékenységek 

— Internetes kutatás:  
o veszélyeztetett állatok 
o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és 

Magyarországon 
— Kiselőadás/prezentáció készítése:  

o veszélyben a földünk 
o Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 
o A hely, ahol élek. 

— Vitafórum:  
o hasznosak-e az állatkertek? 
o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése 

 

Tematikus 
egység: 
témakör 

School and educations Órakeret: 10 óra 

Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, tanári magyarázatokat 
a nyelvórákon; 
a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, 
véleményét és érzéseit; 
a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 
megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 
lényegi tartalmát; 
alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok 
megoldása során; 
alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok 
megoldása során; 
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véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 
arról interakciót folytat; 
véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 
arról interakciót folytat; 
összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy 
hallott szövegeket; 

— Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek:  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: school staff 
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: educational institutions, parts of school buildings  
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: objects used for studying in and outside school 
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: school festivals, school traditions, events, 
extracurricular opportunities for language learning/use of 
language 
A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: 
Educational systems in Hungary and in the UK  
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: learning, extracurricular use of language, 
social events, keeping traditions 
Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg 
felhasználása a nyelvi fejlesztő tevékenységek során 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban 
és szóban a nyelvi fejlesztő tevékenységek során. 
 

— Javasolt 
tevékenységek 

— Egyéni kutatás és képes beszámoló: 
o a magyarországi és az angliai középiskola 

összehasonlítása 
o A saját iskola, iskolai környezet: jellemzők, sajátosságok 

bemutatása 
— Csoportmunka / projekt:  

o egy osztályprogram megtervezése 
o ’Az ideális iskola’ jellemzői 
o kisfilm készítése: „Our School” 

— Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 
o érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban  

— Vitafórum: 
o Hasznos-e az iskolai egyenruha?  
o Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 
o Milyen a jó tanár? 

— Íráskészség fejlesztése:  
o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság 

részére 
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o panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok 
házifeladatról  

 
 
 

 

Tematikus 
egység: 
témakör 

Holidays, travelling, 
tourism 

Órakeret: 15 óra 

Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
megérti és értelmezi a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 
összefüggéseket; 
véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 
arról interakciót folytat; 
véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 
arról interakciót folytat; 
egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 
kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök 
segítségével, felkészülést követően; 
összefüggően, érthetően beszél az adott tématartományhoz 
tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést 
követően;  
megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 
tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 
írott szövegekben. 

— Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek:  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: tourists, tour guides 
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: types of accommodation, destinations, sights, places 
of interests both in Hungary and around the world  
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: monuments, exhibits, travel documents, tickets, 
means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: holidays in Hungary and abroad 
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: preparing, planning a trip, sightseeing, city 
tour 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: self-organized and package holidays, cultural 
differences, effects of tourism on people and economy 
Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű 
információk átadása 
Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 
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— Javasolt 
tevékenységek 

— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  
o híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi 

országokban 
o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 
o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása 

célnyelven  
o felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése 
o A lakóhelyünk nevezetességeinek bemutatása 

— Internetes kutatás 
o Érdekes, szokatlan szállások 
o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  
— Felmérés készítése az osztályban: 

o Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a 
legnépszerűbb célpont? 

o Ki hol szeretne nyaralni?  
— Vitafórum 

o egyéni vagy társasutazás? 
o üdülés vagy aktív nyaralás? 

— Szituációs játék  
o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 
o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 

 

 

Tematikus 
egység: 
témakör 

Public matters, 
entertainment 

Órakeret: 12 óra 

 
 

  

Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg 
lényegi tartalmát; 
megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott 
tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő,  írott szövegekben; 
digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 
ismeretszerzésre és szórakozásra; 
írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már 
elvontabb témákban; 
összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú 
ifjúsági tartalmak lényegét röviden és érthetően; 
megérti és értelmezi a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 
hangzó szöveget;  
információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő 
feljegyzéseket, üzeneteket ír; 
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— Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek:  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: relevant members of the public sector and civil service, 
tourists 
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: cultural institutions, restaurants, hotels, national and 
international attractions/sights, city life/country life  
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: cultural events, ways of entertainment  
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: services, giving directions, giving information, 
presenting sights 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: hobbies, entertainment, culture 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató 
tartalmak megismerése: free time activities, hobbies, arts and 
cultural events, concerts, sports, books, apps, media, computer 
games 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi 
szövegek, filmek felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás 
céljára 
A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk 
átadása, cseréje 
Interakció a közéleti tématartományban. 
 

— Javasolt 
tevékenységek 

— Kutatómunka 
o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 
o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 
o kiállítások, érdekes múzeumok 

— Projekt munka 
o Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  
o Mi szórakoztat minket? 

— Vitakészség fejlesztése 
o ’mozik’ – kellenek még? 
o az olvasás szerepe a 21. században 
o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— Íráskészség fejlesztése:  
o brossúrák, adalapok kitöltése 
o film/könyv ajánló brossúra készítése 
o plakátok, szórólapok hirdetések készítése 

— egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film 
megtekintése, megbeszélése 

 

Tematikus 
egység: 
témakör 

English and language 
learning 

Órakeret: 10 óra 
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Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 
ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az 
ismeretlen szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is 
tartalmazó mondat jelentését; 
nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 
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; 
hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása 
fejlesztése érdekében; 
megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga 
számára; 
törekszik releváns digitális tartalmak használatára 
beszédkészségének, szókincsének és kiejtésének továbbfejlesztése 
céljából; 
összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így 
követhető leírást ad vagy kronológiai sorrendben lévő 
eseményeket beszél el 
a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 
szótárt használ. 
nyelvi szintjének megfelelően alkalmazza a célnyelvi normához 
illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 
digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása 
fejlesztésére; 
megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár 
egyszerűbb irodalmi – szöveg tartalmát; 
a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló 
ismeretlen szavak jelentését; 
nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli 
nyelvtanulási lehetőségeket; 
kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek 
jelentését az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 
nyelvi haladását fel tudja mérni; 

— Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek:  

A témakörre jellemző egyszerűbb fogalmakra vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: language skills, language learning strategies, 
languages 
törekszik a célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés 
használatára  

— Javasolt 
tevékenységek 

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játszása az órán 
— internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról  
o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 
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— Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének 
kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 
o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni 

értékelése, ajánlása  
— Íráskészség fejesztése 

o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális 
hírekkel/felhívásokkal angolul 

 

Tematikus 
egység: 
témakör 

Intercultural topics Órakeret: 8 óra 

Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális 
kommunikációjában; 
ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját 
anyanyelvi és a célnyelvi közösség szokásai, értékei, attitűdjei és 
meggyőződései között; 
felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert 
nyelvi változatok között; 
szintjének megfelelően tájékozott a célnyelvi országok 
jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 
a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket nyelvi 
szintjének megfelelően használja. 

— Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek:  

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and 
traditions in  different countries 
Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people 
and culture, traditions, typical landmarks, national sports, cuisine, 
local language, tourist attractions 
A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek 
alkalmazása 
Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 
Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

— Javasolt 
tevékenységek 

— Projektmunka: 
o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 
o a falvak szerepe manapság a két országban 
o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— Internetes kutatómunka 
o a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 
o egy különleges hely  története és magyar vonatkozásai 

— Prezentáció 
o karácsony ünneplése a világ országaiban 
o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

— Játék: 
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o Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol 
specialitás? 

o kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 
— Vitafórum 

o mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi 
országokban? 

 

Tematikus 
egység: 
témakör 

Cross-curricular topics 
and activities 

Órakeret: 9 óra 

Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 
önállóan, vagy kooperatív munkaformában; 
egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 
kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök 
segítségével, felkészülést követően; 
kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő 
szövegből, és azokat összekapcsolja egyéb ismereteivel; 
használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott 
tartalmakból 

— Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek:  

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre 
jellemző, életkornak és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 
Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

— Javasolt 
tevékenységek 

— Projekt munka (egyéni) 
o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 
o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének 

ismertetése 
o (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése 

bármely más tudásterület témaköreiről 
— Vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt 
életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 
o fontos-e a zene és a tánc? 
o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek 

szinkronizálása? 
— Játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak 
oszlopai alá – kié a leghosszabb lista? 

 

 

Tematikus 
egység: 
témakör 

Current topics Órakeret: 13 óra 
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Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő 
aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 
megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő 
hazai és nemzetközi hírek, események lényegét. 
 

— Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek:  

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi 
aktuális hírekre és eseményekre vonatkozó alapvető szókincs 
megértése és használata célnyelven 
Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi 
aktuális hírek és események értelmezése és tájékozódásra való 
alkalmazása célnyelven 
Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és 
nemzetközi aktuális hírek és események alkalmazása 
ismeretszerzésre, szórakozásra. 
 

— Javasolt 
tevékenységek 

— videók megtekintése  
o hírműsorok  
o aktuális eseményekről szóló tudósítások 
o riportok 

— Szerepjáték 
o TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 
o szókincsfejlesztés a média világához 

— Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 
o a szalagcímek nyelvezete 
o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

 

 

Tematikus 
egység: 
témakör 

Science and 
technology, 
Communication 

Órakeret: 15 óra 

Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 
önállóan, vagy kooperatív munkaformában; 
megérti és értelmezi a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 
összefüggéseket; 
véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 
arról interakciót folytat; 
véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 
arról interakciót folytat; 
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egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 
kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök 
segítségével, felkészülést követően; 
értelmezi a számára ismerős szövegekben megjelenő ismeretlen 
nyelvi elemeket; 
megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz 
kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 
 

— Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek:  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: basic objects used by everyday people household 
gadgets, mobile phones, computers, internet  
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs 
ismerete célnyelven: using technology in everyday life, using 
technology for studying or for work 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 
célnyelven: internet, social networks 
Egyszerű információ átadása a tudomány és technika 
tématartományban 
Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

— Javasolt 
tevékenységek 

— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják 
segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 
o a házimunkát  
o az oktatást? 
o a kommunikációt? 
o A világ internet nélkül? 

— Internetes kutatómunka és prezentáció 
o a világ legfontosabb találmányai 
o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 
o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 
o „Én és a telefonom”  

— Vitafórum  
o az internet jövője 
o mire jó a virtuális valóság?  
o a közösségi média előnyei és hátrányai 

 

 

Tematikus 
egység: 
témakör 

Gaining and sharing 
knowledge 

Órakeret: 14 óra 

Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott 
projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív munkaformában; 
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egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával 
kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök 
segítségével, felkészülést követően; 
szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós 
nyelvi interakciók során; 
környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 
írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót 
igénylő helyzetekben; 
digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven 
ismeretszerzésre és szórakozásra; 
összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének 
megfelelő, rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 
nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli 
nyelvtanulási lehetőségeket; 
 

— Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek:  

A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ 
megszerzése 
Információ megosztása angol nyelven. 

— Javasolt 
tevékenységek 

Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 
o Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző 

témákban, és ezek bemutatása az osztálynak 
o Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek 

kiállítása az osztályban 
o Angol nyelvű filmek, programok ismertetése írásban 
o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók 

írásaiból (történetek, versek, kutatási eredmények, 
beszámolók stb.)  

 

 
A továbbhaladás feltételei 
 

A 
továbbhaladás 
feltételei a 10. 
évfolyam 
végén 

— Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a kimeneti cél (a 10. évfolyam 
végére) a KER szerinti B1 nyelvi szint. 

—  A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló témakörtől függetlenül 
ismer és alkalmaz nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, 
képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós, személyes, tanulással 
kapcsolatos vagy szakmai céljaira alkalmazza, valamint készül az 
aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át tartó tanulásra. 

—  A nyelvet eszközként használja a környező világ megismerésére, 
munkára, tanulásra, ismeretszerzésre. 

—  Kompetenciái, mint a társas, digitális, interkulturális, stb fejlődnek. 
—  Egyre összetettebb témákban képes megnyilvánulni, saját 

magáról, családjáról, érdeklődési köréről, céljairól részletesen tud 
számot adni mind írásban, mind szóban.  
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— Megérti, az egyre összetettebbé váló autentikus írott és hangzó 
szövegeket, valamint az élő beszédet. Egyre kreatívabb, 
gyakorlottabb, eredményesebb nyelvhasználóvá válik. 
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3.2.5 Történelem 
 
9. évfolyam 
 
 Törvényi háttér  
5/2020 (01.30.) Korm.rendelet  
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló  
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról  
Magyar Közlöny 17.  
Az Oktatási Hivatal által javasolt Kerettanterv alapján 
A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a 
történettudomány, valamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi 
tényekkel, szereplőkkel, eseményekkel, történetekkel és folyamatokkal, valamint 
tudatosodjon benne nemzeti hovatartozása. Ismerkedjen meg a kulturális kódrendszer 
legalapvetőbb elemeivel, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk 
alapértékeivel. A történelem tantárgy tantervének középpontjában a magyar nemzet és 
Magyarország története áll. 
A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában 
kontinuitásában, az európai, illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A 
kerettanterv több általános európai jelenséget is konkrét magyar példákon keresztül 
mutat be. Ennek révén a tanuló a magyar történelmi jelenségeket elsősorban nem 
általános modellek alapján, hanem a konkrét történelmi helyzet jellegzetességeit 
figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés hozzásegíti a tanulót, hogy 
megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos 
helyzetéből adódó jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne a tényeken 
alapuló reális és pozitív nemzettudat, és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet érzése. 
A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben 
megfogalmazott kulcskompetenciákat: 
A tanulás kompetenciái:A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű 
tudástartalmakkal és különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek 
megtanulásához, illetve elvégzéséhez különféle módszereket kell választania. A 
történelmi információk keresése és feldolgozása, a forráskritika, a következtetések 
levonása és egyéb gondolkodási műveletek közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik 
a tanulási kompetenciákat. A történelmi értelmező kulcsfogalmak megértésén és 
állandó használatán keresztül a tanuló fejleszti a lényeges és kevésbé lényeges elemek 
megkülönböztetésének és rendszerezésének a tanulás során elengedhetetlenül fontos 
képességét. 
A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán 
kívül, más élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai 
jelenségeinek megértéséhez és megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az 
iskolai történelemtanulás élményszerűsége mellett – erős ösztönzést adhat az 
élethosszig tartó tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi kérdések iránti 
érdeklődésre. 
Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés 
fejlesztésének egyik hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról 
beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális 
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kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A különböző típusú, más-más 
korokból és eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása pedig nagyban 
segíti a különféle kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti magabiztos 
eligazodást. 
Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, 
felelősségteljes használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei 
fejlődnek, ami elősegíti elemző és mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését 
is, aminek része a megszerzett információk ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A 
történelmi forrásokat tartalmazó internetes portálok, hang- és filmarchívumok és 
adatbázisok megismerése és használata, az itt talált források feldolgozása 
elengedhetetlen feltétele a korszerű történelemtanulásnak. A digitális 
információfeldolgozás, illetve a digitális kommunikáció fejlesztésének nagy szerepe van 
a közéleti tájékozódási készségek kialakításában, így a felelős és aktív állampolgárrá 
nevelésben. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források 
feldolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a 
lényeget, következtetéseket von le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, 
valamint a történelmi források és interpretációk mérlegelésével, hipotézisek alkotásával 
fejlődik az elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a 
differenciált történelmi gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló 
képessé válik események, folyamatok és jelenségek különböző szempontú 
megközelítésére, valamint bizonyos történések okainak és következményeinek 
többszempontú feltárására. 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok 
mindennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint 
történelmi életutaknak és cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat 
találhat, illetve követhető modelleket adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és 
szervezéséhez. A tanulóban tudatosul, hogy nehéz élethelyzetekben is kialakíthatók 
cselekvési tervek, lehetőségek. Értékeli a válságos történelmi helyzetekben 
megnyilvánuló bátorság, kitartás, önfeláldozás, segítségnyújtás és szolidaritás követésre 
méltó példáit. A tanuló arra törekszik, hogy az emberi cselekedeteket, életutakat, 
élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyaltan értelmezze. A 
társadalmakra, közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs szabályok 
felismerése a tanuló alkalmazkodóképességét fejleszti. 
A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:A 
történelem tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális 
örökségének fő elemeit. Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok 
technológiai, tudományos és művészeti szerepét. Az egyes történelmi korszakok 
áttekintése során felismeri az értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző 
gondolkodással feltárja azoknak az életmódra, a mindennapokra gyakorolt hatását. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli 
az alkotó emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, 
kutatók és művészek teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és 
más értékteremtő, alkotó emberek kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az 
életmódtörténeti témakörök feldolgozása révén a tanuló felismeri, hogy a munkavégzés 
az egyén, a család és a társadalom létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka 
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sokszor küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi összetartozást is 
erősítő tevékenység. A történelmi korszakok jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái 
kiindulópontként szolgálnak a saját életút tervezésekor, akár a pályaválasztás során is. 
A kerettanterv témakörönként határozza meg a javasolt óraszámot. Ezek összege 
megfelel az évi teljes óraszámnak, amely elegendő a témák ismeretanyagának 
feldolgozásához és a tanulási eredményekhez kapcsolódó kompetenciák elsajátításához. 
A kerettantervben meghatározott tanulási tartalmak azonban átlagos esetben a javasolt 
órakeret kb. 80%-ában feldolgozhatók. 
A helyi tanterv alapján a tanár a kerettantervből évente két témát mélységelvű 
feldolgozásra jelöl ki, amelyre több idő, a javasolt időkereten felül összesen további 6–
10 óra tervezhető. Ezeknek legalább 70%-a magyar történelmi témájú legyen. A 
mélységelvű tanítás lehetőséget ad az adott téma részletesebb ismeretekkel, többféle 
megközelítési móddal és tevékenységgel történő feldolgozására. 
A tantárgy tantervének középpontjában a magyarság, a magyar nemzet és 
Magyarország története áll. A témakörök mintegy kétharmada a magyar történelemhez 
kapcsolódik. Ez az egyes témák részletezettségén túl abban is megmutatkozik, hogy az 
általános iskolai kerettantervhez hasonlóan több általános európai jelenség 
bemutatásánál magyar és külföldi példák egyaránt előkerülnek. Ugyanakkor az általános 
iskolainál nagyobb tér jut Magyarország, illetve a magyar nemzet történetét befolyásoló 
európai és globális folyamatok és jelenségek bemutatására. Ezek eredményeként a 
tanuló a magyar történelmi jelenségeket konkrét egyetemes történelmi helyzetekhez 
viszonyítva tanulmányozhatja. Ez hozzásegíti őt, hogy megértse és méltányolja a 
magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos helyzetéből adódó 
jelenségeket, folyamatokat és törekvéseket, így alakulhat ki benne a tényeken alapuló 
reális és pozitív nemzettudat. Alapvető cél annak érzékeltetése, hogy a magyar nemzet 
történelmére számos nemzetiség és közösség (pl. német, zsidó) együttélése is hatást 
gyakorolt. Fontos cél a magyarországi kisebbségek és nemzetiségek történetének 
bemutatása, valamint kiemelt cél a határainkon túl kisebbségbe szorult magyarok 
történelmének átfogó megismertetése. 
A középiskolai történelemtanulás motiválja a tanulót arra, hogy felnőttként, a 
középiskola befejezése után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt. 
Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az iskolából kikerülve hazáját szerető, a történelmi 
hagyományokat örökítő, demokratikus gondolkodású, kisebb-nagyobb közösségeiért 
felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom tevékeny és önálló tagjává váljék. 
Ismeretszerzés és forráshasználat 
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 
– önállóan tud használni általános és történelmi, nyomtatott és digitális 

információforrásokat (tankönyv, kézikönyvek, szakkönyvek, lexikonok, 
képzőművészeti alkotások, könyvtár és egyéb adatbázisok, filmek, keresők); 

– önállóan információkat tud gyűjteni, áttekinteni, rendszerezni és értelmezni 
különböző médiumokból és írásos vagy képi forrásokból, statisztikákból, 
diagramokból, térképekről nyomtatott és digitális felületekről; 

– tud forráskritikát végezni, és különbséget tenni a források között hitelesség, típus 
és szövegösszefüggés alapján; 
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– képes azonosítani a különböző források szerzőinek a szándékát, bizonyítékok 
alapján értékeli egy forrás hitelességét; 

– képes a szándékainak megfelelő információkat kiválasztani különböző műfajú 
forrásokból; 

– összehasonlítja a forrásokban talált információkat saját ismereteivel, illetve más 
források információival és megmagyarázza az eltérések okait; 

– képes kiválasztani a megfelelő forrást valamely történelmi állítás, vélemény 
alátámasztására vagy cáfolására. 

Tájékozódás időben és térben 
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

– ismeri a magyar és az európai történelem tanult történelmi korszakait, időszakait, és 
képes azokat időben és térben elhelyezni;  

– az egyes események, folyamatok idejét konkrét történelmi korhoz, időszakhoz 
kapcsolja vagy viszonyítja, ismeri néhány kiemelten fontos esemény, jelenség 
időpontját, kronológiát használ és készít; 

– össze tudja hasonlítani megadott szempontok alapján az egyes történelmi korszakok, 
időszakok jellegzetességeit az egyetemes és a magyar történelem egymáshoz 
kapcsolódó eseményeit; 

– képes azonosítani a tanult egyetemes és magyar történelmi személyiségek közül a 
kortársakat; 

– felismeri, hogy a magyar történelem az európai történelem része, és példákat tud 
hozni a magyar és európai történelem kölcsönhatásaira; 

– egyszerű történelmi térképvázlatot alkot hagyományos és digitális eljárással. 
– a földrajzi környezet és a történeti folyamatok összefüggéseit példákkal képes 

alátámasztani; 
– képes különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítására, a történelmi tér 

változásainak és a történelmi mozgások követésére megadott szempontok alapján a 
változások hátterének feltárásával. 

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

– képes a történelmi jelenségeket általános és konkrét történelmi fogalmak, tartalmi és 
értelmező kulcsfogalmak felhasználásával értelmezni és értékelni; 

– fel tud ismerni fontosabb történelmi fogalmakat, meghatározás alapján; 
– képes kiválasztani, rendezni és alkalmazni az azonos korhoz, témához kapcsolható 

fogalmakat; 
– össze tudja foglalni rövid és egyszerű szaktudományos szöveg tartalmát;  
– képes önállóan vázlatot készíteni és jegyzetelni;  
– képes egy-egy korszakot átfogó módon bemutatni; 
– történelmi témáról kiselőadást, digitális prezentációt alkot és mutat be; 
– történelmi tárgyú folyamatábrákat, digitális táblázatokat, diagramokat készít, 

történelmi, gazdasági társadalmi és politikai modelleket vizuálisan is meg tud jeleníteni; 
– megadott szempontok alapján történelmi tárgyú szerkesztett szöveget (esszét) tud 

alkotni, amelynek során tételmondatokat fogalmaz meg, szövegtömörítés és 
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átfogalmazás segítségével, állításait több szempontból indokolja és következtetéseket 
von le; 

– társaival képes megvitatni történelmi kérdéseket, amelynek során bizonyítékokon 
alapuló érvekkel megindokolja a véleményét, és választékosan reflektál mások 
véleményére, árnyalja saját álláspontját. 
Történelmi gondolkodás 
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 

– képes felismerni, megfogalmazni és összehasonlítani különböző társadalmi és 
történelmi problémákat, értékrendeket, jelenségeket, folyamatokat;  

– a tanult ismereteket problémaközpontúan tudja rendezni,  
– hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és intézmények 

viselkedésének mozgatórugóiról; 
– önálló kérdéseket fogalmaz meg történelmi folyamatok, jelenségek és események 

feltételeiről, okairól és következményeiről; 
– önálló véleményt tud alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, jelenségekről és 

személyekről; 
– képes különböző élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által következtetések 

levonására, erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi helyzetek felismerésére és 
megítélésére;  

– a változás és a fejlődés fogalma közötti különbséget ismerve képes felismerni és 
bemutatni azokat azonos korszakon belül, vagy azokon átívelően; 

– képes összevetni, csoportosítani és súlyozni az egyes történelmi folyamatok, 
jelenségek, események okait, következményeit, és ítéletet alkotni azokról, valamint a 
benne résztvevők szándékairól; 

– összehasonlít különböző, egymáshoz hasonló történeti helyzeteket, folyamatokat, 
jelenségeket; 

– képes felismerni konkrét történelmi helyzetekben, jelenségekben és folyamatokban 
valamely általános szabályszerűség érvényesülését; 

– összehasonlítja és kritikusan értékeli az egyes történelmi folyamatokkal, eseményekkel 
és személyekkel kapcsolatos eltérő álláspontokat; 

– feltevéseket fogalmaz meg, azok mellett érveket gyűjt, illetve mérlegeli az ellenérveket; 
– felismeri, hogy a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális viszonyai a múltbeli 

események, tényezők következményeiként alakultak ki. 
Fejlesztési területekhez kapcsolódó tanulási eredmények (Általános követelmények) 
Történelmi ismeretek 
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– ismeri az ókori civilizációk legfontosabb jellemzőit, valamint az athéni demokrácia és a 
római állam működését, hatásukat az európai civilizációra; 

– felidézi a monoteista vallások kialakulását, legfontosabb jellemzőiket, tanításaik főbb 
elemeit, és bemutatja terjedésüket; 

– bemutatja a keresztény vallás civilizációformáló hatását, a középkori egyházat, 
valamint a reformáció és a katolikus megújulás folyamatát és kulturális hatásait; érvel 
a vallási türelem, illetve a vallásszabadság mellett; 

– képes felidézni a középkor gazdasági és kulturális jellemzőit, világképét, meghatározó 
birodalmait, és bemutatni a rendi társadalmat; 
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– ismeri a magyar nép őstörténetére és a honfoglalásra vonatkozó tudományos 
elképzeléseket és tényeket, tisztában van legfőbb vitatott kérdéseivel, a különböző 
tudományterületek kutatásainak főbb eredményeivel; 

– értékeli az államalapítás, valamint a kereszténység felvételének jelentőségét; 
– felidézi a középkori magyar állam történetének fordulópontjait, legfontosabb 

uralkodóink tetteit; 
– ismeri a magyarság törökellenes küzdelmeit, azok fordulópontjait és hőseit; felismeri, 

hogy a magyar és az európai történelem alakulását meghatározóan befolyásolta a 
török megszállás; 

– be tudja mutatni a kora újkor fő gazdasági és társadalmi folyamatait, ismeri a 
felvilágosodás eszméit, illetve azok kulturális és politikai hatását, valamint véleményt 
formál a francia forradalom európai hatásáról; 

– összefüggéseiben és folyamatában fel tudja idézni, miként hatott a magyar 
történelemre a Habsburg Birodalomhoz való tartozás, bemutatja az együttműködés és 
konfrontáció megnyilvánulásait, a függetlenségi törekvéseket és értékeli a Rákóczi-
szabadságharc jelentőségét; 

– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség 
elérésére tett erőfeszítéseit a reformkor és az 1848–1849-es forradalom és 
szabadságharc időszakában; a kor kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit; 

– fel tudja idézni az ipari forradalom szakaszait, illetve azok gazdasági, társadalmi, 
kulturális és politikai hatásait; képes bemutatni a modern polgári társadalom és állam 
jellemzőit és a 19. század főbb politikai eszméit, valamint felismeri a hasonlóságot és 
különbséget azok mai formái között. 

Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 6–13 óra 
108 óra: 3 óra/hét (36 tanítási hét) 
A témakörök áttekintő táblázata: 
 

Témakör Javasolt 
óraszám 

Civilizáció és államszervezet az ókorban 18            +2 

Vallások az ókorban 8  

Hódító birodalmak 10 +2 

A középkori Európa 16+2 

A magyar nép eredete és az Árpád-kor 15+2 

A középkori Magyar Királyság fénykora 
Gyakorlás/ év végi ismétlés 
Mélységelvű  (kereszténység, középkori helytörténet) 
Projekt 

15+2 
3 
7 
6 

 
Megjegyzés: a témakörök melletti +2 óra(a z összefoglalás+ témazáró) 
 
Témakör: Civilizáció és államszervezet az ókorban 
Javasolt óraszám:20 óra 
Ismeretek és fejlesztési feladatok: 
 

Részletes követelmények 
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Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési 
feladatok 

A 
Közel-
Kelet 
civilizác
iói 

– Az állam 
működése az 
Óbabiloni 
Birodalom 
példáján. 

– Tudomány. 
– A pénz 

megjelenése. 

Fogalmak:öntözése
s földművelés, 
fáraó, piramis, 
hieroglifa, ékírás, 
múmia, Akropolisz, 
filozófia, jósda, 
olümpiai játékok, 
városállam/polisz, 
arisztokrácia, 
démosz, 
demokrácia, 
népgyűlés, 
sztratégosz, 
cserépszavazás, 
rabszolga, 
patrícius, plebejus, 
consul, senatus, 
dictator, 
néptribunus, 
császár, 
amfiteátrum, 
gladiátor, 
provincia, légió, 
limes, polgárjog. 
 
Személyek: 
Hammurapi, 
Kleiszthenész, 
Periklész, Platón, 
Arisztotelész, 
Hérodotosz, Nagy 
Sándor, Julius 
Caesar, Augustus. 
 
Kronológia:Kr. e. 
3000 körül – Kr. u. 
476 az ókor, Kr. e. 
776 az első 
feljegyzett 
olümpiai játékok, 
Kr. e. 753 Róma 
alapítása a 
hagyomány szerint, 

– Az állam 
szerepének 
bemutatása 
Hammurapi 
törvényeinek 
elemzésén 
keresztül. 

– Az ókori 
civilizációk 
jelentőségének 
és kulturális 
hatásainak 
felismerése. 

– Az ókori 
civilizációk 
azonosítása 
térképen. 

– Az ókori 
civilizációk 
kulturális és 
vallási 
jellemzőinek 
bemutatása. 

– A különböző 
civilizációk 
közötti 
különbségek 
azonosítása. 

– Pannónia 
jelentősebb 
városainak 
azonosítása. 

– A római jog 
alapelveinek 
felidézése és 
azonosítása. 

– Az athéni 
demokrácia és a 
római 
köztársaság 
működésének 
bemutatása. 

A görög 
civilizác
ió 

– A görög anyagi 
kultúra 
öröksége. 

– A filozófia és a 
történetírás. 

– A görög 
embereszmény
. 

– A hellenisztikus 
kultúra 
elterjedése. 

Az 
athéni 
demok
rácia 

– Arisztokratikus 
köztársaság és 
demokrácia. 

– Kleiszthenész 
és Periklész. 

– Az athéni 
államszervezet 
és működése. 

A 
római 
civilizác
ió 

– Római 
városépítészet, 
amfiteátrumok, 
fürdők, 
vízvezetékek és 
utak. 

– A római jog 
néhány máig 
élő alapelve. 

– A birodalom 
kiterjedése és a 
provinciák 
(Pannónia). 

– A latin nyelv és 
írás 
elterjedése. 
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A 
római 
köztárs
aság 

– A vérségi, a 
vagyoni és a 
területi elv. 

– A római 
köztársaság 
államszervezet
e és működése. 

– Köztársaságból 
egyeduralom: 
Caesar és 
Augustus. 

Kr. e. 510 a 
köztársaság 
kezdete Rómában, 
Kr. e. 508 
Kleiszthenész 
reformjai, Kr. e. 5. 
sz. közepe az athéni 
demokrácia 
fénykora,Kr. e. 44. 
Caesar halála, az 
ókori Izrael – Kr. u. 
70 Jeruzsálem 
lerombolása, 
Kr. u. 395 a Római 
Birodalom 
kettéosztása. 
 
Topográfia: 
Mezopotámia, 
Babilon, Egyiptom, 
Nílus, Olümpia, 
Athén, Alexandria, 
Itália, Róma, Római 
Birodalom, 
Pannónia, 
Aquincum, 
Savaria,Jeruzsálem. 

– A Periklész-kori 
athéni 
demokrácia 
ellentmondásai
nak feltárása. 

– A demokrácia és 
a diktatúra 
összehasonlítás
a. 

– A demokrácia 
melletti érvek 
megfogalmazás
a. 

– Az athéni 
demokrácia 
összehasonlítás
a a modern 
demokráciával. 

– Caesar 
diktatúrája 
előzményeinek, 
okainak 
feltárása. 

 
Javasolt tevékenységek: 

– Képek gyűjtése a különböző civilizációk kultúrájának bemutatásához. 
– Az ókori görög tudomány kulcsfogalmait bemutató idézetek, képi források gyűjtése. 
– Információk gyűjtése egy pannóniai kulturális emlékről, régészeti feltárásról, épületről 

vagy építményről. 
– Ábra készítése az athéni demokrácia és a római köztársaság működési rendjéről. 
– Ókori témájú filmek / filmrészletek elemzése, értelmezése. 
– Római kori emlékek felkeresése. 

Témakör:Vallások az ókorban 
Javasolt óraszám:8 óra 
Ismeretek és fejlesztési feladatok: 
 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Politeiz
mus és 

– A politeizmus 
az ókori 
Keleten. 

Fogalmak: 
politeizmus, 
monoteizmus, 

– A zsidó és a keresztény 
vallások jellemzőinek 
összehasonlítása. 
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monot
eizmus 

– Görög és 
római istenek. 

– A zsidó 
monoteizmus. 

zsidó vallás, 
Ószövetség/Hébe
r Biblia, 
Tízparancsolat 
próféta, 
jeruzsálemi 
templom, 
diaszpóra,,Messiá
s, keresztény 
vallás, keresztség 
és úrvacsora, 
apostol, misszió, 
Biblia,Újszövetség
, evangélium, 
püspök, zsinat. 
 
Személyek:Kheop
sz, Zeusz, Pallasz 
Athéné, Ábrahám, 
Mózes, Jézus, 
Szent Péterés 
Szent Pál 
apostolok, 
Constantinus 
 
Kronológia:a 
keresztény 
időszámítás 
kezdete (Kr. e. és 
Kr. u.), 313 a 
milánói rendelet, 
325 a niceai 
zsinat. 
 
Topográfia:Jeruzs
álem, Kánaán, 
Júdea, Izrael, 
Palesztina, 
Betlehem. 

– A vallások a 
mindennapi életre 
gyakorolt hatásainak 
megállapítása. 

– A zsidó-keresztény 
hagyományok európai 
kultúrára gyakorolt 
hatásának 
bemutatása. 

– Bibliai történetek, 
személyek felidézése. 

– A kereszténység 
terjedésének 
végigkövetése 
térképen. 

– Az Ószövetség 
történelmi 
szereplőinek, 
helyszíneinek 
azonosítása bibliai 
idézetek alapján. 

– Jézus életével és a 
kereszténység 
terjedésével 
kapcsolatos filmek/ 
filmrészletek, 
regények elemzése, 
értelmezése. 

– Képzőművészeti, 
irodalmi és zenei 
alkotások gyűjtése és 
elemzése bibliai 
témákról. 

A 
kereszt
énység 
kezdet
e 

– Jézustanításai. 
– A páli 

fordulat. 
– Keresztény-

üldözések, a 
kereszténység 
elterjedése a 
Római 
Birodalomban
. 

– A 
Szentháromsá
g-tan. 
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Javasolt tevékenységek: 
– Képek, ábrázolások gyűjtése a különböző tanult vallások jellegzetes építményeiről. 
– Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése antik mitológiai 

témákról. 
– Áttekintő táblázat / tabló készítése a görög-római hitvilágról. 
– Az Ószövetség történelmi szereplőinek, helyszíneinek azonosítása bibliai idézetek 

alapján. 
– Jézus életével és a kereszténység terjedésével kapcsolatos filmek/ filmrészletek, 

regények elemzése, értelmezése. 
– Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése bibliai témákról. 

 
Témakör:Hódító birodalmak 
 
Javasolt óraszám:12 óra 
Ismeretek és fejlesztési feladatok: 
 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési 
feladatok 

Egy 
eurázsi
ai 
birodal
om: a 
hunok 

– A nomád életmód, 
harcmodor és 
államszervezés. 

– A népvándorlás. 
– A Hun Birodalom. 
– Az ókor vége 

Nyugaton: a 
Római Birodalom 
összeomlása. 

– Róma örökösei 
Európa térképén. 

Fogalmak:népvá
ndorlás, hunok, 
ortodox, iszlám, 
Korán, kalifa.  
Személyek:Attila
,Justinianus, 
Mohamed, Nagy 
Károly, I. Ottó. 
 
Kronológia:476 
a Nyugatrómai 
Birodalom 
bukása, 622 
Mohamed 
Medinába 
költözése, 732 a 
poitiers-i csata. 
 
Topográfia: Hun 
Birodalom, 
Konstantinápoly
, Bizánci 
Birodalom, 
Mekka, Poitiers, 
Frank 
Birodalom, 

– A népvándorlás 
irányainak és 
résztvevőinek 
nyomon követése 
térkép segítségével 
a Kr. u. 4–8. sz. 
időszakában. 

– A sztyeppei állam 
működésének, 
sajátosságainak 
bemutatása. 

– A kora középkori 
Európa 
államalakulatainak 
azonosítása 
térképen. 

– Az iszlám vallás és az 
arab terjeszkedés 
közötti 
összefüggések 
feltárása. 

Az Arab 
Birodal
om és 
az 
iszlám 

– Mohamed 
tanításai és a 
Korán. 

– Az iszlám kultúra 
jellegzetességei. 

– Az Arab Birodalom 
és az arab hódítás. 

– Az arab hódítás 
feltartóztatása 
Európában: 
Poitiers, Bizánc. 
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Német-római 
Császárság. 

Javasolt tevékenységek: 
– A Római Birodalom bukása külső és belső okainak összegyűjtése. 
– A monoteista vallások (zsidó, keresztény, iszlám) összehasonlítása különböző szempontok 

alapján. 
– Kiselőadás, prezentáció készítése jellegzetes iszlám vallási épületekről, szokásokról. 

 
Témakör:A középkori Európa  
 
Javasolt óraszám:18 óra 
Ismeretek és fejlesztési feladatok: 
 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési 
feladatok 

A 
paraszts
ág világa 

– A hierarchikus 
világkép. 

– Az uradalom. 
– A jobbágyok 

kötelességei és 
jogai. 

– Az önellátástól az 
árutermelésig. 

– Éhínségek, 
járványok, 
felkelések. 

Fogalmak:urada
lom, földesúr, 
majorság, 
jobbágy, robot, 
kiváltság, rend, 
pápa, érsek, 
cölibátus, 
szerzetes, 
bencés rend, 
ferences rend, 
eretnek, 
inkvizíció, 
kolostor, 
katolikus, szent, 
kódex, román 
stílus, gótikus 
stílus, 
reneszánsz, 
lovag, nemes, 
feudalizmus, 
hűbériség, 
király, rendi 
monarchia, 
keresztes 
hadjáratok, 
polgár, céh. 
 

– A középkor 
társadalmi, 
gazdasági, vallási 
és kulturális 
jellemzőinek 
bemutatása. 

– A társadalmi 
csoportok közötti 
jogi különbségek 
azonosítása. 

– Érvekkel 
alátámasztott 
vélemény 
megfogalmazása 
a középkor 
világáról. 

– A középkor 
társadalmi 
berendezkedése 
és a rendi 
szemlélet 
értelmezése. 

– A jobbágyság 
jogainak és 
kötelességeinek 
rendszerezése. 

– Az egyház 
szerepének 

Az 
egyházi 
rend 

– Az egyházi 
hierarchia, az 
egyházi 
intézményrendsze
r. 

– Az egyházszakadás 
és a 11. századi 
reform. 

– A szerzetesség. 
– Az eretnekség. 
– Kultúra és oktatás, 

a középkori 
egyetemek. 

– Román és gótikus 
építészet – 
európai és magyar 
példák. 
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A 
nemesi 
rend 

– Az uralkodói 
hatalom és 
korlátai 
(hűbériség, 
rendiség). 

– Lovagi eszmény és 
lovagi kultúra. 

– A keresztes 
hadjáratok 
eszméje. 

Személyek:Szent 
Benedek, VII. 
Gergely, Assisi 
Szent Ferenc, 
Aquinói Szent 
Tamás, 
Leonardo da 
Vinci, 
Gutenberg, 
Dózsa György. 
 
Kronológia: 
476–1492 a 
középkor, 1054 
az 
egyházszakadás, 
1347 a nagy 
pestisjárvány. 
 
Topográfia: 
Egyházi Állam, 
Anglia, 
Franciaország, 
levantei 
kereskedelmi 
hálózat, 
Velence, 
Firenze, Hanza 
kereskedelmi 
hálózat, 
Szentföld. 

áttekintése a 
középkori 
Európában. 

– A középkori 
kolostori élet 
bemutatása képi 
vagy szöveges 
források 
segítségével. 

– A nyugati és keleti 
kereszténység 
összehasonlítása. 

– A lovagi életmód 
jellemzőinek 
azonosítása. 

– A városok 
életének 
bemutatása 
képek, ábrák és 
szöveges források 
alapján,kitérve a 
zsidóság 
városiasodásban 
játszott 
szerepére, 
valamint 
azantijudaista 
törekvésekre. 

– A céhek 
működésének 
jellemzése 
források alapján. 

A 
polgárok 
világa 

– A középkori város 
és lakói. 

– A város kiváltságai 
(magyar példák 
alapján). 

– A céhek. 
– A helyi és távolsági 

kereskedelem. 
– A reneszánsz 

építészet (európai 
és magyar példák). 

 
Javasolt tevékenységek: 

– Képek gyűjtése és rendszerezése román, gótikus és reneszánsz stílusú épületekről. 
– Képek gyűjtése az ortodox egyház jellegzetes épületeiről, szokásairól. 
– Áttekintő ábra készítése az egyházi hierarchiáról. 
– Prezentáció, bemutató készítése valamely szerzetes, illetve lovagrendről. 
– A város jellegzetes helyszíneinek, intézményeinek azonosítása egy fiktív középkori 

várost bemutató ábrán. 
– Kampányplakát készítése egy középkori témáról (pl. a keresztes háborúkban való 

részvétel hirdetése). 
 
Témakör:A magyar nép eredete és az Árpád-kor 
 
Javasolt óraszám:17 óra 
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Ismeretek és fejlesztési feladatok: 
 
 
 
 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési 
feladatok 

Magyar 
őstörténe
t és 
honfoglal
ás 

– Az eredet 
kérdései, a 
nyelvészet, a 
régészet, a 
néprajz és a 
genetika 
eredményei. 

– A magyar 
törzsszövetség 
az Etelközben. 

– A honfoglalás 
okai és 
menete. 

– A kalandozások 
– a lovas-íjász 
harcmodor. 

Fogalmak:finnu
gor, törzs, 
fejedelem, 
kabarok,vérszer
ződés, 
honfoglalás, 
kettős 
honfoglalás 
elmélete, 
avarok, 
rovásírás, 
kalandozások, 
székelyek, 
vármegye, 
egyházmegye, 
érsekség, tized, 
nádor, ispán, 
kancellária, 
kettős kereszt, 
szászok,kunok, 
tatárok/mongol
ok 
 
Személyek: 
Álmos,Árpád, az 
Árpád-ház, 
Géza, I. (Szent) 
István, Koppány, 
Szent Gellért, 
Szent Imre, I. 
(Szent) László, 
Könyves 
Kálmán, III. Béla, 
II. András, IV. 
Béla, Szent 
Margit. 
 

– A magyarság 
eredetére 
vonatkozó 
elméletek 
közötti 
különbségek 
megállapítása. 

– A mondák, a 
történeti 
hagyomány és a 
történettudomá
ny 
eredményeinek 
megkülönböztet
ése. 

– A kalandozó 
hadjáratok 
céljainak 
azonosítása.  

– Géza fejedelem, 
I. (Szent) István 
és IV. Béla 
uralkodásának 
jellemzése és 
értékelése. 

– A kereszténység 
felvétele és az 
államalapítás 
jelentőségének 
a felismerése. 

– A korai magyar 
történelmet és 
az Árpád-kort 
megjelenítő 
legfontosabb 
kulturális 
alkotások 
azonosítása. 

Az 
államalapí
tás 

– Géza és I. 
(Szent) István 
államszervező 
tevékenysége. 

– A 
földbirtokrends
zer és a 
vármegyeszerv
ezet. 

– Az 
egyházszervezé
s. 

A magyar 
állam 
megszilár
dulása az 
Árpád-
korban 

– Szent László, az 
országépítő. 

– Könyves 
Kálmán 
törvénykezési 
reformjai. 

– A kül- és 
belpolitika új 
irányai: III. Béla 
uralkodása. 
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– II. András kora: 
az átalakuló 
társadalom. 

– Újjáépítés a 
tatárjárás után: 
IV. Béla. 

– Az Árpádok 
európai 
kapcsolatai. 

Kronológia:895 
a honfoglalás, 
907 a pozsonyi 
csata, 
997/1000–1038 
I. (Szent) István 
uralkodása, 
1222 az 
Aranybulla, 
1241–1242 a 
tatárjárás. 
 
Topográfia:Etelk
öz, Vereckei-
hágó, Kárpát-
medence, 
Pannonhalma, 
Esztergom, 
Székesfehérvár, 
Buda, Muhi, 
Erdély, 
Horvátország. 

 
Javasolt tevékenységek: 

– Beszámoló készítése a magyar kalandozó hadjáratok irányairól, sikereiről és 
kudarcairól, valamint a magyarok harcmodoráról IKT eszközök segítségével. 

– A kalandozó hadjáratok jellegének megvitatása. 
– Áttekintő ábra készítése a Szent István-i állam- és egyházszervezetről. 
– Információgyűjtés Szent László kultuszáról a krónikák és néphagyományok tükrében.  
– Tabló összeállítása az Árpád-kor legfontosabb kulturális emlékeiből. 
– Folyamatábra készítése II. András politikai döntéseinek okairól és következményeiről. 
– A 13. századi társadalmi rétegek azonosítása az Aranybulla szövegében. 
– Az Árpádok európai dinasztikus kapcsolatainak ábrázolása térképen. 
– A magyar igazságszolgáltatás gyakorlatának bemutatása Szent László és Könyves 

Kálmán törvényeinek elemzésével. 
 
Témakör:A középkori Magyar Királyság fénykora 
 
Javasolt óraszám:17 óra 
Ismeretek és fejlesztési feladatok: 
 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési 
feladatok 

Az Anjouk – A királyi 
hatalom újbóli 

Fogalmak:aranyfori
nt, regálé, 

– A 14–15. 
századi 



Győri SZC Bolyai János Technikum Szakmai program 2020/2021. tanév 

 

174 
 

megszilárdítása 
I. Károly idején. 

– A visegrádi 
királytalálkozó. 

– Az 1351-es 
törvények. 

– Nagy Lajos 
hadjáratai. 

kapuadó, kilenced, 
bandérium, 
perszonálunió, 
sarkalatos nemesi 
jogok, fő- és 
köznemes, szabad 
királyi város, 
bányaváros, 
mezőváros, 
kormányzó, 
szekérvár, végvár, 
szultán, szpáhi, 
janicsár, rendkívüli 
hadiadó, füstpénz, 
fekete 
sereg,zsoldos, 
Corvina, Szent 
Korona, Szent 
Korona-tan, Képes 
krónika. 
 
Személyek:I. 
(Anjou) Károly, I. 
(Nagy) Lajos, 
Luxemburgi 
Zsigmond, Hunyadi 
János, I. (Hunyadi) 
Mátyás. 
 
Kronológia:1301 az 
Árpád-ház 
kihalása,1308. I. 
Károly 
uralkodásának 
kezdete, 1335 a 
visegrádi 
királytalálkozó, 
1351 I.(Nagy) Lajos 
törvényei, 1396 a 
nikápolyi csata, 
1443–1444-es 
hosszú hadjárat, 
1444 a várnai csata, 
1453 
Konstantinápoly 
eleste, 1456 a 

magyar 
uralkodók 
politikai 
pályájának 
felidézése. 

– Érvekkel 
alátámasztot
t vélemény 
megfogalmaz
ása az egyes 
személyek 
cselekedeteir
ől, 
döntéseiről. 

– A késő 
középkori 
magyar állam 
és az Oszmán 
Birodalom 
főbb 
összecsapása
inak 
felidézése. 

– Annak 
értékelése, 
hogy az 
Oszmán 
Birodalom 
terjeszkedő 
politikája 
milyen hatást 
gyakorolt a 
magyar 
történelemre
. 

– Mátyás 
hatalom-
gyakorlásána
k jellemzése. 

– A reneszánsz 
kultúra 
bemutatása 
Mátyás 
udvarában. 

– A 14–15. 
századi 

A török 
fenyegetés 
árnyékában 

– Az Oszmán 
Birodalom. 

– Török hódítás a 
Balkánon. 

– Luxemburgi 
Zsigmond, a 
közép-európai 
uralkodó és a 
török veszély.  

– Hunyadi János, 
a politikus és 
hadvezér.   

– Hunyadi János 
törökellenes 
harcai. 

Hunyadi 
Mátyás 

– Mátyás útja a 
trónig. 

– A 
központosított 
királyi hatalom. 

– Jövedelmek és 
kiadások. 

– Birodalomépítő 
tervek. 

– Aktív védelem a 
török ellen. 

A magyar 
középkor 
kulturális 
hagyatéka 

– Honfoglalás 
kori leletek. 

– A Szent Korona. 
– Várak, királyi 

udvar, 
kolostorok, 
templomok. 

– Magyar 
geszták, 
krónikák és 
szentek 
legendái. 
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nándorfehérvári 
diadal, 1458–90 
Mátyás uralkodása. 
 
Topográfia:Visegrá
d, Lengyelország, 
Csehország, osztrák 
tartományok, 
Nikápoly, Várna, 
Nándorfehérvár, 
Kolozsvár, 
Kenyérmező, 
Oszmán Birodalom. 

magyar 
történelmet 
megjelenítő 
fontos 
kulturális 
alkotások 
azonosítása. 

 
Javasolt tevékenységek: 

– Nándorfehérvár ostromának rekonstruálása különböző írásos és vizuális források 
alapján. 

– A korszak kiemelkedő személyiségeinek jellemzése, feltevések megfogalmazása a 
cselekedeteik mozgatórugóiról. (Pl. Hunyadi Mátyás külpolitikája.) 

– Hunyadi János és Mátyás híres ütközeteinek felidézése, bemutatása térképvázlatok és 
írott források segítségével. 

– Kiselőadás készítése 14–15. századi magyar történelem kulturális hagyatékának 
kiemelkedő emlékeiről. 

– A magyar középkor egy kiemelkedő helyszínének (pl. Pannonhalma, Diósgyőr, 
Székesfehérvár, Visegrád, stb.) meglátogatása és jellemzőinek bemutatása. 

– Gyűjtőmunka készítése Mátyás és a budai zsidók kapcsolatáról. 
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3.2.6 Digitális kultúra 
 
9-11. évfolyam 
 
Törvényi háttér  
5/2020 (01.30.) Korm. rendelet  
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló  
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról  
Magyar Közlöny 17.  
Az Oktatási Hivatal által javasolt Kerettanterv alapján,2020. 
 
A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz 
ugyanis, hogy tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és 
megfeleljenek a gazdaság munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő 
problémák digitális eszközökkel, eljárásokkal történő megoldását is. Mivel az 
informatikai eszközök fejlődése folyamatosan olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel 
korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése nem 
csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a tanulók digitális kultúrájának 
sokoldalú fejlesztését is igényli. Ez természetesen valamennyi tanulási területen 
megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret és koherenciát a 
digitális kultúra tantárgy biztosítja.  
A tanulók digitális kultúráját a középiskolában is elsősorban gyakorlati problémák 
tudatos és célszerű megoldásával fejlesztjük, amelyben nagy szerepet kell kapnia a 
tanulók kreativitásának és együttműködésének is. A problémák összetettségében 
építünk a korosztályra jellemző, magasabb absztrakciós szintre, és célként már 
megjelenik az elméleti tudás rendszerezése és mélyítése is. A középiskolás korosztálynál 
is fontos, hogy a hagyományos PC-központú megközelítés helyett egy sokkal szélesebb 
spektrumot bemutató és használó rendszert írjunk le. Az ismeretszerzés, 
kompetenciafejlesztés, tudásépítés és alkalmazás szempontjából a mindennapokban 
megjelenő, a diákok életében jelen lévő hálózati, mobil- és webes eszközök is kiemelt 
szerepet kapnak.  
A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 
alábbi módon fejleszti:  
A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a 
digitális környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető 
tudáselemek keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő 
folyamataikban való alkotó felhasználására.  
A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az 
eszközhasználatot, így különösen a kommunikációs eszközök használatát.  
A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális 
kompetenciákat fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a 
mindennapi életben is alkalmazni. A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez 
szükséges képességek kialakítását és fejlesztését is.  
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett 
tevékenység fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, 
szintetizáló és algoritmizáló gondolkodását.  



Győri SZC Bolyai János Technikum Szakmai program 2020/2021. tanév 

 

177 
 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében 
végzett tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, 
kapcsolatteremtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a 
felelősségtudatot a különböző felületeken való információmegosztás során. Az online 
térben elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus kialakítását. 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 
digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és 
koherens kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési 
tevékenységek szélesebb körben történő bemutatására.  
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy 
keretében végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni 
tudjon a változó környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és 
frissíteni, ahogyan azt a munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában 
alapkövetelményként megjelenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét.  
A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat a középiskolában is négy témakör 
köré szervezi, amelyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.  
A digitális írástudást a középiskolás tanulóktól a többi tantárgy tananyagának 
feldolgozása során, az iskolai élet egyéb területein, a hétköznapi életben és később, a 
felsőoktatásban is elvárják. A digitális írástudás alapjait a tanulók az általános iskolában 
megszerezték. A középiskolában ezt a tudást a tanulók életkori sajátosságainak 
megfelelően összetettebb problémákon – együttműködésben a többi tantárgy 
oktatóival – ismételjük, alkalmazzuk, illetve néhány ponton kiegészítjük (pl. 
körlevélkészítés, vektorgrafika, weblapkészítés). Nem egy szoftver részletes 
funkcionalitásának ismeretére kell törekednünk, hanem a tanulóknak minél több 
célprogrammal minél több szituációban érdemes találkozniuk. Ki kell alakítani a 
megfelelő szemléletet ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran, 
önállóan megismerjen, alkalmazzon, amelyek nem voltak részei a formális iskolai 
tanulásának.  
A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel a hétköznapi 
élethelyzetek, a tanulási feladatok, a munkavégzés, a felsőoktatás fontos részét képezi. 
A feladatok eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása és tervezett, 
precíz végrehajtása szükséges. A problémamegoldás egyre gyakrabban digitális 
eszközökkel történik, ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei között 
kiemelt szerepet kap.  
Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését, 
amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás 
kibontakozásában és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. A középfokú 
oktatásban, az életkori sajátosságoknak megfelelően, fontos szerepet kap az 
algoritmusok megfogalmazása, létrehozása, és adott problémák megoldása során azok 
alkalmazása. Míg a tanulók az általános iskolában a blokkprogramozás eszközeivel 
ismerkedtek meg, középiskolai tanulmányaikban a grafikus felületet is kezelő fejlesztői 
környezetben egy könnyen tanulható programozási nyelvvel találkoznak.  
Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez 
használjuk, azok ma már az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítéséhez is 
szükségesek. A webes és mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási 
területük gazdagsága lehetővé teszi a tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi 
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a tanulók bevonását a tanulási folyamat tervezésébe, egyéni adottságaikhoz, 
szükségleteikhez igazítva – beleértve ebbe a tanulók saját mobileszközeinek 
alkalmazását is. A témakör feldolgozása során nem a technikai újdonságokra kell 
helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos eszközök” „okos használatára”, vagyis a tudatos 
felhasználói és vásárlói magatartás alakítására, a biztonsági okokból bevezetett 
korlátozások megismerésére és elfogadására.  
A 8. évfolyam végére a tanulók a digitális írástudás alapjainak elsajátítását lezárták. A 9–
11. évfolyamon feladatunk a tanulók tudásának egy szintre hozása, felkészítése a 
középiskolában elvárt, a korábbinál bonyolultabb feladatok megoldására. Ugyancsak 
feladatunk az új környezetben a tanulók közötti együttműködés fejlesztése. A 
differenciált fejlesztés lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók egy-egy részterületen, 
egyéni érdeklődésüknek megfelelően elmélyültebb munkát végezzenek.  
A programozás és algoritmizálás témaköreiben a tanulók új kihívással találkoznak. Míg 
korábban a blokkprogramozás segítségével gyakran közvetlenül vezéreltek eszközöket, 
most magasabb szintű absztrakciót igénylő feladatokat oldanak meg hagyományosnak 
nevezhető, azaz a programkód közvetlen beírását elváró fejlesztői környezetben. 
Célszerű a fejlesztői környezetet és a programozási nyelvet úgy megválasztani, hogy az 
lehetőséget adjon az elterjedt grafikus felületek alkalmazására, továbbá könnyen 
kezelhető és hiteles, azaz akár ipari környezetben is elterjedt legyen.  
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A 9–11. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 136 óra.  
(Évenként 2 hetet levonva a projekthét miatt.) 
A témakörök áttekintő táblázata:  
 

Témakör neve  Órakeret 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata  25 

Információs társadalom, e-Világ  6 

Mobiltechnológiai ismeretek  6 

Szövegszerkesztés  18 

Számítógépes grafika  14 

Multimédiás dokumentumok készítése  6 

Online kommunikáció  5 

Publikálás a világhálón  14 

Táblázatkezelés  18 

Adatbázis-kezelés  16 

A digitális eszközök használata  8 

Összes óraszám:  136 
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Javasolt óraszámok évfolyamonként: 
9. évfolyam: 
 

Témakör neve Javasolt 
óraszám 

A digitális eszközök használata  4 

Online kommunikáció  5 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata  25 

Szövegszerkesztés  18 

Számítógépes grafika  14 

Multimédiás dokumentumok készítése  2 

Összes óraszám: 68 

 
10. évfolyam: 

Témakör neve Javasolt 
óraszám 

A digitális eszközök használata  2 

Táblázatkezelés  18 

Publikálás a világhálón  14 

Összes óraszám: 34 

 
11. évfolyam: 

Témakör neve Javasolt 
óraszám 

A digitális eszközök használata  2 

Adatbázis-kezelés  16 

Mobiltechnológiai ismeretek  6 

Multimédiás dokumentumok készítése  4 

Információs társadalom, e-Világ  6 

Összes óraszám: 34 
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 Tematikus 

egység: 

témakör 

 Algoritmizálás, formális 

programozási nyelv használata  

 Órakeret: 

25 óra  

 Tanulási 

eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges 

tevékenységek lépéseit és kapcsolatukat;  

 ismeri a következő elemi adattípusok közötti 
különbségeket: egész, valós szám, karakter, szöveg, 
logikai;  

 ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti 
különbségeket;  

 érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit;  

 érti a típusalgoritmusok felhasználásának 
lehetőségeit.  

 A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 példákban, feladatok megoldásában használja egy 

formális programozási nyelv fejlesztői környezetének 
alapszolgáltatásait;  

  
 szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust 

hoz létre, és azt egy magas szintű formális 
programozási nyelven kódolja; a feladat 
megoldásának helyességét teszteli;  

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek 
számítógépes szimulációjáról;  

 hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs 
programokat használ;  

 tapasztalatokat szerez a kezdőértékek 
változtatásának hatásairól a szimulációs 
programokban. 

 Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 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 

leírása egy lehetséges módjának megismerése  

 Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok 

és az eredmények kapcsolatának vizsgálata  
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 Az elemi adatok és sorozatok megkülönböztetése, 

kezelése és használata  

 Szekvencia, elágazások és ciklusok  

 Példák típusalgoritmus használatára  

 A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális 

programozási környezetben  

 Elágazások, feltételek kezelése, többirányú 

elágazás, ciklusok  

 Változók, értékadás. Eljárások, függvények 

alkalmazása  

 A program megtervezése, kódolása, tesztelése  

 Az objektumorientált szemlélet megalapozása  

 Mások által készített alkalmazások 

paramétereinek a program működésére gyakorolt 

hatásának vizsgálata  

  

 Fogalmak  algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok 

absztrakciója, algoritmusleírási mód, szekvencia, 

elágazás, ciklus, egész szám, valós szám, karakter, 

szöveg, sorozat, logikai adat, egyszerű 

algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, 

eljárás, függvény, kódolás, típusfeladatok, 

tesztelés, hibajavítás 

 Javasolt 

tevékenységek 

 Egy formális programozási nyelv megismerése 

közösen megoldott egyszerű példákon keresztül  

 Típusok, változók és vezérlőszerkezetek 

(szekvencia, elágazás, ciklus) tudatos választását 

igénylő feladatok önálló megoldása, a választás 

indoklása  

 Programozási feladatok megoldása során 

algoritmusok megismerése, leírása és kódolása  

 Az algoritmusok és az adatszerkezetek 

kapcsolatának használatát igénylő programozási 

feladatok megoldása, a választás indoklása  

 Konkrét programozási feladathoz kapcsolódó 

algoritmusok leírása egy lehetséges módszerrel  

 Feladat megoldása során a fejlesztői környezet 

lehetőségeinek használata (pl. tesztelés)  

 Feladatmegoldás  strukturálatlan 

 algoritmussal  és  függvények, 

 eljárások használatával  
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 Olyan problémák közös megoldása, amelyek 

során a függvények, eljárások paraméterezése a 

paraméterátadás különböző típusainak 

alkalmazását igényli  

 Egy saját vagy más által készített program 

tesztelése  

 Adott feladathoz készült különböző megoldások 

közös megbeszélése  
 

 Tematikus 

egység: 

témakör 

 Információs társadalom, e-Világ  Órakeret 

 6 óra 

 Tanulási 

eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-

ügyintézés, e-kereskedelem, e-állampolgárság, 

IT-gazdaság, környezet, kultúra, 

információvédelem – biztonsági és jogi 

kérdéseivel.  
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét 

biztosító lehetőségeket;  

 tisztában van a digitális személyazonosság és az 

információhitelesség fogalmával.  

 Fejlesztési 

feladatok 

ismeretek 

 Az információ megjelenési formái, jellemzői  

 Az információhitelesség ellenőrzésének egyszerű 

módjai  

 A személyes adatok védelmének fontosabb 

szabályai  

 Személyhez köthető információk és azok 

védelme  

 Fogalmak  adat, információ, csatorna, személyes adat, e-

ügyintézés, e-személyi igazolvány, e-

kereskedelem, e-szolgáltatások, elektronikus 

aláírás, álhír, lánclevél 

 Tevékenységek  Az állampolgári jogok és kötelességek online 

gyakorlása, például bejelentkezés egészségügyi 

vizsgálatra vagy közérdekű adatok keresése  

 Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában 

felmerülő problémák megismerése, valamint az 

ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot 

szavatoló beállítások megismerése, használata  
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 Személyes adatok kérésének, rögzítésének 

megfigyelése a közösségi portálokon, a 

keresőmotorok használatában  

 Az adatok és az online identitás védelmét 

biztosító lehetőségek alkalmazása, például a 

közösségi oldalakon elérhető személyes adatok 

keresése, korlátozása és törlése  

 Érdeklődési körnek, tanulmányoknak megfelelő 

információk keresése valamelyik 

keresőmotorban, és a találatok hatékony szűrése  

 Iskolai környezetnek megfelelő e-szolgáltatások 

használata  
 

 Tematikus 

egység: 

témakör 

 Mobiltechnológiai ismeretek  Órakeret 

 6 óra 

 Tanulási 

eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a 

mobileszközök operációs rendszereit és használ 

mobilalkalmazásokat.  
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az applikációkat önállóan telepíti;  

 céljainak megfelelően használja a mobileszközök 

és a számítógépek operációs rendszereit;  

 az iskolai oktatáshoz kapcsolódó 

mobileszközökre fejlesztett alkalmazások 

használata során együttműködik társaival.  

 Fejlesztési 

feladatok 

ismeretek 

 A mobiltechnológia körébe tartozó eszközök 

ismerete  

 Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, 

telepítése, eltávolítása  

 Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást 

segítő programok használata  

 Mobiltechnológiai eszközök segítségével 

megvalósított együttműködés 

 Fogalmak  mobiltechnológia, mobileszköz, alkalmazás, 

applikáció, alkalmazás telepítése, alkalmazás 

eltávolítása, kezelőfelület, oktatóprogramok, 

oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat 

 Tevékenységek  Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, 

telepítése, eltávolítása  
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 Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, 

beállítása, paraméterek módosítása  

 Projektfeladatok megoldása során a csapaton 

belüli kommunikáció megvalósítása 

mobileszközökkel  
 

 Tematikus 

egység: 

témakör 

 Szövegszerkesztés  Órakeret 

 18 óra 

 Tanulási 

eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges 

digitális eszközök és szoftverek kiválasztásának 

szempontjait;  

 adatokat táblázatba rendez;  

 az adatbázisban interaktív módon keres, rendez 

és szűr;   

 etikus módon használja fel az 

információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival.  
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és 

formáz meg;  

 tapasztalatokkal rendelkezik a 

formanyomtatványok, a sablonok, az előre 

definiált stílusok használatáról. 

 Fejlesztési 

feladatok 

ismeretek 

 Tipográfiai ismeretek  

 Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, 

formanyomtatvány készítése  

 Adatok kezelése, szűrése, rendezése körlevél 

készítése céljából. Körlevél készítése  

 Hosszú dokumentumok készítése, formázása. 

Élőfej és élőláb kialakítása, lábjegyzet, 

tartalomjegyzék létrehozása  

 Más tantárgyhoz kapcsolódó feladatok 

 Fogalmak  karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és 

élőláb, oldal elrendezése, stílus, sablon, körlevél, 

lábjegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb 

 Tevékenységek  Formanyomtatványok, sablonok alkalmazása, 

például iratminta, kérdőív készítése   

 Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, 

formanyomtatvány készítése  
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 Körlevél – például értesítők, meghívók – 

készítése   

 Adott nyersszöveg felhasználásával hosszú 

dokumentum formázása (például 

tartalomjegyzék, lábjegyzet beillesztése, 

hasábok, szakaszonként eltérő laptájolás, élőfej, 

élőláb kialakítása), az információforrások 

szabályos megnevezése, hivatkozása  

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó tanulmány vagy 

beszámoló készítése projektmunka keretében 
 

 Tematikus 

egység: 

témakör 

 Számítógépes grafika  Órakeret 

 14 óra 

 Tanulási 

eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 létrehozza az adott probléma megoldásához 

szükséges rasztergrafikus ábrákat;  

 létrehoz vektorgrafikus ábrákat elsajátít olyan 

szokásokat és viselkedésformákat, amelyek a 

károsítások megelőzésére irányulnak 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:   

 tisztában van a raszter-, a vektorgrafikus ábrák 

tárolási és szerkesztési módszereivel. 

 Fejlesztési 

feladatok 

ismeretek 

 Digitális képek jellemzőinek és tárolásának 

megismerése  

 A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, 

színmélység  

 Rasztergrafikus rajzolóprogram használata  

 Színrendszerek, alakzatok színezése, átlátszóság, 

takarás, vágás  

 Dokumentumszerkesztő program alakzataival 

ábra készítése minta vagy leírás alapján  

 Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra tárolási 

módszerének ismerete  

 Alakzatok egymáshoz képest történő 

elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, 

transzformációk  

 Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata  

 Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, 

szakasz, ellipszis, kör, téglalap  
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 Vektorgrafikus ábra elkészítése minta vagy leírás 

alapján  

 Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus 

tervezése  

 Alakzat  tulajdonságainak  módosítása: 

 méret, szegély, kitöltés, feliratozás, 

átlátszóság, transzformációk: elforgatás, tükrözés  

 Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: 

igazítás, elosztás, rétegek, eltolás, forgatás, 

csoportosítás, kettőzés, klónozás  

 Görbék, csomópontok felhasználása rajzok 

készítésében. Csomópontműveletek  

 Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója  

 Elemi műveletek 3D-s modellel 

 Fogalmak  rajzolóeszközök, színrendszerek, 

képfájlformátumok, felbontás, színmélység, pont, 

szakasz, ellipszis, kör, téglalap, átlátszóság, 

takarás, vágás, elforgatás, eltolás, tükrözés, 

feliratozás, igazítás, elosztás, rétegek, 

transzformációk, rasztergrafika, vektorgrafika, 

vonal, kör, ellipszis, sokszög, törött vonal, spirál, 

csillag, szín, színátmenet, vastagság, 

vonalvégződés, szaggatottság, csoportosítás, 

kettőzés, klónozás, csomópont, 

csomópontműveletek, 3D-s alakzat 

 Tevékenységek  Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó 

témában kép, hang és video önálló rögzítése és 

tárolása digitális eszközökkel  

 A tárolt multimédiás elemek társakkal történő 

megosztása és feldolgozása  

 Digitális képek képkorrekciója, amely a további 

alkalmazáshoz vagy feldolgozáshoz szükséges  

 Bittérképes rajzolóprogrammal ábrák készítése 

más tantárgyak tananyagához kapcsolódó 

témában  

 Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó 

témában ábrakészítés bemutatókészítő vagy 

szövegszerkesztő program vektorgrafikus 

rajzeszközeivel  

 Logók,  piktogramok  készítése 

 geometrikus  alakzatokból 
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 vektorgrafikus szerkesztőprogram 

használatával  

 Az elkészített vektorgrafikus ábrák átalakítása 

görbék, csomópontok módosításával, 

transzformációk végrehajtásával  

 Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus 

tervezése  

 Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója egy 

adott felhasználás igényeinek megfelelően  

 Egyszerű 3D-s alakzat létrehozása, meglévő 3D-s 

alakzat elemi módosítása 
 

 Tematikus 

egység: 

témakör 

 Multimédiás dokumentumok 

készítése 

 Órakeret 

 6 óra 

 Tanulási 

eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 digitálisan rögzít képet, hangot és videót, azokat 

manipulálja;  

 ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges 

digitális eszközök és szoftverek kiválasztásának 

szempontjait.  
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 alkalmazza az információkeresés során gyűjtött 

multimédiás alapelemeket új dokumentumok 

készítéséhez;  

 gyakorlatot szerez a fotó-, hang-, video-, 

multimédia-szerkesztő, a bemutatókészítő 

eszközök használatában. 

 Fejlesztési 

feladatok 

ismeretek 

 Multimédia állományok manipulálása  

 Az információkeresés során gyűjtött multimédiás 

alapelemek felhasználásával új dokumentumok 

létrehozása  

 Más tantárgyak projektfeladatainak bemutatása 

multimédiás dokumentumok alkalmazásával 

 Fogalmak  fénykép, video, hangállomány készítése; fotó-, 

hang-, video‑, multimédia-szerkesztő; digitális 

képfeldolgozás, -megosztás 

 Tevékenységek  Multimédia állományok (kép, hang, video) 

digitális rögzítése – például szkennerrel, digitális 

fényképezőgéppel, okostelefonnal – és 

manipulálása  
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 Adott probléma megoldásához az 

információkeresés során gyűjtött multimédiás 

alapelemek  felhasználásával  új 

 dokumentumok  létrehozása,  például 

 kép, videorészlet beszúrása a bemutatóba  

 Más tantárgyak projektfeladatainak 

megoldásához szükséges digitális eszközök és 

szoftverek kiválasztása. A projektfeladat 

bemutatása multimédiás dokumentumok 

alkalmazásával 
 

 Tematikus 

egység: 

témakör 

 Online kommunikáció  Órakeret 

 5 óra 

 Tanulási 

eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja  a  két-  vagy  többrésztvevős 

 kommunikációs  lehetőségeket  és 

alkalmazásokat;  

 a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét 

biztosító lehetőségeket. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 az online kommunikáció során alkalmazza a 

kialakult viselkedési kultúrát és szokásokat, a 

szerepelvárásokat;  

 ismeri és alkalmazza az információkeresési 

stratégiákat és technikákat, a találati listát a 

problémának megfelelően szűri, ellenőrzi annak 

hitelességét;  

 ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti 

kommunikáció eszközeit és formáit. 

 Fejlesztési 

feladatok 

ismeretek 

 Az online kommunikáció jellemzői  

 Az identitás kérdésének összetettebb problémái 

az online kommunikáció során  

 Az online közösségek szerepe, működése 

 Fogalmak  chat, online közösség, kisegítő lehetőségek (az 

operációs rendszerben), digitális identitás, 

önérvényesítés, tolerancia 

 Tevékenységek  Elektronikus kommunikáció szabályainak 

betartásával két- vagy többrésztvevős 

kommunikációs lehetőségek és alkalmazások 

használata  
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 Online közösségekben folytatott kommunikáció 

során a kialakult viselkedési kultúra és szokások, 

szerepelvárások használata  

 A hálózati, közösségi portálok 

identitáskérdésének összetettebb kezelése, 

elemzése  

 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek 

alkalmazása  

 Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz 

kisegítő lehetőségek beállítása  

 Tematikus és kulcsszavas információkeresési 

stratégiák és technikák alkalmazása például 

technikai, szaktudományos és szépirodalmi 

területen  

 A találati lista szűkítése, bővítése és szűrése, 

valamint hitelességének ellenőrzése 
 

 Tematikus 

egység: 

témakör 

 Publikálás a világhálón  Órakeret 

 14 óra 

 Tanulási 

eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a HTML formátumú dokumentumok 

szerkezeti elemeit;  

 érti a CSS használatának alapelveit. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 dokumentumokat szerkeszt és helyez el 

tartalomkezelő rendszerben;  

 több lapból álló webhelyet készít. 

 Fejlesztési 

feladatok 

ismeretek 

 Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló 

használata  

 Webdokumentum szerkezetének és 

alapelemeinek ismerete  

 Webdokumentum  tartalmának  és  stílusának 

 szerkesztési  lehetőségei, szétválasztásuk 

jelentősége  

 Közlésre szánt szöveges és képi információval 

kapcsolatos elvárások, kiválasztási szempontok, 

fájlformátumok  

 Az internetes publikálás módszereinek 

megismerése, szabályai  
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 Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és 

videoanyagok, weblapok publikálása 

tartalomkezelő rendszerben  

 Weblapkészítés HTML nyelven 

weblapszerkesztővel  

 Stíluslap csatolása weblaphoz, és a benne lévő 

stílusok használata a dokumentum formázásához  

 Összetett webdokumentum készítése 

 Fogalmak  böngészőprogram, tartalomkezelő rendszer, 

weblap részei, weblap szerkezete, címsorok, 

bekezdések, felsorolások, táblázat, link, képek 

elhelyezése, stílusok, weblap szerkezeti elemek, 

weblap elemeinek formázása stílusokkal, szín és 

háttér beállítása, szövegformázás, táblázatok 

használata, hivatkozás készítése 

 Tevékenységek  Webes publikálásra szánt szöveges és képi 

információk előkészítése a tanuló érdeklődésének 

megfelelően választott témában  

 Saját  weboldal  készítése  webes 

 tartalomkezelő  rendszerben  a 

 tanuló érdeklődésének megfelelően 

választott témában  

 Stílusokra épülő weboldalak szerkezetének közös 

elemzése  

 Stíluslapot használó weboldal kinézetének 

módosítása a stíluslap cseréjével  

 Az iskolai élethez vagy más tantárgyakhoz 

kapcsolódó, részletes feladatleírásnak megfelelő 

weboldal szerkezetének kialakítása kész stílusok 

felhasználásával  

 Elkészített weblap internetes publikálása  

 A tanuló érdeklődésének megfelelő, több 

weblapot tartalmazó dokumentum önálló 

elkészítése tanári segítséggel, kész stílusok 

alkalmazásával  

 Választott témához kapcsolódó webes 

dokumentum elkészítése és publikálása 

csoportmunkában, kapott stílusok 

alkalmazásával, illetve azok részleges 

módosításával 
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 Tematikus 

egység: 

témakör 

 Táblázatkezelés  Órakeret 

 18 óra 

 Tanulási 

eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adatokat táblázatba rendez;  

 táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat 

végez.  
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 a problémamegoldás során függvényeket 

célszerűen használ;  

 az adatokat diagramon szemlélteti;  

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi 

jelenségek számítógépes szimulációjáról. 

 Fejlesztési 

feladatok 

ismeretek 

 Adatok táblázatos elrendezése  

 Adatok bevitele, javítása, másolása, formázása  

 Szám, szöveg, logikai típusok. Dátum- és idő-, 

pénznem-, százalékformátumok alkalmazása  

 Számítási műveletek adatokkal, képletek 

szerkesztése  

 Cellahivatkozások használata  

 Függvények használata, paraméterezése  

 Hétköznapi problémák megoldása 

táblázatkezelővel. Statisztikai függvények, 

feltételtől függő számítások, adatok keresése  

 Más tantárgyakban felmerülő problémák 

megoldása a táblázatkezelő program segítségével  

 Diagram létrehozása, szerkesztése 

 Fogalmak  cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, 

munkafüzet, szöveg, szám- és logikai típus, 

számformátumok, dátum- és időformátum, 

százalékformátum, pénznemformátum; relatív, 

vegyes és abszolút cellahivatkozás; saját képlet 

szerkesztése, függvények használata, függvény 

paraméterezése, függvények egymásba ágyazása, 

diagram létrehozása, diagramtípusok, diagram-

összetevők 

 Tevékenységek  Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz 

kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése 

különböző forrásokból  

 Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése 

táblázatkezelő alkalmazással  
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 A problémának megfelelő adattípusok, 

adatformátumok, képletek, függvények 

alkalmazása egy elterjedt táblázatkezelő 

programban  

 Adott feladat különböző megoldási 

lehetőségeinek közös elemzése  

 Egy feladat megoldásának kipróbálása többféle 

táblázatkezelő programban és online felületen  

 Egy-egy  adatsorból  többféle  diagram 

 készítése,  az adatok megtévesztő 

ábrázolásának felismerése  

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az 

adatok feldolgozása táblázatkezelő program 

segítségével és következtetések levonása az 

eredményekből 
 
 

 Tematikus 

egység: 

témakör 

 Adatbázis-kezelés  Órakeret 

 16 óra 

 Tanulási 

eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel, 

azokból egyedi és összesített adatokat nyer ki.  
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait;  

 az adatbázisban interaktív módon keres, rendez 

és szűr. 

 Fejlesztési 

feladatok 

ismeretek 

 Adatok táblázatos elrendezése  

 Adatok bevitele, javítása, másolása, 

 Szám, szöveg, logikai típusok. Dátum- és idő-, 

pénznem-, százalékformátumok alkalmazása  

 Számítási műveletek adatokkal, képletek 

szerkesztése  

 Cellahivatkozások használata  

 Függvények használata, paraméterezése  

 Hétköznapi problémák megoldása 

adatbáziskezelővel. Statisztikai függvények, 

feltételtől függő számítások, adatok keresése  

 Más tantárgyakban felmerülő problémák 

megoldása a adatbáziskezelő program 

segítségével  
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 Űrlap, lekérdezés 

 Fogalmak  adatbázis, adattábla, sor, rekord, oszlop, mező, 

adattípus, lekérdezés, jelentés; adattípusok: 

szöveg, szám, dátum, idő, logikai; szűrés, szűrési 

feltétel, logikai műveletek; hozzáférési 

jogosultság 

 Tevékenységek  Adatok lekérdezése, szűrése és nyomtatása 

közérdekű adatbázisokból, például 

menetrendekből, kulturális műsorokból, védett 

természeti értékekből  

 A hozzáférési jogosultságok elemzése az 

adatbázisokban, például az iskolai elektronikus 

naplóban, digitális könyvtárban, online 

enciklopédiában  

 Az adatbázisokra épülő online szolgáltatások, 

például az e-kereskedelem lehetőségeinek 

kipróbálása, vita azok biztonságos használatának 

lehetőségeiről  

 A biztonsági beállítások lehetőségeinek 

elemzése, azok hatása, majd vizsgálata a 

különböző közösségi médiumok mint online 

adatbázisok esetén  
 

 Tematikus 

egység: 

témakör 

 A digitális eszközök használata  Órakeret 

 8 óra 

 Tanulási 

eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és tudja használni a célszerűen választott 

informatikai eszközöket és a működtető 

szoftvereit, ismeri a felhasználási lehetőségeket;  

 követi a technológiai változásokat a digitális 

információforrások használatával;  

 céljainak megfelelően használja a mobileszközök 

és a számítógépek operációs rendszereit.  
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő 

egységeit, ezek fejlődésének főbb állomásait, 

tendenciáit;  

 tudatosan alakítja informatikai környezetét. 

Ismeri az ergonomikus informatikai környezet 

jellemzőit, figyelembe veszi a digitális eszközök 
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egészségkárosító hatásait, óvja maga és 

környezete egészségét;  

 használja az operációs rendszer 

segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet 

beállításait;  

 igénybe veszi az operációs rendszer és a 

számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;  

 használja az állományok tömörítését és a 

tömörített állományok kibontását;  

 tisztában van a digitális kártevők elleni 

védekezés lehetőségeivel;  

 önállóan használja az informatikai eszközöket, 

elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, elhárítja az 

egyszerűbb felhasználói hibákat. 

 Fejlesztési 

feladatok 

ismeretek 

 Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt 

hatásai; a károsító hatások csökkentése  

 Az informatikai eszközök működési elveinek 

megismerése  

 A digitális eszközök főbb egységei  

 Az informatikai eszközök, mobileszközök 

operációs rendszerei  

 Operációs rendszer segédprogramjai  

 Állomány- és mappatömörítés  

 Digitális kártevők elleni védekezés  

 Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a 

felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; 

etikus információkezelés  

 Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a 

csoportmunkában  

 Állományok kezelése és megosztása a felhőben  

 Fogalmak  ergonómia, periféria, kommunikációs eszközök; 

lokális, illetve hálózati fájl- és mappaműveletek; 

tömörítés, digitális kártevők és védekezés 

ellenük, mobileszközök operációs rendszere, 

felhőszolgáltatások, szinkronizálás, etikus 

információkezelés 

 Tevékenységek  Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök 

kiválasztása, ergonomikus munkakörnyezet 

kialakítása mind szoftveres, mind hardveres 

szempontból  
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 A digitális eszközök biztonságos használatához 

szükséges lépések megtétele, az eszköz 

szoftveres karbantartása, vírusvédelme  

 Az együttműködéshez szükséges állományok 

megosztása számítógépes hálózat segítségével 
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3.2.7 Testnevelés 
 
9. évfolyam 
 
Heti 4 órás változat 
 
A testnevelés és egészségfejlesztés műveltségterület szakképző iskolai kerettanterve 
társadalmilag elvárt, alkalmazható ismereteket, képességeket és készségeket foglal 
magába. Tartalmazza a Nat-nak a tanulásról és a tanulásszervezésről kialakított 
felfogását, figyelembe veszi az iskolatípus sajátosságait és a munkaerő-piaci 
kompetenciákat. Megalapozza a tanulók műveltségterületi tudását, motivációit, 
hozzáállását a szakmatanuláshoz szükséges fizikum fenntartásához, az egész életen át 
tartó testmozgáshoz, sportoláshoz, egészséges életvitelhez. 
Cél az önálló felelősségvállalás, a munkavállalásra alkalmasság, a munkabírás fejlesztési 
útjának kialakítása. További cél a saját, előnyben részesített rekreációs terület 
kiválasztása, és az azzal kapcsolatos tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A 
műveltségterület ebben az életszakaszban közvetíti a civilizációs betegségek elleni 
küzdelem lehetőségét, módjait is. 
A diák alapvetően képessé válik a megszerzett kompetenciák birtokában tudása 
továbbfejlesztésére, megteremtve az esélyt arra, hogy élete során az elvárt 
teljesítményt az ahhoz megfelelő mentális és fizikai állapotban érje el. A kerettantervben 
megjelenő mozgásos és elméleti tartalmak sikeres felhasználása érdekében hangsúlyos 
a tanuló alkalmazkodóképessége a változó körülményekhez. A különböző testgyakorlási 
formák hozzájárulnak az általános értékteremtéshez, a közös és az egyéni érdekek 
képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és aktuális motivációs tényezőit. 
Az elvárt célállapotban a szakképző iskolai tanulmányait befejező fiatal képes az iskolai 
testnevelésben tanult testgyakorlati ágak technikájának bemutatására, a testi 
képességekhez, az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek felhasználására, az 
egyéni és társas sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek alkalmazására. 
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű 
motoros tanulást. Az egységesség és differenciálás elvét a legfőbb értékek közé sorolja 
az általa vezérelt gyakorlatok során. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros 
tanulás hatékonyságát, és egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb területén bekövetkező 
fejlesztés, hiánypótlás hatásfokát is. A differenciálás alappillérei a különböző tanulói 
képességek, adottságok, a számtalan általános iskolában megszerzett egyenetlen tudás, 
a heterogén motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó más-más egyéni célok. 
A szakképző iskolai tanulmányok befejeztével előtérbe lép a saját életút iránti 
felelősségvállalás. A tanulók ismerik és értik a mozgás szükségességét, a testi képességek 
és a mozgásműveltség fejlesztésének egyes módozatait, a testi és a lelki egészség 
megőrzésére vonatkozó legfontosabb információkat, lehetőségeket. Tudatában vannak 
annak, hogy életvitelüket számos minta alapján, saját döntéseik sorozataként alakítják 
ki, amely döntések hatással vannak testi és lelki egészségükre, a társas életben betöltött 
szerepeikre. Képesek bizonyos értékkonfliktusok felismerésére, felelősségre ébrednek 
abban, hogy saját sportos, egészséges életvitelükkel mutathatnak példát családjuknak, 
társas környezetüknek, eközben tekintettel kell lenniük tárgyi környezetükre, a 
fenntarthatóság kritériumaira. 
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A társas környezetben végbement tanulási folyamatok eredményeképp az önmagukról 
alkotott képet képesek elfogadni. Különbséget tudnak tenni az ideális és a reális énkép 
között, tisztában vannak azzal, hogyan befolyásolhatja a társas környezet az önmagukról 
alkotott képet, a reális önismeretet. 
A közösen megélt közösségi és minőségi sportélmény, a kulturált szurkolás nyújtotta 
katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a hazafiasság. Az érdeklődés felkeltése 
eredményeképpen megismerik a nemzeti büszkeség érzését, megneveznek és 
felismernek, példaképül választanak magyar sportolókat. 
A szakképző iskolában közvetlen célként jelennek meg a munkavállalói szerepekhez 
elengedhetetlen kompetenciák. Az iskolatípus a tudás szükséges tényezőit és 
összetevőit a tartalommal összekapcsolt képességfejlesztés elvének szem előtt 
tartásával szilárdítja meg. Az alapvető, egészséggel, fizikai állapottal és önismerettel 
kapcsolatos értékek elsajátítása is gyakorlatorientált. A tanulmányok vége felé már a 
munkabírás, munkaerő megőrzésére való felelős felkészülés történik egyre 
tudatosabban. 
A tudatosság alapja az érthetőséget, az interakciókat elősegítő, biztosító kommunikációs 
kompetenciák. A világos beszéd és a segítőkész hozzáállás minden tanulót képessé tesz 
egyszerű interakcióra. Az érthetőség célja, hogy a tanulók képesek legyenek 
gondolkodni saját egészségi állapotukról, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok 
hatásait, elkerülésük módját. Mindezek mellett kielégítő módon kommunikáljanak ők is, 
és saját véleményüket fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban a társaknak 
nyújtott segítségadás során. Legyenek képesek és nyitottak arra, hogy szükség esetén 
tanácsot, információt, támogatást kérjenek. 
A sikeres társas részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési és játékszabályok, 
valamint az általánosan elfogadott magatartás megértése, ezáltal fejlődnek a személyes 
és társas kapcsolati kompetenciák. E kompetenciák alapját az képezi, hogy a tanulók 
legyenek képesek megfogalmazni véleményüket a közösséget érintő kérdésekben, 
meghallgatni és elfogadni mások érvelését. Legyenek képesek a játékban, sportjátékban, 
egyéb mozgásformák feladataiban együttműködni társaikkal, osszák meg a 
feladatmegoldást segítő információkat. 
A fentieken kívül az egyénnek tudnia kell kezelni és megosztani másokkal a stressz 
érzését és a frusztrációt, kimutatni az együttérzését. Különbséget kell tennie a 
személyes, a társas és a szakmai információk, szempontok között. 
A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődnek a munkavállalói, innovációs és 
vállalkozói kompetenciák, miszerint egyénileg és csapatban is képesek a személyek 
dolgozni, a közös feladatok, tevékenységekhez kapcsolódó problémák megoldása során 
az egyes munkafázisokat megtervezik. A tapasztalatszerzés által az egyén a kockázatokat 
képes jobban felmérni és adott esetben vállalni is tudja azokat. 
Az ápolt és igényes megjelenés, a rendezett mozgásminőség és mozgáskivitelezés 
segítségével fejlődnek a kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális 
tudatosság kompetenciái. 
A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken, 
bajnokságokon, a diáksport-egyesületekben és a versenysport színterein valósul meg. A 
műveltségterületi tehetséggondozás fő feladata a támogató légkör biztosítása az 
intézményen belül, és a kapcsolatban álló partnereken keresztül is. Az egyénre szabott 
fejlesztési eljárások a tanuló szükségleteinek, képességeinek, teljesítményének 
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megfelelően – mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás keretében – 
eredményezhetik más tanulási utak, gyakorlási, edzési folyamatok kijelölését. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Sportjátékok 
Órakeret 
32 óra 

Előzetes tudás 

Feltehetően hiányos technikai és taktikai, elméleti és 
gyakorlati tudás. 
Határozott tanári irányítással változó minőségű és aktivitású 
részvétel az előkészítő játékokban, gyakorlásban. 
Csapatjátékos tulajdonságokról kevés tapasztalat, egyenetlen 
motivációs szint a sportjátékokban történő alkalmazásra. 
Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások 
esetén a gondolatok, vélemények szóban történő kifejezése 
változó – alkalmanként agresszív, helyreigazítást igénylő – 
kommunikációs formákban. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 
Az ismételt játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, 
taktikai és szabályismeret megszilárdítása, bővítése, 
hiánypótlás. 
A sportjátékok végzéséhez szükséges ismeretek, képességek 
megerősítése. 
Új játékszituációk, játékfeladatok megoldása a szabálykövetés 
állandóan ismételt megerősítése mellett. Agressziómentes 
test-test elleni játék és kommunikáció. 
Igényességre törekvés erősítése a felszereltségben, a 
testkultúrához tartozó higiéniában és a gyakorlási környezet 
személyi és tárgyi rendezettségében. 

 
Ismeretek/fejlesztési követelmények  
 

. 
Kiemelt tartalom: Az 5–8. osztályban tanult, a játékhoz szükséges lényeges technikai és 
taktikai elemek végrehajtása csökkenő hibaszázalékkal. A különböző szintű tudás, 
motiváció egységesítése. 
 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és testnevelési játékok 
Az 5–8. osztályban tanult, labda nélkül végzett mozgások gyakorlási hatékonyságának 
növelése, játékban való egyre eredményesebb használata. A technikai jellegű 
alapmozgások variációi változó irányokban, sebességnöveléssel. 
A helyezkedés, helyzetfelismerés fejlesztése a labdáért való harcban. Labdás 
ügyességfejlesztés nagy ismétlésszámmal. 
A helyben választott sportjátékok technikáinak gyakorlása testnevelési játékokban, 
fogójátékok labdával, labdaszerző és labdavédő játékok, egyéb célirányos játékvariációk. 
A mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret stb.). 
Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – tanári irányítással 
Egy állandó bemelegítési modell ismételt és tudatos gyakorlása, és az önálló 
bemelegítésre való felkészülés. Egyes bemelegítési részfeladatok önálló végzése. 
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Kosárlabdázás 
Technikai elemek gyakorlása 
Megállás, sarkazás labdavezetésből, önpasszból, meghatározott helyen és időben is, 
csellel is. Fektetett dobás egy leütéssel, labdavezetésből mindkét oldalon, közeli és 
közép-távoli dobás helyből, félaktív és aktív védővel szemben is. 
Taktikai elemek 
Emberfogás. Labdavezető és labda nélküli játékos védése, a feladattartás minőségének 
javítása. Szabálykövető feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedobás, 
jelzés szabálytalanság elkövetése esetén). 
Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék, teljes létszámú játék, 
félpályán és egészpályán feladatokkal. Ötletjáték támadásban. 
 
Kézilabda 
Technikai elemek végrehajtása növekvő biztonsággal 
Gyorsfutások közben a társ futómozgásának követése. Térnyerésre törekvés 
indulócselekkel mindkét irányba. A kapus mozgástechnikája. 
Labdakezelési gyakorlatok 2-3-as csoportokban, egy-két kézzel. Átadások talajról és 
felugrásból cselezés után. Indulócsel, átadócsel, lövőcsel. Kapura lövések: kilépéssel; 3 
lépés után; felugrásból; különböző lendületszerzés után; félaktív és aktív védővel 
szemben, bedőléssel. 
Taktikai elemek gyakoribb együttműködéssel és eredményességgel, különös tekintettel 
a test-test elleni játék sportszerű gyakorlására 
Kitámadás, halászás, szerelés. Támadás befejezések lerohanásból, rendezetlen védelem 
elleni játékból. Beállós játék. 
Ütközés talajon és levegőben. Ötletjáték. 
 
Röplabda 
Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó pontossággal 
Kosárérintés előre-hátra, alacsony és középmagasra elpattanó labdával. Fokozódó 
sebességgel érkező labdával alkarérintések váltakozó irányba és magasságra. Az alsó 
egyenes nyitás végrehajtása a hálótól (zsinórtól) növekvő távolságra és különböző 
nagyságú célterületre, az alapvonal különböző pontjairól. 
A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, társtól dobott vagy falra 
feljátszott labdával. 
Taktikai gyakorlatok 
Helyezkedés támadásban. 
 2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal, védelem nélkül, változatos 
támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés stb. szempontjából). 
 
Minden tanult sportjátékra vonatkoztatva: 
Hiánypótlás. Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok 
alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal, érthető, erős és határozott tanári 
kontrollal az osztályszintű gyakorlások és mérkőzések során. 
Játékszituációk előidézése egy-egy szabály nagy ismétlésszámú gyakorlására, a 
játékszituáció megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság korrekciója 
érdekében. 
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Játék egyszerűsített és igen kis lépésekben bővülő szabályokkal. 
Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása, önálló játék csak erős 
tanári megfigyelő kontroll esetén. 
Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, egyszerűsített játékvezetésben. Néhány 
nonverbális jel alkalmazása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Játéktípusok, szabályok működtetése. 
Taktikai beszélgetések egyszerű magyarázattal kísérve a játékszervezés során. 
Az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi kitörések visszafogása. 
A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadása, mint a tevékenység 
természetes velejárója. 
Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének elfogadása. 
A specifikus sportjáték-tudás elsajátításához szükséges motoros képességek és néhány 
fejlesztési módszer ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Játékrendszer, aktív védő, test-test elleni játék, taktika, támadási 
rend, védelmi rend, befutás, eséstompítás, bevetődéses lövés, 
sportág-specifikus bemelegítés, taktikai megoldás, támadási 
stratégia, védekezési stratégia.  

 

Tematikai 
egység/ 
Fejlesztési cél 

Torna jellegű feladatok  
Órakeret 
26 óra 

Előzetes 
tudás 

Tanári kontrollal és segítségadással balesetmentes gyakorlás. 
Az alapvető torna-, RG-mozgáselemek gyakorlásában hiányok, 
változóan rendezett és begyakorlott cselekvésbiztonság. 
Az aerobik lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások terén vegyes 
tudásszint. 
A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak bizonytalan 
segítségadás. Kezdetleges szabályismeret.  

A tematikai 
egység 
nevelési-
fejlesztési 
céljai 

Az iskolai torna jellegű feladatok, ritmusos-zenés mozgásformák 
során a reális énkép további alakítása. 
Tartós és koncentrált előkészítés és rávezetés a balesetmentes 
gyakorlásra. 
A gyakorlás során a pontos segítségadás felelősségének 
megértése, lazább tanári kontrollal a segítség adása és elfogadása. 
Differenciáltan önálló részvétel motiválása a gimnasztika, torna, 
esztétikai sportok mozgásrendszerén belül. 
Az esztétikus mozgás, a feszes, rendezett testmozgás további 
javítása. A test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésében, 
valamint a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjában a 
hiányosságok feltérképezése, törekvés a felszámolásukra. 
Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai 
élvonaláról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
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Gimnasztika 
Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése 
Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Ellenvonulások járásban és 
futásban. Ritmus-, tempóváltoztatás, rendgyakorlatok zene nélkül, ritmuskeltéssel és 
zenére is. 
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok gyakorlása 
4–8 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, 
a lábboltozat izomzatának optimális és tudatosan pontos működtetésével. 
Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint (nyújtó, erősítő, 
ernyesztő-lazító) arányosan, minden testrész mozgásaira kiterjedően. 
Változatok a mozgásütem változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás változtatásával, 
a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda – alkalmazásával. 
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlás 
Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. Aerob állóképesség-
fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére a 
statikus helyzetek időtartamának növelése. Mászások, függeszkedések hiánypótlása, a 
testalkat szerint differenciált követelmény, az 1–8. osztályban elért egyéni szint 
fejlődését követő rendszeres kontrollal. 
 

Torna – iskolai sporttorna 
 Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, mozgásalkalmazó, 
átállító és mozgástanuló jelleggel. Az 1–8. osztályos (általában nagyon egyenetlen) tudás 
ismeretében, ismétlő variációkban gazdag mozgásanyag tanulása, gyakorlása 
egységesen és differenciáltan a mozgásbiztonság fejlesztésére. 
Akrobatikus gyakorlatok – Talajtorna 
Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, mérlegek kéztámasszal, 
mérlegállások, spárgák, hidak. 
Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző irányokban és 
variációkban, kézenátfordulás oldalt, vetődések, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, 
felállások, egységesen az alapformában és differenciáltan a variációkban. Az esztétikus 
és harmonikus előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc 
kidolgozása). Tarkóbillenés, fejenátfordulás és kézállás-variációk differenciált tanítása. 
Az egyéni optimum differenciált megjelenítése az elemkapcsolatokban. 
Szertorna 
 Egységesen az alapformában, differenciáltan a társak és/vagy tanár közreműködésével, 
esetenként önálló gyakorlással is. 
 

Szertorna fiúk számára 
 
Gyűrűn gyakorlás – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső függőmérleg, 
alaplendület, lendületvétel, homorított leugrás. 
 
Korlát és nyújtó hiányában kápásló alapgyakorlatok kiegészítő mozgásformaként. 
 
Szertorna lányok számára 
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Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, 
guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, hasonfekvésből emelés 
fekvőtámaszba, fordulatok állásban. Lábtartás-cserék, felugrás egy láb átlendítéssel, 
homorított leugrás.  
 
Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 
Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata figyelembevételével. Az 5–
8. osztályban tanultak továbbfejlesztése, az első ív növelése. 
Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarulatok, bukfencek, guggoló 
átugrások, terpeszátugrások. 
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy mozgássor megtanulása. 
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése növekvő tanulói 
önállósággal. A segítségadás néhány technikája, felelős külső kontrollal – a hibajavítás 
beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

Ritmikus gimnasztika lányok számára 
Az 5–6. osztályokban megfogalmazott követelmények mozgásanyagának ismétlése, 
gyakorlása. Az esztétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját megalapozó 
kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások. 
Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok átállító és mozgástanuló jelleggel, különös 
tekintettel a testtartásra. A ritmusérzék fejlesztése. 
Szabadgyakorlatok 
Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformáinak ismétlése, és új, összetett formák 
gyakorlása: 
lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és kilépő állások, támadó- 
és védőállások, lebegő- és mérlegállások, nyújtott és hajlított ülések, lebegő ülések, 
térdelések, térdelőmérlegek, fekvések, kéz- és lábtámaszok, ujj- és kartartások. 
Fő mozgások alapformáinak ismétlése, és új, összetett formák gyakorlása: 
testsúlyáthelyezések, egyensúlyhelyzetek. 
 
Labdagyakorlatok gyakorlása 
Fogások végzése, gurítások talajon, labdavezetések változatos vonalon a levegőben, 
átadások, leütések, dobások, elkapások, labdatartások (kézzel, lábbal, térddel) egyszerű 
szabadgyakorlati formák felhasználásával. 
Egyéb torna jellegű mozgásformák (választható) 
Táncos gyakorlatok(társastánc formátumok) 
 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Alapvető szakkifejezések és vezényszavak ismerete, alkalmazása a segítségadásban és a 
hibajavítás értelmezésében. 
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az ezzel kapcsolatos 
félelmek, szorongások, frusztrációk megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése 
és tudatos felvállalása. 
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának ismerete. A saját és 
a társ testi épsége iránti felelősségvállalás. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szaknyelvi kifejezés, tornaelem, vezényszó, RG-motívum, 
precizitás, elemkombináció, balesetmentes gyakorlás, felelősség 
a segítségadásban, hibajavítás. 

 

Tematikai 
egység/ 
Fejlesztési 
cél 

Atlétika jellegű 
feladatok 

Órakeret 22 óra 

Előzetes 
tudás 

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás kar- és 
lábmunkája. A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási 
tapasztalat. 
Távolugrás guggoló és magasugrás átlépő technikája. 
Kislabdahajítás nekifutással, 3 lépéses technikával. 
Lökőmozdulat oldalfelállásból. 

A tematikai 
egység 
nevelési-
fejlesztési 
céljai 

Az atlétika versenyszámainak eredményes tanulását és a 
teljesítmények javulását megalapozó motoros képességekben 
mérhető további fejlődés elérése – a más sportágakban történő 
alkalmazhatóság érdekében is. 
Jártasság kialakítása a továbbfejlesztett szakági technikákban, az 
adott feladat, versenyszám a mozgásmintára emlékeztető 
bemutatása. 
A futás, a kocogás élettani jelentőségének elfogadása, az állandó 
gyakorlás szükségességének megértése. 
Az érdeklődés cselekvésekben történő kinyilvánítása az atlétikai 
mozgások, valamint a sportolás és a rendszeres testedzés iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Futások, rajtok 
A képességfejlesztés gyakorlatai 
Az 5–8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben, pontosabban. 
Tartós állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása. 
A sportági technika gyakorlása 
A rövid, közép- és hosszútávok közötti futótechnika megkülönböztetése. Futások 30–
60 méteren. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a rövid sprintszámokban.  
A váltófutás alsó botátadási technikájának és az átadás szabályainak gyakorlása. 
A tartós futás technikájának kontrollja, a tartós futás optimális egyéni sebességéről 
tapasztalatszerzés, a távnak megfelelő egyéni iram kialakításának próbái. 
 
Ugrások, szökdelések 
A képességfejlesztés gyakorlatai 
Az 5–8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, koordináltabban, 
nagyobb kiterjedéssel, erővel. 
 
A sportági technika gyakorlása 
Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 
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Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának összehangolása. A 
guggoló távolugró technika végrehajtása, aktív térdlendítéssel. Az egyéni nekifutás 
próbái nagyobb elugró terület kijelölése mellett. 
Magasugrás átlépő és flopp technikával, ugrások versenyszerű magasságra törekvés 
nélkül. Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses köríven történő nekifutással, 
ugráspróbák az egyéni testalkat figyelembevételével 
 
Dobások: kislabda- súlylökés-diszkoszvetés 
A képességfejlesztés gyakorlatai 
Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és két kézzel, 
különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés kézisúlyzókkal, súlyzókkal (helyi 
felszereltség esetén erőgépekkel). 
A sportági technika gyakorlása 
Célba és távolságra dobások hajító, lökőmozdulattal. 
Hajítás nekifutással, ötlépéses dobóritmusban. A lekészítés technikájának és a 
beszökkenés szerepének ismerete. 
Szabályos lökés végrehajtása oldal felállásból súlygolyóval vagy medicinlabdával. 
 
Játékok és versenyek 
Rajtversenyek, sprintversenyek. Egyéb testnevelési játékok futófeladatokkal, 
ugrásokkal és szökdelésekkel. 
Célbadobó versenyek. Dobóiskolai versengések. 
 
Atlétikai bemelegítési modellek gyakorlása a futások, ugrások, dobások végzése előtt. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A futóversenyek, a váltóbotátadás szabályainak ismerete. 
Az állóképesség-fejlesztés egészségtani hatásainak ismerete. 
A nekifutás és elugrás összekötésének és optimális irányának ismerete távol- és 
magasugrásnál. 
Az ötlépéses nekifutás és a kidobás optimális összehangolásának ismerete. 
Az ugrások, dobások balesetvédelmi, biztonsági rendjének ismerete. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Reakcióidő, mozdulat- és 
mozgásgyorsaság; lépéshossz, 
irambeosztás, pihenőidő; ugróláb, 
lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális 
sebesség; ötlépéses ritmus, kidobási 
irány, atlétikai bemelegítés. 

 

Tematikai 
egység/ 
Fejlesztési 
cél 

Alternatív és szabadidős 
mozgásrendszerek 

Órakeret 18 óra 
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Előzetes 
tudás 

Vegyes és hiányos mozgástapasztalat szabadidős 
mozgásrendszerekben. 
Néhány, tantervekben ritkán szereplő, szokatlan sportmozgás 
felismerése. 
A természetben űzhető sportok legfontosabb hatása az 
egészségre. 
Néhány alternatív sport balesetvédelmi és biztonsági szabályáról 
ismeret. 

A tematikai 
egység 
nevelési-
fejlesztési 
céljai 

A helyi tárgyi feltételek szerint választott sportági mozgással 
edzéshatás és élményszerzés elérése. 
A szervezet ellenállásának növelése szabadtéren, különböző 
évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, játékkal, 
tanári kontroll mellett. 
Az élményszerű játékkal és a játéktudás alakításával felkészítés a 
későbbi, önszerveződő rekreációs sporttevékenység űzésére.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A helyi tárgyi adottságok és lehetőségek alapján (feladatok és játékok havon és jégen; 
siklások, gördülések, gurulások, gurítások különféle eszközökkel; hálót igénylő és háló 
nélküli labdás sportok, játékok; labdás játékok különféle labdákkal; falmászás; íjászat, 
lovaglás, karate, úszás, egyéb szabadidős mozgásos, táncos tevékenységek) lehetséges 
sport, vagy/és az évszaknak megfelelő és a helyi személyi és tárgyi körülményekhez, 
feltételekhez igazodó egyéb alternatív, szabadidős, táncos mozgásforma. Az egyén 
által előnyben részesíthető, élethossziglan űzhető sportok ismereteinek, 
alternatíváinak bővítése. 
Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés (példák) 
A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 
Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 
Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, speciális, túra jellegű 
terhelések előtt és alatt. 
 FLOORBALL-teremhoki     Gördeszka 
Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások megismerése. Az adott 
sportmozgás lehetőségekhez képest minél sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, 
élményszerű gyakorlása. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A fair play szellemének és a személyes biztonságnak a szem előtt tartása minden 
mozgásos tevékenységben. A rekreációs tevékenységek jelentőségének megértése. 
A sportban átélt élmények felhasználhatósága az élet más területén, a saját és a 
környezet javára történő fordítása. 
Információk átadása, mások tanítása, a megélt élmények, pl. tábori és 
játéktapasztalatok átadása. 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Kooperáció, 
önkéntesség, 
szabálykövető 
magatartás, 
segítségadás, 
környezettudatosság, 
edzettség, fittség, 
bátorság-vakmerőség, 
közlekedési szabály.  

Tematikai 
egység/ 
Fejlesztési 
cél 

Önvédelem és küzdősportok Órakeret 20 óra 

Előzetes 
tudás 

Heterogén tapasztalatok a küzdőjátékokról, test-test elleni 
küzdelmekről, az önvédelem néhány elfogadott és kevésbé javasolt 
eljárásairól. 
A grundbirkózás alapvető szabályai. 
A dzsúdóval kapcsolatos technikákról elemi ismeretek. 
Ismeretek az agresszióról, néhány tapasztalat fair és sportszerűtlen 
küzdelmekről. 

A tematikai 
egység 
nevelési-
fejlesztési 
céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, fair 
megoldásokban jártasság elérése. A nyers erőből, technika 
mellőzésével indított agresszív megoldások visszaszorítása, 
elkerülése, elutasítása. 
A grundbirkózás, dzsúdó küzdelmekben aktív részvétel. 
A küzdő típusú sportágak, játékok foglalkozásai során az önuralom 
erősítésére és a szabályok elfogadására szoktatás nyugodt, 
segítőkész tanári irányítás mellett. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel azonos testalkatú 
tanulókkal végeztetjük. Lányok esetében a tematikai egység várt eredményei 
minimumát szem előtt tartva, a grundbirkózás és a dzsúdó tartalom a 10. osztályban 
csökkenthető. Az óraszám 30%-a átcsoportosítható torna jellegű, ritmusos és zenés 
mozgásokra. 
 
Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez. 
Az 5–8. osztályos mozgásfeladatok variációinak ismétlése, gyakorlása, 
továbbfejlesztésük, hiánypótlás. Azon testi és pszichés képességek megerősítése, amik 
alkalmassá teszik a tanulót a gyakorlatok pontos, türelmes, átgondolt végrehajtására. 
Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő gyakorlatok, esések-
zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és élettani szabályok betartása. 
Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül, társakkal vagy önállóan. 
 
Önvédelem 
Alapvető önvédelmi technikákat – szabadulások egykezes, kétkezes lefogásból, mellső, 
hátsó egykezes és kétkezes átkarolásból, szabadulások fojtásfogásból – elsajátító 
gyakorlatok változó körülmények között. A gyakorlatok tanulása saját képességek 
figyelembevétele mellett történik. 
 
Grundbirkózás 
A 7–8. osztályos kerettantervben felsoroltak (emelések és védésük, mellső, hátsó és 
oldalemelések különböző fogásokkal, derékfogásból, hónaljfogásból, karlezárással, 
karfelütéssel stb.), valamint kitolások, kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása, 
cselekvésbiztos végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok megismerése, megoldása. 
Az egyensúlyhelyzetek és azok elvesztésének tudatos kihasználása, mögékerülések. 
Grundbirkózás szabályai, küzdelmek azonos súlyú partnerekkel. 
 
Dzsúdó 
Ismétlés a 7–8. osztályban felsoroltak szerint, fokozódó erőkifejtéssel és bővülő 
szabályismerettel, önfegyelemmel. 
Technikák: alapfogás. Egyensúlyvesztés irányai, a dobás részei. Félvállas gurulás előre 
és hátra technikájának elsajátítása talaj közeli helyzetből indulva, állásból történő 
végrehajtásig. 
Átmenet dobástechnikából leszorítás-technikába: nagy külső horogdobást követően 
rézsútos leszorítás, nagy csípődobást követően rézsútos leszorítás. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Erőszak-, agressziómentes küzdelmek jellemzői. 
A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 
A felmerülő vitákban a sportszerű magatartás értékként kezelése. 
Néhány tulajdonság felsorolása, amelyek a küzdésben szükségesek. 
A sportszerűség megfogalmazásának képessége. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Páros és csapat küzdőjáték, önvédelmi technika, 
grundbirkózás-technika, dzsúdó-technika, önismeret, tisztelet, 
keleti kultúra, önfegyelem, agressziómentes küzdelem. 

 

Tematikai 
egység/ 
Fejlesztési 
cél 

Egészségkultúra és 
prevenció 

Órakeret 10 óra 

Előzetes 
tudás 

Légző-, testtartásjavító gyakorlatok, törzsizom-erősítő 
gyakorlatokról néhány ismeret. A prevenció értelmének 
körvonalazása. 
A bemelegítés szerepe és helye a foglalkozásokon. 
Baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség 
elkerülése. 
A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre. 
A fájdalmak tűrésének tapasztalata (oxigénadósság, savasodás). 

A tematikai 
egység 
nevelési-
fejlesztési 
céljai 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő aktív 
egészségtani – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozása. 
Az egészséges életvitel egészségmegőrző és fejlesztő 
szokásrendszerének egyszerű eljárásairól ismeretátadás. 
Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések ismert 
vagy vélt tudáskészletének összegzése, ismétlő alapozás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Bemelegítés 
Általános bemelegítő mozgássor (modell) gyakorlása (futás, hajlítások, nyújtások, 
lendítések stb.). Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 
 
Edzés, terhelés  
A labdajátékokban különösen igénybe vett izmok prevenciójának néhány gyakorlata. 
A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzus-érték mellett, és a pulzus 
idősoros mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső érték stb.). 
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fejlesztése, 
megőrzése érdekében – állandó gyakorlási anyag, egyéni gyakorlatok kijelölése a 
gyengeségek felszámolására. 
Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 
Köredzés változatos mintákkal, 4–6 feladattal. 
 
Motoros tesztek – központi előírás szerint. NETFIT TESZT 
A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése – 
összehasonlító idősoros adatrögzítés. 
Stressz- és feszültségoldó gyakorlatok. 
Az általános iskolai technikák használata, ismétlése, különös tekintettel az 
elmélyülésre alkalmas gyakorlási környezet állandó biztosítására. 
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló 
gyakorlatanyag – állandó gyakorlás a tanár és a társak kontrollja, hibajavítása mellett. 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A keringést fokozó természetes és speciális sportági mozgásformák jelentősége a 
bemelegítés szempontjából. A prevenció és stressz értelmezése. 
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok felismerése, 
helyes kivitelezése, a helytelen kijavítása. 
A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése. 
A serdülőkor specifikus feszültségeinek és érzelmi hullámzásainak felismerése, és a 
sport általi oldás elfogadása. 
A saját életmód iránti felelősségvállalás megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Prevenció, nyugalmi pulzus, 
munkapulzus, keringésfokozás, 
köredzés, ismétlésszám, 
testtömegindex, biomechanikailag 
helyes testtartás, stressz, pubertás, 
megküzdési stratégia, 
gerincvédelem. 

 

A fejlesztés 
várt 
eredményei 
az évfolyam 
végén 

Sportjátékok 
Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és 
egyéb játékfeladatok ismerete és aktív gyakorlása. 
A technikák és taktikai megoldások felhasználása a játékban, 
szabályszerű, sportszerű játék rugalmasan erősödő-csökkenő 
tanári kontroll mellett. 
A játékfolyamat, a taktikai megoldások egyszerű szóbeli 
megjelenítése, a fair és a csapatelkötelezett játék melletti 
állásfoglalás. 
Játékhelyzetek és játéktapasztalat által a társas kapcsolatok 
ápolása, a társakat elfogadó, bevonó, pozitív hozzáállás. 
A testi, lelki ápoltság, a személyközi kommunikáció és a tárgyi 
környezet igényességére jellemző paraméterek elfogadása. 
Torna jellegű feladatok 
A javító elemzések elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének 
javítása. 
Egyszerű elemkapcsolatok mozgásbiztos előadása, zenére is. 
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, verbális és 
nonverbális kommunikációs jelek ismerete. 
Fegyelmezett, rendezett, balesetveszélyt tudatosan kerülő 
gyakorlás. 
Atlétika jellegű feladatok 
Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes 
becslése, az egyéni optimum szerint a feladat pontos 
végrehajtása. Az állóképesség fejlesztése a kitartó futás által. 
Saját magához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 
Az odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gyakorlásában. 
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Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható 
cselekvésbiztonságú végrehajtása. 
Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek 
tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról. 
Feladatok megoldása alternatív sporteszközökkel. 
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és 
balesetvédelmi alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a 
gyakorlatban. 
Önvédelem és küzdősportok 
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös 
szabályok, biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos 
rituálé betartása. 
A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív 
magatartásformák feletti uralom. Eredményes és korrekt 
önvédelem és szabadulás a fogásból. 
Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete. 
Egészségkultúra és prevenció 
Bemelegítés a sporttevékenységre. 
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek értelmezése. 
A gerinc és az ízületek védelme legfontosabb szempontjainak 
ismerete. 
Stressz- és feszültségoldó gyakorlatok gyakorlatok fegyelmezett, 
elmélyült, mások gyakorlását nem zavaró végrehajtása. 
A felmérési paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, 
ezzel kapcsolatosan egy önfejlesztő cél megfogalmazása az 
egészség-edzettség érdekében. 
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros 
szenvedélyek leküzdésében, az érzelem- és a 
feszültségszabályozásban. 
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3.2.8 Osztályfőnöki 
tv 
Az Osztályközösség-építő program célja az, hogy segítsen az iskoláknak (és a 
pedagógusoknak) abban, hogy elősegítsék és felgyorsítsák a kilencedik évfolyamra 
beiratkozott, számos iskolából érkező, sok esetben alulszocializált, motiválatlan, 
ismerethiányokkal küszködő tanulók (osztály)közösségének kialakulását az iskolai 
előrehaladás és a tanulás sikeressége érdekében. A tananyag elvégzése lehetővé teszi, 
hogy az osztályfőnök a tanulók sokszor csak formális (az adminisztráció szempontjából 
ugyan nem nélkülözhető) megismerése helyett magukról a tanulókról és a tanulóktól 
kaphassanak komplexebb információkat, amelyek elősegíthetik az idő előtti 
iskolaelhagyás, a tanulási kudarcok magas arányának a csökkenését. 
A cél alapvetően az, hogy az osztályba járó tanulók idővel valódi közösséget alkossanak, 
mert ennek a kialakulása/kialakítása nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a 
tanulók iskolával és tanulással kapcsolatos kedvezőtlen attitűdjei megváltozzanak. Az 
órákon a legfontosabb cél a tanulók minél nagyobb arányú bevonása az osztály 
munkájába, és ezen belül a tanulói aktivitás erősítése, amely az egyik legfontosabb 
eszköz lehet a tanulási kudarcok leküzdésében. 
A program megtervezését az osztályban tanító pedagógusoknak együtt kell elvégezniük. 
Ez nemcsak azért fontos, mert a hagyományos tantárgyak helyett komplex 
műveltségterületekben és integrált tantárgyi tartalmakban zajlik a tananyag 
feldolgozása, hanem azért is, mert ebben tartalmi és szerkezeti szempontból is 
meghatározó szerepet kell kapnia ennek a programelemnek. 
A legfontosabb – és ez minden évfolyamra értendő – a tanulói személyiség komplex 
fejlesztése, amelynek középpontjában az iskola, a tanulás, a közösség elfogadása áll. 
Ezen belül a kiemelt célok és azok kapcsolódásai a Nat kiemelt fejlesztési területeihez az 
alábbi táblázatban olvashatók. 
(A táblázat célkitűzései minden évfolyamra egyaránt érvényesek, ezért évfolyamonként 
külön-külön már nem ismertetjük őket!) 
 

Az Osztályközösség-építés (OKÉ) 
programban fejlesztendő 
kompetenciák 

A NAT fejlesztési területeinek, nevelési 
céljainak elemei 

A) Kommunikációs kompetenciák  

A kommunikációs készség fejlesztése, 
amely olyan társadalmi érintkezési 
forma, amely nélkülözhetetlen az 
iskolai és az osztályközösség életében 
való aktív részvételhez. A fejlesztés 
hátterében az a törekvés húzódhat 
meg, hogy a tanuló a közösség 
tagjaival pozitív és eredményes 
interakciókat folytasson, amely 
csökkentheti és tompíthatja az iskolai 
konfliktusok számát, az agresszivitás 
mértékét.  

Médiatudatosságra nevelés. 
Nemzeti és európai azonosságtudat – 
egyetemes kultúra. 
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Beszédkészség, szóbeli szövegek 
megértése, alkotása 

 

Beszédkészség, szóbeli szövegek 
megértése, értelmezése és alkotása. 
Ennek a területnek a fejlesztése 
kiemelkedően fontos, hiszen 
közismert, hogy a tanulók egy része az 
általános iskolai tanulmányok 
befejezését követően sem rendelkezik 
az ún. kapunyitogató 
kompetenciákkal, azaz nem tud írni és 
olvasni megfelelő módon, így 
gyakorlatilag funkcionális 
analfabétának tekinthető. A megfelelő 
szintű beszéd(készség) hiánya 
lehetetlenné teszi a tanuló részvételét 
az osztályban történő, tanórákhoz 
kötött interakciós folyamatokban. 
Ennek a területnek egy másik 
komponense az olvasás, az írott 
szövegek megértése, és esetenként 
írott szövegek létrehozása, a 
szövegalkotás is. Az egyéni szintű 
fejlesztési programok tervezésének 
alapját éppen ezen kompetenciák 
hiányának regisztrálása képezi. A 
szaktárgyi szintű fejlesztési tervek 
számára e program kulcsfontosságú 
információkat nyújthat. 

Médiatudatosságra nevelés. 
Nemzeti és európai azonosságtudat – 
egyetemes kultúra. 

B) Szociális kompetenciák  

A szociális kompetenciák fejlesztése 
egyrészt a tanuló közösségben 
elfoglalt helyéről, az ott betöltött 
szerepéről szól, arról, hogy a program 
mit tehet a tanulói ön- és énkép pozitív 
irányú fejlesztésében. A fejlesztés két 
irányban indulhat, egyrészt erősítheti 
a tanulónak önmagáról, mint tanulóról 
alkotott önképét, ezen keresztül 
befolyásolhatja az iskolai (és az iskolán 
kívüli) tanulásról vallott elképzeléseit; 
másrészt módosíthatja a tanuló a 
közösségi emberről mint a közösség 
aktív tagjáról vallott nézeteit, 
elképzeléseit is. 

Erkölcsi nevelés, szolidaritás. 
Testi és lelki egészség. 
Aktív állampolgárságra, demokráciára, 
honvédelemre nevelés. 
Fenntarthatóságra – 
környezettudatosságra nevelés. 
Önismeret, társas kapcsolati kultúra. 
A hátránnyal élők segítése, az 
önkéntesség elvének elfogadása. 
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C) Tanulással összefüggő 
kompetenciák 

 

A tanulással kapcsolatos 
kompetenciák részben a konkrét 
iskolai tanuláshoz kapcsolható és ott 
nélkülözhetetlen tényezők 
fejlesztésére helyezik a hangsúlyt (pl. a 
tanuláshoz szükséges források 
keresése és használata /könyvtár, 
internet), illetve különféle tanulási 
módszerek elsajátítására. Ezen a 
területen a különféle 
műveltségterületek szoros 
együttműködését kell megvalósítani. 
Másrészt fontos annak a 
felismertetése is, hogy a folyamatos 
tanulás a modern világban az egyik 
legfontosabb és nem megkerülhető 
társadalmi integrációs tényező, 
amelynek elmaradása 
dezintegrálódást, elszegényedést, 
kirekesztettséget eredményezhet. 

A tanulás tanítása. 
Önismeret, társas kapcsolati kultúra. 

D) Alapvető életpálya- és 
karrierépítési, valamint a 
munkavégzéshez kapcsolható 
kompetenciák 

 

Az életpálya- és karrierépítéshez 
szükséges kompetenciák fejlesztése 
elsősorban az iskolai éveket követő 
időszak folyamatainak megértését és 
azok tervezését segítheti elő (munka 
és magánélet, döntéshozatal az életút 
meghatározó pontjain stb.). Ennek 
első állomását azonban a jelen képezi, 
azok az iskolai évek, ahol a tanulók a 
választott szakma alapjait 
elsajátíthatják. Ennél az elemnél 
különösen fontos a közismereti és 
szakmai tárgyakat tanítók 
együttműködése, mert nem kerülhető 
meg a fejlesztés során az, hogy a 
tanulók már az iskolai évek alatt a 
munkavégzéshez szükséges 
kompetenciákkal is 
megismerkedjenek. Ehhez – mint az 
eltérő területeken zajló 

Pályaorientáció, munkára nevelés. 
Gazdasági nevelés. 
Családi életre nevelés. 
Önismeret, társas kapcsolati kultúra. 
Fenntarthatóságra – 
környezettudatosságra nevelés. 
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„diákmunkához” – nyújthat jelentős 
támogatást a köz- és szakismereti, 
valamint a szakmatanuláshoz 
kapcsolódó gyakorlati tantárgyak 
együttese. 

 
Az egyes kompetenciaterületek fejlesztése a tantárgyak és a tananyag sajátos 
elrendezése következtében minden évfolyamon elvégzendő feladat. 
 
9. évfolyam 
 
évi 36 óra  
 
A 9. évfolyamon az Osztályközösség-építő programban a fejlesztés hangsúlyai a 
tanulással és az iskolával kapcsolatos motivációs bázis erősítésére, az iskolai és 
osztályközösségben történő beilleszkedés segítésére, a tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciák megerősítésére. 
 

Tematikai 
egység/ 
Fejlesztési cél 

Én és az iskola 

Órak
eret 
8 
óra 

Előzetes tudás 
Az általános iskolai tudás felhasználható elemei (írás, olvasás, 
számolás, szövegértés). 

A komplex 
műveltség-
területhez 
kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

 
A tanulás és az iskola fontosságának tisztázása az egyéni életút 
szempontjából. 
Az iskolának mint a tudás egyik hordozójának elfogadtatása.  
Az önismeret fejlesztése. 
A tanuló helyének feltérképezése a családban, az iskolában és 
egyéb közösségekben. 
Az „énismeret” forrásainak és az „énképet” alakító tényezők 
szerepének erősítése. 
A tanulás tanulása: alapvető tanulási technikák megismertetése, 
gyakoroltatása és/vagy fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 
pontok 

Az iskola társadalmi és kulturális szerepének, fontosságának 
felismerése. 
A tanulással kapcsolatos technikák és módszerek 
fontosságának felismerése a tanulás hatékonysága és 
eredményessége érdekében. 
A tanuló önmagáról alkotott képe (tanulói önkép) és az 
önmagáról közvetített képe közötti különbség jelentőségének 
tudatosulása. 
Alapvető tanulási technikák megismerése, gyakorlása. 

Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: 
szövegértés. 
 
Matematika: 
grafikonok 
értelmezése. 
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Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Egyén, közösség, társadalom, iskola, tanulási technika. 

 

Tematikai 
egység/ 
Fejlesztési cél 

Család és iskola – fiúk és lányok/nők és férfiak az 
iskolában és a társadalomban 

Órak
eret 
12 
óra 

Előzetes tudás 
Általános iskolai tanulmányok és egyéni (tanulási) tapasztalatok 
felhasználható elemei. 

A komplex 
műveltség-
területhez 
kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

A családi hagyományok ereje és szerepének feltárása.  
A történelmi/társadalmi és családi példák hatásai egyének és 
közösségek életére. 
Közösségek kapcsolati háló(zata)inak megismerése. 
Egyéni és csoportos konfliktusok okainak feltárása. 
Válságkezelő stratégiák megismerése és lehetséges hatásaik 
felmérése. 
Az ünnepek szerepének és jelentőségének bemutatása a család 
és a társadalom életében. 
Költségvetés-tervezés – családi szinten; a „fontos” és „nem 
fontos” dolgok megkülönböztetése. 
A tudatos vásárlói attitűd megalapozása. 
Reklámkezelési stratégiák megismerése, mérlegelő gondolkodás 
erősítése. 
A munka világára vonatkozó alapfogalmak megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 
pontok 

A családi hagyományok szerepének és fontosságának 
felismerése, a család múltjának és az ott keletkezett 
értékeknek az ismerete. 
A fontosabb ünnepek tartalmi elemeinek ismerete a család és 
a társadalom szempontjából. 
A történelmi példaképek mintaadó szerepének felismerése az 
egyén és a társadalom szempontjából konkrét példák alapján. 
Az egyéni és közösségi kapcsolatok szintjeinek és típusainak 
ismerete. 
Az alapvető konfliktuskezelő technikák megismerése. 
A családi szintű pénzügyi tervezés alapjainak ismerete és a 
tudatos vásárlói szemlélet elsajátítása – mi fontos és mi nem? 
Foglalkoztatottak és munkanélküliek; munkajövedelmek és a 
segélyek világa – alapvető ismeretek elsajátítása, 
információkeresés. 

Társadalomisme
ret: 
egyének és 
közösségek 
szerepe a 
történelemben. 
 
Kommunikáció –  
magyar nyelv és 
irodalom: 
konfliktusok 
ábrázolása az 
irodalmi/művész
eti alkotásokban. 
 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Hagyomány, példakép, konfliktus, nemzeti ünnep, családi 
gazdálkodás, foglalkoztatás, foglalkoztathatóság, 
munkanélküliség. 

Tematikai 
egység/ 

A környezetünk, amelyben élünk és az együttélés 
szabályai 

Órak
eret 
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Fejlesztési cél 10 
óra 

Előzetes tudás 
Általános iskolai tanulmányok és egyéni (tanulási) tapasztalatok 
hasznosítása  

A komplex 
műveltség-
területhez 
kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az életünket szabályozó, mindennapi dokumentumok 
megismerése, tájékozódás, eligazodás. 
A testmozgás és a táplálkozás szerepének megismerése 
életünkben, az egészséges életmód iránti igény felkeltése. 
Időtervezés és időfelhasználás: az iskolával kapcsolatos tanulói 
munkaterhek figyelembe vétele. 
Írott és íratlan szabályok megismerése, igény felkeltése a 
betartásukra, hasznuk, értelmük belátása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 
pontok 

Eligazodás a mindennapokban történő tájékozódáshoz 
nélkülözhetetlen dokumentumokban – értelmezés, 
megkeresésük, használatuk gyakorlása (menetrendek, 
használati utasítások stb.). 
Az egészséges életmód, egészségmegőrzés fontosságának 
belátása, lehetséges módszerek, tényezők gyűjtése 
(környezet, táplálkozás, mozgás stb. szerepe). 
Iskola és szabadidő – időterv készítése. 
A társadalmi/közösségi együttélést szabályozó írott (és 
íratlan) szabályozók (törvények, normák, erkölcsi alapvetések) 
ismerete, törekvés a betartásukra a közös munka során. 

Kommunikáció – 
magyar nyelv és 
irodalom: 
irodalmi és 
hétköznapi 
szövegek 
értelmezése. 
 
Társadalomisme
ret: 
törvény és jog 
szerepe a 
történelemben. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Környezet, életmód, életvitel, szabadidő; munkaidő, törvény, 
norma, erkölcs. 

 
Az osztályközösségben év közben hirtelen felmerülő oktatási vagy nevelési problémák 
megbeszélésére betervezett 6 óra „aktuális feladat” címen. 
 

Kiegészítés a 
helyi 
sajátosságok 
figylembevéte
lével 

Környezettudatosság és fenntarthatóság  

 Katasztrófa védelmi előadás (szakember segítségével)  

 
Helytörténeti ismeretek , értékeink megvédésének lehetősége, 
továbbadása a következő nemzedéknek. 

 Testi és lelki egészség 
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 Védőnő előadása a témában: Sportszakember meghívása és 
előadása a témában. Rendőrségi szakember előadása az adott 
témában. Részvétel a „SZERTELEN IFJÚSÁG”programsorozatában. 

  

 

A fejlesztés 
várt 
eredményei 
az évfolyam 
végén 

A tanulók harmonikus beilleszkedése az iskola- és az 
osztályközösségbe.  
Aktív részvétel az osztályközösséget érintő programokban és 
feladatokban. 
Aktív részvétel a személyes fejlesztésre irányuló köz- és 
szakismereti programokban. 
Bekapcsolódás és aktív részvétel a tanulói értékelésekben. 
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3.2.9   Komplex természettudományok:  

9. évfolyam,108 órás változat 

 
Célok és feladatok 

A tantárgy kerettantervének általános célkitűzése a tanulók természettudományos 

műveltségének, szemléletének komplex módon történő mélyítése:  

a természet megismerése főként a természeti jelenségekből kiindulva történik. Cél a 

természettudományi jellegű szakmai képzésük megalapozása is, amely a rendszerszintű 

gondolkodás támogatását feltételezi.  Legfontosabb célja azonban a szemléletformálás. 

A tantárgy fontos sajátossága, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és a 
hétköznapok között. Elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az alapvető 
tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete, és az 
emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is kapcsolni kell a tárgyalt 
témakörökhöz. Így jut el a tanuló a természeti folyamatok megismeréséhez, valamint az 
alkalmazások és a technológiák előnyeinek, korlátainak és kockázatainak megértéséhez. 
Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai környezet felelős és fenntartható 
alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismerete nélkül 
elképzelhetetlen.  
A tárgy kapcsolatot teremt az anyagok, a  mikro- és makrovilág, valamint testünket fölépítő 
szervezeti egységek között, és az oktatás során a művészeti tárgyakkal, a társadalomismereti 
vonatkozásokkal és a matematikai ismeretekkel is összefüggéseket tanít. 
Részben új ismereteket kínál, részben a korábbiak elmélyítésére szolgál. 
A tananyag feldolgozása során fontos a digitális technikák és az IKT-eszközök tanórai 
használata, valamint a természet iránti érdeklődés felkeltése után az önálló tanulói 
ismeretszerzés gyakorlása. Erre a Projektmunkák elkészítésekor lesz külön időkeret biztosítva.  
 A tantárgy tanulása során megvalósuló legfontosabb célok:  

– a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra; 
– legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok 

ismeretében az okozatra vonatkozó következtetések levonására; 
– ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket; 
– legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok értelmezésére, valamint adott 

diagram ismeretében adatok, folyamatok meglátására; 
– legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére.  
– a szerves és szervetlen világ kapcsolata megismerésének megalapozása; 
– az energia és energiaáramlás mint általános szervező megismerése; 
– az atomi/molekuláris folyamatok megismerése; az atomi/molekuláris folyamatok 

szervezetre gyakorolt hatásainak tudatosítása. 
– az élő és élettelen világ evolúciójának megismerése; 
– az egyes tudományos elméletek egybevetése egymással, a természettudományos 

érvelés néhány sajátságának elmélyítése; 
– az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek 

tudatosítása; 
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– az információ és jelentőségének ismerete a fizikai-biológiai-társadalmi létben. 
 

A tárgy középpontjában olyan képességek, kompetenciák fejlesztése áll, mint jelölés, 
lényegkiemelő ábrázolás, csoportosítás,  halmazba sorolás, korreláció és oksági összefüggések 
fölismerése, az érvek és ellenérvek mérlegelésének képessége, ezen belül a bizonyítás 
(visszavezetés axiómákra) és a cáfolat (hibás föltevés logikai lehetetlenségének belátása), a 
struktúra és funkció közti kölcsönös megfeleltetés, a szabályozottság, a rendszerszemlélet,  a 
modellalkotás és modellek használata. Sejtés, hipotézis, szabály, törvény megkülönböztetése, 
megfigyelések és kísérletek értelmezése, döntési helyzetben, előnyök és hátrányok 
mérlegelése. 

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: A mérés és a kísérletezés, a megfigyelés, összehasonlítás, 

csoportosítás a természettudományos jelenségek értelmezésekor rendszeresen használt 

módszerek. Ezek alkalmazása, logikai lépések láncolatát és következtetések levonását követeli 

meg. A tanuló a megismerés és ok-okozati következtetések levonásával fejlődik. Esetleg 

modellez, feltételez, ábrákat és grafikonokat elemez. Különféle tanulási stratégiákat alkalmaz. 

 A kommunikációs kompetenciák: A tanuló a megismerő tevékenységek során tapasztalatait 

lejegyzi vagy szóban megfogalmazza, így fejlődik azon készsége, hogy érthetően és pontosan 

fejezze ki gondolatait. Eközben a természettudományos szaknyelvet használja. A vizsgálatok 

végzésekor információkat gyűjt, rendszerez. A megfigyelés, összehasonlítás, csoportosítás, 

mérés és kísérletezés során fejlődik a szöveges módon, a táblázattal és a grafikonokkal 

megadott információk megértésének képessége.  

Természettudományos kompetencia: Gazdagodik a természeti világ alapelveinek ismerete;  

A tanuló tudományos fogalmakat, módszereket tanul meg.  Megismerkedik a technológiák 

előnyeivel, korlátaival és társadalmi kockázataival; A fenntartható fejlődés érdekében 

lokálisan és globális vonatkozásban is törekedni kell arra, hogy a tanulóban megfogalmazódjon 

a cselekvés szándéka, és a természettudományos műveltségét  alkalmazza a hétköznapokban. 

A digitális kompetenciák: A komplex természettudományok tanulása során a tanuló 

kiegészítő információkat gyűjt digitális forrásokból, projektmunkát végez, illetve online 

elérhető tankönyvrészleteket és feladatokat, alkalmazásokat használ. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló problémamegoldó gondolkodása 

fejlődik, miközben az új ismeretszerző módszereket  elsajátítja. Esettanulmányok segítségével 

kérdéseket fogalmaz meg, ok-okozati összefüggésekre jön rá, következtetéseket von le. Mivel 

a képességfejlesztés az egyes témák komplex feldolgozása közben valósul meg, fejlődik 

rendszerszemlélete.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A feladatok megoldásakor  a tanuló 

csoporttagként is dolgozik, társaival kommunikál, együtt működik. 

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

során a tanuló megismeri az élet, a természeti környezet elemeit és értékeit. Megismeri a 

fenntarthatóság fogalmát. 
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Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Megtanul a csoporton belül 

különböző szerepekben feladatot végezni és munkájáért felelősséget vállalni. 
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Javasolt óraterv 9. évfolyam 

Témakör neve Javasolt óraszám 

A természettudományok vizsgálati módszerei 4 

Tájékozódás térben és időben 4 

Atomi aktivitás 4 

Építőegységek és reakciók 

Elemek és vegyületek,  

Szerves szén vegyületek 

10 

Anyagi halmazok, hő, hőváltozások 

Gázok, folyadékok, halmazállapot-változások, az időjárás elemei 

12 

Elektronmágnesség, a fény A fotoszintézis 4 

Sejtbiológia 

Az emberi szervezet: mozgás, légzés, keringés 

Erő, energia, energia termelés 

10 

Az emberi szervezet: táplálkozás, emésztés, kiválasztás 4 

Az emberi szervezet: ideg-és hormonrendszer és a viselkedés 8 

Nemzedékről nemzedékre – Genetika, szexualitás 10 

A földi kozmosz, földtörténet 

Belső erők, Csillagászat, Földrajzi és biológiai evolúció 

10 

Ökológia, fenntarthatóság, természetvédelem 10 

Komplex természettudományok - Projektek 12  

Projekt hetek 6  

Összes óraszám: 108 

 

 

A témakörök feldolgozása során fejlesztendő feladatok:  

– Megfigyelőképesség fejlesztése 
– Leíró képesség fejlesztése 
– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 
– Rendszerező képesség fejlesztése 
– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 
– Mérési technika fejlesztése 
– Ok-okozati összefüggések feltárása 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A természettudományok vizsgálati módszerei Órakeret 
4 

Előzetes tudás Tapasztalatok a megfigyelésről. 

Fejlesztési 
feladatok 

Kísérlet és egyszerű megfigyelés különbségének megértetése.  



Győri SZC Bolyai János Technikum Szakmai program 2020/2021. tanév 

 

224 
 

A modellek szempontfüggőségének és a mérések jelentőségének 
bemutatása. 
Eredmények ábrázolása (grafikon), illetve grafikon leolvasása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Legalább egy híres kísérletsorozat és mérés elemzése.  
Tudományos leírások összehasonlítása. 
Megfigyelés leírásának elemzése. (Mire volt kíváncsi a kutató? Mit 
figyelt meg? Mire következtetett?) 
  
A független és a függő változó fölismerése.  
A mérés szerepe a mindennapokban (pl. lázmérés, földmérés, 
tömegmérés). 
Példák a „modell” szó hétköznapi és tudományos (atommodellek, 
demográfiai növedési modellek, a szív mint szivattyú) használata. 
Szempontfüggőség felismerése. 
Példák gyűjtése igazolható feltevésekre: az előrejelzés szerepe a 
hétköznapokban (népi időjárás-előrejelzések) és a tudományban 
(meteorológiai hálózat, életmód és betegségek kockázata). 
Tudományos ismeretterjesztő filmrészlet megtekintése (pl. D. 
Attenborough: Az élő bolygó – részlet). 
 

Matematika: grafikus 
ábrázolás. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: Érvelés. 

Kulcsfogalmak 
Mérés, modellezés, feltevés, igazolás, törvény, tudományos leírás, 
szimuláció, makett. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Tájékozódás térben és időben 
Órakeret 

4 

Előzetes tudás 
Függőleges és vízszintes irány, derékszög, koordináta-rendszer, 
sebesség, a kör kerülete, hasonlóság a geometriában, óra, nap, 
hónap, év. 

Fejlesztési 
feladatok 

A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése.  
A mozgások leírása, az ehhez szükséges mennyiségek, jellemzők 
ismerete, használatuk begyakorlása. 
Az égtájak és a Földről látható égi mozgások összekapcsolása, a 
földrajzi hálózat lényegének megértése. Tematikus térképek jeleinek 
leolvasása. 
A föld- és a napközéppontú világkép összehasonlítása: azonos 
jelenség különböző szempontú értelmezése. Földrajzi, csillagászati és 
biológiai jelenségek összekapcsolása.  
Rendszerek változásának nyomon követése. 
Folyamatok kimenetelének előrejelzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tájékozódás és a csillagászat kapcsolatának megértése (égtájak, 
égi mozgások). A távolságok fölmérésének geometriai módszere. A 
hasonlóság fölismerése, a nagyítás, kicsinyítés mértékének 
meghatározása. 

Matematika: 
koordináta-rendszer, 
geometriai 
hasonlóság, váltószög, 
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Fizikai, biológiai, kémiai és csillagászati jelenségek sebességének 
összevetése. Időegységek. Az idő, sebesség, gyorsulás 
mértékegységeinek használata, átváltása. 
Az út, elmozdulás, sebesség, gyorsulás fogalmának ismerete, 
használata mozgások leírásában.  
Az egyenes vonalú egyenletes és az egyenletesen gyorsuló mozgás; 
a szabadesés gyorsulása fogalmának ismerete és alapvető 
összefüggései. 
A körmozgás, kerületi sebesség, szögsebesség, centripetális 
gyorsulás fogalmának és összefüggéseinek ismerete.  
 
A csillagászati és a mágneses északi iránymeghatározás 
bemutatása. 
A legegyszerűbb napóra és a déli irány kapcsolata: a Nap 
naponkénti égi mozgása. A csillagok égi mozgása, csillagképek. 
A Föld gömb alakjának bizonyítása, következményei. 
Gömbi formák síkra vetítése (síktérkép), a torzítás 
szükségszerűsége. 
Háromszögelés alkalmazása a térképezésben: ismeretlen 
magasságú épület magasságának megmérése.  
A földátmérő megmérése. A Hold és a bolygók távolsága – ókori és 
mai mérések értelmezése. 
Hosszúsági és szélességi körök rendszere, a GPS lényege. 
Tematikus térképek értelmezése. 
Milyen gyorsan múlik? – a szubjektív és objektív időfogalom 
összevetése. 
A nap (a Nap látható mozgása és a Föld forgása alapján), az évszak 
és az év (a Nap évi mozgása és a Föld keringése alapján). A bolygók 
és a csillagok mozgásának különbsége.  

vetület, nézet, 
perspektíva  
 

Kulcsfogalmak 

Tájolás, torzítás, csillag, bolygó, hosszúsági és szélességi kör, 
tematikus térkép, nap- és földközéppontú modell, másodperc, perc, 
óra, nap, évszak, év, elmozdulás, sebesség, gyorsulás, kerületi 
sebesség, szögsebesség, centripetális gyorsulás, reakciósebesség, 
katalizátor. 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Atomi aktivitás 
Órakeret 

4 

Előzetes tudás 
Energia, elektromos töltés, elektromágneses hullám, szimmetria,  
elemi részecskék, kémiai részecskék 

Fejlesztési 
feladatok 

Az anyag, kölcsönhatás, erők, energia, információ fogalmának 
mélyítése. Az állapot és a változás fogalmának bővítése az atomok 
mérettartományában bekövetkező jelenségek megismertetésével. Az 
energiagazdálkodással kapcsolatos felelősségtudat erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elektronburok és az atommag szerkezete. Az atomenergia és 
felhasználása. 
 

Történelem: Hirosima, 
hidegháború. 
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Az anyag atomos szerkezetének vizsgálata konkrét jelenségeken 
keresztül. 
Az atommag és elektronhéj fogalmának megismerése. 
A rádióaktivitás 3 fajtájának, néhány gyakorlati alkalmazásának, az 
élő szervezetre gyakorolt hatásának megismerése. 
A maghasadás oka és feltételei, a láncreakció elve. 
Az atomenergia fogalma, felhasználásának gyakorlati módja és elvi 
lehetőségei. Előnyök és hátrányok mérlegelése. 
A Nap energiatermelése, hatása a földi életre. 

Osztályfőnöki: 
fenntarthatóság, 
atomenergia. 

Kulcsfogalmak 
Atom, proton, elektron, neutron, egyensúly, energiaminimum, 
rádióaktivitás, atomenergia, maghasadás, láncreakció, magfúzió, 
napenergia, atomerőmű. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Építőegységek és reakcióik  
Elemek és vegyületek  

Szerves szén vegyületek 

Órakeret 
10 

Előzetes tudás Halmaztulajdonságok. Atom és molekula, szerkezeti képlet. 

Fejlesztési 
feladatok 

Az arányok fontosságának belátása, rögzítése. Az arányokat fenntartó 
és felborító erők fölismerése. Szerkezet és tulajdonság 
összefüggésének belátása. Szerkezet, arány és biológiai funkció 
összekapcsolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az anyagok csoportosítása (elemek, vegyületek, keverékek). 
Kristályos (kősó) és amorf (gumi, üveg) anyagok szerkezete.  
Változó térfogat- és tömegarányok: elegyek, oldatok.  
A töménység jellemzése (százalék). Kolloidok 
Állandó tömegarányok: a vegyületek összegképlete egyszerű 
példákon. Az arány fontossága és számszerű jellemzése.  
A szénhidrogének eredete, tulajdonságai, felhasználása 
(közlekedés, fűtés, vegyipar). 
Az élőlényeket alkotó elemek, vegyületek (makro és mikroelemek) 
Mérgezések és következményeik.  
Néhány óriásmolekula gyakorlati fontosságának megismerése 
konkrét példákon. Néhány oxigéntartalmú szerves molekula a 
mindennapokban (etil-alkohol, aceton, ecetsav). Biológiai hatásuk. 
Egyszerű cukrok és összetett szénhidrátok a mindennapokban 
(szőlőcukor, keményítő, cellulóz). Biológiai szerepük. 
Néhány nitrogéntartalmú szerves molekula: vitaminok, 
aminosavak, fehérjék, DNS. Az élőlények növekedését megszabó 
arányok (korlátozó tényezők): hiánybetegségek, fény, víz stb. 
Mesterséges szerves vegyületek: műanyagok, gyógyszerek, 
tartósítószerek). Előnyök, veszélyek mérlegelése. 
  

Magyar nyelv és 
irodalom: 
disszonancia, 
(a)szimmetria, 
kompozíció.  
 
Matematika: 
százalékszámítás, 
egyenes arányosság. 
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Kulcsfogalmak 
Szimmetria, százalék, összegképlet, oldat, oldószer, amorf,  , 
környezeti tényező, mono- és polimer, szénhidrogén, karbonsav, 
alkohol, aminosav, fehérje 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Anyagi halmazok, A hő, hőváltozások 
Gázok, folyadékok, halmazállapot-változások, az 

időjárás elemei,  

Órakeret 
12 

Előzetes tudás Hőmérséklet, légnyomás, térfogat, sebesség, halmazállapot. 

Fejlesztési 
feladatok 

Az időjárás napi változásainak megértése. Meteorológiai jelentések 
értelmezése. Grafikonelemzés. 
Magyarázatkeresés a tapasztalt időjárási jelenségekre. Az emberi 
gazdálkodás és a természeti feltételek kapcsolatának fölismerése 
néhány fontos hazai példán.  
A környezetvédelem néhány példájának megismertetése, az 
érdeklődés felkeltése a környezettudatosság iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az időjárási elemek, ezek változásait befolyásoló fizikai hatások (a 
napsugárzás, a léghőmérséklet, a légnyomás, a szél, a levegő 
vízgőztartalma, a csapadékfajták) közti összefüggések 
megfogalmazása. Példák a gazdálkodás és a természeti környezet 
közti összefüggésekre.  
 Időjárási frontok. Grafikonok, folyamatábrák elemzése. 
A Kárpát-medence természetes növénytakarója, élővilága, vízrajza. 
A gazdálkodás hatása az élővilágra (pl. erdőirtások, bányászat, 
folyamszabályozás, állattenyésztés, városiasodás, monokultúrák, 
kemikáliák, biogazdálkodás). 
Vízkincsünk. A folyószabályozás és árvízvédelem módjai, 
problémái. Víznyerés, ivóvíz, víztisztítás. Gyógyvizek.  
Kolloidok. Szmog. Légszennyezés.  
Természetvédelmi értékek. 
Talaj: összetevői, termőereje, védelme (szikesedés, erózió, 
trágyázás). 

Történelem: Történeti 
ökológia. Önellátó és 
fogyasztói társadalom. 

Kulcsfogalmak 

gáztörvény, zárt rendszer, hő, hőmérsékleti skála, abszolút nulla fok, 
halmazállapot, olvadáspont, forráspont, napi hőmérsékletjárás, szél, 
páratartalom, harmat, dér, eső, köd, szmog (füstköd), életközösség, 
talaj, monokultúra, talajvíz, rétegvíz, ivóvíz, gyógyvíz, biológiai 
tisztítás, kölcsönhatás, állapot, változás, egyensúly, stabilitás, 
folyamat, rendszer, környezet. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Elektronmágnesség 
A fény, a fotoszintézis 

Órakeret 
4 

Előzetes tudás Atom, elektron, rezgés, elektromágneses hullám. 

Fejlesztési 
feladatok 

A részecske- és a hullámtulajdonság jellemzőinek felismerése a fény 
esetében, a kettősség tudatosítása.  
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A fény hullámtulajdonságainak elemzése és felismerése a 
mindennapokban.  
A látható fény elektromágneses hullámként történő azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A fény tulajdonságai 
 
A fényvisszaverődés, a fénytörés jelensége és alapvető kvalitatív 
szabályainak megállapítása. 
A sík, a domború és a homorú tükör leképezési szabályainak 
vizsgálata és gyakorlati alkalmazásai. 
A fényelhajlás jelensége. 
A fény elektromágneses hullám mivolta. 
A színek frekvenciaszabálya és a fénytörés frekvenciafüggésének 
következményei. 
A fotoszintézis, a földi élet alapja. 
A látás fizikai és biológiai alapjai: az éleslátás feltételei 
(pupillareflex, élességállítás), a látáshibák korrigálása 
A fénysebesség kitüntetett szerepe. 

Magyar nyelv és 
irodalom, művészetek:  
színek és fények a 
művészetekben. 
 

Kulcsfogalmak 
Fénytörés, fényelhajlás, domború, homorú tükör, szín, foton, 
fénysebesség. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Sejtbiológia 
Erő, energia 

Az emberi szervezet: mozgás, légzés, keringés 

Órakeret 
10 

Előzetes tudás 
Sejt, sejttípusok, szövet, szerv. A levegő térfogatának és nyomásának 
összefüggése. A nyomás mértékegységei. 

Fejlesztési 
feladatok 

A szervezet rendszerszerű szemléletének erősítése. 

A felépítés és a működés közötti kapcsolat értelmezése az egyes 

szervrendszerek vizsgálatakor. 

Az emberi mozgási és légzési rendszer mechanikai alapelveinek 
megértése. Az emberi szívműködés és keringési rendszer mechanikai 
alapelveinek megértése. Az egészséget veszélyeztető tényezők 
megismertetése, az egészséges életmódra való törekvés erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A sejt, mint az élet alapegysége. A sejt anyagcseréje. 
A biológiai oxidáció, energianyerés a szervezetben. 
A mozgás a légzés, a szív és az erek mechanikája. 
Alapvető egészségvédelmi ismeretek. 
  
Az emelőelv szemléltetése az ízületekkel kapcsolt emberi csontok 
példáján.  A fontosabb emberi csontok szerepe. 
Az izomműködés lényege. A mozgási energia. Az izmok 
teljesítménye.  A csont és az ízületek sérülései, megelőzésük.  
A csontok felépítésének és szilárdságának összefüggése. 

Magyar nyelv és 
irodalom; művészetek: 
az emberi test 
ábrázolásai. 
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A légzés funkciójának megbeszélése. A tüdő térfogatát és a légzés 
hatékonyságát befolyásoló tényezők áttekintése. 
A légzési szervrendszer részei, feladataik, a hangképzés. A 
védekező reflexek (köhögés, tüsszentés) szerepe.  
A légzőmozgások szemléltetése. Légzésszámváltozás terhelés 
hatására (kiscsoportos feladat).  
A légzőrendszer egészségét fenyegető és megőrző hatások (sport, 
dohányzás, szmog, tbc). 
A szív fölépítése és működése. A vér és a nyirok, az erek szerepe.  
Véralvadás, vérzés, vérzéscsillapítás. 
A vérnyomás és a pulzus oka, mérése. 
A keringési rendszer egészségét fenyegető kockázati tényezők és 
megőrző hatások (magas vérnyomás, érelmeszesedés, trombózis, 
infarktus). 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az emberi szervezet: Táplálkozás, emésztés, kiválasztás 
Órakeret 

4 

Előzetes tudás Energianyerő és energiaigényes folyamatok. A légzés funkciója. 

Fejlesztési 
feladatok 

Az energiaáramlás nyomon követése az élővilágban. Táplálkozás, 
emésztés, keringés és kiválasztás összefüggéseinek felismerése az 
emberi szervezetben. 
Az anyagcsere és az emberi egészség kapcsolatának tudatosítása, az 
egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése, erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az anyag- és energiaátalakítások biológiai szerepének megértése 
az élővilágban és az emberi szervezetben. Fotoszintézis. 
Az anyagforgalom és egészség néhány összefüggése. 
  
Az emberi emésztés helyszínei, emésztőnedvek (nyál, gyomornedv, 
epe, hasnyál).  
Az emésztés szabályozása: feltétlen és feltételes reflexek. 
A felszívott anyagok sorsa, a máj szerepe. 
Egészséges táplálkozás, túltápláltság, hiánybetegségek, 
mérgezések. Az alkohol hatása. 
Testkép, testépítés, táplálék-kiegészítők kockázatai. 
A vér szerepe, vérkép.  
A felszívott tápanyagok sorsa a sejtben (energianyerés, 
átalakítások).  
A belső környezet egyensúlya. 
A kiválasztás szerepe. 

Osztályfőnöki: Etikett, 
társas viselkedés. 
Egészséges életmód. 
Nemek, testképek. 

Kulcsfogalmak 
Heterotróf, autotróf életmód, emésztés, kiválasztás, felszívás, 
vérplazma, visszaszívás, szűrlet, vizelet. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az emberi szervezet -  szabályozó folyamatok, ideg-és 
hormonrendszer és a viselkedés 

Órakeret 
8 

Előzetes tudás Az emberi szervezetben zajló fő kémiai átalakulások.  

Fejlesztési 
feladatok 

Az emberi szervezet egységét fenntartó rendszerek működéseinek, 
kölcsönhatásainak megismerése. A testi és lelki egészség alapjainak 
tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény erősítése. A 
védekező szervezet működéseinek bemutatása. A tanulás mint a 
környezethez való alkalmazkodás megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szervezet belső állandóságát és az önazonosságot fenntartó és az 
azt fenyegető főbb hatások az emberi szervezet szintjén és a társas 
kapcsolatokban. A szabályozás és a vezérlés néhány formája az 
emberi szervezetben. 
  
Szabályozó szerepű emberi hormon (inzulin), cukorbetegség. 
Vezérlő szerepű emberi hormon (növekedési hormon), a 
testméretet megszabó tényezők. 
Hormonok és érzelmek kapcsolata.  
A reflexek fölépítése (térdreflex). 
Az idegrendszer szabályozó működése egy konkrét példán (pl. a 
testhőmérséklet szabályozása) keresztül. 
Az idegrendszer működését befolyásoló hatások (alkohol, drogok, 
gyógyszerek). 
Fájdalom, fájdalomcsillapítás. 
Aktív és passzív, természetes és mesterséges immunitás. 
Védőoltások. 
Immunitás a mindennapokban: allergia, vércsoportok. 
Stressz és egészség, idegrendszer és immunitás kapcsolata. 
A tanulás. Segítőkészséget és agressziót kiváltó helyzetek. 
 

Magyar nyelv és 
irodalom: Érzelmek 
ábrázolása, kifejezése; 
verbális és nonverbális 
kommunikáció. Haza- 
és családszeretet, 
magány, vallás, 
lázadás stb. egyes 
irodalmi művekben.  
 
Osztályfőnöki: Az 
egyéni és csoportos 
agresszió példái. 
Csoportnormák. társas 
együttélés, devianciák. 
 

Kulcsfogalmak 

Szabályozás, visszacsatolás, hormon, reflexív, vegetatív központ,  
immunitás, antigén, stressz, feltételes reflex, próba szerencse, 
bevésődés, utánzás, belátás, kulcsinger, motiváció, hierarchia, 
agresszió, segítségadás (altruizmus), szabálykövetés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Nemzedékről nemzedékre - Genetika, szexualitás 
Órakeret 

10 

Előzetes tudás A férfi- és női szervezet különbsége (anatómiai és genetikai). 

Fejlesztési 
feladatok 

A látható jellegek és az öröklés kapcsolatának felismerése. A 
szexualitás genetikai szerepének megismerése.  
A nemi működések megismerése a családtervezés és az 
egészségmegőrzés szempontjából. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Az öröklött és „szerzett” tulajdonságok megkülönböztetése, az 
öröklődés és a nemiség kapcsolata. A nemi működések biológiai 
háttere emberben. A genetika és a szexualitás egészségügyi 
vonatkozásai. A genetikai információ megváltozásának lehetséges 
következményei. GMO. 
  
Egy gén – egy jelleg kapcsolatok (Rh-vércsoport, öröklődő 
betegségek).  
A nemiség szerepe a genetikai információ újrakombinálódásában 
(az ivarsejtek sokfélesége, a testi sejtek genetikai azonossága). 
Mutációk.  Mutációt okozó hatások (sugárzások, vegyületek).  
Genetikai szabályozás: szabályozott sejtosztódás (növekedés) és 
szabályozatlan osztódás (rákos góc). Rákkeltő tényezők, kerülésük. 
Az ember ivarszervei, biológiai funkciójuk. 
A hímivarsejt és a petesejt jellemzői. 
A női nemi ciklus szakaszai, a megtermékenyítés. Családtervezés.  
Beágyazódás, magzati élet. A magzat védelme. Az újszülött és a 
csecsemő világa. Nemi érés, öregedés, halál.  
Betegségek szűrése, betegjogok. 

Matematika: 
valószínűség, 
gyakoriság, eloszlási 
görbe; kombinációk. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom; 
osztályfőnöki: 
Szexualitás, családi 
élet. Identitás. 
Öregedés és halál, idős 
generáció. 

Kulcsfogalmak 

Gén, mutáció, mutagén és rákkeltő hatás, ivarsejt, ivarszerv, 
petefészek, tüsző(repedés), menstruáció, megtermékenyülés, 
tüszőhormon, sárgatesthormon (progeszteron), tesztoszteron, 
beágyazódás, magzat. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A földi kozmosz -  Földtörténet  
Belső erők 

Csillagászat, földrajzi és biológiai evolúció 

Órakeret 
10 

Előzetes tudás 
Atom, magfúzió, sebesség, gyorsulás, idő, körmozgás, bolygómozgás, 
tömegvonzás, kör, ellipszis. 

Fejlesztési 
feladatok 

Különböző területek, jelenségkörök közötti kapcsolatok, 
összefüggések észrevétele, hasonlóságok, közös vonások felfedezése, 
megfogalmazása. 
Az idő- és térfogalom mélyítése, az időbeli tájékozódás fejlesztése a 
különböző léptékű folyamatok megismerése során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyirányúság fölismerése és magyarázata csillagászati, földtani 
és biológiai folyamatokban.  
 
A csillagok fejlődésének főbb állomásai. 
A Naprendszer szerkezete, mérete, bolygóinak mozgása, mérete, 
típusai. 
A csillag, bolygó, üstökös, meteor megkülönböztetése. 
Szemléletes kép a táguló világegyetem elméletéről. 
A Föld felszínének története: a vulkáni működések, földrengések 
oka, következményei. Lemeztektonika. 

Magyar nyelv és 
irodalom: A 
haladáseszme 
különböző korokban; 
az ideológiák mint a 
hatalmi rendszer 
alátámasztói. Az 
önzetlenség emberi 
példái. A tömegek 



Győri SZC Bolyai János Technikum Szakmai program 2020/2021. tanév 

 

232 
 

A vízburok tagozódása. Áramlatok. Felszín feletti és felszín alatti 
vizek. Az árapály. 
Hegységképződés és -pusztulás. 
Haladás (fejlődés) és biológiai evolúció. Az evolúció darwini leírása. 
Közvetlen bizonyítékok (fosszíliák) és biológiai, anatómiai érvek. 
A szelekció hatása (mesterséges, természetes). Ellenálló kórokozók 
terjedése. 
Vitatott kérdések. (Az élet keletkezésének kérdése.) 
 

viselkedését leíró 
irodalmi példák. 
 
Történelem: A 
járványok és a 
háziasítás 
történelemformáló 
szerepe. 
 
 

Kulcsfogalmak 

Csillag, üstökös, meteor, bolygó, galaxis, csillagkép, Naprendszer, 
Univerzum, Föld-típusú bolygó, szupernóva, evolúció, alkalmazkodás, 
közös ős (leszármazás), természetes és mesterséges szelekció, 
önzetlenség. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Ökológia – fenntarthatóság, természetvédelem 
Az élőlények környezete és társas viselkedése 

Órakeret 
10 

Előzetes tudás 
Anyagforgalom az élő szervezetben. Gazdálkodás a Kárpát-
medencében. 

Fejlesztési 
feladatok 

Tapasztalat szerzése technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek 
elemzésében. Az egyéni vélemények megfogalmazása során az 
érvelés, bizonyítás igényének erősítése. 
Környezet- és természetvédelmi szempontok összekapcsolása, az 
ember természeti folyamatokban játszott szerepének kritikus 
vizsgálata. 
A fogyasztási szokásokkal kapcsolatos észszerű és felelős szemlélet 
erősítésével törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre. 
A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a 
benne élők testi-lelki egészsége közti összefüggések megjelenítése. Az 
alkalmazásra való törekvés kialakítása a fenntarthatóság és 
autonómia érdekében a háztartásokban és a kisközösségekben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az élőlények együttélését magyarázó feltételek, az ember 
szerepének elemzése. Környezet és egészség összefüggései, 
néhány lehetséges megoldási módszer értékelése.  
Az élőlény-populációk elszaporodása és visszaszorulása. 
A biológiai indikáció.  
Táplálékpiramis (termelő, fogyasztó, lebontó szervezetek). 
A természeti környezet terhelése: fajok kiirtása, az élőhelyek 
beszűkítése és részekre szabdalása, szennyezőanyag-kibocsátás, 
fajok behurcolása, megtelepítése, talajerózió.  
Fajok, területek és a biológiai sokféleség védelme. A 
természetvédelem lehetőségei.  
Ökológiai lábnyom. A közlegelők tragédiája: a klasszikus 
gazdaságtan és kritikája. 

Osztályfőnöki: 
Természetvédelem: 
vadasparkok, nemzeti 
parkok. Nemzetközi 
szerződések. 
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Az ökológiai krízis társadalmi-szemléleti hátterének fő tényezői 
(fogyasztás, városiasodás, fosszilis energia felhasználása, 
globalizáció). A Gaia-elmélet lényege. 
Az emberi csoportok néhány biológiai jellemzőjének 
megfogalmazása. Önzetlenség és agresszió. 
Alkalmazkodás. 
 

Kulcsfogalmak Szimbiózis, élősködés, versengés, Gaia-elmélet. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Komplex természettudományos projektek 
Órakeret 

12 

Előzetes tudás Egyéni (tanulási) tapasztalatok; az elsajátított ismeretek.  

Fejlesztési 
feladatok 

Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák 
fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel egy választható témájú projekt tervezésében, 
megvalósításában és értékelésében; valamint a projekt 
eredményeinek bemutatásában. 

Témák:  

Az idegrendszerre ható anyagok – drogok  

Mérgező anyagok és következményeik  

Energiahordozók  

Műanyagok  

A rák. Rákkeltő anyagok és tényezők  

Fertőtlenítőszerek 
Klímaváltozás, fenntartható fejlődés 

A diákok 4-6 fős csoportokban közösen dolgoznak egy szabadon 
választott komplex természettudományos probléma megoldásán.  
A projekt értékelés lehetséges szempontjai: komplexitás, az ok-
okozati összefüggések felismerésére való törekvés. 
problémamegoldás újszerűsége, a projektbeszámoló színvonala, 
egyedisége.  

Minden tantárgy:   
a projekthez 
kapcsolható tartalmi 
elemek.  

Kulcsfogalmak Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
évfolyam végén 

A tanuló megfogalmazza és konkrét példán fölismeri az egyszerű 
megfigyelés és a kísérlet közti különbséget. Érti a számszerűség 
jelentőségét a mérésekben, tud különböző módon ábrázolni és 
ábrákról leolvasni mérési adatokat. 
Érti a térbeli tájékozódás geometriai módszereinek lényegét.  
Tud tájékozódni térképeken.  
Ismeri az emberi szervezet működésének mechanikai hátterét. 
A mindennapokban tapasztalt jelenségeket meg tud magyarázni 
anyagi- és halmaztulajdonságokkal. Érti az éghajlat és az időjárás 
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elemeinek fizikai hátterét, összefüggését hazánk természeti képével, 
gazdálkodásával. 
A tanuló értelmezi és ábrázolja a természetben megfigyelhető 
arányokat, ismer példákat vizsgálatuk módjára. Kapcsolatba hozza az 
anyagok szerkezetét tulajdonságaikkal, felhasználásukkal. 
Érti az emberi szervezetben átáramló anyag és energia szerepét, 
összefüggését egészségünkkel, az élőlények egymásra utaltságát. 
Magyarázza a biológiai rendszerek belső rendjét a szabályozás és 
vezérlés segítségével.  
Tisztában van a radioaktivitás okával és élettani hatásával, az 
atomenergia felszabadulásának módjaival és lehetőségeivel, környezeti 
hatásaival. 
A tanuló tudja értelmezni a tulajdonságok öröklődését családfán.  
Áttekintése van a genetikai információról. 
Ismeri a nemek kromoszómális meghatározottságát, a nemi ciklusok és 
a családtervezés hormonális-élettani hátterét. 
Ismer nagy léptékű, egyirányú változásokat az élő és élettelen 
természetben, látja ezek bizonyítékait, okait. 
Ismer az élőlény-populációk létszámát és változatosságát csökkentő és 
növelő tényezőket, az élőlények önszabályozó közösségeinek 
fölépítését. Tud példákat bemutatni az ember környezetfüggésére és 
környezet-átalakító szerepére. 
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3.3 A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a Nemzeti 

köznevelési törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg: 

10-12. évfolyamon heti 5 testnevelés óra, 9. évfolyamon heti 4 testnevelés óra az 

órarendbe építve valósul meg. Abban az esetben, ha a tanuló egyesületben sportol, és 

erről hivatalos igazolást mutat be, heti 2 óra látogatása alól felmentést kap, amennyiben 

ez első vagy utolsó órára esik. A felmentés egy tanévre szól. Az erre vonatkozó kérelmek 

a szaktanárnál nyújthatók be szeptember 15-ig. Ha a kérelem benyújtása eddig az 

időpontig nem történt meg, újabb kérvényt már csak a II. félévre vonatkozóan lehet 

benyújtani, melynek határideje: február 15. 

3.4 A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében az 

oktatóválasztás szabályai 

A választott órákra való jelentkezés önkéntes, arról és a jogkövetkezmények tudomásul 

vételéről a kiskorú tanuló szülőjének, illetve a nagykorú tanulónak írásban kell 

nyilatkoznia. 

A választás egy tanévre, illetve a foglalkozás végéig szól. 

A választott tanórai foglalkozást az értékelés, a minősítés, a mulasztás, valamint a 

magasabb évfolyamra lépés tekintetében kötelező tanítási óraként kell kezelni. 

Minden év április 15-ig közzé kell tenni a következő tanévre szólóan a választható 

tantárgyak listáját, valamint az érettségi felkészítés szintjét és tantárgyait. 

Tanulóinknak május 20-ig van lehetőségük, hogy döntsenek a tantárgyról és a 

felkészülési szintről. 

Szeptember 15-ig a tanuló 1 alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja 

döntését. 

A tanuló kötelező és választható tanítási óráinak összege az évfolyamra meghatározott 

időkeretet 

- 9-13. évfolyamon legfeljebb 4 tanítási órával haladhatja meg. 

Választott óra indításának feltétele a törvény szerinti minimális tanulólétszám elérése, 

kivéve az érettségi felkészítők, melyek megszervezését a 100/1997 (VI.13.) 

kormányrendelet szabályoz. 

Minden tanulónk számára kötelező egy idegen nyelvből érettségi vizsgát tenni. Iskolánk 

angol és német nyelvből biztosítja a közép- és emelt szintű érettségi vizsgára történő 

felkészítést. Amennyiben a tanuló az idegen nyelvet plusz érettségi tantárgyként 

választja (tehát 2. idegen nyelv vizsgatárgyként), annak a helyi tantervben rögzített 

vizsgakövetelményeknek kell megfelelnie. 

Az idegen nyelv tantárgy középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei: 



Győri SZC Bolyai János Technikum Szakmai program 2020/2021. tanév 

 

236 
 

1. Személyes vonatkozások, család 

2. Ember és társadalom 

3. Környezetünk 

4. Az iskola 

5. A munka világa 

6. Életmód 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

8. Utazás, turizmus 

9. Tudomány és technika 

10. Gazdaság 

 

3.5 Azon választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése amelyekből a 

szakképző intézmény tanulóinak közép vagy emelt szintű érettségi vizsgára 

való felkészítését a szakképző intézmény kötelezően vállalja, továbbá annak 

meghatározása, hogy a tanulók milyen követelmények teljesítése mellett 

melyik választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát 

-magyar nyelv és irodalom: középszint 

-matematika: középszint, emelt szint 

-történelem: középszint, emelt szint 

- idegen nyelv (német, angol): középszint, emelt szint 

- informatika: középszint, emelt szint 

- ágazati szakmai tantárgyak: középszint, emelt szint 

Informatika tantárgyból a 11. évfolyam végén előrehozott értettségi vizsga tehető abban az 

esetben, ha a tanuló a tanévben érettségi felkészítő foglalkozáson vesz részt. 

Idegen nyelvből előrehozott érettségi vizsga tehető abban az esetben, ha a tanuló az érettségi 

vizsga megkezdéséig sikeres osztályozó vizsgát tesz a 11és 12. évfolyamos tananyagból. 

Az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás 

keretében történik.  

 

3.6 Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témakörei 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
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Írásbeli: 

• Szövegértési feladatsor megoldása- Értékelés a javítókulcs szerint (Helyesírási hibák 

javítása) 

• Hétköznapi szövegalkotás Szövegalkotási feladatsor: 

• egy mű elemzése vagy 

• összehasonlító műelemzés 

Szóbeli: 

Magyar irodalom: 

• Életművek (6): Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi 

Dezső, József Attila 

• Portrék a magyar irodalomból (4) 

• Látásmódok a magyar irodalomból (3) 

• Kortárs irodalom (1) 

• Világirodalom (2) 

• Színház és drámatörténet (2) 

• Az irodalom határterületei (1) 

• Regionális kultúra (1) 

Magyar nyelv 

• Ember és nyelv 

• Kommunikáció 

• A magyar nyelv története 

• Nyelv és társadalom 

• Nyelvi szintek 

• A szöveg 

• Retorika 

• Stílus és jelentés 

 

 

KÖZÚTI ÉS LÉGI KÖZLEKEDÉSI, SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI ISMERETEK 

 

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK 
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1. közlekedéstörténet 

2. közlekedési alapfogalmak 

3. a vasúti közlekedés technikája 

4. a közúti közlekedés technikája 

5. a városi közlekedés technikája 

6. a vízi közlekedés technikája 

7. a légi közlekedés technikája 

8. a csővezetékes szállítás technikája 

9. egységrakományképzés az áruszállításban 

10. kombinált áruszállítás 

KÖZLEKEDÉSI FÖLDRAJZ 

1. általános földrajzi ismeretek 

2. a vasúti közlekedés 

3. közúti közlekedés 

4. vízi, légi közlekedés és csővezetékes szállítás 

KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL 

1. a vasúti közlekedés üzemvitele 

2. a városi és közúti közlekedés üzemvitele 

3. a vízi közlekedés üzemvitele 

JOGI, GAZDASÁGI, VÁLLALKOZÁSI és MARKETING ISMERETEK 

1. vállalkozások, gazdasági társaságok 

2. marketing 

3. Magyarország alaptörvénye 

4. szerződések 

5. nevesített szerződések 

6. polgári jogi kártérítési felelősség 

  

TÖRTÉNELEM 

 

• Az ókor és kultúrája. Vallás és kultúra az ókori Keleten. 

• A demokrácia kialakulása Athénban. 
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• A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakulása. 

• Az antik hitvilág, művészet, tudomány. 

• A kereszténység kialakulása és elterjedése. 

• A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása. 

• A középkor. 

• A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői. 

• A nyugati és a keleti kereszténység. 

• Az iszlám vallás és az arab világ; a világvallások elterjedése. 

• A középkori városok. 

• Egyházi és világi kultúra a középkorban. 

• A humanizmus és a reneszánsz Itáliában. 

• Az oszmán birodalom terjeszkedése. 

• A középkori magyar állam megteremtése és virágkora. 

• A magyar nép őstörténete és vándorlása. 

• A honfoglalástól az államalapításig. 

• Az Árpád-kor. 

• Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos és Luxemburgi Zsigmond 

ide-jén. 

• A Hunyadiak. 

• Kultúra és művelődés. 

• Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban. 

• A nagy földrajzi fölfedezések és következményei. 

• Reformáció és katolikus megújulás. 

• A kontinentális abszolutizmus és a parlamentáris monarchia megszületése Angliában. 

• A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás. 

• A mohácsi csata és az ország három részre szakadása. 

• Az Erdélyi Fejedelemség virágkora. 

• A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc. 

• Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban. 

• Művelődés, egyházak, iskolák. 

• A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus 
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• A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok 

Nyilatkozata. 

• A XIX. század eszméi. 

• Az ipari forradalom és következményei. 

• Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfordulón. 

• Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik. 

• A polgárosodás kezdetei és kérdései. 

• A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás. 

• A reformkori művelődés, kultúra. 

• Polgári forradalom. 

• A szabadságharc. 

• A kiegyezés előzményei és megszületése. 

• Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában. 

• Az életmód, a tudományos és művészeti élet fejlődése. 

• Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig. 

• Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék. 

• A gazdaság a társadalom és életmód új jelenségei a fejlett világban. 

• Az USA és az 1929-33-as gazdasági válság. 

• A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa. 

• A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920-30-as években. 

• A második világháború előzményei és jelentős fordulatai. 

• A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői. 

• A szocialista rendszerek bukása. 

• Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig. 

• Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei. 

• A Horthy-rendszer jellege, jellemzői. 

• A művelődési viszonyok és az életmód. 

• A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái. 

• Magyarország részvétele a világháborúban. 

• A német megszállás, a holokauszt Magyarországon. 

• Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig, a szovjet felszabadítás és megszállás. 
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• A határon túli magyarság sorsa. 

• A kommunista diktatúra kiépítése és működése. 

• Az 1956-os forradalom és szabadságharc. 

• A Kádár-rendszer jellege, jellemzői. 

• A rendszerváltozás. 

• A jelenkor problémái. 

• A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendszerek 

• Az európai integráció története. 

• A „harmadik világ”. 

• Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható fejlődés. 

• A globális világ kihívásai és ellentmondásai. 

• A mai magyar társadalom és életmód. 

• Alapvető állampolgári ismeretek. 

• Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban. 

• A magyarországi roma társadalom. 

• A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság. 

• Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások. 

 

MATEMATIKA 

 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 

• Halmazelmélet Halmazelméleti alapfogalmak. 

• Halmazműveletek, műveleti tulajdonságok. 

• A halmazfogalom és a halmazműveletek használata a matematika 

• különböző területein (pl. számhalmazok, ponthalmazok). 

• Logika 

• Logikai műveletek A negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia 

• ismerete, alkalmazása. 

• A „minden”, „van olyan” logikai kvantorok ismerete, alkalmazása. 

• Egyszerű matematikai szövegek értelmezése. 

• A tárgyalt definíciók és tételek pontos megfogalmazása. 



Győri SZC Bolyai János Technikum Szakmai program 2020/2021. tanév 

 

242 
 

• Fogalmak, tételek, Bizonyítások 

• a matematikában 

• Szükséges és elégséges feltételek helyes alkalmazása. 

• Kombinatorika Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása. 

• Gráfok A gráf szemléletes fogalma, egyszerű alkalmazásai. 

• Gráfelméleti alapfogalmak. 

 

2. Számelmélet, algebra 

• Számfogalom A valós számkör. 

• A valós számok különböző alakjai. 

• Alapműveletek, műveleti tulajdonságok ismerete, alkalmazása a 

• valós számkörben. 

• Az adatok és az eredmény pontossága. 

• Számrendszerek, a helyi értékes írásmód. 

• Számelmélet Az osztó, többszörös, prímszám, összetett szám fogalma. 

• A számelmélet alaptétele, számok prímtényezőkre bontása, 

• legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. 

• Egyszerű oszthatósági feladatok. 

• Algebrai kifejezések műveletek, műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel. 

• Másod- és harmadfokú nevezetes azonosságok alkalmazása. 

• Hatvány, gyök, logaritmus Definíciók, műveletek, azonosságok (egész kitevőjű 

hatványok, 

• racionális kitevőjű hatványok). 

• A logaritmus fogalma, a logaritmus azonosságainak alkalmazása 

• egyszerű esetekben. 

• Egyenletek, egyenlőtlenségek Első- és másodfokú egyenletek és egyenlőtlenségek 

megoldása. 

• Az egyenletmegoldás alkalmazása szöveges feladatokban. 

• Egyszerű négyzetgyökös, algebrai, törtes, abszolútértékes egyenletek. 

• A definíciókra és az azonosságok egyszerű alkalmazására épülő 

• exponenciális, logaritmusos és trigonometrikus egyenletek. 

• Két pozitív szám számtani és mértani közepének viszonya. 
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• Kétismeretlenes lineáris és másodfokú egyenletrendszerek. 

• Egyszerű egyenlőtlenség-rendszerek. 

 

3. Függvények, az analízis elemei 

• Függvények grafikonjai, 

• Függvénytranszformációk 

• A függvény matematikai fogalma, megadásának módjai. 

• Az alapfüggvények (lineáris, másodfokú, harmadfokú és 

• négyzetgyök-függvények, fordított arányosság, exponenciális és 

• logaritmusfüggvény, trigonometrikus függvények, abszolútértékfüggvény) 

• és egyszerű transzformáltjaik: f(x) + c, f(x + c), c ■ f(x), f(c•x x) 

• Függvények jellemzése Zérushely, növekedés, fogyás, szélsőérték, periodicitás, paritás. 

• Sorozatok Számtani sorozat, mértani sorozat 

• Kamatos kamat számítása. 

 

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

• Alapfogalmak, ponthalmazok Térelemek távolsága, szöge. 

• Nevezetes ponthalmazok. 

• Geometriai transzformációk Egybevágósági transzformációk, egybevágó alakzatok. 

• Középpontos hasonlóság, hasonlóság. 

• Hasonló alakzatok tulajdonságai. 

• Az egybevágóságra és a hasonlóságra vonatkozó ismeretek alkalmazása egyszerű 

feladatokban. 

• Síkgeometriai alakzatok 

• Háromszögek Tételek az oldalakra, szögekre, nevezetes pontokra, vonalakra 

alkalmazásuk bizonyítási és szerkesztési feladatokban. 

• Négyszögek Nevezetes négyszögek (trapézok, deltoidok) és tulajdonságaik. 

• Alaptulajdonságok. 

• Sokszögek Szabályos sokszögek. 

• Kör A kör és részei. 

• Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 

• Térbeli alakzatok Henger, kúp, gúla, hasáb, gömb, csonkagúla, csonkakúp. 
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• Kerület-, terület-, felszín- és Egyszerű síkidomok és részeik kerülete, területe,  

• térfogatszámítás. Testek felszínének és térfogatának számítása. 

• Hasonló síkidomok és testek különböző mérőszámainak és a hasonlóságarányának 

viszonya. 

• Vektorok A vektor fogalma. 

• Vektorműveletek (összegvektor, különbségvektor, skalárral való szorzás, skaláris 

szorzat) és tulajdonságaik. 

• Vektor koordinátái. 

• Vektorok alkalmazása. 

• Trigonometria Szögfüggvények fogalma. 

• Egyszerű összefüggések a szögfüggvények között. 

• Szinusztétel, koszinusztétel. 

• Koordináta-geometria Alakzatok (egyenes, kör) egyenlete és kölcsönös helyzetük. 

 

5. Valószínűségszámítás, statisztika 

• Leíró statisztika Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai 

• (kördiagram, oszlopdiagram). 

• Gyakoriság, relatív gyakoriság. 

• Átlagok: számtani közép, súlyozott közép, rendezett minta közepe 

• (medián), leggyakoribb érték (módusz). 

• Szórás. 

• Valószínűség-számítás Valószínűség fogalma. 

• A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 

• Visszatevéses mintavétel. 
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IDEGEN NYELVEK 

 

1. Kommunikatív készségek 

• Beszédértés (hallott szöveg értése) 

• Rövidebb, hétköznapi témájú beszélgetések, interjúk lényeges 

• információinak, alapvető kommunikációs szándékának megértése. 

• Egy hallott szövegből az adott helyzetben szükséges kulcs- és 

• részletinformációk) megértése. 

• Az értési célnak megfelelő stratégia alkalmazása (globális, 

• szelektív, részletes értés). 

• Beszédkészség Kommunikációs szándék megvalósítása megadott egyszerű, 

• hétköznapi helyzetekben és szerepekben. 

• Egyértelmű, egyszerű és összefüggő megnyilatkozás megadott 

• ismerős témákról. 

• A szintnek megfelelő kommunikációs stratégiák alkalmazása. 

• Szövegértés (olvasott szövegértése) 

• Köznyelven íródott, a mindennapi élet témáival foglalkozó, gyakori 

• szövegfajták lényegének megértése. 

• Egy szövegből az adott helyzetben szükséges információ(k) 

• megértése, vélemény, érvelés követése. 

• Az értési célnak megfelelő olvasási stratégia alkalmazása (globális, 

• szelektív, részletes értés). 

• Íráskészség Kommunikációs szándék megvalósítása a mindennapi életben 

• általánosan és gyakran használt szövegfajtákban. 

• Egyértelmű, egyszerű, összefüggő szöveg alkotása megadott, 

• hétköznapi témákról. 

• Egyéb készségek (stratégiák) A feladatok megtervezéséhez, megoldásához, 

értékeléséhez 

• szükséges készségek és technikák alkalmazása. 

• A nyelvi nehézségek áthidalásához szükséges legalapvetőbb 

• technikák alkalmazása. 
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2. Nyelvi kompetencia 

• A vizsgázó tudásszintjének megfelelő szövegfajtákban előforduló 

• alapvető lexikai elemek és nyelvi szerkezetek felismerése és 

• nyelvileg elfogadható, azaz a megértést nem akadályozó használata. 

• A kommunikációs szándékok megvalósításához szükséges nyelvi 

• eszközök alkalmazása szóban és írásban. 

• Az írott és a beszélt nyelv funkcionális használata. 

 

3. Témák 

• Személyes vonatkozások, család Például: a vizsgázó személye, családi élet. 

• Ember és társadalom Például: a másik ember külső és belső jellemzése, ünnepek, 

• vásárlás. 

• Környezetünk Például: az otthon, a lakóhely és környéke, időjárás. 

• Az iskola Például: a saját iskola bemutatása, nyelvtanulás. 

• A munka világa Például: diákmunka, pályaválasztás. 

• Életmód Például: napirend, kedvenc ételek. 

• Szabadidő, művelődés, 

• szórakozás 

• Például: színház, mozi, kedvenc sport. 

• Utazás, turizmus Például: tömegközlekedés, utazási előkészületek. 

• Tudomány és technika Például: népszerű tudományok, ismeretterjesztés, a technikai 

• eszközök szerepe a mindennapi életben. 

 

INFORMATIKA 

 

1. Információs társadalom 

• Információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban 

• Informatikai alapfogalmak. 

• Információs rendszerek szakszerű leírása, elemeinek pontos 

• meghatározása. 
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• Dokumentumok választása informatikai eszközök segítségével. 

• Közhasznú magyar információs 

• adatbázisok 

• Annak ismerete, hogy az információ áru, hogy az információs 

• rendszerekben, de akár csak egy címlistában is hatalmas érték lehet. 

• Keresés számítógépes katalógusokban és adatbázisokban. 

• Jogi és etikai ismeretek Adatbiztonság, szerzői jog, etikai vonatkozások alapjainak 

ismerete. 

• Információs és kommunikációs 

• technológiák a társadalomban 

• Ismerje az információs és kommunikációs technológiák 

• alkalmazásait és hatását a mindennapi életben, munkában, 

• szórakozásban stb. 

• Ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb fázisait. 

 

2. Informatikai alapismeretek - hardver 

• A számítógépek felépítése, 

• funkcionális egységei, azok főbb 

• jellemzői 

• A Neumann-elvű számítógépek. 

• A számítógép, illetve a kapcsolódó perifériák. Perifériák típusai, 

• főbb jellemzői és feladataik. 

• A számítógép üzembehelyezése A számítógép főbb egységeinek felismerése és 

funkciói. 

• Legfontosabb részeinek összekapcsolása és üzembehelyezése. 

 

3. Informatikai alapismeretek - szoftver 

• Az operációs rendszer és főbb 

• feladatai 

• Az operációs rendszer részei. Az operációs rendszer funkciói. 

• Könyvtárak (mappák) létrehozása, másolása, törlése, átnevezése. 

• Keresés a háttértárakon. 
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• Az adatkezelés szoftver és 

• hardver eszközei 

• Tömörítés, víruskeresés, lemezkarbantartás, az operációs rendszer 

• segédprogramjai. 

• Állományok típusai Állománykezelés (létrehozás, másolás, törlés, átnevezés, 

• nyomtatás). 

• Hálózatok működésének 

• alapelvei, felhasználási területei 

• Hálózati be- és kijelentkezési programok indítása. Hozzáférési 

• jogok, adatvédelem. 

 

4. Szövegszerkesztés 

• Szövegszerkesztő program 

• kezelése 

• Szövegszerkesztő program indítása. Szöveg beolvasása és 

• kimentése. 

• Nyomtatás. 

• A munkakörnyezet és a nézet beállítása. 

• Szövegszerkesztési 

• alapfogalmak 

• A szövegszerkesztés menete. Szövegbevitel, -javítás. 

• Karakterformázás, bekezdésformázás, felsorolás, számozás, 

• tabulátorok használata. 

• Oldalformázás. 

• Szövegjavítási funkciók Keresés és csere funkciója. 

• Kijelölés, másolás, mozgatás és törlés. 

• Helyesírás-ellenőrzés, szinonimaszótár, elválasztás. 

• Táblázatok, grafikák a 

• szövegben 

• Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, sorbarendezés, szegélyezés. 

• Táblázatok, grafikák, képek, szimbólumok és más objektumok 
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• beillesztése a szövegbe és formázása. 

 

5. Táblázatkezelés 

• A táblázatkezelő használata. A program indítása, a munkakörnyezet beállítása. 

• Táblázatok felépítése Táblázatok felépítése (cella, oszlop, sor). 

• Táblázat megnyitása, mentése, nyomtatása. 

• Adatok a táblázatokban Adattípusok. 

• Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, formázás. 

• A cellahivatkozások használata. 

• Képletek szerkesztése: konstans, hivatkozás, függvény. 

• Táblázatformázás Karakter-, cella- és tartomány-formázások. Sorok, oszlopok, 

• tartományok kijelölése. 

• Cellák és tartományok másolása. 

• Táblázatok, szövegek, 

• diagramok 

• Egyszerű táblázat készítése. 

• Diagramtípus kiválasztása. Diagramok szerkesztése. 

• Problémamegoldás 

• táblázatkezelővel 

• Tantárgyi feladatok megoldása. 

 

6. Adatbázis-kezelés 

• Az adatbázis-kezelés 

• alapfogalmai 

• Az adatbázis fogalma, típusai, adattábla, rekord, mező, kulcs. 

• Adatbázis-kezelő program 

• interaktív használata 

• Adattípusok. 

• Adatbevitel, adatok módosítása, törlése. 

• Adatbázisok létrehozása, karbantartása. 
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• Alapvető adatbázis-kezelő Lekérdezések, függvények használata, keresés, válogatás, 

szű-rés, 

• műveletek rendezés, összesítés. 

• Képernyő és nyomtatási 

• formátumok 

• Képernyő és nyomtatási formátumok tervezése és készítése. 

 

7. Információs hálózati szolgáltatások 

• Kommunikáció az Interneten Levelezési rendszer használata. 

• Állományok átvitele, www, keresőrendszerek, távoli adatbázisok 

• használata. 

• Weblapkészítés Hálózati dokumentumok szerkezete, weblap készítése 

• Webszerkesztővel: szöveg, kép, ugrópont bevitele. 

• Formázási lehetőségek. 

 

8. Prezentáció és grafika 

• Prezentáció Prezentációs anyag elkészítése (szöveg, rajz, fotó, hang ...) és 

• formázása. 

• Grafika Grafikai eszközök használata. Elemi alakzatok megrajzolása, 

• módosítása, képek beillesztése. 

 

9. Könyvtárhasználat 

• Könyvtárak A könyvtárak, könyvtártípusok funkciói. 

• Dokumentumtípusok. Tájékoztató eszközök. 

• Információkeresés Katalógusok, számítógépes információkeresés. 

 

INFORMATIKAI ISMERETEK 

 

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA 

1. Információtechnológiai alapok 

2. szoftverismeret 
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3. információtechnológiai biztonság 

4. számítógép összeszerelése 

5. telepítés, konfigurálás 

6. karbantartás 

PROGRAMOZÁS, WEBOLDALAK KÓDOLÁSA, ADATBÁZIS-KEZELÉS 

1. weboldalak kódolása 

2. java script 

3. programozás java vagy C# nyelven 

4. adatbáziskezelés 

HÁLÓZATI ISMERETEK 

1. hálózati infrastruktúra 

2. hálózati operációs rendszerek 

3. fizikai és adatkapcsolati réteg feladatai, ethernet protokoll 

4. hálózati és a szállítási réteg feladatai, protokolljai 

5. IPv4 és IPv6 címzési struktúra, alhálózatok 

6. alkalmazási réteg protokolljai, hálózatbiztonság 

7. kapcsolt helyi hálózatok és WLan-ok 

8. forgalom irányítási ismeretek 

9. IP szolgáltatások 

10. csatlakozás egy hálózathoz 

11. vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz 

12. forgalom irányítási alapok 

13. IP címzés gyakorlatban 

14. szerver-kliens kapcsolódás 

15. statikus és dinamikus forgalomirányítás 

16. biztonságos hálózat kialakítása, forgalom szűrés 

 

KÖZGAZDASÁGI ISMERETEK 

 

GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK 

1. mikrogazdasági alapok 
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2. a vállalat termelői magatartása és a kínálat 

3. a nemzetgazdaság 

4. jogi alapismeretek 

5. marketing 

ÁLTALÁNOS STATISZTIKA ÉS STATISZTIKA GYAKORLAT 

1. statisztikai alapfogalmak 

2. viszonyszámok és alkalmazásuk 

3. középértékek és alkalmazásuk 

4. index számítás 

5. grafikus ábrázolás 

PÉNZÜGYI ALAPISMERETEK 

1. pénzügyi intézményrendszer és pénzügyi szolgáltatások 

2. pénzforgalom 

3. pénzügyi piac és termékei 

4. biztosítási alapismeretek 

PÉNZÜGY GYAKORLAT 

1. pénz időértéke 

2. értékpapírok értékelése 

3. valuta, deviza árfolyama 

ADÓZÁSI ALAPISMERETEK ÉS GYAKORLAT 

1. az államháztartás rendszere 

2. adózási alapfogalmak 

3. kiemelt adónemek 

4. személyi jövedelem adó, ÁFA 

SZÁMVITELI ALAPISMERETEK 

1. számviteli törvény 

2. vállalkozás vagyona 

3. könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret 

4. tárgyi eszközök elszámolása 

5. anyagkészletek elszámolása 

6. jövedelem elszámolás 
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7. saját termelésű készletek elszámolása 

8. termékértékesítés elszámolása 

SZÁMVITEL GYAKORLAT 

1. pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok 

2. tárgyieszköz nyilvántartása 

3. készletek bizonylatai 

4. jövedelem elszámolás bizonylatai 

 

3.7 A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési módja diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái 

A tanulói teljesítmények ellenőrzése, értékelése 

A tanuló teljesítményének értékelése a nevelési-oktatási, tanulás-tanítási folyamat 

teljes egészét átfogja. Visszajelzés arról, miként valósulnak meg nevelési- oktatási 

céljaink. 

Az ellenőrzést végzők köre: 

- oktatók 

- vezetők: (igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezető, megbízás alapján 

választott oktató) 

- külső szakértők felkérés alapján. 

Az ellenőrzés kiterjed: 

- a tanulókra - az ellenőrzést végzők által 

- a tanulókra és oktatók munkájára - a vezetők és külső szakértők által. 

 

Az ellenőrzés célja 

Tantárgyi teljesítmény, a tanuló szorgalma 

- a tananyagtartalom elsajátítása mértékének, a követelményeknek való megfelelés 

mértékének feltárása (eredmény mérése) 

- ismételten tanítás, a tananyagtartalom elmélyítése, ismétlése 

- képességfejlesztés, 

- rendszerező képesség, lényeglátás, struktúra szemléletű gondolkodás fejlesztése, 

logikus gondolkodás alakítása 

- alkalmazásképes tudás, kommunikációs képesség fejlesztése, szókincs bővítése, 

előadói képesség alakítása 
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- kapcsolatteremtő képesség fejlesztése, 

- tanulási segédeszközök alkalmazásának, szemléltetés formáinak elsajátíttatása, 

- a tanuló részvétele a tanítási - tanulási folyamatban (tanórai aktivitás, figyelem; a 

tanórán kívüli feladatvállalás, szakköri tevékenység...) 

- felszereléseinek, taneszközeinek megléte, rendben tartása 

- személyiségformálás (a személyiség jobb megismerése, önértékelés fejlesztése, 

kortárscsoport befolyásoló szerepe, motiválás). 

A tanulói teljesítmények ellenőrzésének formái és módjai 

Az ellenőrzés tartalmát, mélységét a tantárgyat tanító oktató a kerettanterv 

követelményei alapján határozza meg. 

A tanulói teljesítmények értékelése 

Az értékelés célja 

Tantárgyi értékelés, tanulói szorgalom értékelése esetén: 

- pozitív megerősítés motiváló szerepe 

- azonnali értékelés, visszajelzés a tanulónak, szülőnek az elért teljesítményről, 

visszajelzés az oktatónak az oktatás eredményességéről, a tanítási - tanulási 

folyamat módszereinek hatékonyságáról 

- a tanulók motiválása a jó teljesítmény megtartására illetve elérésére; segítségadás 

a meglévő hiányosságok pótlására 

- a belső teljesítményekről objektív információ szerzése, összehasonlíthatóság külső 

normákkal. 

Értékeljük a tanuló: 

- tanulmányi teljesítményének és a tantervi követelményeknek egymáshoz való 

viszonyát 

- kimagasló teljesítményét, szaktárgyi és egyéb versenyeredményét feleletének 

önállóságát, logikai felépítését, előadásmódját, szakkifejezések használatát, a 

segítségadás mértékét, eszközök alkalmazását 

- ismereteinek gyarapodását, képességeinek fejlődését 

- képességeinek megfelelő teljesítmény elérése érdekében tett tanulói 

erőfeszítését, köte-lességtudatát 

- a tanórákra való rendszeres felkészülését, házi feladatainak elkészítését 

- többletfeladatok vállalását, gyűjtő munkáját 

- a tantárgyhoz fűződő viszonyát, érdeklődése elmélyülését a tantárgyi 

ismeretekben 
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- kitartó tanulási tevékenységét, munkafegyelmét 

- tanórai aktivitását, figyelmét 

- taneszközeinek rendeltetésszerű használatát, írásbeli munkáinak külalakját; 

felszereléseinek rendben meglétét. 

A tantárgyi értékelés, minősítés formái és módjai 

- lehet személyre szóló, vagy az egész osztályhoz intézett 

- lehet pár soros minősítés, vagy részletes elemzés 

- kiterjedhet a tanuló teljes ismeretre, vonatkozhat kiemelt részterületre írásbeli 

értékelés 

- szöveges oktatói dicséret, esetleg elmarasztalás 

- kisebb jegyekkel vagy pontokkal, szimbólumokkal történő, melyek osztályzatra 

válthatók 

- érdemjegy (tanítási év közben ) 

- osztályzat (félévkor és tanítási év végén) 

- egyéb minősítés 

Az értékelés színterei 

- oktatói értekezleten 

- iskolai ünnepélyeken 

- osztály vagy közösség, szülők előtt 

- négyszemközt 

Az értékelés funkciói  

- diagnosztikus értékelés, általában a nevelési - oktatási folyamat kezdetén 

(bemenet-szabályozás), melynek célja a helyzet feltárása 

- formatív értékelés az oktatás folyamatában, melynek fő célja a hiányosságok 

feltárása, majd a korrekció (osztályozás nem javasolt) 

- szummatív értékelés, melyet minősítésre, összegzésre használunk (kimenet 

szabályozás, tagozatváltás, tantárgy megszűnése...) 

Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: 

a. a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél jeles (5), jó (4), közepes (3), 

elégséges (2), elégtelen (1). 

b. a tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), 

változó (3), rossz (2), 

c. a tanuló szorgalmának értékelésénél példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2). 
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Felmenő/kimenő? rendszerben szakgimnáziumban az etika tantárgyat érdemjeggyel 

értékeljük. 

A nem szakos helyettesítő a tanuló teljesítményét érdemjeggyel nem értékelheti. A 

szakos helyettesítő oktató - ha tartós, legalább kéthetes helyettesítéssel megbízott - a 

tanulók kitartó tanulása érdekében célszerű, ha érdemjeggyel is minősít. 

A házi feladat érdemjeggyel való minősítését nem javasoljuk (kivéve a nagyobb lélegzetű 

házi dolgozatot). 

Az értékelés motiváló hatásának illetve az oktató munka hatékonyságának érdekében az 

írásbeli felmérők, dolgozatok kiosztása a dolgozatírást követő tanórán helyes, 

törekedjünk erre. Legkésőbb azonban 10 munkanapon belül az oktató köteles kijavítani, 

és az értékelt, osztályozott munkát a tanulóknak megmutatni, velük megbeszélni, 

valamint az e-naplóba a kiosztást követő munkanap végéig beírni az érdemjegyet. 

Az osztályozás nem lehet fegyelmező eszköz. 

A felszerelés otthon hagyása érdemjegyre átváltható értékelő eszközzel nem 

minősíthető. Az értékelés rendszerességének fontosságát hangsúlyozva meghatározzuk, 

hogy a félévi, illetve év végi osztályzat megítélésekor félévente minden tantárgyból 

minimum a tantárgy heti óraszáma + 1 érdemjegy legyen. Ez alól kivételt képez a heti 5 

órás testnevelés tantárgy, ahol félévenként 5 jegy kötelező. 

Az értékelés egységesítése érdekében iskolánkban százalékos határokat állapítottuk 

meg, figyelembe véve a számonkérés típusát. Ettől külső szabályozások esetén (pl. 

érettségi vizsgaszabályzat, szakmai vizsgaszabályzat) el kell, vagy el lehet térni: 

A témazáró nagydolgozatok értékelése az alábbi skálával történik: 

0 - 39% = 1,  40 - 59% = 2 , 60 - 79% = 3,  80 - 89% = 4,  90 - 100% = 5 

Az egyéb írásbeli számonkérések százalék szerinti értékelése az oktató kompetenciája, 

melyet előzetesen a tanulókkal ismertetni kell. 

A szakmai tantárgyak értékelése (9-13. évfolyamokon) az adott tantárgyra vonatkozó 

szakmai- és vizsgakövetelmények alapján történik. (0-49%=1, 50-64%=2, 65-79%=3, 80-

89%=4, 90-100%=5) 

A végső érdemjegy kialakítása során az érdemjegyek matematikai átlagától az oktatónak 

egyéb tényezők figyelembe vételével jogában áll eltérni. 

A kritikusan gyengén teljesítő tanulók szüleit figyelmeztető célú tájékoztató levélben 

vagy az e-naplón keresztül értesítjük. 

A számonkérés rendje és formái 

A konkrét számonkérés formáját és módját az oktató határozza meg - igazodva a 

tantárgy jellegéhez. 

A tanulónak minden órán számítania kell arra, hogy ismereteit az oktató számon kéri. 

A számonkérés formái:  
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írásban: 

- év eleji szintfelmérők 

- röpdolgozat, írásbeli felelet (egy vagy két-három tanítási óra anyagából előzetes 

bejelentés nélkül) 

- témazáró dolgozat/ nagydolgozat (az oktató két tanítási órával korábban köteles 

bejelenteni) 

- házi dolgozat: Etika és kötelező komplex természettudományos tárgy esetén a 

tanulók tudását házi dolgozatok beadásával mérjük, melyet az oktató osztályzattal 

értékel. 

- számítógépes feladatmegoldás informatikából 

- év végi mérések 

 

szóban: 

- összefüggő, önálló felelet 

- kérdve - kifejtő módszer 

- kiselőadás 

- példamegoldás 

Az előre bejelentett témazáró dolgozatot / nagydolgozatot minden tanulónak 

kötelessége megírni. Ha a tanuló a dolgozat megírásának napján hiányzik, akkor a 

hiányzás megszűnését követő egy héten belül pótló dolgozatot köteles írni, a dolgozat 

követelményrendszere azonos az osztály/csoport által megírt dolgozatéval. 

A tanév közbeni javító-, pótló dolgozat és egyéb javító szándékkal igényelt, vagy oktató 

által jónak látott jobbító szándékú számonkérés engedélyezése, megszervezése, 

lebonyolítása, valamint annak súlya (pl. összeadódik-e a két osztályzat, vagy a gyengébb 

nem számít stb.) az oktató döntési kompetenciája - lehetőleg egyéni és eseti elbírálás 

szerint. 

Az írásbeli és szóbeli számonkérés érdemjegyei egyenértékűek, de a témazáró 

dolgozatok osztályzatait megkülönböztetett színjelzéssel írjuk be, és kétszeres súllyal 

vesszük figyelembe. 

A számonkérés korlátai 

Az egyenletesebb terhelés érdekében az oktatói testület tagjai elfogadják, hogy egy 

tanulócsoportban egy napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. Vitás esetekben 

a koordinálás az érintett oktatók feladata. 

A belső vizsga célja 

• a tanulói tudás értékelése 
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• a szerzett tudás - megszokott tanítási kereten túli - hasznosításának képességéről 

visszajelzés (teljesítményképes tudás) 

• motiváció, tanév végéig tartó folyamatos tanulás, javítási lehetőség 

• vizsgarutin szerzése 

• kimeneti szabályozás, kimeneti minősítés 

• az oktatómunka eredményeinek számba vétele és hatékonyságának visszajelzése az 

oktató számára 

• kontroll a tananyagtartalomról, az adott tantárgy tanítási - tanulási folyamatáról 

• egységes értékelési eljárás létrehozása az intézményen belül; objektív értékelés 

A 2020/2021-es tanév:  szakgimnázium 10. osztályos tanulói számára szervezzük a belső 

vizsgát. 

Vizsgakötelezettség, vizsgatantárgyak, vizsgaformák  

Kötelező vizsgatantárgyak 

10. évfolyam: magyar irodalom- szóbeli, matematika -írásbeli, szakma szerinti idegen 

nyelv- szóbeli, történelem –szóbeli, komplex szakmai ismeretek – írásbeli és szóbeli 

A vizsgákra való jelentkezés rendje 

A vizsga anyagát - szóbeli vizsga esetén a tételeket, írásbeli és gyakorlati vizsga esetén a 

témaköröket – az oktató március 30-ig ismerteti a tanulókkal. 

A vizsgák minden tanévben a tanév utolsó négy hetében, két hetes időkeretben zajlanak. 

A vizsgák pontos időkeretét az éves munkaterv határozza meg. 

A részletes vizsgabeosztást és a pótló vizsganap kijelölését az érintett oktatókkal 

egyeztetve május 20-ig kell elkészíteni. Lehetőség szerint a vizsgahétre témazáró 

dolgozatot az oktatók ne tervezzenek. 

Vizsgaértékelés: a vizsga érdemjegye 1/3 értékben számít be az év végi érdemjegybe. 

 

3.8 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

Intézményünkben csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelveket, a matematikát, az 

informatikát, valamint a szakmai gyakorlati tárgyakat, ahol a törvényi előírás a létszámot 

szabályozza. 

Az eredményes oktatás érdekében a csoportok bontásával azt kívánjuk elérni, hogy 

tanulóink optimális létszámmal vehessenek részt a tanítási órákon. Lehetőséget 

teremtve ezáltal az egyéni bánásmódra, odafigyelésre, segítségnyújtásra illetve az 

eszközökhöz való hozzáférésre. 

IDEGEN NYELV 
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A 9. évfolyamtól szakma szerint tanulják tanulóink az első idegen nyelvet. Így 

közgazdaság, ügyvitel ágazat számára kötelező a német nyelv, informatikai ágazatban az 

angol nyelv, míg közlekedés, szállítmányozás, logisztika ágazaton tanuló diákjaink 

számára felajánljuk a választás lehetőségét.  A tanév elején megírt szintfelmérő 

eredménye alapján soroljuk a tanulókat csoportokba. A tanév során a csoportok közötti 

átjárás a szaktanárok véleménye és a tanulói teljesítmény és hozzáállás alapján 

lehetséges. 

A szakmai idegen nyelvek tanulása továbbra is szakmához kötött. 

A második idegen nyelv tanulása a 9-12. évfolyamon szakköri keretek között történik. 

 

3.9 A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség 

kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 

Mosonmagyaróvár város területén négy nemzetiség rendelkezik önkormányzattal: 

horvát, szlovén, roma és német. Fontosan tartjuk ezen nemzetiségek kultúrájának 

megismertetését a nem ehhez a nemzetiséghez tartozó diákjainkkal. Az említett négy 

nemzetiség közül a helyi német nemzetiség a legnagyobb a lélekszámát tekintve, mely 

egy általános iskolát is működtet. Ebben az általános iskolában van berendezett 

nemzetiségi múzeum, mely bárki számára látogatható. A tananyagtartalmat az 

ismertető kiadványokból építjük be, gyakorlati ismertetetése múzeumpedagógiai óra 

keretében történik. A horvát, szlovén és roma nemzetiséghez tartozó képviselőket 

tanórai keretek között meghívott előadóként vonjuk be és kérjük fel az adott nemzetiség 

kultúrájának ismertetéséhez, bemutatásához, mely ismereteket beépítjük a 

tananyagba.  

 

3.10 Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, programok, tevékenységek 

3.10.1 Az iskola elhelyezkedéséből  adódó jellemzők, célok, tevékenységek, feladatok 

a) a nagy forgalom miatt a közlekedési biztonság növelése; 

b)  zaj csökkentés 

c) fák, cserjék ültetése; 

d) légszennyezés csökkentés 

e) zöldesítés az iskola környékén,  növények gondozása, pótlása; gyomtalanítás, 

 

 

Hulladék gyűjtése, tárolása 

a)  szeméttárolók sűrítése; 



Győri SZC Bolyai János Technikum Szakmai program 2020/2021. tanév 

 

260 
 

b) szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, komposztálás; 

c) felvilágosító előadások az egészségkárosító anyagokról 

Az iskolabelső 

a) tiszta környezet, dekorációk 

b) mellékhelyiségekben szappan, WC papír; 

c) gyakori szellőztetés; 

d) lábtörlők alkalmazása. 

Energiafelhasználás 

a) takarékos fűtés 

b) nyílászárók javítása, tető szigetelése 

c) a természetes fény preferálása 

d) hagyományos fénycsövek cseréje energiatakarékos, kompakt izzókra 

Vízfelhasználás 

a) egészséges ivóvíz;ivókutatk használata 

b) a vízfogyasztás csökkentése. 

Iskolabüfé 

a) egészséges ételek, italok 

b) gyümölcslevek és -teák; 

c) friss és aszalt gyümölcsök; 

d) joghurtok, sajtok, gabonapelyhes édességek; 

e) barnalisztből készült péksütemény, 

Az iskola eszközellátottsága 

a) a nevelés-oktatás élményközpontúságának növelése; 

b) az esztétikai érzék fejlesztése; 

c) egészséges személyiség kifejlődése. 

d) esztétikus dekorációk, falitáblák, szemléltetőanyagok; 

Erőforrások 

Személyi 

a) Belső: tanárok, diákok, technikai dolgozók, iskolaorvos, védőnő 

Oktatók: programok szervezése, lebonyolítása, dekoráció 

 Technikai dolgozók: szelektív gyűjtés segítése, programok segítése, beszerzések 
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Tanulók: tantermek, programok 

b) Külső: szülők, egyéb partnerek 

Szülők: programok segítése 

Pályázatok 

Országos akciók. pl: Te szedd! 

 

Általános célok, értékek a környezeti és egészségügyi nevelésben 

 

a) az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létező értéknek 

tisztelete és megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az 

embert is, annak környezetével, kultúrájával együtt 

b) a Föld egészséges folyamatainak visszaállítására, harmóniára törekvés , a 

bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése 

c) a testi-lelki egészség megőrzése 

 

3.10.2 Az iskola hitvallása 

A környezet- és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természetes 

környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről, mivel az 

ember a természet része. Az általa okozott természeti-környezeti szennyeződések 

károsan hatnak vissza a saját szervezete működésére. 

Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott tanulókat és programjainkkal a szülők 

és a környék lakóinak környezet-és egészségtudatos magatartását is fejleszteni kívánjuk. 

Hosszú távú pedagógiai célok: 

• az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és 

erkölcsi megalapozása 

• az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése 

• rendszerszemléletre nevelés 

• holisztikus szemléletmód kialakítása 

• fenntarthatóságra nevelés 

• a környezetetika hatékony fejlesztése 

• érzelmi és értelmi környezeti nevelés 

• tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés 

• tolerancia kialakítása 
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• az állampolgári - egyéb közösségi - felelősség felébresztése 

• az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása 

• ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével képesek lesznek megelőzni 

• az egészségügyi problémákat, illetve csökkenteni azok súlyosságát. 

• helyzetfelismerés, ok-okozati összefüggések 

• problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség 

• az orvostudomány eredményeiből levonható helyes magatartásra, tevékenységre 

történő aktivizálás 

• a családi életre nevelés fejlesztése 

• az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése Konkrét célok és feladatok 

• természeti - épített - szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése 

• helyi értékek és problémák feltérképezése 

• helyi célok megfogalmazása (pl. öreg fák megóvása, faültetés, , hulladék, iskolai büfé 

zöldítése, energiatakarékosság, helyi védettség stb.) 

• lakóhely megismerése (értékek, gondok - a megoldás módjai) 

• hagyományok védelme: család - iskola - település - nemzet szinteken 

• azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken 

• a szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel a kommunikáció fejlesztése 

• legalapvetőbb egészségvédelmi ismeretek megismertetése 

• az egészségre káros szokások biológiai-élettani-pszichés összetevőinek 

megismertetése 

• mindennapi testnevelés az órarendbe építve - szabadidő hasznos eltöltése, 

korcsolyázás 

 

Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

Tanórai keretek 

• tantárgyakba beépítve 

• tanulmányi kirándulás 

• túranap 

• komplex természettudomány 

• osztályfőnöki órákon környezet- és egészségvédelmi témák 

• testnevelés 
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Tanórán kívüli lehetőségek 

A tanulók környezeti ismereteinek bővítésével, rendszerezésével, az összefüggések 

feltárásával meg kell alapozni, hogy lehetővé váljon a környezetért, a jövő generációkért 

felelős viselkedést vállaló személyiség formálása. 

3.10.3 Célkitűzések 

A választott programok és az alkalmazott módszerek 

- fejlesszék a tanuló szociális képességeit 

- adjanak lehetőséget új ismeretek megszerzésére (biológiai sokféleség, fenntartható 

fejlődés) 

- rendszerezzék, szelektálják, mélyítsék el a már meglévő ismereteket 

- szintetizálják az egyes tantárgyak nyújtotta analitikus ismereteket, tanítsanak rend-

szerszemléletre 

- alakítsanak ki kritikus gondolkodást 

- fejlesszék a környezeti harmónia megteremtése érdekében fontos képességeket (pl.: 

problémamegoldó, konfliktuskezelési képességek, tolerancia, alternatív gondolkodás) 

- ösztönözzenek az egészséges, környezetbarát életmód elsajátítására 

- alakítsanak ki környezeti érzékenységet, helyes szokásokat, viselkedési normákat 

- neveljenek a hagyományok tiszteletére mutassanak követendő mintákat 

- ösztönözzenek felelősségteljes cselekvésekre (tárják fel, hogy mit tehet a tanuló egyé-

ni életében a környezeti problémák megoldása, megelőzése érdekében); tárják fel a 

tanulók számára a globális kérdések alapvető gazdasági, társadalmi hátterét, tegyék vi-

lágossá a tanulók számára, hogy az ember a természet része, és csak akkor van esélye a 

boldogulásra, ha kész együttműködni környezetével, és nem uralkodni akar felette 

Tanulói pályázatok - A tanulók motiválása történhet kiírásával, a legjobb munkák 

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

interjú, irodalmi alkotás. 

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

egészségügy jeles napjairól a tanórákba beépítve illetve külön programokat szervezve 

emlékezünk meg és tudatosíthatjuk a jelentőségüket. Ezek: 

- március 22. Víz világnapja 

- április 22. Föld Napja 

- október 31. Takarékossági Világnap 

Témahetek: Fenntarthatósági témahét 
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Akciók - Egy-egy helyi környezeti probléma megoldására részt veszünk vagy szervezzünk 

olyan akciókat, amelyek felhívják a lakóhelyünk közösségének figyelmét egy-egy helyi 

vagy globális környezeti problémára. 

Tanulmányi kirándulás - Szervezünk egynapos tanulmányutat egy-egy konkrét téma 

részletesebb megismerésére, egy-egy terület, táj megismerése céljából. (pl. 

természetvédelmi területekre, vadasparkokba). 

Zöldesítés: Cserjék, fák ültetésével szépítjük környezetünket és a zajtól, portól, naptól 

védhetjük szervezetünket. Iskolai előkert megújítása 

Különválogató (szelektív) hulladékgyűjtés - Tervezzük az egész iskolára kiterjedő 

szelektív hulladékgyűjtést és elkülönített elszállítást legalább a papírhulladék, a 

szárazelem, fémdoboz, használt étolaj és a szerves hulladék vonatkozásában. 

Vetélkedők, tanulmányi versenyek - Az érdeklődő, ambiciózus tanulókat ösztönözzük 

arra, hogy vegyenek részt helyi, regionális és országos versenyeken. Ebben nagyon jó 

megyei, országos eredményeink vannak. 

Városismereti program - Szervezünk olyan programokat, amelynek során megismerhetik 

a tanulók a szűkebb és tágabb környezet jellemző épületeit, tereit és egyéb objektumait.  

pl: rolleres városnézés a Futura szervezésében 

Kapcsolattartás külső segítő partnerekkel - Találkoznak a tanulók a helyi és országos 

környezet- és természetvédő civil szervezetekkel, és részt vesznek a programjaikban.  

Sportnap  

Diáksport szervezések: délutánonként változó évfolyam-összetételben sportversenyek, 

osztálybajnokságok különböző sportágakban (labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, 

röplabda) Előadások - November az egészségnevelési hónap. Az előadások fejlesztik a 

tanulók helyes önértékelését és pozitív megerősítését, ebben a témában jártas 

szakembereket hívunk meg. Projektmunka keretében drogprevenciós faliújságot 

készítenek a 9. évfolyam tanulói. 

Szülői értekezletek: utalás a környezet-egészségvédelem néhány fontos elemére. 

Szempontok a módszerek kiválasztásakor 

- alkalmazkodjanak az életkori sajátosságokhoz 

- vonjanak be minél több tanulót 

- az iskola keretein túl is legyenek hatással 

- a természetbe szervezett tevékenységek száma a lehető legtöbb legyen 

- alapvetően pozitív szemléletet tükrözzenek, kerüljük a katasztrófapedagógiát 

- a lakóhelyi vagy közeli konkrét példára alapozzanak, kötődjenek a napi élethez 

- nyújtsanak sok élményt a tanulónak 

- az érzelmeken át hassanak 
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- a személyes megtapasztaláson alapuljanak 

- együttműködésen alapuljanak (teljes tantestület, egyéb iskolai dolgozók, külső szövet-

ségek, szülők stb.) 

- alapozzanak a korosztály kíváncsiságára, versenyszellemére, öntevékenységére, meg-

ismerési vágyára, korszerű technikai ismeretére 

Módszerek 

- Szituációs 

- Kérdőíves felmérés 

- Terepgyakorlatok 

- Memóriafejlesztő 

- Direkt riportok 

- Fotóriport 

- Térképkészítés 

- Érzékelést fejlesztő 

- Egyszerű megfigyelések 

- Drámapedagógia 

AKTÍV, KREATÍV MUNKA MŰVÉSZI KIFEJEZÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS 

- Természetvédelmi és fenntartási munkák 

- Vizuális művészet a környezeti nevelésben 

- Csoportszervezés a környezet- egészségügyi nevelés érdekében 

- Rekonstrukciós munkák 

- Irodalmi alkotások 

- Szelektív hulladékgyűjtés 

- Esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése 

- Rend- és tisztasági verseny az osztályok között a DÖK szervezésében 

- A tanulók önkifejezése a művészetek nyelvén 

3.10.4 Taneszközök 

Az iskola rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, szakkönyvekkel, amelyek 

a környezeti és egészségügyi nevelési munkához szükségesek. Folyamatosan pótolni kell 

az elhasználódott vegyszereket, eszközöket, valamint lépést tartva a fejlődéssel, új 

eszközöket kell beszerezni. 

Folyamatosan frissíteni kell a környezeti és egészségügyi nevelési szak- és CD könyvtárat. 

Biztosítani kell, hogy a környezeti és egészségügyi nevelési tanórák és programok 
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számára megfelelő audio-vizuális ill. multimédiás eszközök álljanak a tanárok és a 

tanulók rendelkezésére. 

Az iskolai környezet 

A példamutató iskolai környezet kialakulásának célja 

- termek, folyosók, mellékhelyiségek, udvar tisztasága és esztétikus kialakítása 

- növények, élősarok 

- anyag- és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés 

- egészséges élelmiszereket árusító iskolai büfé 

- gyalogos és kerékpáros közlekedés ösztönzése 

- szelektív hulladékgyűjtés 

- oktatóok és technikai dolgozók példamutatása 

 Kommunikáció iskolán belül: 

Munkaértekezletek, faliújság, felelősök rendszere (DÖK), egyéni beszélgetések. 

Kommunikáció iskolán kívül: 

Szülői értekezletek, Szülői szervezet megbeszélések, értekezlet, szórólapok, elektronikus 

levelek 

 Az iskolai írásbeli beszámolások formái: 

- részlegesen a helyi tantervben, kiemelten a projekt, a moduláris oktatás, 

- a témahét, 

Továbbképzések 

Belső: nevelési értekezletek, tanfolyamok, önképzés 

Külső: Városi, országos konferenciákon, rendezvényeken való részvétel. Akkreditált 

továbbképzéseken való részvétel. 

 

3.11 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Az igazságosság, amely annak a biztosítását jelenti, hogy a személy és társadalmi 

körülmények – nem, társadalmi, gazdasági helyzet, etnikai származás – ne jelentsenek 

akadályt az oktatási lehetőségek kihasználásában. 

A befogadás, amely azt jelenti, hogy mindenki számára biztosított az oktatás. 

Célunk, hogy biztosítsuk az intézményen belül az egyenlő bánásmód elvének teljes körű 

érvényesülését, figyelembe véve a szülők igényeit és a törvényi előírásokat. 
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A tantestület minden tagjának kötelessége betartani az egyenlő bánásmódra és 

esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokat, biztosítani a diszkriminációmentes 

oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkör kialakítását. 

Az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségének biztosítása mellett 

biztosítjuk a tanítványok optimális képzésével az esélyegyenlőséget. 

A támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását, a hátrányos helyzetű tanulók 

hátrányainak kompenzálását és az esélyegyenlőség előmozdítását az iskola minden 

tevékenysége során figyelembe veszi és gyakorolja: 

- általános iskola - középiskola átmenetkor 

- a beiratkozásnál 

- a hátrányokkal küzdő tanulók arányos elhelyezése az osztályokban 

- a tanításban, ismeretközvetítésben 

- a tanulók egyéni fejlesztésében a tanórákon, valamint a felzárkóztató 

foglalkozásokon 

- a 9-12. évfolyamos tanulóknak az egyéni képességek fejlesztése és a sikeres 

továbbtanulásuk érdekében nívócsoportban oktatjuk az idegen nyelveket  

- az értékelés gyakorlatában 

- tanulói előmenetelben 

- a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában 

- a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában  

- a továbbtanulásban, pályaorientációban 

- a humánerőforrás-fejlesztésében, pedagógusok szakmai továbbképzésében 

- a kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel 

Különös figyelmet fordítunk azon tanulókra, akik viselkedésében magatartászavaros 

jegyeket fedezünk fel. Igénybe vesszük a családsegítő szolgálat munkáját. 

Az iskola széleskörű színes programokat kínál a tanítványai számára a tanítási órákon túl 

a délutáni órákban. Ezek a foglalkozások minden tanuló számára elérhetőek. 

Tanórán kívüli foglalkozások: 

- differenciált képességfejlesztő foglalkozások 

- választott órák 

- érettségi felkészítő foglalkozások 

- iskolai könyvtár 

- szakkörök 

- osztályfőnökök és munkaközösségek által szervezett szabadidős programok 
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- kirándulások, utazások 

- színházlátogatások 

- Futura-bérlet, Futura-előadások igénybevétele 

- múzeumi programok 

 

3.12 A tanuló jutalmazásával összefüggő szabályok 

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki 

kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, az iskola 

dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a 

tanulót, aki a tőle elvárhatónál jobb teljesítményt ér el, eredményes kulturális 

tevékenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt ért el, a közösségi életben tartósan 

jó munkát végez. 

Iskolánkban elismerésként a következő írásos dicséreteket adjuk: szaktanári, 

osztályfőnöki, intézményvezetői és nevelőtestületi dicséret. Az egész évben kiemelkedő 

munkát végző tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba 

be kell vezetni. Azok a tanulók, akiknek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye 

(tanulmányi-, sport-, kulturális versenyek győztese, az iskoláért végzett kiemelkedő 

társadalmi munka részese, stb.) jutalmát a ballagási vagy a tanévzáró ünnepélyen az 

iskolaközösség előtt nyilvánosan veszi át. 

A tanulmányi, sport és művészeti versenyeken élenjáró, a tanulmányait 4 évig kitűnően 

végző tanítványaink a Tehetségért Alapítvány szabályzata alapján részesülhetnek 

jutalmazásban. Minden tanévben egy kiemelkedően teljesítő 12. évfolyamos tanuló 

munkáját Bolyai Emlékplakettel jutalmazzuk. Az átadásra a ballagási ünnepségeken 

kerül sor. 

A szakképzésért felelős miniszter díjat, kitüntetést alapíthat az országos vagy nemzetközi 

jelentőségű eseményeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása, 

elismerése céljából. A díj, kitüntetés kedvezményezettjeinek körére az igazgató tehet 

javaslatot. 

Az a tanuló, aki kötelességeit megszegi, fegyelmező intézkedésben részesül. A 

fegyelmező intézkedések a következők lehetnek: szaktanári figyelmeztetés, 

osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, osztályfőnöki rovó, igazgatói 

figyelmeztetés, igazgatói intés, igazgatói rovó. A fegyelmező intézkedésekről a szülőket 

a digitális naplóban, ill. postai úton tájékoztatja az iskola. 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, a fegyelmi eljárás szabályai 

alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesül. A fegyelmi büntetés lehet: 

a) megrovás 

b) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása 



Győri SZC Bolyai János Technikum Szakmai program 2020/2021. tanév 

 

269 
 

c) áthelyezés másik osztályba, csoportba vagy szakképző intézménybe, illetve 

köznevelési intézménybe 

d) kizárás a szakképző intézményből.  

A fegyelmi eljárás lefolytatására az Nkt., A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és 

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet, 

valamint a 20/2012. EMMI rendelet szabályai az irányadók.   

 

3.13 Az oktatói testület által szükségesnek tartott további elvek 

Intézményünk mindennapi munkájában kiemelkedő szerepet szánunk a hagyományok 

tiszteletének, nyitottak vagyunk a megújulásra, ennek érdekében a következő 

pedagógiai alapelveket tartjuk szem előtt: 

Nevelés területén: 

• humanista értékrend közvetítése tanulóink számára 

• a nemzeti értékek előtérbe állítása mellett az egyetemes emberi kultúra tisztelete, 

megbecsülése, nyitottság az európai kultúra iránt 

• nemzeti felelősségtudat mellett váljon "világpolgárrá"; szemlélje az emberiség 

előtt álló feladatokat nemzetközi perspektívából 

• legyen felelősségtudata a globális problémák megoldása iránt 

• esélyegyenlőség, egyenlő hozzáférés 

• szegregációmentes együttnevelés 

• nemzeti közösség, összetartozás és hazafiság megerősítése 

• közjóra való törekvés megalapozása 

Oktatás területén: 

• élethosszig tanulás 

• NAT szerinti kompetencia alapú oktatás 

• készségközpontú oktatás 

• értékálló és a kor igényeinek megfelelő tudás megszerzése  

Az iskolában folyó nevelés és oktatás céljai, feladatai 

Az iskola vonzáskörében élő szülők elvárásai, a társadalmi szükségletek, a tanulói 

érdekek, valamint az iskola belső igényei és lehetőségei alapján célunk egy 

gyermekközpontú intézmény működtetése, melyben a közvetíteni kívánt tudományos 

ismeretek és a személyiségfejlesztés egyaránt hangsúlyt kap. A tehetséggondozás 

mellett a lemaradók felzárkóztatását is feladatunknak tartjuk. 
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Tanulóink szerezzenek széles körű, használható, korszerű tárgyi tudást, rendelkezzenek 

azok alkalmazásának képességével; ismereteik állandó, belső kényszerből fakadó 

gyarapításának igényével. 

Célunk az oktatás-nevelés aktív tanulói részvételre építése, teret engedve a tanulók 

önmegvalósításának, egyéniségük kibontakoztatásának. Váljanak diákjaink 

kötelességtudó, megbízható, becsületes emberekké, közösségi szellemű, társakkal való 

együttműködésre képes fiatalokká. 

Legyenek nyitottak az őket körülvevő makró világ történései iránt, legyenek igényesek 

környezetükre. 

El kell fogadnunk, hogy a köznevelés, közszolgálat a felnövekvő nemzedék érdekében a 

magyar társadalom hosszú távú fejlődésének záloga. Méltán elvárt az iskolától, hogy 

egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás 

erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód és az egészséges életmódra nevelés 

hassa át. 

Kiemelt nevelési és oktatási célok: 

Az erkölcsi nevelés 

Az erkölcsi nevelés legyen életszerű, igyekezzünk felkészíteni tanulóinkat az életben 

felmerülő értékkonfliktusokra, az erkölcsi és életvezetési problémák megoldására. 

Célunk a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, cselekedeteikért és azok 

következményeiért viselt felelősségtudat elmélyítése. Segítjük az önálló gondolkodás és 

a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésüket. Az iskola a közösségi 

életével, a tanárok példamutató magatartásával támogatja a tanulók felkészítését a 

kötelességtudattal, a mértéktartással, az együttérzéssel, a segítőkészséggel, 

türelemmel, megértéssel és elfogadással áthatott életre. A tanuláshoz való 

hozzáállásukban alakuljon ki az igény, mely hatással lesz egész felnőtt életükre és 

elősegíti helytállásukat a munka világában is. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait, a jeles magyar 

történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

munkásságát. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése és az a 

felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár 

kötelessége. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő 

eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési 

formákról. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Ismerjék meg tanulóink a főbb állampolgári jogokat és kötelességeket, hogy 

törvénytisztelő, az együttélés szabályait betartó állampolgár váljon belőlük. 

Jellemezze őket az erőszakmentesség és a méltányosság. Az iskolai diákélet lehetőségein 

keresztül gyakorolják a közéletiséget, a vitakultúrát. A korszerű tanítás- és 
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tanulásszervezési eljárásokon keresztül, mint például a kooperatív tanulás, gyakorolják 

a felelősséget, az önálló cselekvést, a megbízhatóságot. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Elő kell segítenünk a tanulók kedvező szellemi fejlődését, készségeiknek optimális 

alakulását, tudásuknak és kompetenciáiknak kifejezésre jutását, s valamennyi 

tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni őket, hogy képessé váljanak 

érzelmeiknek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének, 

az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Tudatosuljon bennük, 

hogy a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják alakítani. 

A családi életre nevelés 

Felkészítjük tanulóinkat a családi életre, segítséget nyújtva a gyermekeknek és 

fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetítve a családi 

életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Évente visszatérően az életkornak 

megfelelően foglalkozunk a szexuális kultúra kérdéseivel. 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Ösztönözzük a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, 

a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk 

megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. A családdal 

együttműködve készítjük fel a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, 

továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes 

körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. Segítjük a 

tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő 

magatartás kialakítása, amelyhez együttérzésre, együttműködésre, 

problémamegoldásra, önkéntes feladatvállalásra és megvalósításra van szükség. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Tanulják meg tanulóink, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 

felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel kell használnunk. Az 

intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári 

kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék 

azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat 

idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, 

sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. Intézményünk csatlakozik a 

Fenntarthatósági Témahéthez. 

Pályaorientáció 

Tanítványaink számára átfogó képet kell nyújtanunk a munka világáról. Fejlesztenünk 

kell bennük a beosztotti státusszal (engedelmesség, alkalmazkodás), a segítéssel, az 
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együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és 

azok kezelését. Pályaorientációs napot szervezünk az intézmény valamennyi diákja 

számára.  

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal 

való észszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Biztosítjuk a pénzügyi 

rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal 

kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok megismerését annak 

érdekében, hogy a felnövő nemzedék hasznosítható ismeretekkel rendelkezzen, a 

világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó 

gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. Intézményünk csatlakozik a 

Pénzügyi és vállalkozói témahéthez. 

Médiatudatosságra nevelés 

Ismerkedjenek meg tanítványaink a média működésével és hatásmechanizmusaival, a 

média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal. Készüljenek fel a médiumoktól 

is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos 

alakítására. 

A tanulás tanítása 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy 

felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít és útbaigazítást adjon a tananyag 

elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Olyan tudást kell kialakítani, 

amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni. 
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3.14 Az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítéshez az emelt szintű 

oktatásban alkalmazott fejlesztési feladatok és követelmények a közismereti 

kerettanterv és az érettségi vizsga általános és részletes követelményei 

alapján 

Szakgimnázium/szakközépiskola 

Tantárgy 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 

Érettségi 
előkészítők 

  

kszint: 1 eszint: 2 

magyar, 

matematika, 

történelem, 

informatika, idegen 

nyelv, ágazati 

szakmai tantárgy 

kszint: 1 eszint: 2 

magyar, 

matematika, 

történelem, 

informatika, idegen 

nyelv, ágazati 

szakmai tantárgy 

 

A tanórán kívüli érettségire való felkészítést a 100/1997 (VI. 13.) kormányrendelet 4. § (2.3.) és az 5. 

§ (1.) szerint szervezzük meg: 

Emelt szinten ugyanezekből a tantárgyakból tesszük lehetővé 11. és 12. évfolyamokon, heti 2 - 2 

órában az emelt szintű felkészülést a tanulói jelentkezésektől függően. 

Ha a tanuló valamely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett, és az adott tantárgy tanulmányi 

kötelezettségeit teljesítette, az iskola magasabb évfolyamán vagy évismétlés esetén az adott 

tantárgyból az órák látogatása alól mentesül. Élő idegen nyelvekből javasoljuk a továbbiakban 

számukra a nyelvvizsga felkészítőn való részvételt. 

Informatika tantárgyból előrehozott középszintű érettségi vizsgára történő jelentkezését csak annak 

a tanulójának fogadja az intézmény, aki részt vett informatika tantárgyból a tanévben szervezett 

érettségi előkészítő foglakozáson. 

Az emelt szintű érettségi követelményeit a 40/2002. (V.24.) OM rendelet részletesen tartalmazza, 

illetve az Oktatási Hivatal honlapján is megtalálható: 

Közismereti érettségi vizsgatárgyak, részletes vizsgakövetelmények: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak#1 

Ágazati szakmai vizsgatárgyak, részletes vizsgakövetelmények: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak#2 

 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak#1
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak#2
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3.15 Az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek 

számonkérésének rendje 

3.15 Az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének 

rendje 

A tanulói teljesítmények ellenőrzése, értékelése 

A tanuló teljesítményének értékelése a nevelési-oktatási, tanulás-tanítási folyamat 

teljes egészét átfogja. Visszajelzés arról, miként valósulnak meg nevelési-oktatási 

céljaink. 

Az ellenőrzést végzők köre: 

- szaktanárok 

- vezetők: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezető, megbízás alapján 

választott szaktanár 

- külső szakértők felkérés alapján 

Az ellenőrzés kiterjed: 

- a tanulókra - az ellenőrzést végzők által 

- a tanulókra és pedagógusok munkájára - a vezetők és külső szakértők által 

 

Az ellenőrzés célja 

Tantárgyi teljesítmény, a tanuló szorgalma 

- a tananyagtartalom elsajátítása mértékének, a követelményeknek való megfelelés 

mértékének feltárása (eredmény mérése) 

- ismételten tanítás, a tananyagtartalom elmélyítése, ismétlése 

- képességfejlesztés 

- rendszerező képesség, lényeglátás, struktúra szemléletű gondolkodás fejlesztése, 

logikus gondolkodás alakítása 

- alkalmazásképes tudás, kommunikációs képesség fejlesztése, szókincs bővítése, 

előadói képesség alakítása 

- kapcsolatteremtő képesség fejlesztése 

- tanulási segédeszközök alkalmazásának, szemléltetés formáinak elsajátíttatása 

- a tanuló részvétele a tanítási - tanulási folyamatban (tanórai aktivitás, figyelem; a 

tanórán kívüli feladatvállalás, szakköri tevékenység...) 

- felszereléseinek, taneszközeinek megléte, rendben tartása 
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- személyiségformálás (a személyiség jobb megismerése, önértékelés fejlesztése, 

kortárscsoport befolyásoló szerepe, motiválás) 

A tanulói teljesítmények ellenőrzésének formái és módjai 

Az ellenőrzés tartalmát, mennyiségét a tantárgyat tanító tanár a kerettanterv 

követelményei alapján határozza meg. 

A tanulói teljesítmények értékelése 

Az értékelés célja 

Tantárgyi értékelés, tanulói szorgalom értékelése esetén: 

- pozitív megerősítés motiváló szerepe 

- azonnali értékelés, visszajelzés a tanulónak, szülőnek az elért teljesítményről, 

visszajelzés a tanárnak az oktatás eredményességéről, a tanítási - tanulási folyamat 

módszereinek hatékonyságáról 

- a tanulók motiválása a jó teljesítmény megtartására, illetve elérésére 

- segítségadás a meglévő hiányosságok pótlására 

- a belső teljesítményekről objektív információ szerzése, összehasonlíthatóság külső 

normákkal. 

 

Értékeljük a tanuló: 

8. tanulmányi teljesítményének és a tantervi követelményeknek egymáshoz való 

viszonyát 

9. feleletének önállóságát, logikai felépítését, előadásmódját, szakkifejezések 

használatát, a segítségadás mértékét, eszközök alkalmazását 

10. ismereteinek gyarapodását, képességeinek fejlődését 

11. képességeinek megfelelő teljesítmény elérése érdekében tett tanulói 

erőfeszítését, kötelességtudatát 

12. a tanórákra való rendszeres felkészülését, házi feladatainak elkészítését 

13. többletfeladatok vállalását, gyűjtő munkáját 

14. kimagasló teljesítményét, szaktárgyi és egyéb versenyeredményét 

15. a tantárgyhoz fűződő viszonyát, érdeklődése elmélyülését a tantárgyi 

ismeretekben 

16. kitartó tanulási tevékenységét, munkafegyelmét 

17. tanórai aktivitását, figyelmét 

18. taneszközeinek rendeltetésszerű használatát, írásbeli munkáinak külalakját; 

felszereléseinek rendben meglétét. 
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A tantárgyi értékelés, minősítés formái és módjai 

19. lehet személyre szóló vagy az egész osztályhoz intézett 

20. lehet pár soros minősítés vagy részletes elemzés 

21. kiterjedhet a tanuló teljes ismeretére, vonatkozhat kiemelt részterületre  

22. szóbeli és/vagy írásbeli értékelés 

23. szöveges tanári dicséret, esetleg elmarasztalás 

24. kisebb jegyekkel vagy pontokkal, szimbólumokkal történő, melyek osztályzatra 

válthatók 

25. érdemjegy (tanítási év közben) 

26. osztályzat (félévkor és tanítási év végén) 

27. egyéb minősítés 

Az értékelés színterei 

28. tantestületi értekezleten 

29. iskolai ünnepélyeken 

30. osztály vagy közösség, szülők előtt 

31. négyszemközt 

Az értékelés funkciói  

32. diagnosztikus értékelés, általában a nevelési - oktatási folyamat kezdetén 

(bemenet-szabályozás), melynek célja a helyzet feltárása 

33. formatív értékelés az oktatás folyamatában, melynek fő célja a hiányosságok 

feltárása, majd a korrekció (osztályozás nem javasolt) 

34. szummatív értékelés, melyet minősítésre, összegzésre használunk (kimenet 

szabályozás, tagozatváltás, tantárgy megszűnése...) 

A tanulók értékelésének alapelvei 

35. személyre szóló legyen. 

36. fejlesztő, ösztönző jellegű legyen 

37. folyamatos legyen 

38. az iskolai követelményrendszerre épüljön 

39. legyen tárgyszerű. 

Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: 

40. a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél: jeles (5), jó (4), közepes (3), 

elégséges (2), elégtelen (1) 
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41. a tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél: példás (5), jó (4), változó 

(3), rossz (2) 

42. a tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél: példás (5), jó (4), változó 

(3), hanyag (2) 

A nem szakos helyettesítő a tanuló teljesítményét érdemjeggyel nem értékelheti. A 

szakos helyettesítő tanár - ha tartós, legalább kéthetes helyettesítéssel megbízott - a 

tanulók kitartó tanulása érdekében célszerű, ha érdemjeggyel is minősít. 

A házi feladat érdemjeggyel való minősítését nem javasoljuk (kivéve a nagyobb lélegzetű 

házi dolgozatot). 

Az értékelés motiváló hatásának, illetve az oktató munka hatékonyságának érdekében 

az írásbeli felmérők, dolgozatok kiosztása a dolgozatírást követő tanórán helyes, 

törekedjünk erre. Legkésőbb azonban 15 munkanapon belül a szaktanár köteles 

kijavítani és az értékelt, osztályozott munkát a tanulóknak megmutatni, velük 

megbeszélni, valamint az e-naplóba a kiosztást követő munkanap végéig beírni az 

érdemjegyet. 

Az osztályozás nem lehet fegyelmező eszköz. 

A felszerelés otthon hagyása érdemjegyre átváltható értékelő eszközzel nem 

minősíthető. Az értékelés rendszerességének fontosságát hangsúlyozva meghatározzuk, 

hogy a félévi, illetve év végi osztályzat megítélésekor félévente minden tantárgyból 

minimum a tantárgy heti óraszáma + 1 érdemjegy legyen. Ez alól kivételt képez a heti 5 

órás testnevelés tantárgy, ahol félévenként 5 jegy kötelező. 

Az értékelés egységesítése érdekében iskolánkban százalékos határokat állapítottunk 

meg, figyelembe véve a számonkérés típusát. Ettől külső szabályozások esetén (pl. 

érettségi vizsgaszabályzat, szakmai vizsgaszabályzat) el kell térni. 

A témazáró nagydolgozatok értékelése az alábbi skálával történik: 

90 - 100% − 5 

80 -   89% − 4 

60 -   79% − 3 

40 -   59% − 2 

  0 -   39% − 1 

A szaktanár döntése alapján a megadott felső határok csökkenthetők. 

Az egyéb írásbeli számonkérések százalék szerinti értékelése a tanár kompetenciája, 

melyet előzetesen a tanulókkal ismertetni kell. 

A szakmai tantárgyak értékelése (9-13. évfolyamokon) az adott tantárgyra vonatkozó 

szakmai- és vizsgakövetelmények alapján történik: 

90 - 100% − 5 
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80 -   89% − 4 

65 -   79% − 3 

50 -   64% − 2 

  0 -   49% − 1 

 

A végső érdemjegy/osztályzat kialakítása során az érdemjegyek súlyozott matematikai 

átlagától a pedagógusnak egyéb tényezők figyelembe vételével jogában áll eltérni. 

A kritikusan gyengén teljesítő tanulók szüleit figyelmeztető célú tájékoztató levélben 

vagy az e-naplón keresztül értesítjük. 

A tanulók fejlődésének nyomon követése, teljesítményük értékelése sokféle, változatos 

információ alapján történik: 

- a tanuló és a pedagógus napi kapcsolata 

- a napi tanulási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése szóbeli feleletekkel, 

tesztekkel, az írásbeli feladatok javításával 

- összegző kép a tanuló munkájáról, fejlődéséről témazáró dolgozatokból, szóbeli 

feleletekből, kiselőadásokból, a testi fejlődést nyomon követő mérésekből 

- a különböző iskolai, városi, megyei, területi, országos versenyeken elért 

eredmények 

- projektekben való részvétel 

- szülő-pedagógus párbeszéd 

- szociometriai felmérések a társas kapcsolatokról 

- kérdőívek és beszélgetések a tanulási szokásokról 

- önértékelő megbeszélések az osztályközösségben, csoportokban 

- az egy osztályban tanító pedagógusok rendszeres megbeszélései 

A számonkérés rendje és formái 

A konkrét számonkérés formáját és módját a szaktanár határozza meg - igazodva a 

tantárgy jellegéhez. 

A tanulónak minden órán számítania kell arra, hogy ismereteit a szaktanár számon kéri. 

A számonkérés formái:  

írásban: 

- év eleji szintfelmérők 

- röpdolgozat, írásbeli felelet (egy vagy két-három tanítási óra anyagából előzetes 

bejelentés nélkül) 
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- témazáró dolgozat/nagydolgozat (a szaktanár legalább 1 héttel korábban köteles 

bejelenteni) 

- házi dolgozat: etika és kötelező komplex természettudományos tárgy esetén a 

tanulók tudását házi dolgozatok beadásával mérjük, melyet a szaktanár 

osztályzattal értékel 

- számítógépes feladatmegoldás informatikából 

- év végi mérések 

- egyéb 

szóban: 

- összefüggő, önálló felelet 

- kérdve kifejtő módszer 

- kiselőadás 

- példamegoldás 

- egyéb 

Az előre bejelentett témazáró dolgozatot/nagydolgozatot minden tanulónak 

kötelessége megírni. Ha a tanuló a dolgozat megírásának napján hiányzik, akkor a 

hiányzás megszűnését követő egy héten belül pótló dolgozatot köteles írni, a dolgozat 

követelményrendszere azonos az osztály/csoport által megírt dolgozatéval. 

A tanév közbeni javító-, pótló dolgozat és egyéb javító szándékkal igényelt vagy tanár 

által jónak látott jobbító szándékú számonkérés engedélyezése, megszervezése, 

lebonyolítása, valamint annak súlya (pl. összeadódik-e a két osztályzat vagy a gyengébb 

nem számít, stb.) a szaktanár döntési kompetenciája - lehetőleg egyéni és eseti elbírálás 

szerint. 

Az írásbeli és szóbeli számonkérés érdemjegyei egyenértékűek, de a témazáró 

dolgozatok osztályzatait megkülönböztetett színjelzéssel írjuk be és kétszeres súllyal 

vesszük figyelembe. 

A számonkérés korlátai 

Az egyenletesebb terhelés érdekében a tantestület tagjai elfogadják, hogy egy 

tanulócsoportban egy napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. Vitás esetekben 

a koordinálás az érintett szaktanárok feladata. 

 

3.16 A tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltételei 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette. Középfokú iskolai tanulmányok folytatása 

esetén a sikeresen teljesített kilencedik évfolyam megismétlését az iskola igazgatója a 
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tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal akkor 

engedélyezheti, ha arra a gimnáziumi nevelés-oktatásba vagy az iskolai rendszerű 

szakképzésbe történő bekapcsolódás vagy másik szakképesítés megszerzésére irányuló 

tanulmányok folytatása vagy másik tanulmányi terület választása miatt van szükség. 

A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára 

megállapított tanulmányi követelményeket osztályozó vizsga letételével egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti. Ennek részletes szabályait A 

tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata tartalmazza. 

A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

tartalma alapján: 

164. § Ha a tanulónak - az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának 

kivételével - egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven foglalkozást vagy egy adott tantárgyból a foglalkozások harminc százalékát 

meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel 

értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha az oktatói testület 

engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Az oktatói testület az osztályozó vizsga 

letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma 

meghaladja a húsz foglalkozást, és a szakképző intézmény eleget tett a 163. §-ban 

meghatározott értesítési kötelezettségének. 

227. § (1) Ha a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek a szorgalmi 

időszakban teljesítendő szakirányú oktatásról való igazolt és igazolatlan mulasztása egy 

tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes szakirányú oktatási idő húsz 

százalékát, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tanulmányait csak az 

évfolyam megismétlésével folytathatja. 

(2) Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szorgalmi időszakon kívüli 

egybefüggő gyakorlatról való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja a szorgalmi 

időszakon kívüli egybefüggő gyakorlat foglalkozásainak húsz százalékát, a tanuló, illetve 

a képzésben részt vevő személy az évfolyam követelményeit nem teljesítette és 

magasabb évfolyamba nem léphet. Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg a 

szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlat foglalkozásainak öt százalékát. Az 

igazolatlan mulasztást a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy pótolni köteles. 

Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mulasztása az e bekezdésben 

meghatározott mértéket eléri, és a mulasztását a következő tanév megkezdéséig 

pótolja, magasabb évfolyamba léphet. 

A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata 

A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzatának hatálya kiterjed az intézmény 

valamennyi diákjára, a nevelőtestület tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 

A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata a javítóvizsga, különbözeti vizsga, 

osztályozóvizsga, pótló vizsga és belső vizsga általános elveit, részletes szabályait 

foglalja magába. 
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A részletes szabályozás a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról tartalma alapján: 

180. § (1) … 

(2) A tanuló félévi és év végi osztályzatait 

a) évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy 

b) a tanulmányok alatti vizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani. 

(3) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

a) felmentették a foglalkozáson való részvétele alól, 

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) az e rendeletben meghatározott időnél többet mulasztott, és az oktatói testület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

(4) Egy osztályozó vizsga - a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel - egy 

adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. 

Osztályozó vizsgát a szakképző intézmény a tanítási év során bármikor szervezhet. A 

tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell 

megszervezni. 

(5) Különbözeti vizsgát a tanuló abban a szakképző intézményben tehet, amelyben a 

tanulmányait folytatni kívánja. A különbözeti vizsgákra tanévenként legalább két 

vizsgaidőszakot kell kijelölni. 

(6) A vizsgázó pótlóvizsgát tehet az igazgató által meghatározott vizsganapon, ha a 

vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad vagy a megkezdett vizsgáról 

engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok 

minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek 

bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan 

magatartására. Az igazgató engedélyezheti, hogy a vizsgázó a pótló vizsgát az adott 

vizsganapon tegye le, ha ennek a feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga 

megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

(7) Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

a) a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 

b) az osztályozó vizsgáról, illetve a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, 

távol marad vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

(8) Javítóvizsga letételére az augusztus tizenötödikétől augusztus hónap utolsó napjáig 

terjedő időszakban az igazgató által meghatározott időpontban van lehetőség. 
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(9) … 

181. § … 

182. § (1) A tanulmányok alatti vizsga vizsgaidőszakát a tanulmányok alatti vizsgát 

megelőző három hónapon belül kell kijelölni. A tanulmányok alatti vizsga időpontjáról a 

vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 

(2) Tanulmányok alatti vizsgát - az e rendeletben meghatározottak szerint - független 

vizsgabizottság előtt vagy abban a szakképző intézményben lehet tenni, amellyel a 

tanuló tanulói jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga 

nem ismételhető. 

(3) A szakképző intézményben tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a 

független vizsgabizottság előtti vizsga esetén a szakképzési államigazgatási szerv a 

vizsgázó - kiskorú vizsgázó esetén a törvényes képviselő - írásbeli kérelmére 

engedélyezheti, hogy a vizsgázó az (1) bekezdés szerint előre meghatározott időponttól 

eltérő időben tegyen vizsgát. 

(4) Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Ha a 

szakképző intézmény oktatóinak szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a 

vizsgabizottságba legalább két olyan oktatót kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy 

tanítására. 

(5) A tanulmányok alatti vizsga követelményeit és az értékelés szabályait a szakképző 

intézmény szakmai programjában kell meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga - ha azt 

a szakképző intézményben szervezik - vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató, 

a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a szakképzési államigazgatási szerv bízza 

meg. 

(6) Az olyan tantárgyból, amely követelményeinek teljesítésével a szakképző intézmény 

szakmai programja alapján valamely vizsgatárgyból a tanuló érettségi vizsga letételére 

való jogosultságot szerezhet, a tanulmányok alatti vizsgán minden évfolyamon kötelező 

követelmény a minimum hatvanperces, az adott vizsgatárgy legfontosabb tanulmányi 

követelményeit magában foglaló írásbeli vizsgatevékenység és szóbeli 

vizsgatevékenység sikeres teljesítése. 

183. § (1) A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű 

és jogszerű megtartásáért, ennek keretében 

a) meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére és teljesítette-e a 

vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a 

szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását, 

b) vezeti a szóbeli vizsgát és a vizsgabizottság értekezleteit, 

c) átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a 

vizsga iratait, 

d) a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. 
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(2) A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. 

A kérdező oktató csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat taníthatja. 

(3) A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az igazgató készíti elő. Az igazgató felel 

a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek 

megteremtéséért. Az igazgató e feladata ellátása során 

a) dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, 

amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 

b) írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről, 

c) ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, 

d) minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, 

pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. 

(4) A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 

184. § (1) Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati 

vizsgára, ha a vizsgatevékenység megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga 

befejezését követően a vizsgáztató oktató által értékelhetően - így különösen rajz, 

műszaki rajz, festmény, számítástechnikai program formájában - kell elkészíteni. 

(2) Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató 

úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék. 

(3) A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató jelenlétében megállapítja 

a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az 

írásbeli tételeket. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható. 

(4) Az írásbeli vizsgán kizárólag a szakképző intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, 

feladatlapokon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A 

rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap 

előírhatja számológép, számítógép használatát, amelyet a vizsgaszervező intézménynek 

kell biztosítania. 

(5) Az íróeszközökről a vizsgázók, a vizsgához szükséges segédeszközökről a szakképző 

intézmény gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. 

185. § (1) A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik 

átvett feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. 

Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni. 

(2) A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idő 

tantárgyanként minimum hatvan perc. 

(3) Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett 

idővel a vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni. 

186. § (1) Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát 

lehet megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc 
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perc pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga - szükség esetén újabb pihenőidő 

beiktatásával - harmadik vizsgaként is megszervezhető. 

(2) Ha a vizsgáztató az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó 

feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos 

idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató 

a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az igazgatónak, aki az 

írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság 

elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Az igazgató a megállapításait részletes 

jegyzőkönyvbe foglalja, amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató 

nyilatkozatát, az esemény leírását, továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, 

amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a 

vizsgáztató, az igazgatója és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó különvéleményét a 

jegyzőkönyvre rávezetheti. 

(3) Az igazgató az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat 

- az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt - a kidolgozási idő 

lejártával átveszi a vizsgáztatótól. A jegyzőkönyveket aláírásával - az időpont 

feltüntetésével - lezárja, és a vizsgairatokhoz mellékeli. 

(4) Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató kijavítja, a hibákat, tévedéseket a 

vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden 

értékeli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat. 

(5) Ha a vizsgáztató a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó 

meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását 

rávezeti a feladatlapra, és értesíti az igazgatót. 

(6) Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az igazgatóból és két - a 

vizsgabizottság munkájában részt nem vevő - oktatóból álló háromtagú bizottság a 

cselekmény súlyosságát mérlegeli, és 

a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, 

és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott 

teljesítményt, 

b) az adott tantárgyból - ha az nem javítóvizsga - a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, vagy 

c) ha a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát eredménytelennek 

nyilvánítja, vagy az a) pont szerint értékeli a vizsgázó teljesítményét. 

(7) A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba 

kell foglalni. 

187. § (1) Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli 

vizsga. A vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 

(2) A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, 

mint amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 
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(3) A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és - 

ha szükséges - kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes 

tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató gondoskodik. 

(4) Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell 

biztosítani a szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet 

készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy 

vizsgázó esetében a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. 

(5) A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem 

segíthetik. A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza 

meg. 

(6) A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem 

tudja folytatni, vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a 

vizsgabizottságtól segítséget kaphat. 

(7) A vizsgabizottság a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehet fel, ha 

meggyőződött arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, a tétel kifejtése során 

önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni, vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos 

tárgyi, logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha 

súlyos tárgyi, logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt. 

(8) Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz 

feleletének értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt 

húzat vele. Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell 

kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni, és egész pontra fel kell 

kerekíteni, majd az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani. 

188. § (1) Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás 

előtt legalább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a 

vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

(2) Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a 

javasolt értékelést a vizsgajegyzőkönyvre. 

(3) Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét 

zavarja, a vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát 

befejezheti ugyan, de ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását 

a vizsgabizottság megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést 

a vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni. 

(4) A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az 

igazgató az írásbeli vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza. 

189. § (1) A gyakorlati vizsgatevékenység szabályait akkor kell alkalmazni, ha a 

tantárgynak a szakképző intézmény szakmai programjában meghatározott 

követelményei eltérő rendelkezést nem állapítanak meg. 

(2) A gyakorlati vizsgatevékenység tartalmát az igazgató hagyja jóvá. 
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(3) A gyakorlati vizsgatevékenységet akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság 

elnöke meggyőződött a vizsgatevékenység elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi 

feltételek meglétéről. 

(4) A gyakorlati vizsgatevékenység megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a 

gyakorlati vizsgatevékenység rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, 

továbbá a gyakorlati vizsgatevékenység helyére és a munkavégzésre vonatkozó 

munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról. 

(5) A gyakorlati vizsgatevékenység végrehajtásához a vizsgázónak az adott tantárgynál 

helyben meghatározott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a gyakorlati 

vizsgatevékenység ismertetésének ideje nem számít bele. A gyakorlati 

vizsgatevékenység végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti 

megosztására vonatkozóan a gyakorlati vizsgatevékenység leírása tartalmazhat 

rendelkezéseket. Nem számítható be a gyakorlati vizsgatevékenység végrehajtására 

rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő. 

(6) A gyakorlati vizsgatevékenységet egy érdemjeggyel kell értékelni. Az értékelésben fel 

kell tüntetni a vizsgázó természetes személyazonosító adatait, a tanszak megnevezését, 

a vizsgamunka tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt osztályzatot. Az 

értékelést a gyakorlati oktatást végző oktató írja alá. 

(7) A vizsgázó gyakorlati vizsgatevékenységre kapott érdemjegyét a vizsgamunkára, a 

vizsga helyszínén készített önálló gyakorlati alkotásra vagy a vizsga helyszínén 

bemutatott gyakorlatra kapott osztályzatok alapján kell meghatározni. 

 

(3) A tanuló - kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselője - a 

bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy ha bármely tantárgyból 

javítóvizsgára utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. A 

szakképző intézmény a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a szakképzési 

államigazgatási szervnek. 

(4) A vizsgabizottságnak nem lehet tagja az az oktató, akinek a vizsgázó hozzátartozója, 

továbbá aki abban a szakképző intézményben tanít, amellyel a vizsgázó tanulói 

jogviszonyban áll. 

191. § … 

192. § (1) Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, 

tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja. 

(2) Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig azért nem tett eleget a tanulmányi 

követelményeknek, mert az előírt vizsga letételére az oktatói testülettől halasztást 

kapott, az engedélyezett határidő lejártáig tanulmányait felsőbb évfolyamon 

folytathatja. 
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Az osztályozóvizsgára jelentkezést kell benyújtani az intézmény igazgatójához. A 

kérelem beadásának határideje minden év március 30. A 18 évnél fiatalabb tanuló 

esetén a szülő által írt kérvény fogadható el. A kérelemben legyen benne: tantárgy neve 

- évfolyam(ok) - szaktanár neve 

A tanulmányi idő rövidítésére (két évfolyam anyagának teljesítése egy év alatt) 

valamennyi tantárgyból a törvény szerint lehetőség van. Erre engedélyt a tanuló és 

gondviselője közös kérésére az intézményvezető adhat, figyelembe véve az illetékes 

szaktanár véleményét. Az intézményvezető az engedély megadásával egyidejűleg előírja 

a szükséges osztályozóvizsga részeit és időpontját. 

A 2020/2021-es tanévben a 10-12. évfolyamos tanulók számára az előrehozott érettségi 

vizsgát és a tanulmányi idő rövidítését csak az idegen nyelvből és informatikából teszi 

lehetővé a törvény, ezt a lehetőséget a kiemelkedően teljesítő tanulóknak javasoljuk. 

A tanulók számára a gyakorlati tantárgyakból osztályozóvizsga tételére törvény szerint 

nincs lehetőség. 

Az osztályozó vizsgák követelményeit és részeit a házirendünk melléklete CD-n 

tartalmazza és a honlapon is közzétesszük.  

Belső vizsgák 

A 10. osztályos tanulók számára szervezzük a belső vizsgát. 

A belső vizsga célja 

• a tanulói tudás értékelése 

• a szerzett tudás - megszokott tanítási kereten túli - hasznosításának képességéről 

visszajelzés (teljesítményképes tudás) 

• motiváció, tanév végéig tartó folyamatos tanulás, javítási lehetőség 

• vizsgarutin szerzése 

• kimeneti szabályozás, kimeneti minősítés 

• az oktatómunka eredményeinek számbavétele és hatékonyságának visszajelzése a 

tanár számára 

• kontroll a tananyagtartalomról, az adott tantárgy tanítási - tanulási folyamatáról 

• egységes értékelési eljárás létrehozása az intézményen belül; objektív értékelés 

Vizsgatantárgyak 

magyar irodalom – szóbeli 

matematika – írásbeli 

szakma szerinti idegen nyelv – szóbeli 

történelem - szóbeli 

komplex szakmai ismeretek - írásbeli és szóbeli 
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A vizsga anyagát - szóbeli vizsga esetén a tételeket, írásbeli vizsga esetén a témaköröket 

- a szaktanár március 30-ig ismerteti a tanulókkal. 

A vizsgák minden tanévben a tanév utolsó négy hetében, két hetes időkeretben zajlanak. 

A vizsgák pontos időkeretét az éves munkaterv határozza meg. 

A részletes vizsgabeosztást és a pótló vizsganap kijelölését az érintett pedagógusokkal 

egyeztetve május 20-ig kell elkészíteni. Lehetőség szerint a vizsgahétre témazáró 

dolgozatot a szaktanárok ne tervezzenek. 

Vizsgaértékelés: a vizsga érdemjegye 1/3 értékben számít be az év végi osztályzatba. 

 

3.17 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, a sajátos 

nevelési igényű tanuló, illetve a képzésben résztvevő fogyatékkal élő személy 

tekintetében a szakképző intézmény szakmai programja 

A fejlesztés alapelvei: 

A sikeres fejlesztés alapja a megfelelő környezet, az elegendő idő biztosítása. A fejlesztés 

sikerességét a tanulás szervezése, a segítő- támogató tényezők biztosítása és a 

korrekciós lehetőségek, kialakítása határozza meg. Egyénre szabott fejlesztési, tanulási, 

tanítási stratégiákat alakítunk ki. A tanulás szervezésekor előzetes feladatunk, hogy 

minden egyes tanuló számára megfelelő időt biztosítsunk, majd a motiváció egyénhez 

igazított kialakításával és folyamatos fenntartásával és a szükséges korrekciós 

lehetőségek biztosításával végezzük fejlesztő tevékenységeinket. 

Fejlesztés célja, feladatai: 

Maximálisan figyelembe venni a gyermek igényét, érdeklődését, személyiségének rá 

jellemző vonásait, erősségeit és gyengeségeit. A fejlesztés célja minden esetben a 

működési zavar kezelése, fő feladatunk javítani, kiegyenlíteni, a sérült pszichikus 

funkciókat fejleszteni. A fejlesztés alatt sohasem hiánypótlást és korrepetálást értünk, 

hanem a gyerek tanulási és viselkedési problémájához kell megtalálni azt a 

leghatékonyabb utat, ami végül is elvezet a fejlődéséhez. A fejlesztés alapdokumentuma 

a szakvélemény, amely alapján fejlesztési tervet készítünk, mely irányt mutat az egész 

éves fejlesztés során. Ez alapján próbáljuk az elmaradó területeket fejleszteni, magasabb 

szintre emelni. A szakvéleményben foglaltak szerint biztosítjuk az órakeretet, leginkább 

egyéni, vagy kiscsoportos fejlesztések során fejlesztőpedagógus vagy gyógypedagógus 

vezetésével. 

Fejlesztési területek: 

• Nyelvi közlés intenzív differenciált fejlesztése, beszédészlelés-megértés javítása 

• A verbális / vizuális emlékezet fejlesztése 

• Analízis - szintézis auditív és képi szinten 
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• Vizuomotoros koordináció fejlesztése 

• Dyslexia, dysgraphia, dyscalculia reedukáció 

• Érzékelés, észlelés fejlesztése 

• Szeriális készség erősítése 

• Betűdifferenciálások 

• Olvasástechnika fejlesztése 

• Látás, hallás, mozgás koordinált működtetése 

• Helyesírási szokásrendszer apró lépésekben való kialakítása, mélyítése 

• Figyelem, emlékezet, gondolkodás és beszéd összehangolt fejlesztése 

• Akusztikus és vizuális percepció 

• Differenciáló- diszkrimináló képesség 

Ellátás: 

• integrált oktatás, nevelés 

• fejlesztő foglalkoztatás 

• a fejlesztő foglakozások szakvéleményekben megfogalmazottak szerinti 

szervezéséért az igazgató a felelős 

• ezt a nevelési tanácsadó ellenőrzi 

• tantárgyi mentesítés az értékelés, minősítés alól 

• nevelési tanácsadónál kötelező felülvizsgálat 

• A pedagógus alapvető feladata a tanuló szociokulturális helyzetének, 

fejlettségének, igényének a figyelembevétele. Munkája során segítse a bármely 

oknál fogva hátrányos helyzetének felismerését, vizsgálatát, felzárkóztatását, 

ezáltal a tanulási kudarc megelőzését. 

 

Iskolán belüli ellátása: 

• szoros kapcsolat a Pedagógiai Szakszolgálattal és Gyermekjóléti Szolgálattal; 

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

• a felzárkóztató órák; 

• fejlesztő foglalkozások; 

• a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

• a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

• gyógypedagógus/fejlesztőpedagógus foglalkoztatása; 



Győri SZC Bolyai János Technikum Szakmai program 2020/2021. tanév 

 

290 
 

• szociális és életviteli kompetenciák fejlesztése; 

• esélyegyenlőség biztosítása; 

• sokszínű tevékenységformák alkalmazása: 

• differenciált tanulásszervezés, 

• kooperatív technikák, 

• projekt-módszer, 

• fejlesztő értékelések alkalmazása, 

A tanulási nehézséggel küzdő tanulót a Szakértői Bizottság vagy a Pedagógiai 

Szakszolgálat véleménye alapján az igazgató mentesítheti az értékelés és minősítés alól, 

vagy számára egyéni továbbhaladást engedélyez. 

Tanulásszervezési formák: 

A meglévő tanulói különbségek forrásai 

• Meglévő ismeretek különbsége - amit otthonról hozott (szókincs, értékrend, hozott 

ismeretek). 

• Képességbeli különbségek (észlelés, figyelem, emlékezet, intelligencia) 

• Eltérő személyiségtípusú tanulóknak más-más a: tanulási stílusa, motivációja, 

attitűdje, érdeklődési köre, agyfélteke-dominanciája 

• Fiú-lány különbségek 

• Etnikai különbségek 

• Migráció 

• A munkaformákat mindig az oktatás tartalma, didaktikai-nevelési igényei és a 

tanulók sajátosságai határozzák meg. 

A differenciált tanulásszervezés: 

Alapjai 

Ezek a tanulói különbségek teszik szükségessé a pedagógusok módszertani megújulását, 

hogy a „jól bevált” tanítás-tanulási folyamatok mellé új szemléletet alakítsanak ki, 

amelybe beleférnek új módszerek, technikák és munkaformák. 

 

Szintjei 

Érdeklődés szerinti csoportbontás 

A csoportok érdeklődés szerint homogén szervezésűek, a csoportokon belül minden 

tanuló azonos feladatot végez. A csoporttagok nem feltétlenül kooperálnak egymással, 

ebben az esetben nem szükséges a 3-5 fős csoportszervezés, a gyermekek a feladatokat 

részben egyénre szabott munkával is végezhetik. Együttműködést igénylő feladatvégzés 
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esetén 3-5 fős homogén csoportszervezés szükséges. Felzárkóztatásra, 

tehetséggondozásra alkalmas tanulásszervezési mód. 

Tartalmi differenciálás 

A gyermekek képesség szerint homogén csoportba szerveződnek, a csoporttagok között 

nincs együttműködés. Minden tanuló önállóan végzi a differenciált feladatokat, részben 

egyénre szabott munkával. 

Szervezeti tanulócsoportos bontás 

A tagok között együttműködés-kooperáció van. A 3-5 fős csoportok homogén és 

heterogén szervezésűek is lehetnek. A csoporttagok azonos feladatot végeznek. Az 

eltérő képességű csoporttagok munkája között tartalmi differenciálás történik. 

Tanulási követelmények differenciálása 

A tanulásban akadályozott vagy részképesség-zavaros gyermekek integrációjára 

alkalmas differenciálási mód. Képesség szerinti homogén csoportszerveződés. Az e 

csoportba szerveződött gyermekek tantárgyi követelményrendszere eltér az adott 

osztály általános követelményrendszerétől. A gyermekek önállóan vagy 

csoporttársaikkal együttműködve oldják meg feladataikat. 

Ajánlások pedagógusoknak, az SNI-s tanulók eredményes fejlesztése érdekében 

• A tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszik tantárgyi tartalmak - SNI tanulók 

képességeihez igazodó - módosulásait 

• Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készítenek, egyéni haladási ütemet 

biztosítanak, személyre szabott módszereket, technikákat alkalmaznak 

• A tanórába beépítik a diagnózisban szereplő, gyógypedagógustól kapott 

javaslatokat  

• Folyamatos értékelés, a tanuló teljesítményének elemzése alapján - szükség esetén 

- megváltoztatják eljárásaikat 

• Egy-egy probléma megoldásához alternatívát keresnek, együttműködik más 

kollégával, segítséget kér 

• Alkalmazkodnak az eltérő képességekhez, eltérő viselkedéshez 

• Együttműködnek a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus javaslatait 

beépítik a pedagógiai folyamatokba 

Az együttneveléshez szükséges kompetenciák: 

• Ültetés: a megértés érdekében jól lássa a pedagógust /gesztus, szájmozgás/ 

Könnyen oda tudjunk menni óra közben ellenőrizni, segíteni a munkáját 

• Ültessük egy motivált tanuló mellé, akit megkérhet, hogy segítse az utasítások 

tisztázásában 

• Az utasításokat lassan, nyugodtan adjuk ki. Hagyjunk időt a megértésre 
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• A feladatokat írásban és szóban is adjuk meg 

• Hosszabb tanári magyarázat 

• Táblai vázlat, illusztráció 

• Tartalmilag összetartozó egységek kiemelése 

• Írásban rögzített házi feladat, leckefüzet 

• Vizuális szemléltetés, vagy a lehető legtöbb érzékelési terület bekapcsolása 

• Nyelvi fejlettség figyelembe vétele 

• Differenciálás minden órán (mennyiségi és minőségi egyaránt) 

• Alkalmazkodás az egyéni tanulási tempóhoz 

• Lehető legváltozatosabb feladatok adása 

• Rögzítés, megerősítés 

• Differenciált értékelés (szöveges értékelésű) 

• Szorongással járó szituációk, szerepeltetés kerülése 

• Alternatív tanítási módszerek (projektoktatás, kooperatív oktatás) 

Módszertani javaslatok: 

• Mindig tömör, pontos terminológiát alkalmazzunk (magyarázatok lehetőleg 

magyarul) 

• Képek használata segíthet 

• Kulcsszavakat tartalmazó lista 

• Auditív módszerek alkalmazása 

• Új szó tanulásánál-cédulák 

• „tanuló párok” 

• Ne kérjük hangos felolvasásra 

• Minden feladatnál döntsük el, mi a fontos, és ennek megfelelően értékeljünk saját 

tudásához mérten 

• A javításhoz fűzzünk szóbeli magyarázatot 

• Bíztassuk, dicsérjük, értékeljük a legkisebb fejlődést is 

3.18 A fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program 

Sajátos nevelési igényű tanuló 

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

keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátásban részesüljön 

attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak 
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megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell 

biztosítani. Azoknak a sajátos nevelési igényű tanulóknak kerül sor a többségi tanulókkal 

történő együttnevelésére, akiknek nevelését-oktatását a szakértői bizottságok integrált 

osztályban javasolják. Ezek a tanulók többségi társaikkal együtt végzik iskolai 

feladataikat, de a szükséges területeken támogatást kapnak. Ez jelenti a fokozott 

toleranciát, az egyéni fejlesztést, más munkaszervezési formák alkalmazását, az 

ellenőrzés és az értékelés szigorú igazítását a tanuló képességeihez, és az egyéni 

foglalkozásokat. A tanulók fejlesztése a törvényben rendelkezésre álló időkeretek 

(habilitációs és rehabilitációs órakeret) és csoportszervezési előírások megtartásával, 

speciális szakemberek igénybevételével folyik. Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók 

neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az illetékes Pedagógiai Szakszolgálat segítségét. 

 

Intézményünkben a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval 

együtt, integrált formában folyik. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása 

állapotuknak megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások szerint történik melynek 

alapjául a NAT-ban meghatározott egységes fejlesztési feladatokat kell alapul venni. 

Ennek során a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva 

elsősorban a következő elvek szerint kell a munkát megszervezni:  

 

• a feladatok megvalósításához hosszabb idősávok, keretek megjelölése ott, ahol 

erre szükség van 

• szükség esetén sajátos, a fogyatékosságnak megfelelő tartalmak, követelmények 

kialakítása és teljesítése  

• az iskola segítő megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg is segíti a 

tanulókat, elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve  

• a használt módszerek igazodnak hiányosságaikhoz, fogyatékosságukhoz  

• értékelésük egyéni elbírálás alapján, a vonatkozó szabályozók által 

megfogalmazottaknak megfelelően folyik 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői 

véleménye alapján a szülő írásos kérelmére az igazgató mentesítheti egyes tantárgyak 

vagy tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól. Fejlesztésbe vonásuk a szakértői 

bizottságok által kiállított szakvélemények alapján történik. A tanulók a tanítási órákon 

túl a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelően gyógypedagógus 

vezetésével egyéni fejlesztési terv alapján fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt – 

habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokon. A sajátos nevelési igényű tanulók ellátását 

szakemberek segítik. 

Kiemelt fejlesztési feladatok:  
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Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű tanulók esetében kiemelt fejlesztési 

feladatot jelent:  

• Az énkép, önismeret fejlesztése, különös tekintettel az elfogadás, önelfogadás 

fejlesztésére, az elért sikerek, eredmények értékként kezelésére, és az önmagához 

mért fejlődés értékelésére. 

• Információs és kommunikációs kultúra fejlesztése. A sajátos nevelési igényű 

tanulók információszerzésben és adásban jelentkező hátrányait csökkentheti az 

informatikai, elektronikus eszközök, a média tudatos használata. A számítógép 

írástechnikai segédeszközként is jól használható az arra szoruló tanulók esetében.  

• Tanulásmódszertan fejlesztése, kiemelt tekintettel az önálló tanulás technikáinak 

kialakítására, a tapasztalati alapozás és az egyéni tanulási út biztosítására.  

• Testi, lelki egészség fejlesztése, melynek során törekedni kell, hogy az értelmi 

fogyatékos tanulók – egyéni lehetőségeikhez mérten - minél jobban megismerjék 

sérülésük okát, annak következményeit, optimális fejlődésük lehetséges irányait. 

Ismerjék fel saját értékeiket.  

• Felkészülés a felnőtt lét szerepeire, kiemelt tekintettel a – lehetőségekhez mért – 

önállóság elérésére, és a sérüléssel összhangban lévő továbbtanulás segítésére, a 

tudatos pályaválasztásra. 

Iskolánk a sajátos nevelési igénynek, fogyatékosságnak, létszámnak megfelelő 

szakembereket biztosít. A gyógypedagógus/fejlesztőpedagógus feladata sokrétű. Azon 

túl, hogy egyéni fejlesztési terv szerint közvetlenül foglalkozik a gyermekkel, koordinálja 

a rehabilitációs munkában résztvevő más szakemberek munkáját, kapcsolatot tart a 

szülőkkel, nyomon követi a gyermek fejlődését. Kapcsolatot tart a többségi 

pedagógusokkal:  

- segíti a diagnózis értelmezését,  

- javaslatot tesz a környezet kialakítására, speciális eszközök kiválasztására, speciális 

módszerek alkalmazására,  

- folyamatosan konzultál velük,  

 

Hallássérült tanuló 

Fejlesztése az általános pedagógiai tevékenységen kívül gyógypedagógiai és 

egészségügyi célú rehabilitációs eljárások folyamatában kell megvalósítani. A 

rendszeresen végzett mérési, speciális pedagógiai vizsgálati, megfigyelési tapasztalati 

eredmények figyelembevétele elengedhetetlen az eredményes gyógypedagógiai és 

egészségügyi habilitációs és rehabilitációs tevékenységnek. 

Látássérült tanuló 
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Nevelése, oktatása során fontos feladat a nemzeti műveltség átadása, az egyetemes 

kultúra közvetítése, a szellemi – érzelmi fogékonyság, az erkölcsi érzék elmélyítése. 

Fontos az ép érzékszervek fejlesztése, valamint a meglévő látás használatának tanítása. 

Mozgáskorlátozott tanuló 

Nevelése- oktatása, képességeik tervszerű fejlesztése során az egyéni fejlődési 

sajátosságokhoz, az individuális szükségletekhez kell igazodnunk, hogy a tanulók 

sérüléseik ellenére is meg tudják állni helyüket a szűkebb és tágabb környezetükben. 

Fejlesztésükre az intézmény gyógytestnevelő, mozgásterapeuta, konduktor szakember 

segítségét kérheti. 

Beszédfogyatékos tanuló 

Folyamatos logopédiai ellátásra szorul, ami függ a beszédfogyatékossága fajtájától. 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 2012. évi CXXIV. törvény 

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

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

véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati 

problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való 

beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat 

mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. Célunk, hogy ezen tanulóink is 

képesek legyenek az iskolai követelményeket képességeikhez mérten legmagasabb 

fokban elsajátítani. Fejlesztésüknél alapul vesszük személyiségüket, egyéni készségeiket, 

képességeiket, tanulási jellemzőiket, szükségleteiket. Fejlesztésük külön fejlesztő 

foglalkozáson, kiscsoportos formában történik fejlesztőpedagógus vagy 

gyógypedagógus vezetésével. 

A teljes képzési időre megfogalmazott követelmények: 

Általánosság szintjén a következő elvárásokat, követelményeket a sajátos nevelési 

igényű tanulóknak valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulóknak a képzési idő végére el kell érniük:  

• Ismerje, fogadja el az alapvető emberi értékeket, viselkedésében, egyszerű szociális 

kapcsolataiban ezek jelenjenek meg. 

• Legyen képes szociális kapcsolatokat fenntartani, közösségi normákhoz 

alkalmazkodni, szabályokat betartani. 

• Legyen képes önmaga ellátására, a mindennapos tevékenységekben legyen 

együttműködő. 

• Kapcsolódjon be önkifejezést segítő foglalkozásokba (pl.: játék, sport, tánc, 

ábrázolás). 

• Legyen képes mozgását irányítani, törekedjen a különböző mozgások 

összehangolására. 
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• A különböző mértékben elsajátított kultúrtechnikai ismereteket különböző 

helyzetekben tudja alkalmazni. 

3.19  Az intézményben alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek 

Az iskola a nevelés-oktatás területén megfogalmazott céljainak elérését különböző 

oktatásszervezési módok, sajátos pedagógiai módszerek, eljárások és módszerek 

alkalmazásával is elő kívánja segíteni. A tanulók eredményes fejlesztéséhez a személyre 

szabott tematika és az egyéni bánásmód elengedhetetlen. 

Cél 

Olyan tanulásszervezési megoldások alkalmazása, amelyek előmozdítják a tanulás belső 

motivációját, segítik a tanulói aktivitás kibontakoztatását. Célunk, hogy az oktatási folyamat 

megszervezése segítse elő a tanulók korábbi ismereteinek feltárását, az oktatási folyamat 

tegye lehetővé a felfedezve tanulást, az eredmények adjanak lehetőséget az esetleges hibák, 

tévedések felülvizsgálatára, a tudás átrendeződésére. Fontos a tanítás-tanulás különböző 

formáiban a tanulók önállóságának, kezdeményezőkészségének, alkotóképességének 

előtérbe helyezése. Differenciálni kell a feladatok kijelölésében, a tanári segítség 

mennyiségében. Fő feladat, hogy a sajátos tanulásszervezési módszerek segítségével juttassuk 

el a sikerhez a tanulókat. Céljaink elérését a következő tanulásszervezési módok mindennapi 

munkánkba épülésével kívánjuk eredményesebbé tenni. 

Kooperatív tanulási módszerek 

A kooperatív tanulási forma a tanulók kiscsoportos tevékenységén alapszik. Szerepet játszik a 

tanulók intellektuális képességeinek valamint a szociális- és együttműködési képességeinek 

kialakulásában és fejlődésében. A konstruktív tanulási elméletre épül, vagyis az ismeretek 

elsajátítása nem befogadó, hanem alkotó módon történik. A kooperáció nem azt jelenti, hogy 

a tanulók csoportokba rendeződnek, és a saját feladatukkal foglalkoznak, a hangsúly a közös 

munkán, az együttműködésen van. A csoportok általában heterogének. A gyengébben 

teljesítő tanulók esélyt kapnak, hogy ne maradjanak le, a jobb képességűek tanítva 

tanulhatnak, így tudásuk mélyebbé válik. Mivel a tanulás tevékenységhez kötődik, a motiváció 

erős, minden csoport a legjobb tudását teszi hozzá a munkához. A diákok megtanulják, hogyan 

viszonyuljanak egymáshoz, ez növeli önbizalmukat, erősíti kritikai érzéküket, elősegíti a 

szocializációt. Lehetőség szerint tantárgyanként heti egy, de legalább minden ötödik órán 

kooperatív technikával dolgoznak a gyermekek. 

Játékos tanulás 

A játék lényege, hogy a játékként végzett tevékenységek örömet szerezzenek. A játékoknak azonban 

komoly céljaik is lehetnek. Elsődleges haszna, hogy felkelti a tanulók érdeklődését, lelkesedését. 

Változatosságot visz bármely tantárgy órájába. A játék bevonja a tanulót a tanítási folyamatba, mely 

során a tanulók megtanulják a tanítandó fogalmakat, készségeket, ismereteket. A tudás elmélyítése 

mellett a gondolkodási folyamatok felől tekintve jártassá válik a tanuló a szabályok alkalmazására, 

érvelésre, kérdések megfogalmazására, következtetések levonására. Nem utolsó sorban alkalmas a 

játék a szaknyelv gyakorlására és a nyelvi kifejezés csiszolására. 
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Tanulmányi, kulturális versenyek  

A tanulói képességek kibontakoztatása, a tehetség gondozása és fejlesztése, a tudás és 

képesség megmérettetése érdekében tanítványainkat felkészítjük számos helyi, kistérségi, 

megyei, országos szintig felmenő tanulmányi és kulturális versenyen való részvételre. A 

versenyeken, szakmai rendezvényeken való eredményes részvétellel tanulóinkat 

sikerélményhez kívánjuk juttatni, iskolánk szakmai hírnevét kívánjuk növelni. 

Tanulmányi kirándulások 

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink természetes környezetben gyűjtsenek a tananyaghoz 

ismereteket, tapasztalatokat, illetve megtapasztalhassák a tanult tananyagtartalmak 

valóságlétét, jellemzőit. Az iskola által szervezett tanulmányi kirándulások a tanulók 

ismereteinek bővítését, valamint a közösségépítést segítik. A tanulmányi kirándulások napjain 

az osztályfőnöknek úgy kell megszerveznie a programot, hogy az egy vagy több tantárgy 

tananyagához szorosan kapcsolódjék. Ez az iskolai tanórán elsajátított tananyagot elmélyíti, 

kiegészíti, életszerűvé teszi, de nem tartalmaz mindenki számára előírt követelményeket. 

Kulturális- és sport programok  

A kulturális és sportprogramok részben elősegítik a tananyag élményszerű elsajátítását, 

minden tanuló számára előírt tananyag megismerését, feldolgozását; részben kiegészítő 

ismereteket, gyakorlati tapasztalatokat nyújtanak. A helyi tantervben tervezett színház-, 

múzeumlátogatások, intézményen kívüli helyszínen szervezett terepgyakorlatok, termelő- és 

szolgáltató tevékenységet folytató vállalatok látogatása, egyéb foglalkozások, projektek, 

tanulmányutak, kirándulások megszervezése, lebonyolítása az osztályfőnok, szaktanár, 

iskolavezetés feladata. 

Projektoktatás  

Az iskola munkatervébe építünk minden tanévben projektnapokat, téma-hetet. A projekt-terv 

közös elkészítése a tanulók iskolai ismereteire és általános műveltségére, kutató munkájára 

épül. A projekt-terv megvalósítása az iskola egészét vagy legalább egy fokozatát megmozgató 

program. A projekt-téma kiválasztásában az adott év valamely jeles évfordulóját, aktuális 

problémakört vagy a magyarság történelmi múltját vesszük alapul. 

3.20 Projektoktatás 

A projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók 

érdeklődésére, a tanulók és az oktatók közös tevékenységére, együttműködésére épül a 

probléma megoldása és az összefüggések feltárása útján. 

Projektoktatás és egyéb sajátos módszerek a tanítás - tanulás folyamatában 

A projekt egy olyan sajátos tanulási egység, tanulási technika, amely a megismerés fő 

forrásává az önálló és csoportos tapasztalást teszi. Más szóval a projekt egy 

ismeretszerzési folyamat, amely az elsajátítást egy alkotó folyamat részeként és 

eredményeként valósítja meg. A módszer lényege nem kizárólag az, hogy a tanulók egy-
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egy problémára megoldást találjanak, hanem az, hogy a lehető legtöbb összefüggést és 

kapcsolódási pontját is felfedjék. A passzív befogadó és feldolgozó magatartás helyett a 

diáknak lehetősége van saját meglévő képességeinek, viselkedési formáinak 

kipróbálására, és újak kialakítására. A projektmódszer fő értéke, és egyben leginkább 

hasznosuló eleme, maga a munkafolyamat, a munka konkrét eredményei és 

végtermékei mellett. Vagyis a projektmunka során megvalósuló ismeretelsajátítás mellé 

fontosságban felzárkózik maga a gondolkodási folyamat, valamint az egyéb gyakorlati 

tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények szellemi és érzelmi 

hatása. 

A projektmódszer alkalmazásakor hierarchikus munkamegosztás helyett, a 

kooperativitás, az együttműködés kerül előtérbe. Mindenki saját élményei, képességei, 

tapasztalata alapján járul hozzá a csoport eredményességéhez, így a diákok 

bekapcsolódhatnak a célorientált mozzanatokba, és személyiségfejlődésük adott 

szakaszában meglévő ambícióik, tehetségük függvényében találják meg és végzik a 

projektfeladatokat. Minden tanuló az egész részeként cselekedve, csoportjának hasznos 

tagjává válik, és saját képességeinek kibontakoztatásával a társadalom keretein belül 

zajló életére is felkészülhet. Minden tanévben 3 hetet meghaladó projektet szervezünk, 

más-más témákban 

Iskolánk fennállásának évfordulója alkalmából az intézmény diákjainak november elején 

projekt-napot szervezünk. 

Az új, korszerű tanítási módszerek szellemében preferáljuk a kooperatív (kiscsoportos és 

páros) tanulásszervezési eljárásokat. 

A kooperatív tanulási forma a tanulók kiscsoportos tevékenységén alapszik. Szerepet 

játszik a tanulók intellektuális képességeinek, valamint a szociális- és együttműködési 

képességeinek kialakulásában és fejlődésében. A konstruktív tanulási elméletre épül, 

vagyis az ismeretek elsajátítása nem befogadó, hanem alkotó módon történik. A 

hangsúly a közös munkán, az együttműködésen van. A csoportok általában heterogének. 

A gyengébben teljesítő tanulók esélyt kapnak, hogy ne maradjanak le, a jobb 

képességűek tanítva tanulhatnak, így tudásuk mélyebbé válik. Mivel a tanulás tevé-

kenységhez kötődik, a motiváció erős. A diákok megtanulják, hogyan viszonyuljanak 

egymáshoz. Ez növeli önbizalmukat, erősíti kritikai érzéküket, elősegíti a szocializációt. 

3.21 A korábbi tanulmányok, gyakorlat beszámítása 

a) a szakképző intézményben, a köznevelési intézményben és a felsőoktatási 

intézményben folytatott tanulmányokat az adott szakmára előírt –megegyező tartalmú 

– követelmények teljesítésébe be kell számítani,  

b) a szakképzés megkezdése előtt foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban eltöltött 

szakirányú gyakorlat időt a szakirányú oktatás idejébe be kell számítani,  

c) a tanulmányi követelmények az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesíthetők. 
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4 Képzési program 

4.1 Képzési program a 9-13. évfolyamon 

4.1.1 2016. szeptember 1-től hatályos kerettanterv alapján folyó képzéseink (érvényes: 13. évfolyamunkra) 

4.1.1.1 54 344 01 PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A szakmai képzés órakerete 

Összesen 7 4 9 3 

0 

9 1 

0 

4,5 5,5 21 10 22 9 

0 

21 10 

Összesen 11,0 12,0 10 10 31,0 31 31,0 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                     2         2   

11504-16 Gazdálkodási 

alaptevékenység ellátása 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 
4   3                   7         

Ügyviteli ismeretek 3                       3         

Ügyviteli gyakorlatok   4                       4       
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Általános statisztika     2                   2         

Statisztika gyakorlat       1                   1       

Pénzügyi alapismeretek     2     1     0,5       4         

Pénzügy gyakorlat       1                   1       

Adózási alapismeretek                 1       2         

Adózás gyakorlat                   1       1       

Számviteli alapismeretek     2     2             4         

Számvitel gyakorlat       1           1       2       

Projekttervezés 11884-16 

Támogatási alapismeretek           2     1                 

Gazdálkodási statisztika           2                       

Folyamat- és pénzügyi 

tervezés 
            1     1,5               

Támogatáskezelés 11885-16 
Támogatási ügyvitel           2     2                 

Támogatás menedzsment                   2               

10147-12 Gazdálkodási 

feladatok ellátása 
Gazdálkodási ismeretek                     2,5         2,5   

11506-16 

Vállalkozásfinanszírozási és 

adózási feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás                     3         3   

Vállalkozásfinanszírozás 

gyakorlat 
                      1         1 

Adózás                     3         3   

Elektronikus adóbevallás 

gyakorlata 
                      2         2 

10149-12 Könyvvezetés és 

beszámoló készítés feladatai 
Számvitel                     6         6   

11505-12 Könyvelés 

számítógépen 

Könyvelés számítógépen 

gyakorlat 
                      4         4 

11501-16 Projektfinanszírozás 

Projekt-finanszírozás                     2         2   

Projektfinanszírozás 

gyakorlata 
                      2         2 

11502-12  Projektfolyamatok 

követése 

Projektfolyamatok 

követése 
                    2         2   

Projekttervezés gyakorlata                       1         1 
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A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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4.1.1.2 54 841 11 LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 
9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti óra-

szám 

heti óra-

szám 
ögy 

heti óra-

szám 
ögy 

heti óra-

szám 
heti óraszám heti óra-

szám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonatko-

zóan: 

Összesen 8 3 8,5 3,5 

140 

7,5 2,5 

140 

4 6 20,5 10,5 20 11 

160 

20,5 10,5 

Összesen 11 12 10 10 31 31 31 

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.           0,5     0,5  

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. 
          

2 
    

2 
 

11504-16 Gazdálkodási alapte-

vékenység ellátása 

Gazdasági és jogi alapis-

meretek 
1                 

Ügyviteli gyakorlatok  0,5                

Általános statisztika      0,5            

Pénzügyi alapismeretek   1               

Adózási alapismeretek   0,5               

Számviteli alapismeretek      1            

11506-16 Vállalkozásfinanszí-

rozási és adózási feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás      1            

Vállalkozásfinanszírozás 

gyakorlat 

         1        

Adózás      1            

Elektronikus adóbevallás 

gyakorlata 

         1,5        

10147-12 Gazdálkodási felada-

tok ellátása 
Gazdálkodási ismeretek   1               
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10156-12 Jogi-. adójogi felada-

tok ellátása 

Jogi-, adójogi szabályozás 

keretei 

     1            

Jogi-, adójogi gyakorlat       0,5           

10160-12 Vámtarifa feladatok 

és áruosztályozás 

Vámtarifa és áruosztályozás         1         

Áruosztályozás gyakorlata          0,5        

10159-12 Vámjogi feladatok 

ellátása 

Vámjogi szabályozás         1         

Vámjogi gyakorlat          1        

10496-16 Közlekedés-szállítási 

alapok 

Közlekedési alapfogalmak 3            3     

Közlekedés technikája   4          4     

Közlekedés üzemvitel gya-

korlat 

   1,5          2    

10501-16 Szállítmányozási 

ügyintézői feladatok 

Általános szállítmányozási 

ismeretek 

          4     4  

Ágazati szállítmányozási 

ismeretek 

          7     7  

Szállítmányozás gyakorlat            5     5 

10036-16 Logisztikai ügyintézői 

feladatokmodul11 

Logisztika           7     7  

Logisztikai tervezés gya-

korlat 

           5,5     5,5 

10036-16 A raktáros feladatai 

A raktározási folyamatok 3            3     

Speciális áruk raktározása 1            1     

Raktározás gyakorlat  2,5            3    

11781-16 A raktárvezető fel-

adatai 

A raktározás szerepe az 

ellátási láncban 

  
1 

         
1 

    

Raktár működtetése és 

mutatószámai 

  
1 

         
1 

    

Raktárvezetés gyakorlat    2          2    
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10070-12 Munkahelyi kommu-

nikáció 

Kommunikáció alapjai 

     

3 

      

3 

    

Üzleti kommunikáció gya-

korlat 

      
2 

      
2 

   

10651-12 Vezetési, jogi, gaz-

dasági, marketing ismeretek 

Vezetési, jogi, gazdasági, 

marketing elméleti isme-

retek 

        
2 

   
4 

    

 Marketing gyakorlat          1    1    

Vezetés, szervezés gyakor-

lat 

         
1 

   
1 
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4.1.1.3 54 481 06 INFORMATIKAI RENDSZERÜZMELTETŐ 

  

9. 10. 11. 12. 

Sz
ak

gi
m

n
áz

iu
m

i k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a 

Ér
et

ts
ég

i v
iz

sg
a 

ke
re

té
b

en
 

m
eg

sz
er

ez
h

et
ő

 s
za

kk
ép

e-

sí
té

sh
ez

 k
ap

cs
o

ló
d

ó
 ó

ra
sz

ám
 

Fő
 s

za
kk

ép
es

ít
és

h
e

z 

ka
p

cs
o

ló
d

ó
 ö

ss
ze

s 
ó

ra
sz

ám
 

5/13. 

A
 s

za
kk

ép
zé

s 
ö

ss
ze

s 
ó

ra
sz

ám
a 

1/13. 2/14. 

A
 s

za
kk

ép
zé

s 
ö

ss
ze

s 
ó

ra
sz

ám
a 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő 

szakképe-

sítésre 

vonatkozó: 

Összesen 144 144 180 180 
0 

72 180 
0 

62 124 

1498 412 1086 

310 651 

2078 

468 648 
0 

310 651 

2077 

Összesen 288 360 252 186 961 1116 961 

Elméleti óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 768 óra (37,5%) 

  

778 óra (37,5%) 

Gyakorlati óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 1279 óra (62,5%) 1299 óra (62,5%) 

1
1

4
9

9
-1

2
 

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
 II

. 

Foglalkoztatás II. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 15 0 15 0 0   15 0 15 

Munkajogi 

alapismeretek 
                    0 3   3 0 0   3 0 3 

Munkaviszony 

létesítése 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Álláskeresés                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkanélküliség                     0 4   4 0 0   4 0 4 

1
1

4
9

8
-1

2
 

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
 I.

 (
ér

et
ts

ég
ir

e 

ép
ü

lő
 k

é
p

zé
se

k 
es

et
én

) 

Foglalkoztatás I. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 

Nyelvtani 

rendszerezés 1 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvtani 

rendszerezés 2 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
                    0 24   24 0 0   24 0 24 

Munkavállalói 

szókincs 
                    0 22   22 0 0   22 0 22 

1
1

9
9

6
-1

6
 

In
fo

rm
ác

ió
te

ch
n

o
ló

gi
ai

 

al
ap

o
k 

IT alapok 36 0 36 0   0 0   0 0 72 0 72 0 0 72 72 0   0 0 72 

Munka- és 

környezetvédelmi 

alapismeretek 

2                   2     2 2 0   0 0 2 
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Bevezetés a 

számítógépes 

architektúrákba 

22   12               34     34 34 0   0 0 34 

Szoftverismeret 12   16               28     28 28 0   0 0 28 

Információtechnológia 

biztonság alapjai 
    8               8     8 8 0   0 0 8 

IT alapok gyakorlat 0 72 0 36   0 0   0 0 108 0 108 0 0 108 0 108   0 0 108 

Biztonságos labor- és 

eszközhasználat 
  4                 4     4 0 4   0 0 4 

Számítógép 

összeszerelés 
  36   12             48     48 0 48   0 0 48 

Telepítés és 

konfigurálás 
  32   12             44     44 0 44   0 0 44 

Megelőző 

karbantartás 
      12             12     12 0 12   0 0 12 

1
1

9
9

7
-1

6
 

H
ál

ó
za

ti
 is

m
er

et
ek

 I.
 

Hálózatok I. 0 0 36 0   36 0   31 0 103 0 103 0 0 103 108 0   0 0 108 

Hálózati 

infrastruktúra, 

hálózati operációs 

rendszerek  

    11               11     11 16 0   0 0 16 

Fizikai és 

adatkapcsolati réteg 

feladatai, Ethernet 

protokoll 

    12               12     12 12 0   0 0 12 

Hálózati és a szállítási 

réteg feladatai, 

protokolljai 

    13               13     13 13 0   0 0 13 

IPv4 és IPv6 címzési 

struktúra, alhálózatok 
          10         10     10 10 0   0 0 10 

Alkalmazási réteg 

protokolljai, 

hálózatbiztonság 

          8         8     8 8 0   0 0 8 

Kapcsolt helyi 

hálózatok és VLAN-ok 
          8         8     8 8 0   0 0 8 
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Forgalomirányítási 

ismeretek 
          10     13   23     23 23 0   0 0 23 

A biztonságos hálózat, 

forgalomszűrés 
                10   10     10 10 0   0 0 10 

IP szolgáltatások                 8   8     8 8 0   0 0 8 

Hálózatok I. gyakorlat 0 0 0 72   0 108   0 62 242 0 242 0 0 242 0 252   0 0 252 

Csatlakozás egy 

hálózathoz, a kapcsoló 

alap konfigurációja 

      26             26    26 0 36   0 0 36 

Vezetékes és vezeték 

nélküli kapcsolódás 

helyi hálózathoz 

      26             26    26 0 26   0 0 26 

Forgalomirányítási 

alapok, adatfolyam 

kezelés 

      20             20    20 0 20   0 0 20 

IP-címzés a 

gyakorlatban 
            30       30    30 0 30   0 0 30 

Szerver-kliens 

kapcsolódás, 

hálózatbiztonság 

            30       30    30 0 30   0 0 30 

Kapcsolás folyamata 

és a VLAN-ok 

használata 

            27       27    27 0 27   0 0 27 

Statikus és dinamikus 

forgalomirányítás 
            21     30 51    51 0 51   0 0 51 

A biztonságos hálózat 

kialakítása, 

forgalomszűrés 

                  16 16     16 0 16   0 0 16 

IP szolgáltatások a 

gyakorlatban 
                  16 16     16 0 16   0 0 16 

1
1

6
2

5
-1

6
 

P
ro

gr
am

o
zá

s 

és
 a

d
at

b
áz

is
-

ke
ze

lé
s 

Programozás 36 0 36 0   36 0   31 0 139 0 139 0 0 139 144 0   0 0 144 

Bevezetés a 

programozásba 
18                   18     18 23 0   0 0 23 

Weboldalak kódolása 18                   18     18 18 0   0 0 18 
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A Java vagy C# nyelv 

alapjai 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

JavasScript     18               18     18 18 0   0 0 18 

Programozási 

típusfeladatok 
          11         11     11 11 0   0 0 11 

Haladó szintű 

programozás Java 

vagy C# nyelven 

          25         25     25 25 0   0 0 25 

Adatbázis-kezelő 

alkalmazások 

készítése 

                16   16     16 16 0   0 0 16 

Összefoglaló 

projektfeladat 
                15   15     15 15 0   0 0 15 

Programozás 

gyakorlat 
0 72 0 72   0 72   0 62 278 

0 278 
0 0 278 0 288   0 0 288 

Bevezetés a 

programozásba 
  36                 36     36 0 46   0 0 46 

Weboldalak kódolása   36                 36     36 0 36   0 0 36 

A Java vagy C# nyelv 

alapjai 
      36             36     36 0 36   0 0 36 

JavasScript       36             36     36 0 36   0 0 36 

Programozási 

típusfeladatok 
            22       22     22 0 22   0 0 22 

Haladó szintű 

programozás Java 

vagy C# nyelven 

            50       50     50 0 50   0 0 50 

Adatbázis-kezelő 

alkalmazások 

készítése 

                  32 32     32 0 32   0 0 32 

Összefoglaló 

projektfeladat  
                  30 30     30 0 30   0 0 30 

1
1

9
9

9
-1

6
 

In
fo

rm
at

ik
ai

 

sz
ak

m
ai

 

an
go

l n
ye

lv
 

IT szakmai angol 

nyelv 
72 0 72 0   0 0   0 0 144 

0 144 
0 0 144 144 0   0 0 144 

Hallás utáni 

szövegértés 
24                   24     24 24 0   0 0 24 
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Szóbeli kommunikáció 12                   12     12 12 0   0 0 12 

Szóbeli kommunikáció 

IT környezetben 

projekt alapon 

36                   36     36 36 0   0 0 36 

Írásos angol nyelvű 

szakmai anyagok 

feldolgozása 

    24               24     24 24 0   0 0 24 

Angol nyelvű 

szövegalkotás – e-mail 
    12               12     12 12 0   0 0 12 

Keresés és 

ismeretszerzés angol 

nyelven 

    12               12     12 12 0   0 0 12 

Szóbeli kommunikáció 

IT környezetben 

projekt alapon 

    24               24     24 24 0   0 0 24 

1
2

0
1

0
-1

6
 

N
yí

lt
 f

o
rr

ás
kó

d
ú

 r
en

d
sz

er
ek

 k
ez

el
és

e
 

Linux alapok 0 0 0 0   36 0   0 0 36 36 0 0 0 36 0 0   0 0 0 

Bevezetés a Linuxba           4         4     4 0 0   0 0 0 

Linux parancssor 

használata 
          4         4     4 0 0   0 0 0 

Fájl- és 

könyvtárkezelés, 

tömörítés  

          4         4     4 0 0   0 0 0 

Bevezetés a 

héjprogramozásba 
          8         8     8 0 0   0 0 0 

Felhasználói fiókok 

kezelése 
          8         8     8 0 0   0 0 0 

Jogosultságok 

beállítása 
          8         8     8 0 0   0 0 0 

Linux alapok 

gyakorlat 
0 0 0 0   0 72   0 0 72 

72 0 
0 0 72 0 0   0 0 0 

Linux parancssor 

használata 
            6       6     6 0 0   0 0 0 

Fájl- és 

könyvtárkezelés, 

tömörítés 

            12       12     12 0 0   0 0 0 
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Bevezetés a 

héjprogramozásba 
            14       14     14 0 0   0 0 0 

Hálózati beállítások 

ellenőrzése, 

konfigurációja 

            6       6     6 0 0   0 0 0 

Csomag- és 

processzkezelés 
            8       8     8 0 0   0 0 0 

Felhasználói fiókok 

kezelése 
            12       12     12 0 0   0 0 0 

Jogosultságok 

beállítása 
            14       14     14 0 0   0 0 0 

1
2

0
0

8
-1

6
 

Ir
o

d
ai

 s
zo

ft
ve

re
k 

h
al

ad
ó

 s
zi

n
tű

 h
as

zn
ál

at
a 

Irodai szoftverek 0 0 0 0   0 0   31 0 31 31 0 0 0 31 0 0   0 0 0 

Haladó szintű 

szövegszerkesztési 

ismeretek 

                13   13     13 0 0   0 0 0 

Haladó szintű 

táblázatkezelési 

ismeretek 

                15   15     15 0 0   0 0 0 

Irodai szoftverek 

integrált használata 
                3   3     3 0 0   0 0 0 

Irodai szoftverek 

gyakorlat 
0 0 0 0   0 0   0 93 93 

93 0 
0 0 93 0 0   0 0 0 

Haladó szintű 

szövegszerkesztési 

ismeretek 

                  31 31     31 0 0   0 0 0 

Haladó szintű 

táblázatkezelési 

ismeretek 

                  38 38     38 0 0   0 0 0 

Irodai szoftverek 

integrált használata 
                  24 24     24 0 0   0 0 0 

1
2

0
0

9
-1

6
 

In
fo

rm
at

ik
ai

 

sz
ak

m
ai

 

o
ri

en
tá

ci
ó

 IT szakorientáció 36 0 36 0   0 0   0 0 72 72 0 0 0 72 0 0   0 0 0 

Informatikai 

munkakörök 
36                   36     36 0 0   0 0 0 

Szakmai alapozás     36               36     36 0 0   0 0 0 
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IT szakorientáció 

gyakorlat 
0 72 0 36   0 0   0 0 108 

108 0 
0 0 108 0 0   0 0 0 

Informatikai 

munkakörök 
  72                 72     72 0 0   0 0 0 

Szakmai alapozás       36             36     36 0 0   0 0 0 

1
2

0
0

3
-1

6
 

H
ál

ó
za

ti
 is

m
er

et
ek

 II
. 

Hálózatok II. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 93 0 93 0 0   93 0 93 

Redundancia 

szükségessége és 

megoldásai 

                    0 18   18 0 0   18 0 18 

Vezeték nélküli LAN                     0 6   6 0 0   6 0 6 

Haladó szintű 

dinamikus 

forgalomirányítás 

                    0 24   24 0 0   24 0 24 

WAN technológiák és 

kapcsolatok 
                    0 27   27 0 0   27 0 27 

Hálózat biztonság, 

hálózat monitorozás, 

hibajavítás 

                    0 18   18 0 0   18 0 18 

Hálózatok II. 

gyakorlat 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
0 279 279 0 0   0 279 279 

Redundancia 

megvalósítása 

kapcsolt hálózatokban 

                    0   54 54 0 0   0 54 54 

Vezeték nélküli LAN 

megvalósítása 
                    0   18 18 0 0   0 18 18 

Haladó szintű 

dinamikus 

forgalomirányítás 

megvalósítása 

                    0   72 72 0 0   0 72 72 

WAN technológiák és 

WAN kapcsolatok 

megvalósítása 

                    0   81 81 0 0   0 81 81 

Hálózat biztonság, 

hálózat monitorozás, 

hibajavítás 

                    0   54 54 0 0   0 54 54 
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IT hálózatbiztonság 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 47 0 47 0 0   47 0 47 

Az IT hálózatbiztonság 

alapjai 
                    0 16   16 0 0   16 0 16 

IT hálózatbiztonság 

megvalósítása 
                    0 31   31 0 0   31 0 31 

IT hálózatbiztonság 

gyakorlat 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
0 93 93 0 0   0 93 93 

Az IT hálózatbiztonság 

alapjai I. 
                    0   31 31 0 0   0 31 31 

IT hálózatbiztonság 

megvalósítása 
                    0   62 62 0 0   0 62 62 

1
2

0
1

3
-1

6
 

H
ál

ó
za

ti
 o

p
er

ác
ió

s 
re

n
d

sz
er

e
k 

és
 f

el
h

ő
sz

o
lg

ál
ta

tá
so

k 

Szerverek és 

felhőszolgáltatások 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
93 0 93 0 0   93 0 93 

Windows Server 

telepítése és 

üzemeltetése 

                    0 33   33 0 0   33 0 33 

Linux kiszolgáló 

telepítése és 

üzemeltetése 

                    0 33   33 0 0   33 0 33 

Linux és Windows 

alapú rendszerek 

integrációja 

                    0 12   12 0 0   12 0 12 

Felhőszolgáltatások                     0 15   15 0 0   15 0 15 

Szerverek és 

felhőszolgáltatások 

gyakorlat 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 279 279 0 0   0 279 279 

Windows Server 

telepítése és 

üzemeltetése 

                    0   99 99 0 0   0 99 99 

Linux kiszolgáló 

telepítése és 

üzemeltetése 

                    0   99 99 0 0   0 99 99 

Linux és Windows 

alapú rendszerek 

integrációja 

                    0   36 36 0 0   0 36 36 
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Felhőszolgáltatások                     0   45 45 0 0   0 45 45 
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4.1.2 Módosult kerettantervek (12. évfolyamon) 

A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelettel módosításra került. 

4.1.2.1 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (vállalkozási ügyintéző): 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 8 3 8 4 
140 

8 2 
140 

4 6 20,5 10,5 20 11 
160 

20,5 10,5 

Összesen 11 12 10 10 31 31 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                     2         2   

11504-16 Gazdálkodási 

alaptevékenység ellátása 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 
1                                 

Ügyviteli gyakorlatok   0,5                               

Általános statisztika     0,5                             
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Pénzügyi alapismeretek     1                             

Adózási alapismeretek     0,5                             

Számviteli 

alapismeretek 
          1                       

11506-16 

Vállalkozásfinanszírozási 

és adózási feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás           1                       

Vállalkozásfinanszírozás 

gyakorlat 
                  1               

Adózás           1                       

Elektronikus 

adóbevallás gyakorlata 
                  1               

10152-16 Kis- és 

középvállalkozások 

gazdálkodási feladatai 

Kis- és 

középvállalkozások 

gazdálkodása 

          0,5                       

Üzleti terv készítés                 1                 

10153-16 Könyvvezetési 

feladatok 

Könyvvezetés           0,5                       

Pénzforgalmi 

könyvvitel gyakorlat 
                  1               

10154-16 Munkaerő-

gazdálkodás 

Munkaerő-gazdálkodás           1                       

Bérszámfejtési 

gyakorlat 
                  1               



Győri SZC Bolyai János Technikum Szakmai program 2020/2021. tanév 

 

316 
 

10496-16 Közlekedés-

szállítási alapok 

Közlekedési 

alapfogalmak 
3                       3         

Közlekedés technikája     4                   4         

Közlekedés üzemvitel 

gyakorlat 
      2                   2       

10501-16 Szállítmányozási 

ügyintézői feladatok 

Általános 

szállítmányozási 

ismeretek 

                    4         4   

Ágazati 

szállítmányozási 

ismeretek 

                    7         7   

Szállítmányozási 

ismeretek gyakorlat 
                      5         5 

10034-16 Logisztikai 

ügyintéző feladatai 

Logisztika                     7         7   

Logisztikai tervezés 

gyakorlat 
                      5,5         5,5 

10036-16 A raktáros 

feladatai 

A raktározási 

folyamatok  
3                       3         

Speciális áruk 

raktározása 
1                       1         

Raktározás gyakorlat   2,5                      3       

Raktározás szerepe      1                   1         
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11781-16 Raktárvezető 

feladatai 

Raktározás 

működtetése, 

mutatószámai  

     1                  1         

Raktárvezetés 

gyakorlat 
      2                   2       

10070-12 Munkahelyi 

kommunikáció 

Kommunikáció alapjai          3              3         

Üzleti kommunikáció 

gyakorlat 
          2              2       

10651-12 Vezetési, jogi, 

gazdasági, marketing 

ismeretek 

Vezetői, jogi, gazdasági 

és marketing elméleti 

ismeretek 

                3       4         

Marketing gyakorlat                   1       1       

Vezetés, szervezés 

gyakorlat 
                  1       1       

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

Mivel  diákjaink nem választották a mellékszakképesítést,  így 12. évfolyamon a kötelezően tanult szakmai tantárgyak (a törvény szerint, ld. táblázat): 

 Vezetői, jogi, gazdasági és marketing elméleti ismeretek heti 3 óra 
 

 Marketing gyakorlat heti 1 óra 
 

 Vezetés, szervezés gyakorlat heti 1 óra 
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Általunk összeállított tantárgyak portfóliója: 
 

 Nemzetközi szállítmányozási ismeretek heti 3 óra 
 

 Nemzetközi szállítmányozás gyakorlat heti 2 óra 
 
 
Az általunk összeállított tantárgyak tematikája: 
 

1. Nemzetközi szállítmányozási ismeretek heti 3 óra, összesen 96 óra 
 
INCOTERMS klauzulák rendszerezése költség és kockázatvállalás szerint   32 óra 
Külkereskedelmi ügylet, az ügylet szakaszai 
Előkészítő szakasz feladatai 
Külkereskedelmi szerződés, adatai 
Külkereskedelmi ügylet lebonyolításának feladatai, kiemelten a fuvarozást, szállítmányozást, raktározást 
A külkereskedelmi szerződés adatai alapján kapcsolódás a fuvarozáshoz, szállítmányozáshoz, ennek alapján a fuvarozó, szállítmányozó feladatainak 
meghatározása. 
Szokások, szokványok a nemzetközi kereskedelemben. 
INCOTERMS szerepe, értelmezése a külkereskedelmi szerződésben. 
Külkereskedelmi szerződésben meghatározott paritás alapján a fuvarozó szállítmányozó feladatai. 
INC 2000, INC 2010. 
Fuvarparitás, teljesítési hely. 
Paritások csoportosítása különböző szempontok alapján. 
Csak tengeri és folyami fuvarozásokra alkalmazható paritásoknál az eladó, illetve fuvarozó, szállítmányozó feladatai. 
Minden fuvarozási módnál alkalmazható paritásoknál az eladó, illetve a fuvarozó, szállítmányozó feladatai. 
Kiegészítő paritások és kapcsolatuk a paritásokkal. 
Eladó kötelezettsége, költségviselése az INCOTERMS 1-10 pontja alapján. 
Vevő kötelezettsége, költségviselése az INCOTERMS 1-10 pontja alapján. 
Az eladó és a vevő értesítési kötelezettségei a paritásonként. 
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Díjszámítás elemei, szállítmánybiztosítások    64 óra 
Ajánlatok fajtái, tartalmi kellékei, értékelésének szempontjai. 
Kalkulációk kiindulópontja (vevő, eladó oldaláról). 
Export árkalkuláció készítés. 
Több beérkezett ajánlat közötti választás szempontjai. 
Gyakorlati példa alapján a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb kiválasztása. 
Ajánlat, megrendelés alapján a fuvar díjszámítás elemei, fuvardíjak meghatározása on-line módon kikeresett díjtételek alapján. 
Árkockázat kivédésének lehetséges formái. 
Árkockázat kivédése nemzetközi fizetési mód megválasztásával. 
Árkockázat kivédése nemzetközi fuvarokmányokkal. 
A biztosítás fix és változó elemei. 
A szállítmánybiztosítás elemei. 
Nemzetközi egyezmények a szállítmánybiztosításra vonatkozóan. 
 
 

2. Nemzetközi szállítmányozás gyakorlat heti 2 óra, összesen 64 óra 
 
Fuvarozási módok sajátosságai. 
INCOTERMS klauzulák tartalma, jellemzői, sajátosságai. 
A fuvarozó feladatai a különböző paritásokon megkötött szerződések alapján. 
Csak vízi fuvarozási módoknál használatos paritások. 
Minden fuvarozási módnál alkalmazható paritások 
Gyűjtőfuvarozás jellemzői. 
Gyűjtőfuvarozás okmányai. 
Árukockázati tényezők. 
Árutovábbítási rendszerek. 
Vasúti, közúti, légi, tengeri árufuvarozás jellemzői. 
Tengeri kikötői szokványok. 
Folyami árufuvarozás jellemzői. Folyami kikötői szokványok. 
Csővezetékes árufuvarozás. 
Veszélyes áruk fuvarozásának szabályai fuvarozási módonként. 
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Veszélyességi bárcák. 
Az EU közlekedéspolitikai irányelvei a 2011 Fehér Könyvben meghatározottak alapján  
Hazai közlekedéspolitikai irányelvek az egyes fuvarozási módokra. 
Nemzetközi árutovábbítással kapcsolatos adminisztráció. 
Fuvarozási módonként fuvarokmányok használata. 
Árutovábbítással kapcsolatos különleges események kezelése. 
Árutovábbítás során bekövetkezett káresemény rendezése, szükséges intézkedések, okmányok. 
Veszélyes áru fuvarozása során bekövetkezett káresemények, mentések, okmányok. 
Az egyes fuvarozási módok összehasonlítása, előnyök, hátrányok. 
Fuvarozási mód megválasztásának szempontjai. 
Fuvarozás módonkénti infrastruktúra igények. 
Fuvarozási módonkénti fuvarozási eszközök típusai. 
Árutovábbítási rendszerek belföldi szabályozásai. 
Árutovábbítási rendszereket szabályozó nemzetközi egyezmények, azok tartalmi elemei.
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4.1.2.2 Pénzügyi-számviteli ügyintéző: 

Fő szakképesítés tantárgyai:  

 Pénzügyi alapismeretek 0,5 óra 

 Adózási alapismeretek 1 óra 

 Adózás gyakorlat 1 óra 

 Számvitel gyakorlat 1 óra, melynek tartalma a kerettantervi ajánlással egyezik. 

Általunk összeállított tantárgyak portfóliója: 

 Könyvviteli ismeretek 2 óra 

 Üzleti elemzés 2 óra 

 Tőzsdei ismeretek 2,5 óra 

Az általunk összeállított tantárgyak tematikája: 

Könyvviteli ismeretek 12.B heti 2 óra, összesen 64 óra 

Kettős könyvviteli alapok, bérelszámolás  

A korábban tanult alapfogalmak, rendszerzés 

Jövedelemelszámolással kapcsolatos fogalmak 

Bérfeladás, bérfizetés 

Levonások fajtái, keletkezésük, rendszerezésük, könyvelése 

Egyéb gazdasági események: előleg folyósítása, kártérítés 

Betegszabadság, táppénz könyvelése 

Osztalék könyvelése, levonások, pénzügyi rendezése 

 

Befektetett eszközök  

Tárgyi eszközök fogalma, mérlegsorai, a sorok tartalma 

Beruházások, (vásárolt és saját rezsis) tárgyi eszköz értékesítése, értékcsökkenés és értékcsökkenési leírás, terven felüli 

értékcsökkenés 
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Immateriális javak formái, tartalma 

Szellemi termékek, vagyoni értékű jog könyvelése 

Fontosabb gazdasági események könyvelésének összehasonlítása a tárgyi eszközökkel 

Sajátos értékcsökkenési szabályok 

 

Vásárolt készletek  

Készletek fogalma, fajtái 

Tényleges beszerzési ár, készletcsökkenések értékelési módjai (átlagáras és FIFO módszer) 

Vásárolt készlet (anyag, áru) beszerzése, készlet korrekciók, felhasználás, értékesítés, értékvesztés, selejtezés 

Leltár, leltározási eltérések 

 

Saját termelésű készletek  

Költségek fajtái, csoportosítása 

Költségek könyvelésének lehetséges módjai, költségeket elszámol költségnemek szerint 

Önköltség fogalma, számításának módjai 

Saját előállítású készlet termelése során felmerült költségek, raktárravétel, értékesítés, STK állományváltozása 

 

Pénzügyi és hitelműveletek, költségvetési kapcsolatok  

Pénztári és banki pénzügyi műveletek összefoglalása 

Hitel-folyósítás, törlesztés könyvelése 

Költségvetési kapcsolatok könyvelése, áfa, társasági adó, költségvetéssel kapcsolatos befizetési kötelezettségek és követelések 

Évnyitás után rendező tételek 

Zárás, beszámolókészítés  

Zárlat fogalma, havi, negyedéves, éves zárási teendők 

Időbeli elhatárolások, fajtái, könyvelése 

Zárlati események könyvelése 

Eredménykimutatás, adóalap, társasági adó megállapítása, mérleg elkészítése 

Kiegészítő melléklet tartalma 

Üzleti elemzés 12.B heti 2 óra, összesen 64 óra 

A humánerőforrásokkal való gazdálkodás elemzése 
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Célja, módszerei, a kiszámított mutatók értékelése és az abból levonható 
következtetések 
 
A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás elemzése 
A tárgyi eszközök volumene alakulásának és az állomány összetételének 
elemzése. 
Az elhasználódás és korszerűség elemzésének módszere az elhasználódási fok 
Használhatósági fok és az átlagos életkor kiszámítása 
A tárgyi eszköz ellátottság elemzése 
A tárgyi eszközök kihasználásának elemzése 
A tárgyi eszközökkel kapcsolatos fenntartási tevékenység, valamint a 
beruházási, felújítási tevékenység elemzése, a hatások vizsgálata 
A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás kapcsolata a terv szerinti, a terven felüli 
amortizáció elszámolásával, az elszámolás módszerének megválasztásával 
A tárgyi eszközök összefüggése a termeléssel, az értékesítéssel, az eredmény 
alakulásával 
A kiszámított mutatók értékelése és az abból levonható következtetések 
 
A készletgazdálkodás elemzése 
A készletek csoportosítása az elemzési feladatokhoz. 
A készletek volumenének és összetételének összefüggései, elemzése 
A készletek forgási sebességének elemzése, az átlagkészlet meghatározása, a 
forgási sebességet befolyásoló tényezők 
A készletgazdálkodás összefüggése a termeléssel, az értékesítéssel, az 
eredmény alakulásával 
A készletgazdálkodás kapcsolata az értékvesztés megállapításával és 
elszámolásával 
A költségként elszámolás vagy folyamatos értékbeni nyilvántartás vezetése 
esetén a költségkihatás elemzése 
A kiszámított mutatók értékelése és az abból levonható következtetések 
A termelés (az áruforgalom) elemzés 
Az érték, a volumen, az összetétel és a minőség elemzése 
A termelés technikai és gazdasági összefüggései 
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Az értékesítés, a költségek és az eredmény alakulásának kapcsolata, 
összefüggései 
A kiszámított mutatók értékelése és az abból levonható következtetések 
 

 

Tőzsdei ismeretek 12.B heti 2,5 óra, összesen 80 óra 

 Technikai árfolyamelemzés I. (Vonaldiagram, O-X diagram, Japán-gyertya, Mozgóátlag)  

 Technikai árfolyamelemzés II. (Bollinger-szalag, Fibonacci-sor, Elliott-hullám, Oscillátor, Momentum,)  

 Technikai árfolyamelemzés III. (Mozgóátlag, Weinstein, MACD, Pénzáram index, piacerősség) 

 Vállalati érték meghatározás a benchmark módszerrrel (P/E, Osztalékhozam, Kapitalizáció/Saját tőke)  

 Határidős ügyletek jellemzői, spekuláció elemi határidős ügyletekkel  Spekuláció összetett határidős ügyletekkel I. (spreadek)  

 Spekuláció összetett határidős ügyletekkel II. (kombinációk)  

 Arbitrázs I. – keresztárfolyamok, határidős egyensúlyi árak (tőzsdei áru, tőzsdei értékpapír)  

 Arbitrázs II. - kamatláb és árfolyamra szóló futures egyensúlyi ára, bootstrap  

 Fedezeti ügyletek futuressal (futures mindenkori értékének meghatározása, swap értékelése, optimális fedezeti arány 

meghatározása, delta, béta jelentése)  

 Opciók díja (binominális modell, Cox-Rubinstein, Black-Scholes-modell) 
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4.1.2.3 54 481 06 INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ 

  

9. 10. 11. 12. 
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A fő 

szakképe-

sítésre 

vonatkozó: 

Összesen 180 216 216 216 
0 

108 252 
0 

93 217 

1498 

 

412 

 

1086 

 

310 651 

2078 

468 648 
0 

310 651 

2077 

Összesen 396 432 360 310  1116 961 

Elméleti óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 768 óra (37,5%) 

  

778 óra (37,5%) 

Gyakorlati óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 1279 óra (62,5%) 1299 óra (62,5%) 
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Foglalkoztatás II. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 15 0 15 0 0   15 0 15 

Munkajogi 

alapismeretek 
                    0 3   3 0 0   3 0 3 

Munkaviszony 

létesítése 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Álláskeresés                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkanélküliség                     0 4   4 0 0   4 0 4 
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Foglalkoztatás I. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 

Nyelvtani 

rendszerezés 1 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvtani 

rendszerezés 2 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
                    0 24   24 0 0   24 0 24 

Munkavállalói 

szókincs 
                    0 22   22 0 0   22 0 22 
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IT alapok 36 0 36 0   0 0   0 0 72 0 72 0 0 72 72 0   0 0 72 

Munka- és 

környezetvédelmi 

alapismeretek 

2                   2     2 2 0   0 0 2 
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Bevezetés a 

számítógépes 

architektúrákba 

22   12               34     34 34 0   0 0 34 

Szoftverismeret 12   16               28     28 28 0   0 0 28 

Információtechnológia 

biztonság alapjai 
    8               8     8 8 0   0 0 8 

IT alapok gyakorlat 0 72 0 36   0 0   0 0 108 0 108 0 0 108 0 108   0 0 108 

Biztonságos labor- és 

eszközhasználat 
  4                 4     4 0 4   0 0 4 

Számítógép 

összeszerelés 
  36   12             48     48 0 48   0 0 48 

Telepítés és 

konfigurálás 
  32   12             44     44 0 44   0 0 44 

Megelőző 

karbantartás 
      12             12     12 0 12   0 0 12 

1
1

9
9

7
-1

6
 

H
ál

ó
za

ti
 is

m
er

et
ek

 I.
 

Hálózatok I. 0 0 36 0   36 0   31 0 103 0 103 0 0 103 108 0   0 0 108 

Hálózati 

infrastruktúra, 

hálózati operációs 

rendszerek  

    11               11     11 16 0   0 0 16 

Fizikai és 

adatkapcsolati réteg 

feladatai, Ethernet 

protokoll 

    12               12     12 12 0   0 0 12 

Hálózati és a szállítási 

réteg feladatai, 

protokolljai 

    13               13     13 13 0   0 0 13 

IPv4 és IPv6 címzési 

struktúra, alhálózatok 
          10         10     10 10 0   0 0 10 

Alkalmazási réteg 

protokolljai, 

hálózatbiztonság 

          8         8     8 8 0   0 0 8 

Kapcsolt helyi 

hálózatok és VLAN-ok 
          8         8     8 8 0   0 0 8 

Forgalomirányítási 

ismeretek 
          10     13   23     23 23 0   0 0 23 
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A biztonságos hálózat, 

forgalomszűrés 
                10   10     10 10 0   0 0 10 

IP szolgáltatások                 8   8     8 8 0   0 0 8 

Hálózatok I. gyakorlat 0 0 0 72   0 108   0 62 242 0 242 0 0 242 0 252   0 0 252 

Csatlakozás egy 

hálózathoz, a kapcsoló 

alap konfigurációja 

      26             26    26 0 36   0 0 36 

Vezetékes és vezeték 

nélküli kapcsolódás 

helyi hálózathoz 

      26             26    26 0 26   0 0 26 

Forgalomirányítási 

alapok, adatfolyam 

kezelés 

      20             20    20 0 20   0 0 20 

IP-címzés a 

gyakorlatban 
            30       30    30 0 30   0 0 30 

Szerver-kliens 

kapcsolódás, 

hálózatbiztonság 

            30       30    30 0 30   0 0 30 

Kapcsolás folyamata 

és a VLAN-ok 

használata 

            27       27    27 0 27   0 0 27 

Statikus és dinamikus 

forgalomirányítás 
            21     30 51    51 0 51   0 0 51 

A biztonságos hálózat 

kialakítása, 

forgalomszűrés 

                  16 16     16 0 16   0 0 16 

IP szolgáltatások a 

gyakorlatban 
                  16 16     16 0 16   0 0 16 

1
1

6
2

5
-1

6
 

P
ro

gr
am

o
zá

s 
és

 

ad
at

b
áz

is
-k

ez
el

és
 Programozás 36 0 36 0   36 0   31 0 139 0 139 0 0 139 144 0   0 0 144 

Bevezetés a 

programozásba 
18                   18     18 23 0   0 0 23 

Weboldalak kódolása 18                   18     18 18 0   0 0 18 

A Java vagy C# nyelv 

alapjai 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

JavasScript     18               18     18 18 0   0 0 18 
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Programozási 

típusfeladatok 
          11         11     11 11 0   0 0 11 

Haladó szintű 

programozás Java 

vagy C# nyelven 

          25         25     25 25 0   0 0 25 

Adatbázis-kezelő 

alkalmazások 

készítése 

                16   16     16 16 0   0 0 16 

Összefoglaló 

projektfeladat 
                15   15     15 15 0   0 0 15 

Programozás 

gyakorlat 
0 72 0 72   0 72   0 62 278 

0 278 
0 0 278 0 288   0 0 288 

Bevezetés a 

programozásba 
  36                 36     36 0 46   0 0 46 

Weboldalak kódolása   36                 36     36 0 36   0 0 36 

A Java vagy C# nyelv 

alapjai 
      36             36     36 0 36   0 0 36 

JavasScript       36             36     36 0 36   0 0 36 

Programozási 

típusfeladatok 
            22       22     22 0 22   0 0 22 

Haladó szintű 

programozás Java 

vagy C# nyelven 

            50       50     50 0 50   0 0 50 

Adatbázis-kezelő 

alkalmazások 

készítése 

                  32 32     32 0 32   0 0 32 

Összefoglaló 

projektfeladat  
                  30 30     30 0 30   0 0 30 

1
1

9
9

9
-1

6
 

In
fo

rm
at

ik
ai

 s
za

km
ai

 

an
go

l n
ye

lv
 

IT szakmai angol 

nyelv 
72 0 72 0   0 0   0 0 144 

0 144 
0 0 144 144 0   0 0 144 

Hallás utáni 

szövegértés 
24                   24     24 24 0   0 0 24 

Szóbeli kommunikáció 12                   12     12 12 0   0 0 12 

Szóbeli kommunikáció 

IT környezetben 

projekt alapon 

36                   36     36 36 0   0 0 36 
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Írásos angol nyelvű 

szakmai anyagok 

feldolgozása 

    24               24     24 24 0   0 0 24 

Angol nyelvű 

szövegalkotás – e-mail 
    12               12     12 12 0   0 0 12 

Keresés és 

ismeretszerzés angol 

nyelven 

    12               12     12 12 0   0 0 12 

Szóbeli kommunikáció 

IT környezetben 

projekt alapon 

    24               24     24 24 0   0 0 24 

1
2

0
1

0
-1

6
 

N
yí

lt
 f

o
rr

ás
kó

d
ú

 r
en

d
sz

er
ek

 k
ez

el
és

e
 

Linux alapok 0 0 0 0   36 0   0 0 36 36 0 0 0 36 0 0   0 0 0 

Bevezetés a Linuxba           4         4     4 0 0   0 0 0 

Linux parancssor 

használata 
          4         4     4 0 0   0 0 0 

Fájl- és 

könyvtárkezelés, 

tömörítés  

          4         4     4 0 0   0 0 0 

Bevezetés a 

héjprogramozásba 
          8         8     8 0 0   0 0 0 

Felhasználói fiókok 

kezelése 
          8         8     8 0 0   0 0 0 

Jogosultságok 

beállítása 
          8         8     8 0 0   0 0 0 

Linux alapok 

gyakorlat 
0 0 0 0   0 72   0 0 72 

72 0 
0 0 72 0 0   0 0 0 

Linux parancssor 

használata 
            6       6     6 0 0   0 0 0 

Fájl- és 

könyvtárkezelés, 

tömörítés 

            12       12     12 0 0   0 0 0 

Bevezetés a 

héjprogramozásba 
            14       14     14 0 0   0 0 0 

Hálózati beállítások 

ellenőrzése, 

konfigurációja 

            6       6     6 0 0   0 0 0 
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Csomag- és 

processzkezelés 
            8       8     8 0 0   0 0 0 

Felhasználói fiókok 

kezelése 
            12       12     12 0 0   0 0 0 

Jogosultságok 

beállítása 
            14       14     14 0 0   0 0 0 

1
2

0
0

8
-1

6
 

Ir
o

d
ai

 s
zo

ft
ve

re
k 

h
al

ad
ó

 s
zi

n
tű

 h
as

zn
ál

at
a 

Irodai szoftverek 0 0 0 0   0 0   31 0 31 31 0 0 0 31 0 0   0 0 0 

Haladó szintű 

szövegszerkesztési 

ismeretek 

                13   13     13 0 0   0 0 0 

Haladó szintű 

táblázatkezelési 

ismeretek 

                15   15     15 0 0   0 0 0 

Irodai szoftverek 

integrált használata 
                3   3     3 0 0   0 0 0 

Irodai szoftverek 

gyakorlat 
0 0 0 0   0 0   0 93 93 

93 0 
0 0 93 0 0   0 0 0 

Haladó szintű 

szövegszerkesztési 

ismeretek 

                  31 31     31 0 0   0 0 0 

Haladó szintű 

táblázatkezelési 

ismeretek 

                  38 38     38 0 0   0 0 0 

Irodai szoftverek 

integrált használata 
                  24 24     24 0 0   0 0 0 

1
2

0
0

9
-1

6
 

In
fo

rm
at

ik
ai

 s
za

km
ai

 

o
ri

en
tá

ci
ó

 

IT szakorientáció 36 0 36 0   0 0   0 0 72 72 0 0 0 72 0 0   0 0 0 

Informatikai 

munkakörök 
36                   36     36 0 0   0 0 0 

Szakmai alapozás     36               36     36 0 0   0 0 0 

IT szakorientáció 

gyakorlat 
0 72 0 36   0 0   0 0 108 

108 0 
0 0 108 0 0   0 0 0 

Informatikai 

munkakörök 
  72                 72     72 0 0   0 0 0 

Szakmai alapozás       36             36     36 0 0   0 0 0 

1
2

0
0 3
-

1
6

 

H
ál ó
z

at
i 

is m
e

re
t

ek
 

II
. Hálózatok II. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 93 0 93 0 0   93 0 93 
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Redundancia 

szükségessége és 

megoldásai 

                    0 18   18 0 0   18 0 18 

Vezeték nélküli LAN                     0 6   6 0 0   6 0 6 

Haladó szintű 

dinamikus 

forgalomirányítás 

                    0 24   24 0 0   24 0 24 

WAN technológiák és 

kapcsolatok 
                    0 27   27 0 0   27 0 27 

Hálózat biztonság, 

hálózat monitorozás, 

hibajavítás 

                    0 18   18 0 0   18 0 18 

Hálózatok II. 

gyakorlat 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
0 279 279 0 0   0 279 279 

Redundancia 

megvalósítása 

kapcsolt hálózatokban 

                    0   54 54 0 0   0 54 54 

Vezeték nélküli LAN 

megvalósítása 
                    0   18 18 0 0   0 18 18 

Haladó szintű 

dinamikus 

forgalomirányítás 

megvalósítása 

                    0   72 72 0 0   0 72 72 

WAN technológiák és 

WAN kapcsolatok 

megvalósítása 

                    0   81 81 0 0   0 81 81 

Hálózat biztonság, 

hálózat monitorozás, 

hibajavítás 

                    0   54 54 0 0   0 54 54 

IT hálózatbiztonság 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 47 0 47 0 0   47 0 47 

Az IT hálózatbiztonság 

alapjai 
                    0 16   16 0 0   16 0 16 

IT hálózatbiztonság 

megvalósítása 
                    0 31   31 0 0   31 0 31 

IT hálózatbiztonság 

gyakorlat 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
0 93 93 0 0   0 93 93 
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Az IT hálózatbiztonság 

alapjai I. 
                    0   31 31 0 0   0 31 31 

IT hálózatbiztonság 

megvalósítása 
                    0   62 62 0 0   0 62 62 

1
2

0
1

3
-1

6
 

H
ál

ó
za

ti
 o

p
er

ác
ió

s 
re

n
d

sz
er

e
k 

és
 f

el
h

ő
sz

o
lg

ál
ta

tá
so

k 

Szerverek és 

felhőszolgáltatások 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
93 0 93 0 0   93 0 93 

Windows Server 

telepítése és 

üzemeltetése 

                    0 33   33 0 0   33 0 33 

Linux kiszolgáló 

telepítése és 

üzemeltetése 

                    0 33   33 0 0   33 0 33 

Linux és Windows 

alapú rendszerek 

integrációja 

                    0 12   12 0 0   12 0 12 

Felhőszolgáltatások                     0 15   15 0 0   15 0 15 

Szerverek és 

felhőszolgáltatások 

gyakorlat 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 279 279 0 0   0 279 279 

Windows Server 

telepítése és 

üzemeltetése 

                    0   99 99 0 0   0 99 99 

Linux kiszolgáló 

telepítése és 

üzemeltetése 

                    0   99 99 0 0   0 99 99 

Linux és Windows 

alapú rendszerek 

integrációja 

                    0   36 36 0 0   0 36 36 

Felhőszolgáltatások                     0   45 45 0 0   0 45 45 
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Mivel diákjaink nem választották a mellékszakképesítést, így 12. évfolyamon a kötelezően tanult szakmai tantárgyak (a törvény szerint, ld. 

táblázat): 

 Hálózatok I. (heti 1 óra) 

 Hálózatok I. gyakorlat (heti 2 óra) 

 Programozás (heti 1 óra) 

 Programozás gyakorlat (heti 2 óra) 
 
Általunk összeállított tantárgyak a 12. évfolyamon: 

 Adatbázis-kezelés (heti 1 óra) 

 Adatbázis-kezelés gyakorlat (heti 3 óra) 
 
Az általunk összeállított tantárgyak tematikája: 
 

ADATBÁZIS-KEZELÉS GYAKORLAT HETI 1 ÓRA, ÖSSZESEN 32 ÓRA: 
Témakörök: 

3. Alapok – 3 óra 
a. Adatbázisok fejlődéstörténete 
b. Alapfogalmak 
c. Adatbázis-kezelő rendszerek jellemzői 

4. Adatmodellezés – 6 óra 
a. Adatmodellek 
b. E/K diagramok 

5. A relációs adatmodell – 6 óra 
a. Relációs algebra 
b. Relációs sémák 
c. Funkcionális függőségek 
d. E/K diagramok átszerkesztése relációs sémára 
e. Rekordtervek készítése 

6. MySQL nyelv – 6 óra 
a. SQL nyelv fejlődéstörténet és nyelvjárásai 
b. MySQL nyelvi elemek (DDL, DML, QL) 
c. Adattípusok a MySQL-ben 
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7. Lekérdezések SQL nyelven – 8 óra 
a. egytáblás lekérdezések 
b. többtáblás lekérdezések 
c. rekordok frissítése 
d. rekordok törlése 

8. Felkészülés érettségire – 3 óra 

ADATBÁZIS-KEZELÉS GYAKORLAT HETI 3 ÓRA, ÖSSZESEN 96 ÓRA: 
Témakörök: 

9. RDBMS felépítésének és működésének megismerése – 3 óra 
10. E/K diagram készítése – 9 óra 
11. Adatbázisok létrehozása, kezelése – 12 óra 

a. adatbázis létrehozása varázslóval 
b. táblák létrehozása varázslóval 
c. táblák manipulálása varázslóval 
d. táblák összekapcsolása varázslóval 
e. adatok feltöltése varázslóval 
f. adatok manipulálása varázslóval 

12. MySQL nyelv – 12 óra 
a. adatbázis létrehozása SQL nyelven 
b. táblák létrehozása SQL nyelven 
c. táblák manipulálása SQL nyelven 
d. táblák összekapcsolása SQL nyelven 
e. adatok feltöltése SQL nyelven 
f. adatok manipulálása SQL nyelven 

13. Lekérdezések SQL nyelven – 12 óra 
a. egytáblás lekérdezések 
b. többtáblás lekérdezések 

14. Felkészülés érettségire – 48 óra 
a. érettségi témakörök átismétlése, gyakorlása 
b. korábbi feladatsorok megoldása 
c. típusfeladatok gyakorlása  
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4.1.3 2018. szeptember 1-től hatályos szakképzési kerettanterv 10. és 11. évfolyamokon érvényes 

4.1.3.1 1.3.1. Pénzügyi számviteli ügyintéző: 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

4 4 10 2 

0 

3 2 

0 

3 2 21 10 20 10 

0 

21 10 

Összesen 8 12 5 5 31 30 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11504-16  Gazdálkodási 

alaptevékenység ellátása 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek  
fő szakképesítés 4   2                   6         

Ügyviteli gyakorlatok  fő szakképesítés   4                       4       

Általános statisztika  fő szakképesítés     3                   3         

Pénzügyi alapismeretek  fő szakképesítés     3     1     2       6         

Pénzügy gyakorlat  fő szakképesítés       1     1             2       

Adózási alapismeretek  fő szakképesítés           1             1         

Adózás gyakorlat  fő szakképesítés                   1       1       

Számviteli alapismeretek  fő szakképesítés     2     1     1       4         

Számvitel gyakorlat  fő szakképesítés       1     1     1       3       
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11884-16 Projekttervezés 

Támogatási alapismeretek  

52 345 06 

Pályázati-támogatási 

asszisztens 

          2     1                 

Gazdálkodási statisztika  

52 345 06 

Pályázati-támogatási 

asszisztens 

          2     1                 

Folyamat- és pénzügyi 

tervezés  

52 345 06 

Pályázati-támogatási 

asszisztens 

                  2               

11885-16 Támogatáskezelés 

Támogatási ügyvitel  

52 345 06 

Pályázati-támogatási 

asszisztens 

          2     1                 

Támogatási menedzsment  

52 345 06 

Pályázati-támogatási 

asszisztens 

                  2               

10147-12 Gazdálkodási feladatok 

ellátása 
Gazdálkodási ismeretek  fő szakképesítés                     2,5         2,5   

11506-16 

Vállalkozásfinanszírozási és 

adózási feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás  fő szakképesítés                     3         3   

Vállalkozásfinanszírozás 

gyakorlat  
fő szakképesítés                       1         1 

Adózás  fő szakképesítés                     3         3   

Elektronikus adóbevallás 

gyakorlata  
fő szakképesítés                       2         2 

10149-12 Könyvvezetés és 

beszámolókészítés feladatai 
Számvitel  fő szakképesítés                     6         6   

11505-12 Könyvelés 

számítógépen 

Könyvelés számítógépen 

gyakorlat  
fő szakképesítés                       4         4 

11501-16 Projektfinanszírozás 

Projektfinanszírozás  fő szakképesítés                     2         2   

Projektfinanszírozás 

gyakorlata  
fő szakképesítés                       2         2 

11502-12 Projektfolyamatok 

követése 

Projektfolyamatok 

követése  
fő szakképesítés                     2         2   

Projekttervezés gyakorlata  fő szakképesítés                       1         1 
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11504-16  Gazdálkodási 

alaptevékenység ellátása 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 

52 345 06 

Pályázati-támogatási 

asszisztens 

                                  

Ügyviteli gyakorlatok 

52 345 06 

Pályázati-támogatási 

asszisztens 

                                  

Általános statisztika 

52 345 06 

Pályázati-támogatási 

asszisztens 

                                  

Pénzügyi alapismeretek  

52 345 06 

Pályázati-támogatási 

asszisztens 

                                  

Pénzügy gyakorlat 

52 345 06 

Pályázati-támogatási 

asszisztens 

                                  

Adózási alapismeretek 

52 345 06 

Pályázati-támogatási 

asszisztens 

                                  

Adózás gyakorlat 

52 345 06 

Pályázati-támogatási 

asszisztens 

                                  

Számviteli alapismeretek  

52 345 06 

Pályázati-támogatási 

asszisztens 

                                  

Számvitel gyakorlat 

52 345 06 

Pályázati-támogatási 

asszisztens 

                                  

 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali 

rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell 

teljesülnie. 
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Mivel a csoport nem választotta a felajánlott mellékszakképesítést (zöld sorok tantárgyai), számukra a főszakképesítés tantárgyai mellett 3 

további tantárgyból álló kínálatot állítottunk össze, melyek neve, óraszáma és tartalma a következő: 

 

11. ÉVFOLYAMON 

Általunk összeállított tantárgyak portfóliója a mellékszakképesítés tantárgyai helyett: 

 Marketing 2 óra 

 Üzleti kommunikáció 2 óra 

 Pénzügyi informatika 2 óra 

Az általunk összeállított tantárgyak tematikája: 

11.B Közgazdaság csoport  

Marketing heti 2 óra, összesen 72 óra 

Témakör  Óraszám  Témakör részletesen  

Marketing alapjai  8 óra  

A marketing fogalma, kialakulása, fejlődése, alkalmazási területei  

A marketing fejlődési szakaszai  

A marketing jellemző tendenciái napjainkban  

A marketing sajátosságai a kereskedelemben és a szolgáltatásban  

Marketingstratégiák az értékesítési csatornákban  

A piaci környezet elemzése, a piac 

szerkezete  
8 óra  

A piac fogalma, elemei  

A piac csoportosítása földrajzi tagolás szerint  

Piactípus, piacszerkezet  

szervezeti piac jellemzői, piaci mérőszámok  

Piac elemzése – SWOT analízis  

A vállalat mikro- és makrokörnyezetének elemei  

Fogyasztói és szervezeti vásárlói magatartás  10 óra  

Szükségletek, a Maslow-féle piramis  

A piac fogyasztói modellje  

A vásárlói magatartást befolyásoló tényezők  



Győri SZC Bolyai János Technikum Szakmai program 2020/2021. tanév 

 

339 
 

A vásárlási döntés folyamata a fogyasztói piacon  

A vásárlási magatartás típusai  

Piacszegmentálás, célpiacok kiválasztása, 

termékpozicionálás  
7 óra  

Piacszegmetáció  

Célcsoportképzés  

Termékpozicionálás  

A marketing információs rendszer  5 óra  

Az információ fogalma, az információkkal szemben támasztott 

követelmények  

A MIR fogalma, funkciói  

A MIR alrendszerei  

A marketingkutatás fogalma, területei és módszerei  

 

Piackutatás  11 óra  

A marketingkutatás és a piackutatás kapcsolata  

A piackutatás fogalma, területei  

A piackutatás folyamata  

A kutatási minta kiválasztása  

Szekunder piackutatás  

Primer piackutatás  

Kérdőív szerkesztés szabályai  

Kérdéstípusok  

Kutatási eredmények értékelése  

Termék- és szolgáltatáspolitika  7 óra  

A termék csoportosítása, jellemzői  

A szolgáltatások jellemzői  

A termék életútja  

Termékpolitika  

Termékfejlesztés  

Árpolitika, árstratégia  8 óra  

Az árpolitika fogalma  

Az árkialakítás tényezői  

Árstratégia  

Ártaktika  

Fedezeti pont  
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Az eladási árak felépítése 

Értékesítéspolitika, csatornák kiválasztása  8 óra  

A kereskedelem helye, szerepe a piacgazdaságban  

A disztribúciós rendszer, az értékesítési csatorna funkciói  

Az értékesítési csatorna kiválasztása  

Az értékesítési csatorna hossza  

Az értékesítési csatorna szélessége  

Értékesítési módok  

Nagykereskedelem  

Kiskereskedelem  

A franchise lényege, jellemzői  
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11.B Közgazdaság csoport  

Üzleti kommunikáció heti 2 óra, összesen 72 óra 
Témakör  Óraszám  Témakör részletesen  

A kommunikáció alapjai, üzleti 
kommunikáció 

8 óra  

A kommunikáció jelentése, fogalma 
A kommunikáció formái, fajtái 
A kommunikáció tényezői 
Kommunikációs csatornák 
A kommunikáció folyamata 
Kommunikációs helyzetek 
Az üzleti kommunikáció fogalma, formái 
(tömegkommunikáció, csoportkommunikáció, 
személyes kommunikáció) 
A tömegkommunikáció hatása 
A sikeres üzleti kommunikáció alaptényezői, feltételei 

Szóbeli kommunikáció  10 óra 

A szóbeli kommunikáció megjelenési formái, előnyei, 
szakaszai, tartalmi és formai jegyei 
Nonverbális kommunikáció 
Kérdezéstechnika, kérdéstípusok 
Asszertív kommunikáció 
Az üzleti élet szóbeli közlésformái: társalgás, előadás, 
beszámoló, hozzászólás, felszólalás, vita, tárgyalás, 
alkalmi beszéd 
A kommunikáció szerepe a tárgyalásban, érvelési 
technikák, kommunikációs taktikák a 
nyelvhasználatban 
Beszédtechnikai alapok, nyelvhelyesség, 
nyelvhasználati hibák 

Írásbeli kommunikáció 10 óra 

Az írásbeli kommunikáció jellegzetességei, fajtái, 
jelentősége, szabályai 
Nem nyelvi jelek az írásbeli kommunikációban 
Az elektronikus kommunikáció fajtái, formái, jellemzői, 
szabályai, e-helyesírás 
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Telefonos kommunikáció 3 óra 
A telefonos kommunikáció jellemzői és illemszabályai, 
csapdái 
A telefonos kommunikáció folyamata 

Protokoll az irodában 10 óra  

A viselkedéskultúra alapfogalmai: illem, etikett, 
protokoll 
Etikai kódex fogalma, tartalmi elemei az üzleti életben 
Az üzleti élet viselkedéskultúrájának alapjai: köszönés, 
bemutatkozás, bemutatás, megszólítás, társalgás 
Névjegykártya szerepe a kapcsolattartásban, formái, 
használatának módja 
Öltözködés, megjelenés 
Hivatali, üzleti találkozók protokollja: meghívás, 
vendégfogadás, vendéglátás, rangsorolás, ültetési 
szabályok, ajándékozás, reprezentáció 

Digitális kommunikáció 3 óra  

A digitális kommunikáció fogalma, feltételei, eszközei 
Az internethasználat veszélyei, biztonsági elemei, 
szabályai 
E-ügyintézés fogalma, feltételei, szintjei 

Nemzetközi protokoll 5 óra  

Nemzetközi kulturális különbségek, szokások, etikett 
és protokoll sajátosságai az egyes kultúrákban 
Nemzetközi delegáció fogadása, látogatás, tárgyalás 
külföldi partnereknél 
Nemzetközi üzleti etika 

Munkahelyi, irodai kapcsolatok 4 óra  
A munkahelyi kommunikáció csatornái, eszközei 
Viselkedés munkahelyi környezetben, munkahelyi 
kapcsolatok és ezek szabályai 

Munkahelyi konfliktuskezelés 10 óra  

A konfliktus fogalma, tartalma, szintjei 
A konfliktusok kialakulásához vezető okok 
A stressz fogalma, szintjei, következményei 
Konfliktustípusok 
A munkahelyi konfliktus kezelése 
Mediátor szerepe a konfliktus kezelésében 
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Tárgyalástechnika 5 óra  
A tárgyalás fogalma, típusai, feltételei, folyamata 
Tárgyalási eszközök és technikák 
Tárgyalások kulturális (nemzetközi) jellemzői 

Marketingkommunikáció 4 óra  

A marketingkommunikáció fogalma, területei, 
eszközei 
A promóció fogalma, céljai, eszközei 
Direkt marketing, reklám fogalma jellemzői 
alkalmazási területei 
PR fogalmai, céljai területei 
A sajtó, média szerepe a marketingkommunikációban 
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11.B Közgazdaság csoport  

Pénzügyi informatika heti 2 óra, összesen 72 óra 

Témakör  Óraszám  Témakör részletesen  

Pénzügyi és számviteli dokumentumok 

szerkesztése  
30 

A témakör célja, hogy a tanulók elsajátítsák a pénzügyi és számviteli 

feladatokhoz tartozó dokumentumok igényes, magas szintű, önálló 

szerkesztését egy szövegszerkesztő program segítségével. 

Pl.: Kimutatások szerkesztése, számla szerkesztése, stílusok, 

tartalomjegyzékek, körlevél, töréspontokstb. 

Pénzügyi és számviteli feladatok megoldása 

táblázatkezelőben 
28 

A témakör célja, hogy a tanulók elsajátítsák a pénzügyi és számviteli 

feladatokhoz elvégzését segítő, táblázatkezelőben alkalmazható 

pénzügyi és számviteli függvények önálló használatát, valamint egyéni, 

összetett függvények szerkesztését.  

Pl.: Ráta változása, Értékcsökkenés, Nettó érték, Értékcsökkenés és 

adómegtakarítás, Különböző amortizációs kulcsok, Kamatok, Adózás, 

stb. Diagramok készítése, egyéni és összetett képletek, Pénzügyi 

függvények. 

Pénzügyi és számviteli feladatok 

prezentálása 
14 

A témakör célja, hogy a tanulók elsajátítsák a pénzügyi és számviteli 

feladatok során keletkező eredmények, adatok igényes 

prezentálásának módját. 

Pl: Táblázatok, diagramok, esztétikus prezentáció készítésének 

szabályai, prezentáció előadásának szabályai, stb. 
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4.1.3.2 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző  

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

8 0 7 4 

140 

2 2 

140 

2 4 20,5 10,5 19 10 

160 

20,5 10,5 

Összesen 8 11 4 6 31 29 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11504-16 Gazdálkodási 

alaptevékenység ellátása  

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 

51 344 11 

Vállalkozási ügyintéző 
          1                       

Ügyviteli gyakorlatok 
51 344 11 

Vállalkozási ügyintéző 
            0,5                     

Általános statisztika 
51 344 11 

Vállalkozási ügyintéző 
                0,5                 

Pénzügyi alapismeretek 
51 344 11 

Vállalkozási ügyintéző 
          1                       

Adózási alapismeretek 
51 344 11 

Vállalkozási ügyintéző 
          0,5                       

Számviteli alapismeretek 
51 344 11 

Vállalkozási ügyintéző 
                1                 

11506-16 

Vállalkozásfinanszírozási és 

adózási feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás 
51 344 11 

Vállalkozási ügyintéző 
          1                       

Vállalkozásfinanszírozás 

gyakorlat 

51 344 11 

Vállalkozási ügyintéző 
            0,5                     
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Adózás 
51 344 11 

Vállalkozási ügyintéző 
                1                 

Elektronikus adóbevallás 

gyakorlata 

51 344 11 

Vállalkozási ügyintéző 
                  1               

10152-16 Kis- és 

középvállalkozások gazdálkodási 

feladatai 

Kis- és középvállalkozások 

gazdálkodása 

51 344 11 

Vállalkozási ügyintéző 
          0,5                       

Üzleti terv készítése 
51 344 11 

Vállalkozási ügyintéző 
          1                       

10153-16 Könyvvezetési 

feladatok 

Könyvvezetés  
51 344 11 

Vállalkozási ügyintéző 
                0,5                 

Pénzforgalmi könyvvitel 

gyakorlat 

51 344 11 

Vállalkozási ügyintéző 
                  1               

10154-16 Munkaerő-gazdálkodás 

Munkaerő-gazdálkodás 
51 344 11 

Vállalkozási ügyintéző 
          1                       

Bérszámfejtési gyakorlat 
51 344 11 

Vállalkozási ügyintéző 
                  1               

10496-16 Közlekedés-szállítási 

alapok 

Közlekedési alapfogalmak fő szakképesítés 3                       3         

Közlekedés technikája  fő szakképesítés     3     1             4         

Közlekedés üzemvitel fő szakképesítés           1             1         

Közlekedés üzemvitel 

gyakorlat 
fő szakképesítés                   2       2       

10036-16 A raktáros feladatai 
Raktározási folyamatok fő szakképesítés 2   2                   4         

Raktározás gyakorlat fő szakképesítés       1     2             3       

11786-16 Raktárvezető feladatai 

A raktározás szerepe és 

mutatószámai 
fő szakképesítés     2                   2         

Raktárvezetés gyakorlat fő szakképesítés       2                   2       

10070-12 Munkahelyi 

kommunikáció 

Kommunikáció alapjai fő szakképesítés 3                       3         

Üzleti kommunikáció 

gyakorlat 
fő szakképesítés       1                   1       

10651-12 Vezetési, jogi, 

gazdasági és marketing 

ismeretek  

Vezetési, jogi, gazdasági és 

marketing elméleti 

ismeretek 

fő szakképesítés                 2       2         
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Marketing, vezetés, 

szervezés gyakorlat 
fő szakképesítés                   2       2       

10501-16 Szállítmányozási 

ügyintézői feladatok 

Általános szállítmányozási 

ismeretek 
fő szakképesítés                     4         4   

Ágazati szállítmányozási 

ismeretek 
fő szakképesítés                     7         7   

Szállítmányozási ismeretek 

gyakorlat 
fő szakképesítés                       5         5 

10034-16 Logisztikai ügyintéző 

feladatai 

Logisztika fő szakképesítés                     7         7   

Logisztikai tervezés 

gyakorlat 
fő szakképesítés                       5,5         5,5 

 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali 

rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell 

teljesülnie. 

 

11. évfolyamon diákjaink nem választották a mellékszakképesítést, így a rá vonatkozó tantárgyak helyett (zölddel kiemelt sorok) saját 

tantárgyi portfóliót állítottunk össze, melynek tematikája a következő: 
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11. évfolyam: 

Általunk összeállított tantárgyak portfóliója: 

 Áruforgalom gyakorlati ismeretei 3 óra 

 Közlekedésföldrajz 2 óra 

 Általános logisztikai ismeretek 2 óra 

Az általunk összeállított tantárgyak tematikája: 

 

Áruforgalom gyakorlati ismeretei 11.A heti 3 óra, összesen 108 óra 

Az áruforgalmi folyamat elemei. 
Az árubeszerzés folyamata. 

A beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása. 
A megrendelés módjai és dokumentumai. 
Az áruátvétel előkészítése, személyi és tárgyi feltételei. 
Áruátvételi terület tisztán tartása. 
Áruátvételhez szükséges eszközök előkészítése (göngyölegbontó-, árumozgató eszközök, mérő- számláló eszközök, PDA, 
íróeszköz, bizonylat). 
A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése (bizonylatolása, csomagba rendezése, csomagolása). 
A beérkező áruk okmányainak ellenőrzése. 
Az áruk mennyiségi és minőségi átvétele (mennyiségi és minőségi átvétel szempontjai). 
Teendő mennyiségi és/vagy minőségi eltérés esetén. 
Az áruátvétel igazolása, kifogások intézése. 

 Készletezés. 
A beérkezett áruk készletre vétele. 
Az áruk szakszerű elhelyezése a raktárban.  
Az áruk szakszerű elhelyezése az eladótérben. 

Az áruforgalmi folyamat elemei. 
 
Az árubeszerzés folyamata. 

A beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása. 
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A megrendelés módjai és dokumentumai. 
Az áruátvétel előkészítése, személyi és tárgyi feltételei. 
Áruátvételi terület tisztán tartása. 
Áruátvételhez szükséges eszközök előkészítése (göngyölegbontó-, árumozgató eszközök, mérő- számláló eszközök, PDA, 
íróeszköz, bizonylat). 
A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése. (bizonylatolása, csomagba rendezése, csomagolása). 
A beérkező áruk okmányainak ellenőrzése. 
Az áruk mennyiségi és minőségi átvétele (mennyiségi és minőségi átvétel szempontjai). 
Teendő mennyiségi és/vagy minőségi eltérés esetén. 
Az áruátvétel igazolása, kifogások intézése. 
A készletnyilvántartás módszerei, eszközei.  
Árumozgató gépek, eszközök. 
Leltározás folyamata, a tényleges készlet felmérése, a leltáreredmény megállapítása.  
Áruvédelmi címkék, eszközök fajtái és elhelyezkedésük a termékeken. 
A fogyasztói ár feltüntetése. 
Az áruk eladótéri elhelyezése, szabályai, szempontjai. 

 
 
Közlekedésföldrajz 11.A osztály heti 2 óra, összesen 72 óra 

Közlekedés- és gazdaságföldrajzi ismeretek    
Európa közlekedésföldrajza. 
Európa közlekedési hálózatai. 
Főbb szállítási csomópontok Európában. 
Magyarország közlekedésföldrajza. 
Magyarország közlekedési hálózatai. 
Magyarország közlekedési ágainak ismerete, hálózatai, nemzetközi kapcsolódásai. 
Fuvarozás környezetre való hatása, környezetterhelés. 
Közlekedés meteorológia. 
Közlekedésbiztonság. 
Kombinált fuvarozási módok – Duna-stratégia. 
TEN-hálózat és hazai szakaszai. 
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Árutovábbítási útvonaltervezés     
Útvonaltervezés jellemzői, sajátossága. 
Útvonaltervezés. 
Árutovábbítási alternatívák (költség, határidő). 
Útvonal – optimalizálás. 
Szállítási tervezés, főbb alágazati útvonalak. 
Rakodási pontok. 
A közúti, a vasúti, a vízi, a légi és a vezetékes szállítás fő vonalai. 
 
Térkép és GPS használata, pozíciókeresés    
Térképhasználat, térképészeti jelek. 
Hagyományos és elektronikus térképek használata, tájékozódás. 
A földi helymeghatározás lehetséges módjai. 
Navigációs rendszerek típusai. 
A GPS rendszer, fejlődése. 
A GPS rendszer és a fuvarozást kiszolgáló egységek informatikai rendszerének hálózata. 
 

Általános logisztikai ismeretek 11.A osztály heti 2 óra, összesen 72 óra 

Logisztika célja, feladatai, elemei   
A logisztika fogalma. 
Az ellátási lánc jellemzői, szereplői, kapcsolatuk. 
Szállítmányozás lényege, elemei. 
Fuvarozási módok fajtái, csoportosítása. 
A közúti, vízi, vasúti és légi szállítás főbb vonalai.  
Az egyes áruszállítási módok jellemzői, előnyei és hátrányai. 
Az áruszállításhoz kapcsolódó okmányok tartalmi, formai követelményei. 
Az árutovábbítási technológia jellemzői. 
Belföldi és nemzetközi szállítások előkészítése. 
A vállalati logisztikai rendszerek működésének alapelvei. 
A logisztikai információs rendszer. 
Minőségbiztosítási rendszerek szerepe, jellemzői. 
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Integrált vállalatirányítási rendszerek logisztikai moduljainak kezelése. 
ADR, RID, IMDG/IMCO előírások. 
A veszélyes áruk kezelésének, szállításának, tárolásának szabályai. 
A veszélyes áru szállítása során használt dokumentumok értelmezése, kitöltése. 
A veszélyes áruk szállításánál alkalmazott belföldi és külföldi útiokmányok és utasítások megismerése, kezelése, kitöltése. 
A veszélyes áruk szállításának nemzetközi és belföldi előírásai. 
A veszélyes anyagokat szállító vállalat tevékenysége. 
A veszélyes anyagot szállító járművekre vonatkozó előírások. 
A veszélyes anyagok emberre, környezetre, gyártástechnológiára gyakorolt hatásai, a helytelen kezelés következményei. 
 
Logisztikai költségeket befolyásoló tényezők  
Optimális logisztikai rendszer kialakításának szempontjai. 
A vállalat értékesítési rendszerének elemzése, ellenőrzése. 
Különböző logisztikai költségelemek ismerete, elemzése. 
Rendelési költségek. 
Be- és kiszállítási költségek. 
Üzemen belüli szállítási költségek. 
Csomagolási költségek. 
Egységrakomány – képzési költségek. 
Biztonsági készletek.  
A készletezés szerepe, a készletek csoportosításának szempontjai. 
Készletelemzés. 
Adatszolgáltatás a termelési tevékenységhez. 
Szállító-értékelési eljárások. 
Árajánlatok tartalma, ajánlatkérés és adás szabályai. 
Árajánlat értékelésének szempontjai. 
Fizetési módok és jellemzőik. 
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4.1.3.3 OKJ 54 346 03 IRODAI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

3 5 6 6 

140 

1 3 

140 

2 3 12 19 14 17 

160 

12 19 

Összesen 8 12 4 5 31 31 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11806-16 Gépírás és 

számítástechnikai alkalmazások 

Gépírás gyakorlata 

5284102 

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 

            2     1               

Számítástechnikai 

alkalmazások az 

ügyfélszolgálatban 

5284102 

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 

          1     1                 

11807-16 Kommunikáció az 

ügyfélszolgálatban 

Ügyfélszolgálati 

kommunikáció 

5284102 

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 

          2                       

Ügyfélszolgálati 

kommunikációs gyakorlat 

5284102 

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 

            1                     

11808-16 Ügyfélszolgálat a 

gyakorlatban 
Ügyfélszolgálati ismeretek 

5284102 

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 

          1                       
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Ügyfélszolgálati gyakorlat 

5284102 

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 

            1     1               

11809-16 Dokumentumkezelés 

az ügyfélszolgálatban 

Levelezési gyakorlat az 

ügyfélszolgálatban 

5284102 

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 

                                  

Dokumentum- és 

adatkezelés az 

ügyfélszolgálatban 

5284102 

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 

                  1               

Komplex ügyfélszolgálati 

gyakorlat 

5284102 

Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 

                  1               

10066-16 Gazdálkodási 

alapfeladatok 

Gazdasági és vállalkozási 

ismeretek 
fő szakképesítés 2   1           1   1   4     1   

Jogi ismeretek fő szakképesítés     1               1,5   1     1,5   

12082-16 Gépírás és irodai 

alkalmazások 

Gépírás és levelezési 

gyakorlat 
fő szakképesítés   4   2           1   3   7     3 

Irodai alkalmazások 

gyakorlata 
fő szakképesítés   1   1               2   2     2 

12083-16 Gyorsírás Gyorsírás gyakorlata fő szakképesítés       2     2     2   4   6     4 

12084-16 Üzleti kommunikáció 

és protokoll 

Kommunikáció a titkári 

munkában 
fő szakképesítés 1   2               2   3     2   

10072-16 Rendezvény- és 

programszervezés 

Rendezvény- és 

programszervezés 
fő szakképesítés           1     1       2         

Rendezvény- és 

programszervezés 

gyakorlata 

fő szakképesítés                       5         5 

12085-16 Titkári ügyintézési 

gyakorlat 

Titkári ügyintézés fő szakképesítés     2               2   2     2   

Titkári ügyintézés 

gyakorlata 
fő szakképesítés       1     1         5   2     5 

11554-16 Irodai szakmai idegen 

nyelv 

Irodai szakmai idegen 

nyelv  
fő szakképesítés                     3   2     3   

 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali 

rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  
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Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell 

teljesülnie. 
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4.1.3.4 54 481 06 INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ: 

 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

4 4 5 6 

0 

2 4 

0 

1 4 11 20 12 18 

0 

11 20 

Összesen 8 11 6 5 31 30 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

10815-16  

Információtechnológiai alapok 

IT alapok fő szakképesítés 1   1                   2         

IT alapok gyakorlat fő szakképesítés   2   1                   3       

11997-16 

Hálózati ismeretek I.  

Hálózatok I. fő szakképesítés     2     1             3         

Hálózatok I. gyakorlat fő szakképesítés       2     2     2       6       

11625-16 

Programozás és adatbázis-

kezelés 

Programozás fő szakképesítés 1   1     1     1       4         

Programozás gyakorlat fő szakképesítés   2   3     2     2       9       

11999-16  

Informatikai szakmai angol nyelv 
IT szakmai angol nyelv fő szakképesítés 2   1                   3         

12010-16 

Nyílt forráskódú rendszerek 

kezelése 

Linux alapok 
52 481 02 

Irodai informatikus 
          1                       

Linux alapok gyakorlat 
52 481 02 

Irodai informatikus 
            2                     

Irodai szoftverek 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                1                 
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12008-16 

Irodai szoftverek haladó szintű 

használata 

Irodai szoftverek gyakorlat 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                  4               

10815-16  

Információtechnológiai alapok 

IT alapok 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

IT alapok gyakorlat 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

11997-16 

Hálózati ismeretek I.  

Hálózatok I. 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

Hálózatok I. gyakorlat 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

11625-16 

Programozás és adatbázis-

kezelés 

Programozás 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

Programozás gyakorlat 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

12003-16 

Hálózati ismeretek II. 

Hálózatok II. fő szakképesítés                     4         4   

Hálózatok II. gyakorlat fő szakképesítés                       8         8 

IT hálózatbiztonság fő szakképesítés                     1,5         1,5   

IT hálózatbiztonság 

gyakorlat 
fő szakképesítés                       3         3 

12013-16 

Hálózati operációs rendszerek és 

felhőszolgáltatások 

Szerverek és 

felhőszolgáltatások 
fő szakképesítés                     3         3   

Szerverek és 

felhőszolgáltatások 

gyakorlat 

fő szakképesítés                       9         9 

ágazati kompetenciák fejlesztése 
helyi 

tanterv szerint 
                                  

 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali 

rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell 

teljesülnie. 
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4.1.3.5 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

4 4 5 6 

0 

2 4 

0 

1 4 12 19 12 18 

0 

12 19 

Összesen 8 11 6 5 31 30 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

10815-16  

Információtechnológiai alapok 

IT alapok fő szakképesítés 1   1                   2         

IT alapok gyakorlat fő szakképesítés   2   1                   3       

11997-16 

Hálózati ismeretek I.  

Hálózatok I. fő szakképesítés     2     1             3         

Hálózatok I. gyakorlat fő szakképesítés       2     2     2       6       

11625-16 

Programozás és adatbázis-kezelés 

Programozás fő szakképesítés 1   1     1     1       4         

Programozás gyakorlat fő szakképesítés   2   3     2     2       9       

11999-16  

Informatikai szakmai angol nyelv 
IT szakmai angol nyelv fő szakképesítés 2   1                   3         

12010-16 

Nyílt forráskódú rendszerek 

kezelése 

Linux alapok 
52 481 02 

Irodai informatikus 
          1                       

Linux alapok gyakorlat 
52 481 02 

Irodai informatikus 
            2                     

Irodai szoftverek 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                1                 



Győri SZC Bolyai János Technikum Szakmai program 2020/2021. tanév 

 

358 
 

12008-16 

Irodai szoftverek haladó szintű 

használata 

Irodai szoftverek 

gyakorlat 

52 481 02 

Irodai informatikus 
                  4               

10815-16  

Információtechnológiai alapok 

IT alapok 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

IT alapok gyakorlat 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

11997-16 

Hálózati ismeretek I.  

Hálózatok I. 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

Hálózatok I. gyakorlat 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

11625-16 

Programozás és adatbázis-kezelés 

Programozás 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

Programozás gyakorlat 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

12002-16  

Gazdasági alapok és 

projektmenedzsment 

Gazdasági ismeretek  fő szakképesítés                     4,5         4,5   

Gazdasági ismeretek 

gyakorlat 
fő szakképesítés                       4,5         4,5 

Információs rendszerek fő szakképesítés                     3,5         3,5   

Szakmai angol nyelv fő szakképesítés                     1,5         1,5   

10822-16  

Az informatika alkalmazása 

Projektmenedzsment 

gyakorlat 
fő szakképesítés                       4,5         4,5 

IR gyakorlat fő szakképesítés                       2,5         2,5 

IT alkalmazási gyakorlat fő szakképesítés                       5,5         5,5 

Számviteli IR gyakorlat fő szakképesítés                       2         2 

ágazati kompetenciák fejlesztése 
helyi 

tanterv szerint 
                                  

 
A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali 

rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell 

teljesülnie. 
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A csoportok részére a mellékszakképesítéshez tartozó tárgyak helyett kettő további tantárgyat állítottunk össze 11. évfolyamon: 

WEB-PROGRAMOZÁS (HETI 1 ÓRA, ÖSSZESEN 36 ÓRA): 
Témakörök: 

1. Web-technológiák – 4 óra 

a. Internet fejlődéstörténete 

b. World Wide Web 

c. Webes kommunikáció 

d. Webes környezetben alkalmazott protokollok, modellek 

e. HTTP kódok 

f. Kliens- és szerveroldal jellemzői 

2. HTML – 8 óra 

a. HTML fejlődéstörténete 

b. HTML jellemzői 

c. HTML tagek csoportosítása és jellemzői 

d. fontosabb HTML tagek 

e. fontosabb HTML attribútumok 

f. HTML5 elemek 

3. CSS – 8 óra 

a. CSS fejlődéstörténete 

b. CSS jellemzői 

c. CSS tulajdonságok jellemzői 

d. elemek csoportosítása (sorközi és blokkszintű elemek) 

e. CSS tulajdonságok prioritási sora 

4. JavaScript (JS) – 13 óra 

a. JS fejlődéstörténete 

b. változók használata 
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c. kifejezések és értékadás 

d. gyengén típusosság 

e. tömbök használata 

f. beépített és egyéni függvények 

g. Dokumentum Objektum Modell 

h. DOM manipuláció 

i. Eseménykezelés 

5. JS keretrendszerek – 3 óra 

a. Ismertebb JS keretrendszerek (NodeJS, AngularJS, ReactJS) 

b. Bootstrap működése, használata 
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WEB-PROGRAMOZÁS GYAKORLAT (HETI 2 ÓRA, ÖSSZESEN 72 ÓRA): 
Témakörök: 

1. Web-technológiák – 4 óra 

a. Internet fejlődéstörténete 

b. World Wide Web 

c. Webes kommunikáció 

d. Webes környezetben alkalmazott protokollok, modellek 

e. HTTP kódok 

f. Kliens- és szerveroldal jellemzői 

2. HTML – 8 óra 

a. HTML fejlődéstörténete 

b. HTML jellemzői 

c. HTML tagek csoportosítása és jellemzői 

d. fontosabb HTML tagek 

e. fontosabb HTML attribútumok 

f. HTML5 elemek 

3. CSS – 8 óra 

a. CSS fejlődéstörténete 

b. CSS jellemzői 

c. CSS tulajdonságok jellemzői 

d. elemek csoportosítása (sorközi és blokkszintű elemek) 

e. CSS tulajdonságok prioritási sora 

4. JavaScript (JS) – 14 óra 

a. JS fejlődéstörténete 

b. változók használata 

c. kifejezések és értékadás 

d. gyengén típusosság 
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e. tömbök használata 

f. beépített és egyéni függvények 

g. Dokumentum Objektum Modell 

h. DOM manipuláció 

i. Eseménykezelés 

5. Projektmunka – 4 óra 
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4.1.4 2020. szeptember 1-től hatályos technikum kerettanterve alapján folyó képzéseink (érvényes: 9. évfolyamunkra) 

4.1.4.1 PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 
A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 
A képzés 

összes 

óraszáma 
1/13. 2/14. 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 454 456 753 2239 1119 974 2093 

 
Munkavállalói ismeretek 18 0 0 0 0 18 18 0 18 

 

Álláskeresés 5 
    

5 5 
 

5 

 Munkajogi alapismeretek 5 
    

5 5 
 

5 
 

Munkaviszony létesítése 5 
    

5 5 
 

5 

 Munkanélküliség 3 
    

3 3 
 

3 

 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 0 0 62 62 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 
    

11 11 
 

11 11 
Önéletrajz és motivációs levél     

20 20 
 

20 20 
„Small talk” - általános társalgás 

    
11 11 

 
11 11 

 Állásinterjú     
20 20 

 
20 20 

 
Gazdasági és jogi alapismeretek 108 108 0 0 0 216 108 0 108 

 Gazdasági alapfogalmak 24 
    

24 10 
 

10 

A háztartások gazdálkodása 26 
    

26 6 
 

6 
Fogyasztói magatartás 8 

    
8 6 

 
6 

 
A vállalat termelői magatartása 50 

    
50 28 

 
28 

 Az állam gazdasági szerepe, feladatai 
 

56 
   

56 12 
 

12 
 A nemzetgazdaság ágazati rendszere  

13    
13 10 

 
10 

 
Nemzetközi gazdaság kapcsolatok 

 
6 

   
6 4 

 
4 

 Marketing alapfogalmak 
 

5 
   

5 4 
 

4 
Jogi alapismeretek 

 
10 

   
10 10 

 
10 
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Kötelmi jog 
 

10 
   

10 10 
 

10 

Vállalkozások működtetésének alapis-

meretei 
0 144 0 0 0 144 114 0 114 

A vállalkozások gazdálkodása 
 

27 
   

27 20 
 

20 
A gazdálkodási folyamatok eredménye 

 
27 

   
27 22 

 
22 

Statisztikai alapismeretek 
 

54 
   

54 36 
 

36 
Banki alapismeretek 

 
18 

   
18 18 

 
18 

Könyvvezetési alapok 
 

18 
   

18 18 
 

18 
Tanulási terület összóraszáma 108 252 0 0 0 360 222 0 222 

Ü
zl

et
i 

k
u
lt

ú
ra

 é
s 

in
fo

rm
ác

ió
k

ez
el

és
 

Kommunikáció 36 0 0 0 0 36 36 0 36 

Kapcsolatok a mindennapokban 10 
    

10 10 
 

10 
A munkahelyi kapcsolattartás szabályai 10 

    
10 10 

 
10 

Kommunikációs folyamat 8 
    

8 8 
 

8 
Ön- és társismeret fejlesztése 8 

    
8 8 

 
8 

Digitális alkalmazások 90 72 0 0 0 162 162 0 162 

Munkavédelmi ismeretek 4 
    

4 4 
 

4 
Tízujjas, vakon gépelés 68 36 

   
104 104 

 
104 

Levelezés és iratkezelés  
18 

   
18 18 

 
18 

Digitális alkalmazások 18 18 
   

36 36 
 

36 
Tanulási terület összóraszáma 126 72 0 0 0 198 198 0 198 

V
ál

la
lk

o
zá

so
k

 g
az

d
ál

k
o
d
ás

i 

fe
la

d
at

ai
 

Gazdálkodási ismeretek 0 0 66 54 36 156 72 73 145 

A vállalkozások gazdasági feladatai 
  

12 
  

12 12 
 

12 
Gazdálkodás a befektetett eszközökkel   

36   
36 26 

 
26 

Készletgazdálkodás, logisztikai rendszer 
  

18 26 
 

44 34 9 43 
Munkaerő és bérgazdálkodás 

   
28 10 38 

 
38 38 

A vállalkozás vezetése, szervezete és stra-

tégiája 

    

14 14 
 

14 14 

Tulajdonjog 
 

8 
   

8 8 
 

8 
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A vállalkozások válsága 
    

12 12 
 

12 12 
 

Gazdasági számítások 0 0 18 36 0 54 36 18 54 

Pénzügyi számítások 
   

18 
 

18 18 18 36 
Statisztikai számítások   

18 18 
 36 18 

 
18 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 84 90 36 210 108 91 199 

P
én

zü
g
y

i 
ü
g

y
in

té
ző

i 
fe

la
d
at

o
k
 

Pénzügy 0 0 162 166 67 395 214 160 374 

A pénzügyi intézményrendszer 
  

20 
  

20 18 
 

18 

Bankügyletek 
  

24 
  

24 22 
 

22 

A pénz időértéke 
  

26 
  

26 25 
 

25 
A pénzforgalom 

  
18 

  
18 18 

 
18 

A pénzkezelés bizonylatai 
  

36 
  

36 31 
 

31 

A vállalkozások finanszírozása 
  

20 25 
 

45 42 
 

42 
A vállalkozások pénzügyi teljesítményének 

mérése 

  

18 11 
 

29 22 
 

22 

Nemzetközi pénzügyek 
   

20 
 

20 
 

18 18 
Pénzügyi piacok és termékeik 

   
50 7 57 

 
50 50 

Befektetések értékelése 
   

50 6 56 
 

50 50 
Biztosítási alapismertek 

   
10 

 
10 

 
10 10 

Komplex pénzügyi feladatok 
    

54 54 36 32 68 

Irodai szoftverek alkalmazása 0 0 0 0 93 93 0 93 93 

Irodai szoftverek szakmai alkalmazása 
    

93 93 
 

93 93 

Adózás 0 0 0 36 92 128 69 59 128 

 

 
Az államháztartás rendszere    

8 
 

8 8 
 

8 
 

Az adózás rendje, az adóigazgatási rendtartás 
   

12 
 

12 12 
 

12 
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Személyi jövedelemadózás és bért terhelő 

járulékok 

   

16 15 31 31 
 

31 

 
Az egyéni vállalkozó jövedelemadózási 

formái 

    

18 18 18 
 

18 

 
Társaságok jövedelemadózása 

    
18 18 

 
18 18 

 
Általános forgalmi adó     

18 18 
 

18 18 
 

Helyi adók 
    

15 15 
 

15 15 
 

Gépjárműadó és cégautóadó 
    

8 8 
 

8 8 
 

Elektronikus bevallás 0 0 0 0 109 109 0 109 109 

 
A gyakorlat előkészítése 

    
8 8 

 
8 8 

 

Az elektronikus bevallás gyakorlata 
    

93 93 
 

93 93 
 

A bevallások ellenőrzése     
8 8 

 
8 8 

 
Tanulási terület összóraszáma 0 0 162 202 361 725 283 421 704 

 
          

K
ö

n
y

v
v

ez
et

és
 é

s 
b

es
zá

m
o
ló

k
és

zí
té

s 
fe

la
d

at
ai

 

Számvitel 0 0 136 128 114 378 218 184 402 

A számviteli törvény és az éves beszámoló 

  

36 
  

36 36 
 

36 

A számlakeret, könyvelési tételek szerkesztése 

  

52 
  

52 52 
 

52 

Tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal 

kapcsolatos elszámolás 

  

48 
  

48 48 
 

48 

Vásárolt készletek elszámolása 
   

36 
 

36 46 
 

46 
Jövedelemelszámolás 

   
36 

 
36 36 

 
36 

Kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások 
   

28 
 

28 
 

30 30 

Költségekkel kapcsolatos elszámolások 
   

28 
 

28 
 

30 30 

Saját termelésű készletekkel kapcsolatos 

elszámolások és eredménymegállapítás 

    

31 31 
 

31 31 

Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos 

elszámolások 

    

31 31 
 

31 31 

A zárás, az éves beszámoló     52 52  
62 62 
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Számviteli esettanulmányok 0 0 72 36 36 144 72 72 
144 

Számviteli bizonylatok 
  

24 
  

24 24 
 

24 
Könyvelési tétel szerkesztése 

  
24 

  
24 24 

 
24 

A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok 
  

12 
  

12 12 
 

12 
Tárgyi eszközök nyilvántartása 

  
12 

  
12 12 

 
12 

Vásárolt készletek bizonylatai 
   

20 
 

20 
 

20 20 
Jövedelemelszámolás bizonylata 

   
16 

 
16 

 
16 16 

Komplex számviteli esettanulmányok 
    

36 36 
 

36 36 

Számítógépes könyvelés 0 0 0 0 144 144 0 144 
144 

Szoftverjog és etika, adatvédelem 
    

4 4 
 

4 4 

A könyvelési programokkal kapcsolatos 

követelmények 

    

4 4 
 

4 
4 

 

Főkönyvi és folyószámla-könyvelési rendszer 

    

31 31 
 

31 
31 

Tárgyieszköz-nyilvántartó program 
    

31 31 
 

31 31 
Készletnyilvántartó program 

    
31 31 

 
31 31 

Bérelszámoló program alkalmazása 
    

31 31 
 

31 31 
Integrált vállalati rendszerek 

    
12 12 

 
12 12 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 208 164 294 666 290 400 690 
Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 0 0 0 0 

  
0 
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4.1.4.2 LOGISZTIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 
A képzés 

összes 

óraszáma 
1/13. 2/14. 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 468 450 748 2242 1097 989 2086 

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
is

m
er

e-

te
k
 

Munkavállalói ismeretek 18 0 0 0 0 18 18 0 18 

Álláskeresés 5     5 5  5 

Munkajogi alapismeretek 5 
    

5 5 
 

5 
Munkaviszony létesítése 5 

    

5 5 
 

5 
Munkanélküliség 3 

    

3 3 
 

3 

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
id

eg
en

 

n
y
el

v
 

(t
ec

h
n

ik
u
s 

sz
ak

m
ák

 

es
et

én
) 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 0 0 62 62 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     

11 11 
 

11 11 
Önéletrajz és motivációs levél     

20 20 
 

20 20 
„Small talk” - általános társalgás     

11 11 
 

11 11 
Állásinterjú     

20 20 
 

20 20 

G
az

d
ál

k
o

d
ás

i 
te

v
ék

en
y
sé

g
 e

ll
át

ás
a 

Gazdasági ismeretek 108 108 0 0 0 216 108 0 108 

Gazdasági alapfogalmak 24 
    

24 12 
 

12 
A háztartás gazdálkodása 33 

    

33 12 
 

12 
A vállalat termelői magatartása 51 

    

51 12 
 

12 
Az állam gazdasági szerepe, feladatai  

27 
   

27 10 
 

10 
Jogi alapfogalmak  

15 
   

15 10 
 

10 
Tudatos fogyasztói magatartás  

15 
   

15 10 
 

10 
Marketing alapfogalmak  

24 
   

24 17 
 

17 
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok  

27 
   

27 25 
 

25 
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Vállalkozások működtetése 0 72 0 0 0 72 72 0 72 

 A vállalkozások gazdálkodása 
 

9 
   

9 9 
 

9 
 A gazdálkodási folyamatok elszámolása 

 
27 

   
27 27 

 
27 

 Statisztikai alapfogalmak 
 

36 
   

36 36 
 

36 
 Tanulási terület összóraszáma 108 180 0 0 0 288 180 0 180 

Ü
zl

et
i 

k
u
lt

ú
ra

 é
s 

 
in

fo
rm

ác
ió

k
ez

el
és

 

Kommunikáció 36 72 0 0 0 108 72 0 72 

Kapcsolatok a mindennapokban 18 
    

18 8 
 

8 
A munkahelyi kapcsolattartás szabályai 18 

    
18 18 

 
18 

Kommunikációs folyamat 
 

36 
   

36 22 
 

22 
Ön- és társismeret fejlesztése 

 
36 

   
36 24 

 
24 

Digitális alkalmazások 90 72 0 0 0 162 162 0 162 

Munkavédelmi ismeretek 4 
    

4 4 
 

4 
Tízujjas vakírás 68 36 

   
104 104 

 
104 

Digitális alkalmazások 18 36 
   

54 54 
 

54 
Tanulási terület összóraszáma 126 144 0 0 0 270 234 0 234 

  
K

ö
zl

ek
ed

és
 

Közlekedési alapok 0 0 108 0 0 108 72 36 108 

A közlekedési alágazatok átfogó ismerete 
  

18 
  

18 18 
 

18 
Közlekedésbiztonság 

  
6 

  
6 6 

 
6 

A közlekedés hatása a környezetre 
  

6 
  

6 6 
 

6 
Közlekedési számítások 

  
30 

  
30 

 
30 30 

Közlekedésinformatika   
6 

  
6 

 
6 6 

Közlekedésföldrajz 
  

42 
  

42 42 
 

42 

Közlekedés technikája és üzemvitele 0 0 144 0 0 144 132 0 132 

Vasúti közlekedés 
  

30 
  

30 30 
 

30 
Közúti közlekedés 

  
32 

  
32 30 

 
30 

Légi közlekedés 
  

28 
  

28 18 
 

18 
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Belvízi közlekedés   

18 
  

18 18 
 

18 
 

Tengeri közlekedés 
  

18 
  

18 18 
 

18 
 Csővezetékes szállítás   

18 
  

18 18 
 

18 
 Tanulási terület összóraszáma 0 0 252 0 0 252 204 36 240 

  
S

zá
ll

ít
m

án
y

o
zá

s 
 

Külkereskedelmi és vámismeretek 0 0 72 0 0 72 39 33 72 

Külkereskedelmi ügyletek 
  

12 
  

12 6 6 12 
Nemzetközi pénzügyek 

  
12 

  
12 6 6 12 

Külkereskedelmi szokványok 
  

30 
  

30 15 15 30 
Vámismeretek   

18 
  

18 12 6 18 

Általános szállítmányozás 0 0 0 108 72 180 36 144 180 

Szállítmányozási alapok 
   

14 
 

14 18 
 

18 
Szállítmánybizto sítás 

   
22 

 
22 18 

 
18 

Magyarország szállítmányozási, közlekedési 

földrajza 

   

36 
 

36 
 

36 36 

Európa szállítmányozási, közlekedési földrajza 

   

36 12 48 
 

48 48 

Szakmai idegen nyelv     30 30  30 30 
Idegen nyelvű szakmai levelezés     30 30  30 30 

Ágazati szabályozások 0 0 0 144 0 144 108 36 144 

Vasúti szabályozás 
   

34 
 

34 26 8 34 
Közúti szabályozás 

   
35 

 
35 26 8 34 

Légi szabályozás 
   

20 
 

20 16 5 21 
Belvízi szabályozás    

20 
 

20 15 5 20 
Tengeri szabályozás    

20 
 

20 15 5 20 

Veszélyes küldemények fuvarozásának 

szabályozása 

   

15 
 

15 10 5 15 

Szállítmányozói feladatok 0 0 0 0 174 174 0 174 174 

Vasúti árutovábbítás 
    

42 42 
 

42 42 
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Közúti árutovábbítás 
    

36 36 
 

36 36 

Légi árutovábbítás 
    

24 24 
 

24 24 
 

Belvízi árutovábbítás 
    

24 24 
 

24 24 
 

Tengerentúli árutovábbítás 
    

24 24 
 

24 24 
 

Multimodális és kombinált árutovábbítási 

rendszerek 

    

24 24 
 

24 24 

 
Tanulási terület összóraszáma 0 0 72 252 246 570 183 387 570 

 
R

ak
tá

ro
zá

s 
 

Raktározási alapok 0 0 72 0 0 72 72 0 72 

Raktárak helye, szerepe 
  

12 
  

12 12 
 

12 
Raktározási folyamatok 

  
30 

  
30 30 

 
30 

Anyag és áruismeret 
  

30 
  

30 30 
 

30 

Raktári tárolás és anyagmozgatás 0 0 72 0 0 72 72 0 72 

A raktári tárolás rendszere 
  

36 
  

36 36 
 

36 

A raktári folyamatok anyagmozgató és 

mérőeszközei 

  

36 
  

36 36 
 

36 

Raktári mutatószámok 0 0 0 72 0 72 30 42 72 

Matematikai, fizikai alapok    
6 

 
6 6 

 
6 

Statikus mutatószámok 
   

24 
 

24 12 12 24 
Dinamikus mutatószámok 

   
24 

 
24 12 12 24 

Minőségi mutatószámok 
   

18 
 

18 
 

18 18 

A raktárirányítás rendszere 0 0 0 0 60 60 0 60 60 

Az információ     
12 12 

 
12 12 

Raktárnyilvántartás 
    

24 24 
 

24 24 
Raktárirányítás 

    
24 24 

 
24 24 

Raktárvezetés 0 0 0 0 48 48 0 48 48 

A raktár működtetése 
    

24 24 
 

24 24 
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Ellenőrzési, szabályozási feladatok 
    

24 24 
 

24 24 
Tanulási terület összóraszáma 0 0 144 72 108 324 174 150 324 

 
L

o
g

is
zt

ik
a 

Logisztikai alapok 0 0 0 36 50 86 14 72 86 

A logisztikai rendszer felépítése 
   

24 7 31 7 24 31 
A logisztika információs rendszere 

   
12 7 19 7 12 19 

A logisztikai teljesítmények mutatószámai 
    

36 36 
 

36 36 

Beszerzési logisztika 0 0 0 36 46 82 36 46 82 

A beszerzési folyamat 
   

24 5 29 24 5 29 
Beszerzési stratégiák 

   
12 5 17 12 5 17 

A beszerzési logisztika gyakorlata 
    

36 36 
 

36 36 

Készletezési logisztika 0 0 0 18 54 72 18 54 72 

A készletezés szerepe 
   

12 
 

12 12 
 

12 
Készletgazdálkodás    

6 18 24 6 18 24 

A készletezési logisztika gyakorlata 
    

36 36 
 

36 36 

Termelési logisztika 0 0 0 18 54 72 18 54 72 

Termeléstervezés    
12 

 
12 12 

 
12 

Termelésirányítás    
6 18 24 6 18 24 

A termelési logisztika gyakorlata 
    

36 36 
 

36 36 

Elosztási logisztika 0 0 0 18 68 86 18 68 86 

Disztribúció és értékesítés 
   

18 32 50 18 32 50 
Az elosztási logisztika gyakorlata 

    

36 36 
 

36 36 
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Minőség a logisztikában 0 0 0 0 60 60 0 60 60 

Minőségi alapismeretek 
    

12 12 
 

12 12 
A minőségmenedzsment fejlesztésének 

eszközei 

    

12 12 
 

12 12 

A logisztika minőségi mutatói 
    

36 36 
 

36 36 
Tanulási terület összóraszáma 0 0 0 126 332 458 104 354 458 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 0 0 140*   
160 
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4.2 PROJEKTFELADATOK 

A 9. évfolyamos Logisztikai technikus és Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakos diákok projekt feladata 

azonos, ennek tartalma: 

4.2.1 A projekt – Fogyasztói magatartás elméleti ismeretek gyakorlatban való alkalmazása 

Az átalakult képzési rendszernek köszönhetően a technikumi képzésbe került innovatív elemek 
kapcsán lehetőség nyílik a projektformában megvalósuló szakmai ismeretátadásra. 

A projektmunka szakaszai 

1. projekttervezés 
2. projekt-megvalósítás 
3. értékelés-zárás 

4.2.1.1 A PROJEKTTERVEZÉS 

A projekt céljainak meghatározása (hosszú távú és közbenső célok meghatározása) 

A projekt hosszútávú oktatási célja, hogy a tanulók olyan széleskörű ismereteket szerezzenek a 
fogyasztói magatartás témaköréből, melyek biztos alapot jelentenek számukra ezen 
ismeretterületen és hozzájárulnak a későbbi gazdasági, illetve marketing ismeretek 
elsajátításához. 

Általános stratégiai célként került kitűzésre olyan gyakorlati tudás átadása, amely megalapozza 
és támogatja a tanulók tudatos fogyasztóvá válását, valamint az  online térben történő vásárlás 
magabiztos megvalósítását.  

A projekt hatásának/eredményeinek meghatározása 

A projekt hatásaként definiálható, hogy a projekt megvalósítását követően a tanuló ne legyen 
kiszolgáltatott fogyasztó, és magabiztosan alkalmazza a jogszabály adta lehetőségeket, valamint 
meg tudja különböztetni a shopalholic típusú vásárlást a rutin-, és a tudatos vásárlástól. Ezen 
megszerzett tudásra alapozva képes legyen felelősségteljes háztartási költségvetést készíteni, 
melyben egyensúlyban szerepelnek a bevételek és kiadások, valamint ismerje egy termék 
megvásárlásával kapcsolatos döntési kockázatokat. 

A projekt részletes feladat- és időtervének elkészítése 

Projekt elem Időpont Felelős 

Az iskolai projekt résztvevői 
között a feladatok elosztása 

1-2 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

A résztvevő diákok 
kiválasztása 

1-2 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

Az elméleti ismeretek 
elsajátítása 

3-5 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

Az elméleti ismeretek 
adaptálása a gyakorlatban 
(online felületen 
próbavásárlás) 

6-7 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 
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Eredmény feldolgozása 8 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

Projekt értékelése 9 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

 

A projekt pénzügyi tervének és a pénzmozgások időtervének elkészítése 

A projekt kapcsán felmerült költségek az alábbiak szerint alakulnak: 

- személyi jellegű kiadások: (a projektben részt vevő oktatók munkabére és a 
hozzá tartozó járulékok) 

- dologi kiadások: energiaköltség (áram-, gáz-, internet).  
Általános költségként jelentkezik, az intézmény általános fenntartásának 
arányosított része. 

A projekt humánerőforrás-tervének elkészítése 

A projekt humánerőforrás-tervének elkészítése nélkülözhetetlen a projekt professzionális 
megvalósításához. Az emberi erőforrás-terv elkészítésekor határozzuk meg, hogy az elvégzendő 
feladatok mennyi és milyen munkát igényelnek: 

Projekt -team Felelősség 
és hatáskör 

Beszámolási 
kötelezettség 

Feladatok Rendelkezésre 
álló idő 

Intézményvezetés Ellenőrzés Erőforrás 
(tanterem, 
áram, 
internet) 
biztosítása 

Feladatkiosztás 9 óra 

Koordináló 
pedagógus 

Elméleti és 
gyakorlati 
tudás 
átadása 

Iskolavezetés 
felé 

Tervezés, 
megvalósítás, 
koordinálás, 
ellenőrzés 

9 óra 

A projekt kommunikációs tervének elkészítése 

Fontos, hogy a kommunikáció formáit és időbeliségét rögzítsük. A kommunikáció kapcsán 
beszélhetünk belső és külső kommunikációról. 

Belső kommunikáció 

A belső kommunikáció célja, hogy az iskolavezetés előtt ismertetésre kerül a projekt egy 
prezentáció keretében, valamint a belső érintettek számára egy zárt levelező csoport és egy 
közös tárhely létrehozása a biztonságos információáramlás érdekében.  

Külső kommunikáció 

A külső kommunikációként létrehozásra kerül a projektet bemutató weboldal, melyen 
ismertetésre kerülnek a projekteredmények. 

Kockázatelemzés 
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Kockázatnak minősül az időnként elégtelen interakció az oktató és a hallgató közt, ennek 
kiküszöbölésére megoldásként definiálható a  folyamatos visszacsatolás az előadások végén. 
További kockázat lehet a résztvevők diverzitása, ennek megoldásának eszköze a koordináció. 

 

4.2.1.2 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 

A feladattervben meghatározott feladatok végrehajtása és a folyamatkövetés (monitoring) 

A feladatok végrehajtására és nyomon követésére jellemző a projektdokumentum, általános -, 
és havi pénzmozgások időtervének folyamatos figyelemmel kísérése. 

A projekt zárásaként kiemelten fontos a feladatok teljesítésének felülvizsgálata, valamint az 
eredmények értékelésének megvalósítása. 

A projekt dokumentálása 

 a projekt-megvalósítás dokumentumai (levelezés, számlák, belső jelentések, időszakos 
jelentések) 

 a projekt-értékelés dokumentumai (projektzáró jelentések, kérdőívek stb.) 

4.2.1.3 A PROJEKT ÉRTÉKELÉSE-ZÁRÁSA 

A projekt értékelése 

A projekt értékelése során elsődleges cél megvizsgálni és értékelni a projekt elején kitűzött 
célok megvalósításának elért eredményeit. Mindez az alábbiak szerint valósul meg: 

 Visszajelzés a projekten dolgozók számára munkájukat illetően. 
 Visszajelzés a program célcsoportjának megelégedettségét illetően. 
 Tanulságok és ajánlások a jövőbeni projektek szempontjából. 

Az értékelés megvalósításának eszközeként az irányított beszélgetés került kijelölésre. 

A projekt zárása 

 

A projekt zárása az elkészített projektdokumentáció segítségével történik, mely elektronikusan 

archiválásra kerül. 

 

4.2.2 A projekt – Egy háztartás bevételei és kiadásai szerkezetének bemutatása 

Az átalakult képzési rendszernek köszönhetően a technikumi képzésbe került innovatív elemek 
kapcsán lehetőség nyílik a projektformában megvalósuló szakmai ismeretátadásra. 

A projektmunka szakaszai 

4. projekttervezés 
5. projekt-megvalósítás 
6. értékelés-zárás 
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7.  

4.2.2.1 A PROJEKTTERVEZÉS 

A projekt céljainak meghatározása (hosszú távú és közbenső célok meghatározása) 

A projekt hosszútávú oktatási célja, hogy a tanulók olyan széleskörű gazdasági ismereteket 
szerezzenek. A tanulók ismerjék a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, a háztartás 
pénzgazdálkodását. Példákon keresztül be tudják mutatni a háztartás bevételei és kiadásai 
szerkezetét. 

Általános stratégiai célként került kitűzésre: 

Ismerje a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, a háztartás pénzgazdálkodását 

A projekt hatásának/eredményeinek meghatározása 

A tanuló az általa elsajátított elméleti gazdasági alapfogalmakat képes lesz alkalmazni a 
gyakorlati életben. Képes lesz megtervezni egy család pénzgazdálkodását.  

A projekt részletes feladat- és időtervének elkészítése 

Projekt elem Időpont Felelős 

Az iskolai projekt résztvevői 
között a feladatok elosztása 

1-2 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

A résztvevő diákok 
kiválasztása 

1-2 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

Az elméleti ismeretek 
elsajátítása 

3-5 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

Az elméleti ismeretek 
adaptálása a gyakorlatban 
(megadott információk 
segítségével egy fiktív 
család egyhavi pénzügyi 
(bevétel-kiadás ) 
költségvetésének 
elkészítése 

6-7 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

Eredmény feldolgozása 8 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

Projekt értékelése 9 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

 

A projekt pénzügyi tervének és a pénzmozgások időtervének 

A projekt kapcsán felmerült költségek az alábbiak szerint alakulnak: 

- személyi jellegű kiadások: (a projektben részt vevő oktatók munkabére és a 
hozzá tartozó járulékok) 
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- dologi kiadások: energiaköltség (áram-, gáz-, internet).  
Általános költségként jelentkezik, az intézmény általános fenntartásának 
arányosított része. 

A projekt humánerőforrás-tervének elkészítése 

A projekt humánerőforrás-tervének elkészítése nélkülözhetetlen a projekt professzionális 
megvalósításához. Az emberi erőforrás-terv elkészítésekor határozzuk meg, hogy az elvégzendő 
feladatok mennyi és milyen munkát igényelnek: 

Projekt -team Felelősség 
és hatáskör 

Beszámolási 
kötelezettség 

Feladatok Rendelkezésre 
álló idő 

Intézményvezetés Ellenőrzés Erőforrás 
(tanterem, 
áram, 
internet) 
biztosítása 

Feladatkiosztás 9 óra 

Koordináló 
pedagógus 

Elméleti és 
gyakorlati 
tudás 
átadása 

Iskolavezetés 
felé 

Tervezés, 
megvalósítás, 
koordinálás, 
ellenőrzés 

9 óra 

 

A projekt kommunikációs tervének elkészítése 

Fontos, hogy a kommunikáció formáit és időbeliségét rögzítsük. A kommunikáció kapcsán 
beszélhetünk belső és külső kommunikációról. 

Belső kommunikáció 

A belső kommunikáció célja, hogy az iskolavezetés előtt ismertetésre kerül a projekt egy 
prezentáció keretében, valamint a belső érintettek számára egy zárt levelező csoport és egy 
közös tárhely létrehozása a biztonságos információáramlás érdekében.  

Külső kommunikáció 

A külső kommunikációként létrehozásra kerül a projektet bemutató weboldal, melyen 
ismertetésre kerülnek a projekteredmények. 

Kockázatelemzés 

Kockázatnak minősül az időnként elégtelen interakció az oktató és a hallgató közt, ennek 
kiküszöbölésére megoldásként definiálható a  folyamatos visszacsatolás az előadások végén. 
További kockázat lehet a résztvevők diverzitása, ennek megoldásának eszköze a koordináció. 

4.2.2.2 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 

A feladattervben meghatározott feladatok végrehajtása és a folyamatkövetés (monitoring) 

A feladatok végrehajtására és nyomon követésére jellemző a projektdokumentum, általános -, és 
havi pénzmozgások időtervének folyamatos figyelemmel kísérése. 
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A projekt zárásaként kiemelten fontos a feladatok teljesítésének felülvizsgálata, valamint az 
eredmények értékelésének megvalósítása. 

A projekt dokumentálása 

 a projekt-megvalósítás dokumentumai (levelezés, számlák, belső jelentések, időszakos 
jelentések) 

 a projekt-értékelés dokumentumai (projektzáró jelentések, kérdőívek stb.) 

4.2.2.3 A PROJEKT ÉRTÉKELÉSE-ZÁRÁSA 

A projekt értékelése 

A projekt értékelése során elsődleges cél megvizsgálni és értékelni a projekt elején kitűzött célok 
megvalósításának elért eredményeit. Mindez az alábbiak szerint valósul meg: 

 Visszajelzés a projekten dolgozók számára munkájukat illetően. 
 Visszajelzés a program célcsoportjának megelégedettségét illetően. 
 Tanulságok és ajánlások a jövőbeni projektek szempontjából. 

Az értékelés megvalósításának eszközeként az irányított beszélgetés került kijelölésre. 

A projekt zárása 

 

A projekt zárása az elkészített projektdokumentáció segítségével történik, mely elektronikusan 

archiválásra kerül. 

 

4.2.3 A projekt – A munkavállalói ismeretek formális és informális álláskeresési technikák alkalmazása 

Az átalakult képzési rendszernek köszönhetően a technikumi képzésbe került innovatív elemek 
kapcsán lehetőség nyílik a projektformában megvalósuló szakmai ismeretátadásra. 

A projektmunka szakaszai 

8. projekttervezés 
9. projekt-megvalósítás 
10. értékelés-zárás 

4.2.3.1 A PROJEKTTERVEZÉS 

A projekt céljainak meghatározása (hosszú távú és közbenső célok meghatározása) 

A projekt hosszútávú oktatási célja, hogy a tanulók olyan széleskörű ismereteket szerezzenek a 
munkavállalói ismeretek témaköréből, hogy azok biztos alapot jelentsen számukra ezen 
ismeretterületen és hozzájáruljon ahhoz, hogy a munkaerőpiacon, mint álláskeresők sikeresen 
boldoguljanak. 

Általános stratégiai célként került kitűzésre: 
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Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, 
mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) ismerete  

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, 
kapcsolati hálózat fontossága megismertetése. 

A projekt hatásának/eredményeinek meghatározása 

A projekt hatásaként definiálható, hogy a projekt megvalósítását követően a tanuló a 
karrierlehetőségeinek feltérképezése érdekében rendelkezni fog reális önismerettel. A tanuló 
megismeri a különböző álláskeresési portálokat azok felhasználási feltételeit.  

A projekt részletes feladat- és időtervének elkészítése 

Projekt elem Időpont Felelős 

Az iskolai projekt résztvevői 
között a feladatok elosztása 

1-2 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

A résztvevő diákok 
kiválasztása 

1-2 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

Az elméleti ismeretek 
elsajátítása 

3-5 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

Az elméleti ismeretek 
adaptálása a gyakorlatban 
(regisztráció egy online 
álláskereső oldalra, állások 
keresése a felületen) 

6-7 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

Eredmény feldolgozása 8 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

Projekt értékelése 9 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

 

 

A projekt pénzügyi tervének és a pénzmozgások időtervének 

A projekt kapcsán felmerült költségek az alábbiak szerint alakulnak: 

- személyi jellegű kiadások: (a projektben részt vevő oktatók munkabére és a 
hozzá tartozó járulékok) 

- dologi kiadások: energiaköltség (áram-, gáz-, internet).  
Általános költségként jelentkezik, az intézmény általános fenntartásának 
arányosított része. 

A projekt humánerőforrás-tervének elkészítése 

A projekt humánerőforrás-tervének elkészítése nélkülözhetetlen a projekt professzionális 
megvalósításához. Az emberi erőforrás-terv elkészítésekor határozzuk meg, hogy az elvégzendő 
feladatok mennyi és milyen munkát igényelnek: 
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Projekt -team Felelősség 
és hatáskör 

Beszámolási 
kötelezettség 

Feladatok Rendelkezésre 
álló idő 

Intézményvezetés Ellenőrzés Erőforrás 
(tanterem, 
áram, 
internet) 
biztosítása 

Feladatkiosztás 9 óra 

Koordináló 
pedagógus 

Elméleti és 
gyakorlati 
tudás 
átadása 

Iskolavezetés 
felé 

Tervezés, 
megvalósítás, 
koordinálás, 
ellenőrzés 

9 óra 

 

A projekt kommunikációs tervének elkészítése 

Fontos, hogy a kommunikáció formáit és időbeliségét rögzítsük. A kommunikáció kapcsán 
beszélhetünk belső és külső kommunikációról. 

Belső kommunikáció 

A belső kommunikáció célja, hogy az iskolavezetés előtt ismertetésre kerül a projekt egy 
prezentáció keretében, valamint a belső érintettek számára egy zárt levelező csoport és egy 
közös tárhely létrehozása a biztonságos információáramlás érdekében.  

Külső kommunikáció 

A külső kommunikációként létrehozásra kerül a projektet bemutató weboldal, melyen 
ismertetésre kerülnek a projekteredmények. 

Kockázatelemzés 

Kockázatnak minősül az időnként elégtelen interakció az oktató és a hallgató közt, ennek 
kiküszöbölésére megoldásként definiálható a  folyamatos visszacsatolás az előadások végén. 
További kockázat lehet a résztvevők diverzitása, ennek megoldásának eszköze a koordináció. 

4.2.3.2 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 

A feladattervben meghatározott feladatok végrehajtása és a folyamatkövetés (monitoring) 

A feladatok végrehajtására és nyomon követésére jellemző a projektdokumentum, általános -, és 
havi pénzmozgások időtervének folyamatos figyelemmel kísérése. 

A projekt zárásaként kiemelten fontos a feladatok teljesítésének felülvizsgálata, valamint az 
eredmények értékelésének megvalósítása. 

A projekt dokumentálása 

 a projekt-megvalósítás dokumentumai (levelezés, számlák, belső jelentések, időszakos 
jelentések) 

 a projekt-értékelés dokumentumai (projektzáró jelentések, kérdőívek stb.) 
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4.2.3.3 A PROJEKT ÉRTÉKELÉSE-ZÁRÁSA 

A projekt értékelése 

A projekt értékelése során elsődleges cél megvizsgálni és értékelni a projekt elején kitűzött célok 
megvalósításának elért eredményeit. Mindez az alábbiak szerint valósul meg: 

 Visszajelzés a projekten dolgozók számára munkájukat illetően. 
 Visszajelzés a program célcsoportjának megelégedettségét illetően. 
 Tanulságok és ajánlások a jövőbeni projektek szempontjából. 

Az értékelés megvalósításának eszközeként az irányított beszélgetés került kijelölésre. 

A projekt zárása 

 

A projekt zárása az elkészített projektdokumentáció segítségével történik, mely elektronikusan 

archiválásra kerül. 

 

4.2.4 A projekt – A Power Point program segítségével prezentáció készítés 

Az átalakult képzési rendszernek köszönhetően a technikumi képzésbe került innovatív elemek 
kapcsán lehetőség nyílik a projektformában megvalósuló szakmai ismeretátadásra. 

A projektmunka szakaszai 

11. projekttervezés 
12. projekt-megvalósítás 
13. értékelés-zárás 

4.2.4.1 A PROJEKTTERVEZÉS 

A projekt céljainak meghatározása (hosszú távú és közbenső célok meghatározása) 

A projekt hosszútávú oktatási célja, hogy a tanulók képes legyen önállóan használni a Power Point 
programot és képes legyen önállóan egy rövid előadást tartani előre meghatározott témából. Ez 
a készség mind a munkaerőpiacon mind az esetleges felsőfokú tanulmányaihoz elengedhetetlen 
készség. 

Általános stratégiai célként került kitűzésre: 

Képes a programot önállóan használni, a programon belül ismeri a különböző animációs, és 
digitális lehetőségeket (videók beillesztése, animációk, képek) 

Képes önállóan az általa elkészített power point segítségével bemutatott témáról röviden beszélni. 

A projekt hatásának/eredményeinek meghatározása 

A projekt hatásaként definiálható, hogy a projekt megvalósítását követően a tanuló a képes egy 
önálló rövid kis előadás megtartására és magabiztosan tudja használni a digitális eszközöket és 
programokat. 
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A projekt részletes feladat- és időtervének elkészítése 

Projekt elem Időpont Felelős 

Az iskolai projekt résztvevői 
között a feladatok elosztása 

1-2 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

A résztvevő diákok 
kiválasztása 

1-2 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

Az elméleti ismeretek 
elsajátítása 

3-5 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

Az elméleti ismeretek 
adaptálása a gyakorlatban 
(előre meghatározott 
témához 6-8 dia 
segítségével 5-10 perces 
kiselőadás tartása) 

6-7 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

Eredmény feldolgozása 8 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

Projekt értékelése 9 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

 

A projekt pénzügyi tervének és a pénzmozgások időtervének 

A projekt kapcsán felmerült költségek az alábbiak szerint alakulnak: 

- személyi jellegű kiadások: (a projektben részt vevő oktatók munkabére és a 
hozzá tartozó járulékok) 

- dologi kiadások: energiaköltség (áram-, gáz-, internet).  
Általános költségként jelentkezik, az intézmény általános fenntartásának 
arányosított része. 

A projekt humánerőforrás-tervének elkészítése 

A projekt humánerőforrás-tervének elkészítése nélkülözhetetlen a projekt professzionális 
megvalósításához. Az emberi erőforrás-terv elkészítésekor határozzuk meg, hogy az elvégzendő 
feladatok mennyi és milyen munkát igényelnek: 

Projekt -team Felelősség 
és hatáskör 

Beszámolási 
kötelezettség 

Feladatok Rendelkezésre 
álló idő 

Intézményvezetés Ellenőrzés Erőforrás 
(tanterem, 
áram, 
internet) 
biztosítása 

Feladatkiosztás 9 óra 

Koordináló 
pedagógus 

Elméleti és 
gyakorlati 
tudás 
átadása 

Iskolavezetés 
felé 

Tervezés, 
megvalósítás, 
koordinálás, 
ellenőrzés 

9 óra 

 

A projekt kommunikációs tervének elkészítése 
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Fontos, hogy a kommunikáció formáit és időbeliségét rögzítsük. A kommunikáció kapcsán 
beszélhetünk belső és külső kommunikációról. 

Belső kommunikáció 

A belső kommunikáció célja, hogy az iskolavezetés előtt ismertetésre kerül a projekt egy 
prezentáció keretében, valamint a belső érintettek számára egy zárt levelező csoport és egy 
közös tárhely létrehozása a biztonságos információáramlás érdekében.  

Külső kommunikáció 

A külső kommunikációként létrehozásra kerül a projektet bemutató weboldal, melyen 
ismertetésre kerülnek a projekteredmények. 

Kockázatelemzés 

Kockázatnak minősül az időnként elégtelen interakció az oktató és a hallgató közt, ennek 
kiküszöbölésére megoldásként definiálható a  folyamatos visszacsatolás az előadások végén. 
További kockázat lehet a résztvevők diverzitása, ennek megoldásának eszköze a koordináció. 

4.2.4.2 2. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 

A feladattervben meghatározott feladatok végrehajtása és a folyamatkövetés (monitoring) 

A feladatok végrehajtására és nyomon követésére jellemző a projektdokumentum, általános -, és 
havi pénzmozgások időtervének folyamatos figyelemmel kísérése. 

A projekt zárásaként kiemelten fontos a feladatok teljesítésének felülvizsgálata, valamint az 
eredmények értékelésének megvalósítása. 

A projekt dokumentálása 

 a projekt-megvalósítás dokumentumai (levelezés, számlák, belső jelentések, időszakos 
jelentések) 

 a projekt-értékelés dokumentumai (projektzáró jelentések, kérdőívek stb.) 

4.2.4.3 A PROJEKT ÉRTÉKELÉSE-ZÁRÁSA 

A projekt értékelése 

A projekt értékelése során elsődleges cél megvizsgálni és értékelni a projekt elején kitűzött célok 
megvalósításának elért eredményeit. Mindez az alábbiak szerint valósul meg: 

 Visszajelzés a projekten dolgozók számára munkájukat illetően. 
 Visszajelzés a program célcsoportjának megelégedettségét illetően. 
 Tanulságok és ajánlások a jövőbeni projektek szempontjából. 

Az értékelés megvalósításának eszközeként az irányított beszélgetés került kijelölésre. 

A projekt zárása 
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A projekt zárása az elkészített projektdokumentáció segítségével történik, mely elektronikusan 

archiválásra kerül. 

 

4.2.5 5 0612 12 02 INFORMATIKAI RENDSZER- ÉS ALKALMAZÁSÜZEMELTETŐ TECHNIKUS 

SZAKMÁHOZ 

 

Évfolyam  9.  10.  

 

11.  12.  13.  
A képzés 

összes 

óraszáma  
1/13.  2/14.  

A képzés összes 

óraszáma  

 Évfolyam összes 

óraszáma  
252  324  

 
414  414  742  2146  1116  990  2106  

 

Munkavállalói 

ismeretek  
18  0  

 

0  0  0  18  18  0  18  

Álláskeresés  5               5  5     5  

Munkajogi alapismeretek  5               5  5     5  

Munkaviszony létesítése  5               5  5     5  

Munkanélküliség  3               3  3     3  

 

Munkavállalói idegen 

nyelv  
0  0  

 

0  0  62  62  0  62  62  

Az álláskeresés lépései, 

álláshirdetések  
             11  11     11  11  

Önéletrajz és motivációs 

levél  
             20  20     20  20  

„Small talk” – általános 

társalgás  
             11  11     11  11  

Állásinterjú               20  20     20  20  

 

Informatikai és 

távközlési alapok I.  
108  0  

 

0  0  0  108  108  0  108  

Bevezetés az 

elektronikába  
28               28  28     28  

A PC részei, PC szét- és 

összeszerelése, bővítése  12     
 

         12  12     12  

Megelőző karbantartás 

és hibakeresés  
10               10  10     10  

Laptopok és más 

eszközök tulajdonságai, 

hibakeresés  
10     

 

         10  10     10  

Nyomtatók és egyéb 

perifériák  
10               10  10     10  

Virtualizáció és 

felhőtechnológiák  
15               15  15     15  

Windows telepítése és 

konfigurációja  
15               15  15     15  

A dolgok internete  8               8  8     8  
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 Informatikai és távközlési 

alapok II.  
0  144  0  0  0  144  144  0  144  

Gépi tanulás, 

neuronhálózatok, 

mesterséges intelligencia  
   10           10  10     10  

 Informatikai és távközlési 

hálózatok napjainkban     8           8  8     8  

Hálózati protokollok és 

modellek, végponti eszközök 

hálózati beállítása  
   18           18  18     18  

Kapcsolás Ethernet 

hálózatokon, a kapcsoló 

alapszintű beállítása  
   20           20  20     20  

 A hálózati réteg, IPv4-es és 

IPv6-os címzés, a 

forgalomirányító alapszintű 

beállítása  

   8           8  8     8  

 A szállítási és az alkalmazási 

réteg  
   18           18  18     18  

Otthoni és kisvállalati hálózat 

építése és beállítása     8           8  8     8  

IT-biztonság     30           30  30     30  

Egyéb operációs rendszerek 

(Mobil és MacOS)     6           6  6     6  

Linux alapok     18           18  18     18  

Tanulási terület összóraszáma  108  144  0  0  0  252  252  0  252  

 
Programozási alapok  72  72  0  0  0  144  144  0  144  

Bevezetés a programozásba 

(játékos programozás)  18              18  24     24  

Webszerkesztési alapok  14              14  48     48  

Hibakeresése weboldalakon, 

verziókezelő és 

csoportmunka-eszközök  
10              10  3     3  

Weboldalak formázása  14              14  6     6  

Reszponzív weboldalak  12              12  15     15  

Ismerkedés a JavaScripttel  4              4  12     12  

Bevezetés a Python 

programozásba  
   4           4  18     18  

A Python programozási nyelv 

alapjai   
   48           48  18     18  

Modulok, objektumok, 

fájlkezelés Pythonban     20           20        0  

Tanulási terület összóraszáma  72  72  0  0  0  144  144  0  144  

 

IKT projektmunka I.  54  108  0  0  0  162  108  0  108  



Győri SZC Bolyai János Technikum Szakmai program 2020/2021. tanév 

 

387 
 

 

Önismereti és 

kommunikációs készségek 

fejlesztése I.  
6  10           16  10     10  

Csapatmunka és 

együttműködés I.  
6  10           16  10     10  

Prezentációs készségek 

fejlesztése I.  
6  10           16  10     10  

Projektszervezés és -

menedzsment I.  
6  10           16  10     10  

Csapatban végzett 

projektmunka I.  
30  68           98  68     68  

Tanulási terület 

összóraszáma  
54  108  0  0  0  162  108  0  108  

 

IKT projektmunka II.  0  0  108  90  0  198  0  248  248  

Önismereti és 

kommunikációs készségek 

fejlesztése II.  
      10  8     18     12  12  

Csapatmunka és 

együttműködés II.  
      10  8     18     12  12  

Prezentációs készségek 

fejlesztése II.  
      10  8     18     12  12  

Projektszervezés és -

menedzsment II.  
      10  8     18     12  12  

Csapatban végzett 

projektmunka II.  
      68  58     126     200  200  

Tanulási terület 

összóraszáma  
0  0  108  90  0  198  0  248  248  

 

Hálózatok I.  0  0  162  144  0  306  306  0  306  

Hálózati eszközök alapszintű 

konfigurációja        16        16  16     16  

Kapcsolási alapok        10        10  10     10  

VLAN-ok használata, VLAN-ok 

közti forgalomirányítás        44        44  44     44  

Második rétegbeli 

redundancia  
      22        22  22     22  

Dinamikus címkiosztás 

IPv4környezetben        26        26  26     26  

IPv6-os címzés és dinamikus 

címkiosztás IPv6-

környezetben  
      44        44  44     44  

Harmadik rétegbeli 

redundancia  
         32     32  32     32  

Hálózatbiztonság, a kapcsoló 

biztonságossá tétele           40     40  40     40  

Vezeték nélküli technológiák           40     40  40     40  

 

 Forgalomirányítási alapok, 

statikus forgalomirányítás           32     32  32     32  

Hálózatok II.  0  0  0  0  324  324  0  324  324  
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Dinamikus forgalomirányítási 

ismeretek  
            40  40     40  40  

Hálózatbiztonság              40  40     40  40  

Hozzáférési listák használata              30  30     30  30  

Statikus és dinamikus 

címfordítás lehetőségei              30  30     30  30  

WAN-technológiák              30  30     30  30  

Virtuális magánhálózat (VPN) 

kialakítása  
            40  40     40  40  

Minőségbiztosítási alapok, 

hálózatfelügyelet 

megvalósítása  
            40  40     40  40  

Hálózattervezés, hibaelhárítás              24  24     24  24  

Hálózatvirtualizáció, 

hálózatautomatizáció              24  24     24  24  

Komplex hálózat tervezése, 

kialakítása  
            26  26     26  26  

Hálózat programozása és 

IoT  
0  0  0  0  108  108  0  108  108  

Programozási alapok 

Pythonban  
            20  20     20  20  

REST API kliensprogram 

készítése Pythonban               30  30     30  30  

Hálózatok programozása               30  30     30  30  

IoT – a dolgok internete               28  28     28  28  

Tanulási terület összóraszáma  0  0  162  144  432  738  306  432  738  

 

Szerverek és 

felhőszolgáltatások  
0  0  0  108  248  356  108  248  356  

Virtualizáció és konténerek           54     54  54     54  

Windows szerver telepítése és 

üzemeltetése           54     54  54     54  

Linux szerver telepítése és 

üzemeltetése  
            72  72     72  72  

Linux és Windows rendszerek 

integrációja  
            72  72     72  72  

Felhőszolgáltatások              72  72     72  72  

Alkalmazások üzemeltetése              32  32     32  32  

Tanulási terület összóraszáma  0  0  0  108  248  356  108  248  356  

 

Adatbázis-kezelés I.  0  0  72  0  0  72  72  0  72  

Az adatbázis-tervezés alapjai        5        5  5     5  

Adatbázisok létrehozása        5        5  5     5  

Adatok kezelése        10        10  10     10  

Lekérdezések        46        46  46     46  

Adatbázisok mentése és 

helyreállítása  
      6        6  6     6  

Tanulási terület összóraszáma  0  0  72  0  0  72  72  0  72  
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Szakmai angol  0  0  72  72  0  144  108  0  108  

Hallás utáni szövegértés        12  10     22  15     15  

Szóbeli kommunikáció        14  10     24  15     15  

Szóbeli kommunikáció IT-

környezetben, projekt alapon 

I.  
      14        14  12     12  

Írásos angol nyelvű szakmai 

anyagok feldolgozása        12  12     24  18     18  

Angol nyelvű szövegalkotás - 

e-mail  
      10  8     18  15     15  

Keresés és ismeretszerzés 

angol nyelven  
      10  12     22  15     15  

Szóbeli kommunikáció IT-

környezetben, projekt alapon 

II.  
         20     20  18     18  

Tanulási terület összóraszáma  0  0  72  72  0  144  108  0  108  

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  0  0  0  0        0        
 
 

4.2.6 Tervezett projekt: A projekt – LEGO-robot programozása 

A jelenlegi fejlődési trendeket figyelembe véve a robotok alkalmazása rendkívül széleskörűvé 
válik az elkövetkező évtizedben. Mindeképp indokolt, hogy a diákok lehetőséget kapjanak a 
robotokkal történő munka megismerésére. 

A projektmunka szakaszai 

1. projekttervezés 
2. projekt-megvalósítás 
3. értékelés-zárás 

4.2.6.1 A PROJEKTTERVEZÉS 

A projekt céljainak meghatározása (hosszú távú és közbenső célok meghatározása) 

A projekt hosszútávú oktatási célja, hogy a tanulók olyan széleskörű ismereteket szerezzenek a 
robotika és a programozás területein, melyekkel tanulmányaik befejezése után nagyobb eséllyel 
helyezkedhetnek el. 

Általános stratégiai célként került kitűzésre olyan gyakorlati tudás átadása, amely megalapozza 
és támogatja a tanulók algoritmizálási képességének, kreativitásának és rendszerszemléletének 
fejlődését. 

A projekt hatásának/eredményeinek meghatározása 

A projekt hatásaként definiálható, hogy a projekt megvalósítását követően a tanuló képes legyen 
különböző célok teljesítéséhez egy robotot megtervezni, megépíteni, programozni és 
dokumentálni, továbbá képes legyen a célok megváltozása esetén az új körülményekhez igazítani 
alkotását. 
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A projekt részletes feladat- és időtervének elkészítése 

Projekt elem Időpont Felelős 

Az iskolai projekt résztvevői 
között a feladatok elosztása 

1-2 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

A résztvevő diákok 
kiválasztása 

1-2 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

Az elméleti ismeretek 
elsajátítása 

3-6 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

Az elméleti ismeretek 
adaptálása a gyakorlatban 
(interaktív fejlesztői 
környezet segítségével) 

7-12 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

Eredmény feldolgozása 13 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

Projekt értékelése 14 óra Iskolavezetés, koordináló 
tanár 

 

Tartalma 

A Mindstorms programozási környezet megismerése 

Szekvenciális program készítése 

Pontos futás beállítása szenzorokkal és paraméterekkel 

Szenzorok állapotai 

Többágú szelekciók 

Programok készítése iterációs vezérlővel 

Időzített események 

Aritmetikai és logikai műveletek 

Többszálú programok 

Összetett adatstruktúrák (tömbök, konstansok) 

Fájlkezelés, mérésnaplózás 

Összetett feladat megoldása 

4.2.6.2 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 

A feladattervben meghatározott feladatok végrehajtása és a folyamatkövetés (monitoring) 

A feladatok végrehajtására és nyomon követésére jellemző a projektdokumentum, és fejlesztési 
dokumentáció folyamatos figyelemmel kísérése. 

A projekt zárásaként kiemelten fontos a feladatok teljesítésének felülvizsgálata, valamint az 
eredmények értékelésének megvalósítása. 
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A projekt dokumentálása 

 a projekt-megvalósítás dokumentumai (fejlesztési dokumentáció, belső levelezési 
csoport) 

 a projekt-értékelés dokumentumai (projektzáró jelentések, kérdőívek stb.) 

4.2.6.3 A PROJEKT ÉRTÉKELÉSE-ZÁRÁSA 

A projekt értékelése 

A projekt értékelése során elsődleges cél megvizsgálni és értékelni a projekt elején kitűzött 
célok megvalósításának elért eredményeit. Mindez az alábbiak szerint valósul meg: 

 Visszajelzés a projekten dolgozók számára munkájukat illetően. 
 Visszajelzés a program célcsoportjának megelégedettségét illetően. 
 Tanulságok és ajánlások a jövőbeni projektek szempontjából. 

Az értékelés megvalósításának eszközeként az irányított beszélgetés került kijelölésre. 

A projekt zárása 

 

A projekt zárása az elkészített projektdokumentáció segítségével történik, mely elektronikusan 

archiválásra kerül. 
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4.3 Felmenő rendszerű 14. évfolyamos képzés esti tagozat: 

OKJ  54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 
szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) 
Korm. rendelet és 

– a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet  

alapján készült. 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 

Szakképesítés megnevezése: Vállalkozási és bérügyintéző 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 15. Közgazdaság 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXIV. Közgazdaság 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 70% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 30% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 0 óra, a 11. évfolyamot követően 0 óra;  
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 0 óra. 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 

szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező 

pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

– – 

– – 
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Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: Nincs. 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 17,5 óra/hét 630 óra/év 

2/14. évfolyam 17,5 óra/hét 560 óra/év 

Összesen: 1190 óra 

7 óra  

Vállalkozási és bérügyintéző (54 344 02) Esti képzés heti/éves óraszámai 

tantárgy 
megne-vezése 

1/13. évfolyam 2/14. évfolyam 

Heti óraszám tanítási 
hetek 
száma 

éves 
összes 

óraszám 

Heti óraszám tanítási 
hetek 
száma 

éves 
összes 

óraszám 
elmélet gyakor-

lat 
elmélet gyakor-

lat 

Ügyviteli 
gyakorlatok 

 2 36 72     

Gazdasági és 
jogi 

alapismere-tek 

3  36 108     

Általános 
statisztika 

2  36 72     

Pénzügyi 
alapismere-tek 

2  36 72     

Pénzügy 
gyakorlat 

 1,5 36 54     

Adózási 
alapismere-tek 

1  36 36     

Adózás 
gyakorlat 

 1 36 36     

Számviteli 
alapismere-tek 

3  36 108     

Számvitel 
gyakorlat 

 2 36 72     

Foglalkoz-tatás 
I. 

    0,5  32 16 

Foglalkoz-tatás 
II. 

    0,5  32 16 

Kis és közép-
vállalkozá-sok 
gazdálko-dása 

    1  32 32 

Üzleti terv 
készítés 

gyakorlata 

     2 32 64 

Könyvve-zetés     1  32 32 

Pénzforgal-mi 
könyvvi-tel 
gyakorlat 

     0,5 32 16 

Vállalkozás-
finanszíro-zás 

    1  32 32 
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Vállalkozás-
finanszíro-zás 

gyakor-lat 

     0,5 32 16 

Adózás     2  32 64 

Elektroni-kus 
adóbevallás 
gyakorlata 

     1 32 32 

Munkaerő-
gazdálkodás 

    1  32 32 

Bérszámfej-tési 
gyakorlat 

     1,5 32 48 

Bérügyi 
feladatok 

    2  32 64 

Bérügyi 
gyakorlat 

     0,5 32 16 

Társadalom-
biztosítás 

    2  32 64 

TB gyakorlat      0,5 32 16 

Összesen 11 6,5 36 630 11 6,5 32 560 
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4.4 Helyi tanterv a Közlekedés és Szállítmányozás ágazathoz tartozó 5 1041 15 06 

Logisztikai Technikus szakmához. 

A szakma alapadatai:  

 

Az ágazat megnevezése: Közlekedés és szállítmányozás 

A szakma megnevezése: Logisztikai technikus 

A szakma azonosító száma: 5 1041 15 06 

A szakma szakmairányai: Logisztika és szállítmányozás, Vasúti árufuvarozás 

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

Ágazati alapoktatás megnevezése: Kereskedelem ágazati alapoktatás 

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Logisztikai feldolgozó, Raktáros 

 

A képzés szerkezete és tartalma 

 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző 

intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra 

szabadon felhasználható időkeretet (szabad sáv). A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző 

iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 

lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. 

Az egyes tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekint- ve 

az órakeretnek minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között (tanmű- helyben, 

termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy egészének gyakorlatigényességét mutatja, és 

minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek gya- korlatba 

ágyazottan történő oktatására. 

A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű, a 

témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának évfo- 

lyamonkénti megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – pedig 

ajánlás. 

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tan- 

tárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.
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Évfolyam 

 

 

1/13. 

 

 

2/14. 

 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 549 494 1043 

   M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
is

m
er

e-
 

te
k

 

 

Munkavállalói ismeretek 

 

9 

 

0 

 

9 

Álláskeresés 3           3  

Munkajogi alapismeretek 2           2   

Munkaviszony létesítése 3           3   

Munkanélküliség 1           1   

  M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
id

eg
en

 

n
y

el
v

 (
te

ch
n
ik

u
s 

sz
ak

m
ák

 e
se

té
n

) 

 

Munkavállalói idegen nyelv 

 

0 

 

31 

 

31 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések  5         5  

Önéletrajz és motivációs levél  10         10  

„Small talk” – általános társalgás  6         6  

Állásinterjú  10         10  

    G
az

d
ál

k
o

d
ás

i 
te

v
ék

en
y

sé
g

 e
ll

át
ás

a  

Gazdasági ismeretek 

 

54 

 

0 

 

54 

Gazdasági alapfogalmak 6          6   

A háztartás gazdálkodása 6          6   

A vállalat termelői magatartása 6          6   

Az állam gazdasági szerepe, feladatai 5          5   

Jogi alapfogalmak 5          5   

Tudatos fogyasztói magatartás 5          5   

Marketing alapfogalmak 8          8   

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok 13          13   

    

Vállalkozások működtetése 

 

36 

 

0 

 

36 

A vállalkozások gazdálkodása 4           4   

A gazdálkodási folyamatok elszámolása 14          14   

Statisztikai alapfogalmak 18          18   

 Tanulási terület    összóraszáma         90   0   90 

    

Ü
zl

et
i 

k
u

lt
ú

ra
 é

s 
in

fo
rm

ác
ió

k
ez

el
és

 

 

Kommunikáció 

 

36 

 

0 

 

36 

Kapcsolatok a mindennapokban 4           4   

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai 9          9   

Kommunikációs folyamat 11          11   

Ön- és társismeret fejlesztése 12          12   

 

Digitális alkalmazások 

 

81 

 

0 

 

81 

Munkavédelmi ismeretek 2           2  

Tízujjas vakírás 52         52   

Digitális alkalmazások 27          27   

 Tanulási terület összóraszáma   

  

      117   0          117   
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K
ö

zl
ek

ed
és

 

 

Közlekedési alapok 

 

36 

 

18 

 

54 

A közlekedési alágazatok átfogó ismerete 9          9   

Közlekedésbiztonság 3           3   

A közlekedés hatása a környezetre 3           3   

Közlekedési számítások  15         15   

Közlekedésinformatika  3          3   

Közlekedésföldrajz 21          21   

 

Közlekedés technikája és üzemvitele 

 

66 

 

0 

 

66 

Vasúti közlekedés 15          15   

Közúti közlekedés 15          15   

Légi közlekedés 9          9   

Belvízi közlekedés 9          9   

 Tengeri közlekedés 9          9   

Csővezetékes szállítás 9          9   

 Tanulási terület összóraszáma         102   18          120   

    

S
zá

ll
ít

m
án

y
o

zá
s 

 

Külkereskedelmi és vámismeretek 

 

20 

 

16 

 

36 

Külkereskedelmi ügyletek 3 3         6  

Nemzetközi pénzügyek 3 3         6  

Külkereskedelmi szokványok 8 4         15  

Vámismeretek 6 6         9  

 

Általános szállítmányozás 

 

18 

 

72 

 

90 

Szállítmányozási alapok 9          9   

Szállítmánybiztosítás 9          9   

Magyarország szállítmányozási, közleke- 
dési földrajza 

  

36 

 

36 

Európa szállítmányozási, közlekedési 
földrajza 

  

48 

 

48 
Szakmai idegen nyelv  30         30   

Idegen nyelvű szakmai levelezés  30         30   

 

Ágazati szabályozások 

 

54 

 

18 

 

72 

Vasúti szabályozás 13 4         17   

Közúti szabályozás 13 4         17   

Légi szabályozás 8 2         10   

Belvízi szabályozás 7 3         10   

Tengeri szabályozás 8 2         10   

Veszélyes küldemények fuvarozásának 
szabályozása 

 

5 

 

3 

 

8 

 

Szállítmányozói feladatok 

 

0 

 

87 

 

87 

Vasúti árutovábbítás  21         21   

Közúti árutovábbítás  18         18   
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Légi árutovábbítás  12         12   

 Belvízi árutovábbítás  12         12  

Tengerentúli árutovábbítás  12         12   

Multimodális és kombinált árutovábbítási 

rendszerek 

  

12 

 

12 
 Tanulási terület összóraszáma         92   193          285   

    

R
ak

tá
ro

zá
s 

 

Raktározási alapok 

 

36 

 

0 

 

36 

Raktárak helye, szerepe 6          6   

Raktározási folyamatok 15          15   

Anyag és áruismeret 15          15   

 

Raktári tárolás és anyagmozgatás 

 

36 

 

0 

 

36 

A raktári tárolás rendszere 18          18   

A raktári folyamatok anyagmozgató és 
mérőeszközei 

 

18 

  

18 

 

Raktári mutatószámok 

 

15 

 

21 

 

36 

Matematikai, fizikai alapok 3           3   

Statikus mutatószámok 6 6         12   

Dinamikus mutatószámok 6 6         12   

Minőségi mutatószámok  9         9   

 

A raktárirányítás rendszere 

 

0 

 

30 

 

30 

Az információ  6         6   

Raktárnyilvántartás  12         12   

Raktárirányítás  12         12   

 

Raktárvezetés 

 

0 

 

24 

 

24 

A raktár működtetése  12         12   

Ellenőrzési, szabályozási feladatok  12         12   

 Tanulási terület összóraszáma         87   75          162   
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L
o

g
is

zt
ik

a 

 

Logisztikai alapok 

 

7 

 

36 

 

43 

A logisztikai rendszer felépítése 3 12         15   

A logisztika információs rendszere 4 6         10  
 

A logisztikai teljesítmények mutatószámai 

  

18 

 

18 

 

Beszerzési logisztika 

 

18 

 

23 

 

41 

A beszerzési folyamat 12 3         15   

Beszerzési stratégiák 6 2         8   

A beszerzési logisztika gyakorlata  18         18   

 

Készletezési logisztika 

 

9 

 

27 

 

36 

A készletezés szerepe 6          6   

Készletgazdálkodás 3 9         12   

A készletezési logisztika gyakorlata  18         18   

 

Termelési logisztika 

 

9 

 

27 

 

36 

Termeléstervezés 6          6   

Termelésirányítás 3 9         12   

A termelési logisztika gyakorlata  18         18   

 

Elosztási logisztika 

 

9 

 

34 

 

43 

Disztribúció és értékesítés 9 16         25   

Az elosztási logisztika gyakorlata  18         18   

 

  

Minőség a logisztikában 

 

0 

 

30 

 

30 

Minőségi alapismeretek  6         6   

A minőségmenedzsment 
fejlesztésének eszközei 

  

6 

 

6 
A logisztika minőségi mutatói  18         18   

 Tanulási terület összóraszáma 

  

      52   177          229   
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4.5 HELYI TANTERV ESTI TAGOZATÚ FELNŐTTKÉPZÉSHEZ  

a 09. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ágazathoz tartozó 

5 0411 09 01 PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKMÁHOZ  

  

4.5.1 A SZAKMA ALAPADATAI  

  

1.1 Az ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment  

1.2 A szakma megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző  

1.3 A szakma azonosító száma: 5 0411 09 01  

1.4 A szakma szakmairányai: —  

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment ágazati alapoktatás  

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: —  

  

4.5.2 A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA  

  

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 

(II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző intézmény által a 

helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra szabadon felhasználható 

időkeretet (szabad sáv).  

A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.  

  

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy lehetőség 

legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. Az egyes 

tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekintve az órakeretnek 

minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között (tanműhelyben, termelőüzemben stb.) 

oktatni. Ez az adott tantárgy egészének gyakorlatigényességét mutatja, és minél magasabb ez az arány, 

annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek gyakorlatba ágyazottan történő oktatására.  

  

A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű, a 

témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának évfolyamonkénti 

megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – pedig ajánlás.  

  

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak 

oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.  
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     tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként  

  

 

Évfolyam  1/13.  2/14.  
A képzés 

összes 

óraszáma  

 
Évfolyam összes óraszáma  560  486  1046  

 

Munkavállalói ismeretek  9  0  9  

Álláskeresés  2     2  

Munkajogi alapismeretek  3     3  

Munkaviszony létesítése  2     2  

Munkanélküliség  2     2  

 

Munkavállalói idegen nyelv  0  31  31  

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     6  6  

Önéletrajz és motivációs levél     10  10  

„Small talk” – általános társalgás     5  5  

Állásinterjú     10  10  

 

Gazdasági és jogi alapismeretek  54  0  54  

Gazdasági alapfogalmak  5    5  

A háztartások gazdálkodása  3    3  

Fogyasztói magatartás  3    3  

A vállalat termelői magatartása  14    14  

Az állam gazdasági szerepe, feladatai  6    6  

A nemzetgazdaság ágazati rendszere  5    5  

Nemzetközi gazdaság kapcsolatok  2    2  

Marketing alapfogalmak  2    2  

Jogi alapismeretek  5    5  

Tulajdonjog  4    4  

 

 Kötelmi jog  5    5  

Vállalkozások működtetésének 

alapismeretei  
57  0  57  

A vállalkozások gazdálkodása  10    10  

A gazdálkodási folyamatok eredménye  11    11  

 Statisztikai alapismeretek  18    18  

Banki alapismeretek  9    9  

Könyvvezetési alapok  9    9  

Tanulási terület összóraszáma  111  0  111  

Kommunikáció  18  0  18  

Kapcsolatok a mindennapokban  5    5  
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A munkahelyi kapcsolattartás szabályai  5    5  

Kommunikációs folyamat  4    4  

Ön- és társismeret fejlesztése  4    4  

Digitális alkalmazások  81  0  81  

Munkavédelmi ismeretek  2    2  

Tízujjas, vakon gépelés  52    52  

Levelezés és iratkezelés  9    9  

Digitális alkalmazások  18    18  

Tanulási terület összóraszáma  99  0  99  

 

Gazdálkodási ismeretek  36  36  72  

A vállalkozások gazdasági feladatai  6    6  

Gazdálkodás a befektetett eszközökkel  13    13  

Készletgazdálkodás, logisztikai rendszer  17  4  21 
Munkaerő és bérgazdálkodás    19  19  

A vállalkozás vezetése, szervezete és 

stratégiája  
  

7  7  

A vállalkozások válsága    6  6  

 

 
Gazdasági számítások  18  9  27  

Pénzügyi számítások  9  9  18  
Statisztikai számítások  9    9  

Tanulási terület összóraszáma  44  46  100  

 

Pénzügy  107  80  187  

A pénzügyi intézményrendszer  9   9  

Bankügyletek  11    11  

A pénz időértéke  12    12  

A pénzforgalom  9    9  

A pénzkezelés bizonylatai  16    
16  

A vállalkozások finanszírozása  21    21  

A vállalkozások pénzügyi 

teljesítményének mérése  
11    11  

Nemzetközi pénzügyek     9  9  

Pénzügyi piacok és termékeik    25  25  

Befektetések értékelése    25  25  

Biztosítási alapismertek    5  5  

Komplex pénzügyi feladatok  18  16  34  

Irodai szoftverek alkalmazása  0  46  46  

Irodai szoftverek szakmai alkalmazása    46  46  
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Adózás   35  29  64  

 Az államháztartás rendszere  4    4  

Az adózás rendje, az adóigazgatási 

rendtartás  
6    6  

Személyi jövedelemadózás és bért 

terhelő járulékok  
16    

16  

Az egyéni vállalkozó jövedelemadózási 

formái  9    
9  

Társaságok jövedelemadózása    9  9  

Általános forgalmi adó    9  9  

Helyi adók    7  7  

Gépjárműadó és cégautóadó    4  4  

Elektronikus bevallás   0  55  55  

A gyakorlat előkészítése    4  4 

Az elektronikus bevallás gyakorlata    47  47  

A bevallások ellenőrzése    4 4 

Tanulási terület összóraszáma  141  211  352  

  

    

  

 

Számvitel  109  92  201  

A számviteli törvény és az éves beszámoló  
18   18  

A számlakeret, könyvelési tételek 

szerkesztése  26    26  

Tárgyi eszközökkel és immateriális 

javakkal kapcsolatos elszámolás  24    24  

Vásárolt készletek elszámolása  23    23  

Jövedelemelszámolás  18    18  

Kötelezettségekkel kapcsolatos 

elszámolások  
  

15  15  

Költségekkel kapcsolatos elszámolások    15  15  

Saját termelésű készletekkel kapcsolatos 

elszámolások és eredménymegállapítás  
  16  16  

Pénzügyi és hitelműveletekkel 

kapcsolatos elszámolások  
  15  15  

A zárás, az éves beszámoló    31  31  

Számviteli esettanulmányok   36  36 
72 

Számviteli bizonylatok  12    12  

Könyvelési tétel szerkesztése  12    12  

A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok  6    
6  

Tárgyi eszközök nyilvántartása  6    6  
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Vásárolt készletek bizonylatai    10  10  

Jövedelemelszámolás bizonylata     8  8  

Komplex számviteli esettanulmányok    18  18  

Számítógépes könyvelés   0  72  
72  

Szoftverjog és etika, adatvédelem    2 2 

A könyvelési programokkal kapcsolatos 

követelmények  
  

2  
2  

 Főkönyvi és folyószámla-könyvelési 

rendszer  
  

15  
15  

Tárgyieszköz-nyilvántartó program    16  16  

Készletnyilvántartó program    15  15  

Bérelszámoló program alkalmazása    16  16  

Integrált vállalati rendszerek    6  6  

Tanulási terület összóraszáma  145  200  345  
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4.6 HELYI TANTERV ESTI TAGOZATÚ FELNŐTTKÉPZÉSHEZ  

a 09. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ágazathoz tartozó  

5 0411 09 02 VÁLLALKOZÁSI ÜGYVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKMÁHOZ  

  

4.6.1 1 A SZAKMA ALAPADATAI  

  

1.1 Az ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment  

1.2 A szakma megnevezése: Vállalkozási ügyviteli ügyintéző  

1.3 A szakma azonosító száma: 5 0411 09 02  

1.4 A szakma szakmairányai: —  

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment ágazati alapoktatás  

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: —  

 

4.6.2 2 A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA  

  

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 

(II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző intézmény által a 

helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra szabadon felhasználható 

időkeretet (szabad sáv).  

A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.  

  

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy lehetőség 

legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. Az egyes 

tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekintve az órakeretnek 

minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között (tanműhelyben, termelőüzemben stb.) 

oktatni. Ez az adott tantárgy egészének gyakorlatigényességét mutatja, és minél magasabb ez az arány, 

annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek gyakorlatba ágyazottan történő oktatására.  

  

A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű, a 

témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának évfolyamonkénti 

megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – pedig ajánlás.  

  

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak 

oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.  
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként  

  

  

 

Évfolyam  1/13.  2/14.  
A képzés 

összes 

óraszáma  

 Évfolyam összes óraszáma  558  465  1023  

 

Munkavállalói ismeretek  9  0  9  

Álláskeresés  2     2  

Munkajogi alapismeretek  3     3  

Munkaviszony létesítése  2     2  

Munkanélküliség  2     2  

 

Munkavállalói idegen nyelv  0  31  31  

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     5  5  

Önéletrajz és motivációs levél     10  10  

„Small talk” – általános társalgás     6  6  

Állásinterjú     10  10  

 

Gazdasági és jogi alapismeretek  54  0  54  

Gazdasági alapfogalmak  7     7  

A háztartások gazdálkodása  5     5  

Fogyasztói magatartás  3     3  

A vállalat termelői magatartása  14     14  

Az állam gazdasági szerepe, feladatai  5     5  

A nemzetgazdaság ágazati rendszere  5     5  

Nemzetközi gazdaság kapcsolatok  2     2  

Marketing alapfogalmak  2     2  

Jogi alapismeretek  4    4  

 

 Tulajdonjog  3    3  

Kötelmi jog  4    4  

Vállalkozások működtetésének 

alapismeretei  
72  0  72  

A vállalkozások gazdálkodása  13     13  

 A gazdálkodási folyamatok elszámolása  14     14  

Statisztikai alapfogalmak  27     27  

Banki alapismeretek  9    9  

Könyvvezetési alapok  9    9  

Tanulási terület összóraszáma  126  0  126  
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Kommunikáció  18  0  18  

Kapcsolatok a mindennapokban  5     5  

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai  5     5  

Kommunikációs folyamat  4     4  

Ön- és társismeret fejlesztése  4     4  

Digitális alkalmazások  81  0  81  

Munkavédelmi ismeretek  2     2  

Tízujjas, vakon gépelés  52     52  

Levelezés és iratkezelés  18     18  

Digitális alkalmazások  9    9  

Tanulási terület összóraszáma  99  0  99  

 

Üzleti adminisztráció  45  23  68  

Pénzügyi intézményrendszer  5     5  

Bankügyletek  4    4  

A pénz időértéke  7     7  

Pénzforgalom  8     8  

A pénzkezelés gyakorlata  9    9  

Valuta-, devizaműveletek   4    4  

Pénzügyi piacok és termékeik  8    8  

Befektetések értékelése    18  18  

 

 Biztosítási alapismertek    5  5  

Pénzforgalmi nyilvántartások  0  62  62  

Pénzforgalmi nyilvántartási feladatok     25  25  

Pénzforgalmi könyvvitel     37  37  

Kis és középvállalkozások gazdálkodása  36  62  98  

Vállalkozási formák  18     18  

Vállalkozások működése és megszűnése  18  10   28  
Vállalkozások pénzügyi tervezése     18  18  

Üzleti terv     34  34  

Munkaerő-gazdálkodás  36  31  67  

Emberierőforrás-gazdálkodás  18     18  

A munkaviszony szabályozása  18  15  33  
Munkaerő-gazdálkodás a gyakorlatban     16  16  

Adózási ismeretek  18  93  111  
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Adózási fogalmak  3  8   11  

Általános forgalmi adó  3   6  12  
Személyi jövedelemadó és béreket terhelő 

járulékok és közterhek  
 4  7  11  

Egyéni vállalkozás jövedelemadózási 

formái  
5   18  23  

Társaságok jövedelemadózása  3  10  13  

Helyi adók    7  7  

Gépjárműadó és cégautó adó    3  3  

Elektronikus bevallás gyakorlata     31  31  

 

 
Könyvvezetési alapismeretek  18  39  57  

A számviteli törvény   6    6  

Könyvelési tételek szerkesztése  12    12  

Tárgyi eszközök elszámolása    8  8  

A vásárolt készletek elszámolása    10  10  

A jövedelem elszámolása    7  7  

Saját termelésű készletek elszámolása    8  8  

Termékértékesítés elszámolása, az 

eredmény megállapítása    6  6  

Tanulási terület összóraszáma  156  310  463  

 

Szövegbevitel számítógépen  36  31  134  

Az írásbiztonság erősítése  12     12  

Szövegfeldolgozás, szöveggyakorlatok  12     12  

A dokumentumszerkesztés alapjai  12     12  

Táblázatok készítése     8  8  

Prezentáció készítés     8  8  

A weblapkészítés alapjai     15  15  

Dokumentumszerkesztés  18  46  64  

Levelezési ismeretek  18     18  

Levelezés a titkári munkában     7  7  

Levelezés az üzleti életben     8  8  

Komplex levélgyakorlatok     31  31  

Titkári ügyintézés  27  47  74  

Jegyzőkönyvvezetés  9  16  49  
Titkári feladatok  18     36  

Információs folyamatok az irodában     12  24  

Adat- és információvédelem     6  12  
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Időgazdálkodás     5  10  

 Vezetési és projektismeretek     8  16  

Tanulási terület összóraszáma  81  124  205  

 

Ügyfélszolgálati kommunikáció  36  0  36  

Szóbeli kommunikáció  8     8  

Digitális kommunikáció  14     14  

Ügyfélszolgálati ismeretek  14     14  

Kommunikáció a titkári munkában  54  0  54  

Rendezvény- és programszervezési 

ismeretek  
7     7  

Protokolláris rendezvények szervezése, 

lebonyolítása  
16     16  

Munkahelyi irodai kapcsolatok  8     8  

Protokoll az irodában  5     5  

Nemzetközi protokoll  8     8  

Tárgyalástechnika  6     6  

Marketingkommunikáció  4     4  

Tanulási terület összóraszáma  90  0  90  
Egybefüggő szakmai gyakorlat:  0        
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5 Egészségfejlesztési program 

Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 

5.1 Az egészséges táplálkozás 

 

A táplálékkal bejuttatott tápanyagok alapvetően befolyásolják az egészségi állapotot. A 

táplálkozásunk ilyen értelemben az életmód része. A tudatos, egészséges táplálkozás 

egészséget védő, protektív faktor, hozzásegít az egészséges életmódhoz.  A szervezetbe a 

táplálkozás során kerülnek be azok az anyagok, amelyek egyrészt a testet építik, másrészt a 

működéséhez szükséges energiát biztosítják.  

A kulturált étkezési szokásokat és az egészséges táplálkozás alapelveit az elsődleges 

szocializációs színtér, a család biztosítja a növekvő gyermek számára. A családban jól 

megalapozott szokásokat erősíthetik: az óvoda, az iskola, majd más közösségek, a másodlagos 

szocializáció színterei.  

Jelentősége tehát abban van, hogy az egész életünket meghatározza és befolyásolja az, hogy 

milyen étkezési szokásokat alakítottunk ki gyermekkorban. Az óvoda és az iskola segít ezeket 

a szokásokat megtartatni és megerősíteni, hogy megtarthassuk egész életünkben. Ezért 

kiemelkedően fontos a középiskolák szerepe ennek a folyamatnak a fenntartásához. 

Kamaszkorban az egészséges étkezés háttérbe szorul, mivel a tanulók túlterheltek és a szülők 

is lazítanak gyermekük étkezési szokásain.  

A táplálkozást egyéb tényezők is befolyásolják: 

 jövedelem (alacsony: olcsóbb és magas energiatartalmú ételeket helyezi 

előtérbe) 

 népesség száma az adott országban 

 elégtelen élelmiszer termelés Pl. háború idején 

 vallás 

 élelmiszerek ára és elérhetősége 

 adalékanyagok és mesterséges ízelítők használata 
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Napjainkban alapvető probléma, hogy a bevitt energia mennyisége meghaladja a felhasznált 

energia mennyiségét, így az elhízáshoz vezet. A tanulóknál tudatosítani kell, hogy nem jóllakni 

kell, hanem megelégedni. A tökéletes emésztéshez a félig telt gyomor az ideális, viszont ha jól 

vagyunk lakva, tele a gyomrunk.  

 

 

 

 

Középiskolás fiatalok besorolása a testtömeg index alapján: 

 

(Forrás: Dr. Antal Magda: Táplálkozás egészségügyi felmérés középiskolákban 2016) 

 

Az elhízás rizikófaktora lehet a következő betegségek kialakulásának: 

 magas vérnyomás 

 érelmeszesedés 

 II. típusú diabetes mellitus (időskori cukorbetegség, 95%ban a túlsúly áll a hátterében) 

 számos daganatos betegség kialakulásában kockázati tényező (emlő-, vastagbél) 

 ízületek elváltozásai, mozgásszervi betegségek (artrosis, sokízületi gyulladás) 

 

Intézményünkben a táplálkozással kapcsolatos oktatás során tanítjuk a helyes táplálkozási 

ritmust, valamint a mennyiségi-, illetve a minőségi táplálkozást.  
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A helyes táplálkozási ritmus megmutatja, hogy az egyén a napi energiamennyiséget hányszor 

és az adott étkezések alkalmával milyen arányban juttatja a szervezetbe.  

A mennyiségi táplálkozás a megfelelő mennyiségű tápanyag bevitelét jelenti. Fontos, hogy a 

tápanyagok mennyisége mindig arányban legyen az adott szervezet energiaszükségletével.  

A minőségi táplálkozás pedig az életfontosságú, alapvető tápanyagok változatos, a szervezet 

igényeinek megfelelő felvételét jelenti. 

A kamaszkorban erős a kortárs csoport hatása, így nem egyénre, hanem csoportra 

koncentrálva állítjuk össze az egészséges táplálkozást tartalmazó programjainkat.  

Meghatároztuk az egészséges táplálkozás alapelveit, melyek a következők: 
 

 a táplálék energiatartalma legyen arányos a fizikai aktivitással, biztosítsa az ideális 

testsúlyt 

 az alapvető tápanyagok megfelelő arányban jussanak a szervezetbe (zsír: 15-30%, 

fehérje: 15-20%, szénhidrát: 55-70%, konyhasó: napi 5 gr, napi 25-40 gr élelmi rost)  

 minden főétkezés legyen komplett, tartalmazza az alapvető tápanyagokat (ne legyen 

egyoldalú a táplálkozás) 

 a táplálék legyen fizikai, kémiai, biológiai és radiológiai szempontból is biztonságos.  
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(Forrás: 

https://maisfitten.blog.hu/2016/10/10/az_uj_elelmiszer_piramis 

Letöltve: 2020. 08. 24.) 

 

Az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretek átadásakor törekszünk a változatos 

módszerekre:  

 frontális munka, páros munka, csoportmunka, projekt módszer 

 tanulói kiselőadások, gyűjtőmunka - a tanulók munkáiból kiállítás 

 szemléltető eszközök használatával: faliképek, plakátok, demonstrációs eszközök 

étlapok, szakácskönyvek, terítés eszközei, konkrét élelmiszerek bemutatása, újságok, 

folyóiratok, stb. 

 korszerű adathordozók: DVD, interaktív oktató programok, oktató filmek  

 

 

Kitűzött célunk, hogy: 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel, 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük védelme érdekében. 

  Ismerjék fel, hogy milyen összefüggés van az életmód, a viselkedés és az egészségi 

állapot között.  

 Ösztönözze a diákokat arra, hogy kialakuljon bennük önmagukkal szemben a 

felelősségérzet.   

 Nyújtson segítséget abban, hogy a tanulók helyesen értelmezzék azt a tényt, hogy az 

egészség megőrzése egyéni tetteken, választásokon és a személyközi kapcsolataik 

minőségén múlik.  

 Ismerjék fel, hogy az egészségi állapotuk szempontjából fontos viselkedésmódok, 

szokások hogyan alakíthatók ki, illetve milyen tényezők befolyásolják?  

 Kapjanak a tanulók támpontokat, értelmezési kereteket az életmódbeli döntések 

meghozatalához.  

 

 

https://maisfitten.blog.hu/2016/10/10/az_uj_elelmiszer_piramis
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5.2 A mindennapos testnevelés, testmozgás 

Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban  azokban  az osztályokban , amelyekben 

közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon , amelyeken közismereti  vagy szakmai 

elméleti oktatás is folyik megszervezi a mindennapos testnevelést legalább  napi 1 testnevelés 

óra  keretében. / Nemzetközi köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (NKT.) 27. § (11)/ 

Az iskola a mindennapos testnevelés heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg.  

A heti öt órában legfeljebb heti  két óra a Nemzeti alaptanterv Testnevelés és sport 

műveltségterületében jelzett sporttevékenységekre (úszás, néptánc, közösségi és más 

sportjátékok, szabadtéri sportok, természetjárás, kirándulás) , vagy- az iskola lehetőségeinek 

és felszereltségének megfelelően –különféle más sporttevékenységekre fordítható 

(hagyományos magyar történelmi sportok, mozgásos és ügyességi játékok, csapatjátékok). 

A heti két óra kiváltható továbbá sportolással iskolai sportkörben, vagy –a tanuló kérelme 

alapján-sportszervezet, sportegyesület keretei között végzett igazolt sporttevékenységgel, 

egyesületi tagsággal. 

A mindennapos testnevelést a Bolyai Technikum 9. és 10. évfolyamon heti 4, a 11. és 12. 

évfolyamon heti 3 órában szervezi meg.  

Szakképző évfolyamok gyakorlati napján nincs testnevelés óra. 

Heti 2 testnevelés óra alól azok a tanulók mentesülhetnek, akik erre vonatkozó kérelmet 

nyújtanak be az iskola igazgatójának címezve, amelyhez csatolják az egyesület által kiállított, 

hivatalos, aláírással, pecséttel ellátott igazolást, illetve azok, akik heti 2 órában iskolai 

sportkörben sportolnak. 

Az egyesületi igazolások leadásának határideje szeptember 30. Az igazolás legalább fél évre 

szól, második félévre szóló igazolások benyújtásának  határideje február 25. 

Az igazolásnak tartalmazni kell: 

-A sportoló nevét, osztályát, 

-Egyesület, sportág megnevezését, elérhetőségét. 

-Hol, hány órában teljesít sporttevékenységet 
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Sportkörként a megfelelő létszámú jelentkezések alapján a következő sportág választható: 

Konditermi  sportolás 

Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan megvalósuljon, az alábbi 

szempontokat tartjuk szem előtt: 

- minden gyermek minden nap részt vesz a testmozgás-programban; 

- minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a 

keringési- és légzőrendszer megfelelő terhelése; 

- minden testnevelési órán van gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légzőtorna 

- a testnevelési tananyag egészében a gerinc- és ízületvédelem szabályainak betartása, 

külön figyelemmel a fittség mérések testhelyzeteire és az izomerősítések különböző 

testhelyzeteire, minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és 

sikerélményt jelent még az eltérő adottságú tanulóknak is; 

- a testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a teljes testmozgás-

programban; 

- a testmozgás -program életmód-sportokat, életminőség-sportokat is megtanít, olyan 

sportokat, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása érdekében); 

- a testmozgás-program játékokat és táncot is tartalmaz. 

5.2.1 A mindennapos testedzés megvalósítása: 

Egészségnevelési munkánk akkor lesz hatékony, ha képesek vagyunk módszertani 

megújulásra. Olyan módszereket kell választanunk, amelyek segítségével céljainkat képesek 

leszünk megvalósítani. Néhány, a munkánk során alkalmazott módszercsoport: 

- Hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás. 

- Serdülőkori önismereti csoport-foglalkozások. 

- Sport, kirándulás, egészségnap szervezése. 

- Az iskolai egészségügyi szolgálat tevékenységének elősegítése. 

- Környezetvédelmi tevékenységek kialakítása. 

- A szabadidő hasznos, értelmes eltöltésére irányuló programok szervezése. 

- Az egészséges életmódra nevelés tantárgyakban történő megjelenítése. 
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Komplex iskolai testmozgás program 

 Célja, jelentősége: 

 az egészséges kondícióhoz szükséges mértékű testmozgást biztosít 

 a testmozgással, sportolással kapcsolatos pozitív érzelmeket alakít ki 

 élményszerű, változatos mozgástanulás 

 prevenciós hatása van (a diákok kevesebbet ülnek a tv és a számítógép előtt) 

   A testnevelésórákon nemcsak az a cél, hogy minél nagyobb fizikai teljesítményt érjen el a 

diák, hanem az, hogy minél több mozgásmintával ismerkedjen meg a tanuló - természetesen 

olyan intenzitással, ami 50 %-nál nem kisebb ‒, minőségi testnevelésről beszélhetünk. 

 tanórán kívüli mozgás- és sportprogramok (kötelező vagy választható): 

o tömegsport, 

o szabadidősport, 

o diáksport, 

 közösségi mozgásprogram-elemek: pl. tanár-diák sportmérkőzések,; 

 egyéb alkalomszerű mozgásos tevékenységek: 

o házibajnokságok, 

o sportnap, 

o sportdélután, 

o egészséghét, 

o kirándulás, 

o sítábor, 

o vízitábor, 

o túrázás (gyalog, kerékpárral, csónakkal), 

o séta, hétvégi közösségi programok stb. 

5.3  testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése 

A szenvedélybetegség kialakulásának számos oka van. Az addikciók (hozzászokás) 

szempontjából minden, a személyiség harmonikus fejlődését akadályozó tényező 
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kockázatnak számít. Izgalmi helyzetek keresésének és a drogok fogyasztásának kényszeres 

viselkedésmintája, melyet erős vágy valamint drogelvonást követő visszaesés jellemez, 

addikciónak nevezünk.  

Szenvedélybetegségeknek nevezzük azokat a viselkedésformákat is, amelyek fölött a 

személyek képtelenek kontrolt gyakorolni. Ezért azokat kényszeresen újra és újra 

végrehajtják, illetve azok a személyekre és többnyire környezetükre is káros 

következményekkel vannak. Ezeknek a viselkedésformáknak a többsége egészséges 

mértékben jelen van az emberi viselkedésben. Azonban az már függőség, ha egy adott 

viselkedésforma uralni kezdi a személy viselkedését, s emiatt jelentős mértékben károsodik 

a korábbi életvitel, a testi és a lelki egészség, valamint a környezet. 

Ahhoz, hogy megfelelő képpen tudjuk oktatni a függőség kialakulását, valamint annak 

prevencióját, ismernünk kell a témakörhöz kapcsolódó fogalmakat, melyek a következők: 

 Úzus= szerhasználat (kulturálisan elfogadott) 

 Abúzus=kóros szerhasználat (indokolatlan, nem elfogadott) 

 Addikció=hozzászokás (krónikus, visszaesésekkel tarkított betegség) 

 Dependencia=szerfüggőség (elhagyása megvonási tüneteket eredményez) 

 Toleranciaszint=egyre több anyag kell ugyanazon szint, hatás eléréséhez 

(egyénenként különböző a mértéke) 

 

Az addikció kialakulásában az alábbi tényezők játszanak fontos szerepet: 

 A személyiségfejlődés korai szakasza  

 Az anya-gyermek kapcsolat  

 A kisgyermekkorban lezajlott traumák 

 A meghitt emberi kapcsolatok hiánya 

 A munkahelyi sikertelenségek 

 Genetikailag is meghatározott tényezők 

 

Kiváltó okok még: 

 lelki indíttatás 

 környezeti tényezők 

 mindennapok monotonitása 
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 örömök, élmények, sikerek hiánya 

 kulturális beszűkülés (főleg vidéken) 

 

A szenvedélyek, függőségek alapvetően kétfélék lehetnek:  

 kémiai addikciók (alkohol-, drog-, nikotinfüggőség) 

 

1. ábra. Szerenkénti életprevalencia értékek a 9-10. évfolyamon tanuló diákok 

körében 2018-ban (%) 

 

(Forrás: Elekes, 2018:60) 

 

 

 

 viselkedéses addikciók (játékszenvedély, munkamánia, kóros vásárlás, kleptománia, 

internetfüggőség, stb.) 
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2. ábra Viselkedési addikció játék függőségének kimutatása 

 
(Forrás: https://nrc.hu/internet/ismet-a-gyerekek-kerultek-a-fokuszba/ Letöltve: 2020. 08. 
24.) 
 
 
Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a függőségek kialakulásának megelőzésére. Hisszük, 

hogy a folyamatos megerősítésekkel jelentős eredményeket érhetünk el, ezért a tanév 

folyamán többször előtérbe kerül a szenvedélybetegségek prevenciójának témája. 

Egészségfejlesztési feladatainkat komplexen, holisztikus módon próbáljuk megközelíteni.  

Tanulóinkat ösztönözzük arra, hogy végezzenek kutató munkát a szenvedélybetegségek 

fajtáiról és azok kialakulásáról, valamint előadókat hívunk meg egy-egy osztályfőnöki órára 

és a témát beépítjük az életviteli órák anyagába is. Osztályonként, de néha kis csoportokban 

nyíltan beszélgetünk az addiktológiáról és annak következményeiről, valamint 

megelőzéséről. Próbálunk a fiatalok megélt problémáira reflektálni és a folyamat során 

figyelembe vesszük az egyes korcsoportok, sőt ezen belül az egyes egyének eltérő 

élethelyzeteiből fakadó differenciált igényeit is.  

 

 

 

https://nrc.hu/internet/ismet-a-gyerekek-kerultek-a-fokuszba/
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5.4 A bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése 

Az iskolai bántalmazás (bullying) szinte minden intézményben előfordul valamilyen szinten. 

Ezért fontos, hogy beszéljünk róla, hiszen amellett, hogy az áldozatok felnőtt korukig cipelhetik 

terheit, az egész közösségre hatással van, részei a szemlélők és a tanárok is. A bullying és a 

konfliktus között több lényeges különbség is van. A legszembetűnőbb, hogy konfliktus esetén 

valamilyen konkrét ok, érdekellentét áll fent, ahol a felek kompromisszumra törekednek, míg 

a bullyingnál a hatalom megszerzése a cél.  

A bullying három legfontosabb kritériuma, hogy rendszeresen megismétlődik, szándékosan a 

másik bántására irányul, és a felek közti erőviszonyok egyenlőtlenek. A bántalmazottak 

sokszor titkolják a történteket, mert félnek a következményektől, a szemlélők tétlensége 

elhiteti velük, hogy egyedül vannak, és sok esetben még hibáztatják is magukat a 

bántalmazásért.  

 

 

Forrás:: 
https://www.google.com/search?q=b%C3%A1ntalmaz%C3%A1sok+az+iskol%C3%A1kban&t
bm=isch&ved=2ahUKEwjIs5HMv7PrAhU8IMUKHXt3B60Q2-
cCegQIABAA&oq=b%C3%A1ntalmaz%C3%A1sok+az+iskol%C3%A1kban&gs_lcp=CgNpbWcQ

https://www.google.com/search?q=b%C3%A1ntalmaz%C3%A1sok+az+iskol%C3%A1kban&tbm=isch&ved=2ahUKEwjIs5HMv7PrAhU8IMUKHXt3B60Q2-cCegQIABAA&oq=b%C3%A1ntalmaz%C3%A1sok+az+iskol%C3%A1kban&gs_lcp=CgNpbWcQDDoGCAAQBxAeUKfAA1jgnQRgk6oEaABwAHgAgAGhAYgBmxGSAQQwLjE1mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=TYRDX4jZEbzAlAb77p3oCg&bih=625&biw=1366#imgrc=eaVet0WQgY3iDM&imgdii=Bp-1Tg9PK1-WwM
https://www.google.com/search?q=b%C3%A1ntalmaz%C3%A1sok+az+iskol%C3%A1kban&tbm=isch&ved=2ahUKEwjIs5HMv7PrAhU8IMUKHXt3B60Q2-cCegQIABAA&oq=b%C3%A1ntalmaz%C3%A1sok+az+iskol%C3%A1kban&gs_lcp=CgNpbWcQDDoGCAAQBxAeUKfAA1jgnQRgk6oEaABwAHgAgAGhAYgBmxGSAQQwLjE1mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=TYRDX4jZEbzAlAb77p3oCg&bih=625&biw=1366#imgrc=eaVet0WQgY3iDM&imgdii=Bp-1Tg9PK1-WwM
https://www.google.com/search?q=b%C3%A1ntalmaz%C3%A1sok+az+iskol%C3%A1kban&tbm=isch&ved=2ahUKEwjIs5HMv7PrAhU8IMUKHXt3B60Q2-cCegQIABAA&oq=b%C3%A1ntalmaz%C3%A1sok+az+iskol%C3%A1kban&gs_lcp=CgNpbWcQDDoGCAAQBxAeUKfAA1jgnQRgk6oEaABwAHgAgAGhAYgBmxGSAQQwLjE1mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=TYRDX4jZEbzAlAb77p3oCg&bih=625&biw=1366#imgrc=eaVet0WQgY3iDM&imgdii=Bp-1Tg9PK1-WwM
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DDoGCAAQBxAeUKfAA1jgnQRgk6oEaABwAHgAgAGhAYgBmxGSAQQwLjE1mAEAoAEBqgELZ3
dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=TYRDX4jZEbzAlAb77p3oCg&bih=625&biw=1366#imgr
c=eaVet0WQgY3iDM&imgdii=Bp-1Tg9PK1-WwM (Letöltve 2020. 08. 24.) 

 

Forrás: 
https://www.google.com/search?q=b%C3%A1ntalmaz%C3%A1sok+az+iskol%C3%A1kban&t
bm=isch&ved=2ahUKEwjIs5HMv7PrAhU8IMUKHXt3B60Q2-
cCegQIABAA&oq=b%C3%A1ntalmaz%C3%A1sok+az+iskol%C3%A1kban&gs_lcp=CgNpbWcQ
DDoGCAAQBxAeUKfAA1jgnQRgk6oEaABwAHgAgAGhAYgBmxGSAQQwLjE1mAEAoAEBqgELZ3
dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=TYRDX4jZEbzAlAb77p3oCg&bih=625&biw=1366#imgr
c=Bp-1Tg9PK1-WwM&imgdii=eaVet0WQgY3iDM (Letöltve:2020. 08. 24.) 

A leghatékonyabb módszer a bullyingra, ha nem a hibást keressük, hanem a megoldást. Ahogy 

a bonyolult matematikai példák megoldásához is idő kell, a tanulóknak ugyanúgy meg kell 

tanulniuk az ilyen helyzetek kezelését bántóként és bántalmazottként egyaránt. Erre számos 

módszer és technika áll már a pedagógusok és az oktatók rendelkezésére, melyeket gyakran 

oktatni kell az osztályfőnöki órák keretein belül. Ehhez az is fontos, hogy az oktatók elsajátítsák 

a helyzetértékelés technikáját is, mely technikát továbbképzések keretein belül tudják 

hatásosan alkalmazni. Az esetleges helyzetértékelés elmulasztása arra az eredményre 

vezethet, hogy egy bántó viselkedést bántalmazásnak minősítünk. Ez a kimenet legalább 

annyira káros lehet a szülőkre és a bántó, illetve a bántott tanulóra nézve, mint a 

bántalmazásra adott reakció elhanyagolása. Intézményünk ezért nagy hangsúlyt fektet a 

bántalmazás és a konfliktuskezelés hatásos módszerére. 

https://www.google.com/search?q=b%C3%A1ntalmaz%C3%A1sok+az+iskol%C3%A1kban&tbm=isch&ved=2ahUKEwjIs5HMv7PrAhU8IMUKHXt3B60Q2-cCegQIABAA&oq=b%C3%A1ntalmaz%C3%A1sok+az+iskol%C3%A1kban&gs_lcp=CgNpbWcQDDoGCAAQBxAeUKfAA1jgnQRgk6oEaABwAHgAgAGhAYgBmxGSAQQwLjE1mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=TYRDX4jZEbzAlAb77p3oCg&bih=625&biw=1366#imgrc=eaVet0WQgY3iDM&imgdii=Bp-1Tg9PK1-WwM
https://www.google.com/search?q=b%C3%A1ntalmaz%C3%A1sok+az+iskol%C3%A1kban&tbm=isch&ved=2ahUKEwjIs5HMv7PrAhU8IMUKHXt3B60Q2-cCegQIABAA&oq=b%C3%A1ntalmaz%C3%A1sok+az+iskol%C3%A1kban&gs_lcp=CgNpbWcQDDoGCAAQBxAeUKfAA1jgnQRgk6oEaABwAHgAgAGhAYgBmxGSAQQwLjE1mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=TYRDX4jZEbzAlAb77p3oCg&bih=625&biw=1366#imgrc=eaVet0WQgY3iDM&imgdii=Bp-1Tg9PK1-WwM
https://www.google.com/search?q=b%C3%A1ntalmaz%C3%A1sok+az+iskol%C3%A1kban&tbm=isch&ved=2ahUKEwjIs5HMv7PrAhU8IMUKHXt3B60Q2-cCegQIABAA&oq=b%C3%A1ntalmaz%C3%A1sok+az+iskol%C3%A1kban&gs_lcp=CgNpbWcQDDoGCAAQBxAeUKfAA1jgnQRgk6oEaABwAHgAgAGhAYgBmxGSAQQwLjE1mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=TYRDX4jZEbzAlAb77p3oCg&bih=625&biw=1366#imgrc=eaVet0WQgY3iDM&imgdii=Bp-1Tg9PK1-WwM
https://www.google.com/search?q=b%C3%A1ntalmaz%C3%A1sok+az+iskol%C3%A1kban&tbm=isch&ved=2ahUKEwjIs5HMv7PrAhU8IMUKHXt3B60Q2-cCegQIABAA&oq=b%C3%A1ntalmaz%C3%A1sok+az+iskol%C3%A1kban&gs_lcp=CgNpbWcQDDoGCAAQBxAeUKfAA1jgnQRgk6oEaABwAHgAgAGhAYgBmxGSAQQwLjE1mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=TYRDX4jZEbzAlAb77p3oCg&bih=625&biw=1366#imgrc=Bp-1Tg9PK1-WwM&imgdii=eaVet0WQgY3iDM
https://www.google.com/search?q=b%C3%A1ntalmaz%C3%A1sok+az+iskol%C3%A1kban&tbm=isch&ved=2ahUKEwjIs5HMv7PrAhU8IMUKHXt3B60Q2-cCegQIABAA&oq=b%C3%A1ntalmaz%C3%A1sok+az+iskol%C3%A1kban&gs_lcp=CgNpbWcQDDoGCAAQBxAeUKfAA1jgnQRgk6oEaABwAHgAgAGhAYgBmxGSAQQwLjE1mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=TYRDX4jZEbzAlAb77p3oCg&bih=625&biw=1366#imgrc=Bp-1Tg9PK1-WwM&imgdii=eaVet0WQgY3iDM
https://www.google.com/search?q=b%C3%A1ntalmaz%C3%A1sok+az+iskol%C3%A1kban&tbm=isch&ved=2ahUKEwjIs5HMv7PrAhU8IMUKHXt3B60Q2-cCegQIABAA&oq=b%C3%A1ntalmaz%C3%A1sok+az+iskol%C3%A1kban&gs_lcp=CgNpbWcQDDoGCAAQBxAeUKfAA1jgnQRgk6oEaABwAHgAgAGhAYgBmxGSAQQwLjE1mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=TYRDX4jZEbzAlAb77p3oCg&bih=625&biw=1366#imgrc=Bp-1Tg9PK1-WwM&imgdii=eaVet0WQgY3iDM
https://www.google.com/search?q=b%C3%A1ntalmaz%C3%A1sok+az+iskol%C3%A1kban&tbm=isch&ved=2ahUKEwjIs5HMv7PrAhU8IMUKHXt3B60Q2-cCegQIABAA&oq=b%C3%A1ntalmaz%C3%A1sok+az+iskol%C3%A1kban&gs_lcp=CgNpbWcQDDoGCAAQBxAeUKfAA1jgnQRgk6oEaABwAHgAgAGhAYgBmxGSAQQwLjE1mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=TYRDX4jZEbzAlAb77p3oCg&bih=625&biw=1366#imgrc=Bp-1Tg9PK1-WwM&imgdii=eaVet0WQgY3iDM
https://www.google.com/search?q=b%C3%A1ntalmaz%C3%A1sok+az+iskol%C3%A1kban&tbm=isch&ved=2ahUKEwjIs5HMv7PrAhU8IMUKHXt3B60Q2-cCegQIABAA&oq=b%C3%A1ntalmaz%C3%A1sok+az+iskol%C3%A1kban&gs_lcp=CgNpbWcQDDoGCAAQBxAeUKfAA1jgnQRgk6oEaABwAHgAgAGhAYgBmxGSAQQwLjE1mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=TYRDX4jZEbzAlAb77p3oCg&bih=625&biw=1366#imgrc=Bp-1Tg9PK1-WwM&imgdii=eaVet0WQgY3iDM
https://www.google.com/search?q=b%C3%A1ntalmaz%C3%A1sok+az+iskol%C3%A1kban&tbm=isch&ved=2ahUKEwjIs5HMv7PrAhU8IMUKHXt3B60Q2-cCegQIABAA&oq=b%C3%A1ntalmaz%C3%A1sok+az+iskol%C3%A1kban&gs_lcp=CgNpbWcQDDoGCAAQBxAeUKfAA1jgnQRgk6oEaABwAHgAgAGhAYgBmxGSAQQwLjE1mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=TYRDX4jZEbzAlAb77p3oCg&bih=625&biw=1366#imgrc=Bp-1Tg9PK1-WwM&imgdii=eaVet0WQgY3iDM
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A konfliktuskezelés rutinjait akár órai keretek között is ki lehet alakítani. Ha kellő időt szánunk 

a konfliktuskezelés technikájának megismerésére és kezelésére, megkönnyítjük a közösség 

mindennapi életét egy intézményen belül, valamint lelkileg egészséges felnőtteket sikerül 

kinevelnünk a jövő nemzedéke számára.  

Mind a konfliktusra, mind a bántalmazás feldolgozására alkalmas módszer lehet a problémák 

kibeszélése. Fontos, hogy a folyamat elején mindenki elmondhassa álláspontját, melyhez 

elengedhetetlen egy biztonságos környezet megteremtése. Alapvető, hogy ebbe a 

beszélgetésbe mindhárom felet vonjuk be (szülő, tanuló, oktató) hogy egy mindenki által 

elfogadott megoldás születhessen, mert csak így tudjuk a konfliktust és a bántalmazást is 

eredményesen megszüntetni. Időt kell szánni a megoldásra és el kell fogadni azt a tényt, hogy 

minden fél sérül egy bántalmazó helyzetben.  

Már számos intervenciós programot dolgoztak ki az iskolai erőszak visszaszorítására, mely 

programok közül a leghatékonyabb számunkra az Olweus (1993) intervenciós program. Ezt a 

programot 2001 óta alkalmazzák a norvég iskolákban, hatására 50%-kal csökkentek a 

problémák, valamint csökkent az antiszociális viselkedés is (vandalizmus, lövöldözés, 

fenyegetés, részegség, csavargás). Az Olweus féle program javaslatokat fogalmaz meg az 

iskolai, osztály és egyéni szinten is. Olweus elképzelését a következő táblázat jól szemlélteti: 



Győri SZC Bolyai János Technikum Szakmai program 2020/2021. tanév 

 

423 
 

 

Forrás: Olweus, 1993 (Letöltve: 2020. 08. 24.) 

Mind a konfliktuskezelés, mind pedig az Olweus féle módszer hatékony alkalmazásával 

igyekszünk intézményünkben a diákok és az oktatók nyugodt, kellemes intézményi légkörének 

megtartására. 

5.5 A baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 

 

Sok ember köszönheti az életét az elsősegélynyújtók időben történt szakszerű 

beavatkozásának. A segítségnyújtás alapvető emberi érzésből fakad, de kellő ismeretek 

hiányában gyakran hatástalan.  

Az elsősegély alkalmazásáról szól az 1972. évi II. törvény 28. § mely kimondja: 

„Minden állampolgár köteles szükség esetén tőle elvárható segítséget nyújtani sérült, 

balesetet szenvedett vagy olyan személynek, aki életét vagy testi épségét közvetlenül 

veszélyeztető helyzetbe jutott.” 
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Eredményes segítségnyújtás csak attól várható el, aki elsajátította az alapvető ismereteket, 

melyeket tud alkalmazni, és képes úrrá lenni környezete ideges hangulatán. Az 

elsősegélynyújtó legyen jól képzett, magabiztos, fellépése legyen határozott és környezetére 

megnyugtató. 

De nem csak az állampolgári kötelesség miatt fontos az elsősegélynyújtás és a 

balesetmegelőzés oktatása az iskola falain belül, hanem azért is, mert a gyermekbalesetek 

egész Európában és Magyarországon is az egyik legjelentősebb népegészségügyi problémát 

jelentik. 1–18 éves kor között több gyermek hal meg balesetek és bántalmazás következtében, 

mint együttvéve az összes betegség miatt. A balesetek többsége megfelelő intézkedésekkel 

megelőzhető (Bara-bás és Nagy L.-né,2012. 479. o.; Országos Gyermekegészségügyi Intézet 

(OGYEI), 2012). Ez a szomorú statisztika bizonyítja, mennyire szükséges az intézményes 

egészségnevelés. A társadalom egésze rászorul arra, hogy az egészségfejlesztési ismereteket 

minél hamarabb megszerezzék a gyermekek. Az OGYEI honlapján kiemelten foglalkozik a 

balesetmegelőzéssel általánosságban, és részletesen a különböző tartalmi elemekkel is. 

Hasznos tanácsokat ad a gyermekunk.hu weboldal is, ahol összegyűjtötték a legtöbb balesetet 

okozó anyagot és helyzetet, amibe a kicsi gyermek kerülhet, és amikor a szülő határozott, 

gyors cselekvése életet menthet. 

A Balesetvédelem és biztonság modul lényegi eleme az alapvető ismeretek elsajátítása. Ehhez 

szükséges a törvényi, etikai, írott és íratlan szabályok ismerete, értelmezése és megfelelő 

használata. A fejlesztési feladat és nevelési cél a 2012-es NAT-ban a balesetmegelőzés. 

Az érettségin középszintű követelmény, hogy a tanuló „ismertesse az életmód szerepét a 

betegségek és a sérülések megelőzésében.” (4.3.4.pont) A táplálkozás, a keringési rendszer, 

az idegrendszer és az immunrendszer egészségtanának, valamint a drogok ismeretének is 

szervesrésze ez az elem. Emelt szintű követelmény „a zsigeri működések kapcsolatának 

értelmezése az érzelmi-pszichikus működésekkel, összefüggésbe hozása a pszichoszomatikus 

betegségek kialakulásával. Magyarázza, hogy személyiség tényezők, társadalmi nyomás, 

biológiai faktorok is hozzájárulhatnak egy betegség kialakulásához (anorexia, bulimia).” (4.8.3. 

pont) 
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Az emberi szükségletek hierarchiája (Maslow-piramis) szerint a fiziológiai szükségletek után a 

legfontosabb igény a biztonság (Maslow,1954). Minden egyéb szükségletünk csak akkor 

teljesülhet, ha biztonságban érezzük magunkat. Alapvető fontosságú tehát a biztonságos 

környezet kialakítása. Az Ember a természetben (2007-es NAT) műveltségi terület alapelvei és 

céljai között olvashatjuk: „a műveltségi területen zajló nevelés-oktatás a fenntartható fejlődés 

és az elvárható biztonság igényeinek megfelelően formálja a tanulók gondolkodásmódját, 

természethez való viszonyát.” (63. o.) 

Több tantárgyban is előforduló elem az elsősegélynyújtási ismeretek, értelmezésük, 

gyakorlásuk, használatuk (például vérzések, égési sérülés, autóbaleset, törések). A leg-

fontosabb ismeretek és készségek elsajátíttatása a biológia tantárgy feladata. 2012-ben a NAT 

közműveltségi tartalmai között jelenik meg a 7–8., majd a 9–12. évfolyamon: „Az alapfokú 

elsősegélynyújtási ismeretek elsajátítása, az alapfokú újraélesztés elsajátítása.” (115. o.) 

Középszintű érettségin elvárt tudás, hogy a diák „tudja, hogy miért veszélyes az égési sérülés. 

Tudjon égési sérülést ellátni.” (4.3.2. pont) Ugyancsak középszintű követelmény az elemi 

elsősegélynyújtás, valamint a vérzéscsillapítások módjainak ismerete. 

A már felismertük, hogy veszélyben vagyunk és segítséget kell kérnünk, fontos tudnunk, 

hogyan tegyük. A biztonságot szolgálószervezeteknél fontos követelményei vannak egy 

baleset vagy veszélyhelyzet bejelentésének (bejelentő neve és elérhetőségé, a probléma 

pontos megfogalmazása, a baleset helye, megközelíthetőségé, sérültek száma és 

állapota).Ezen tudás elsajátítása és gyakorlása azért kiemelten fontos, mert stresszes 

állapotban már rutinszerűen kell az ismereteket alkalmazni. 

5.6 A személyi higiéné 

 

A 26/1997.(IX.3.) NM törvény rendelkezik arról, hogy hogyan működhet az iskolákban az 

egészségügy és az önkormányzatok írják elő azok működtetését. Az iskola-egészségügyi ellátás 

valamennyi nevelési-oktatási intézményre vonatkozik és intézményenként vagy több 

intézmény ellátásának közös biztosításával megszervezetten működik. Ez a fajta ellátás a 3-18 

korosztályra, valamint a 18 éven felüli középfokú nappali rendszerű közoktatási ellátásban 

résztvevőkre terjed ki. (1. internetes forrás) 
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Az iskola-egészségügyi ellátást végezheti az iskolaorvos teljes vagy részmunkaidőben, a 

védőnő teljes vagy részmunkaidőben, illetve a területi védőnő az ő körzetéhez tartozó 

intézményekben. Az iskola-egészségügyi ellátásról az iskolaorvos vagy a védőnő egyeztet a 

gyermek, illetve a tanuló házi (gyermek)orvosával. (1. internetes forrás) 

Az iskolaegészségügyi ellátás tartalmazza az iskolafogászati alapellátás preventív és terápiás 

gondozását, amely úgy történik, hogy valamennyi nevelési-oktatási intézmény számára ki kell 

jelölni a fogászati rendelőt és az ellátással gyermek-fogszakorvost vagy gyermekfogászatban 

jártas fogorvost kell megbízni. (1. internetes forrás) 

A védőnő feladata a kötelező szűrővizsgálatok elvégzése a páros évfolyamokon és a 16 

éveseknél. Ezeken a vizsgálatokon a védőnő ellenőrzi a testtömeget, a fejlődést, valamint a 

tápláltsági állapotot és azok értékét összeveti a hazai standardok alapjával. Ellenőrzi a látást, 

a hallást valamint kiszűri a kancsalságot. Megvizsgálja a tanulók színlátását is, és ha kell, egyéb 

szakorvosi vizsgálatok elvégzése céljából tovább küldi a gyermeket. Tapintásos vizsgálattal 

golyvaszűrést végez, és rendszeresen méri a tanulók vérnyomását. Vizsgálja a 

mozgásszerveket, különös tekintettel a lábstatikai problémákra (lúdtalp) és a gerinc 

rendellenességeire (hanyagtartás, gerincferdülés), mely a középiskolás tanulók 15%-át érinti. 

Kiszűri a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartás problémákat. (Guld és 

Rózsáné, 2017) 

Az életkor szerinti esedékes szűrővizsgálatokról a szülőket a védőnő szóban vagy írásban 

értesíti és az eredményekről a szülőket írásban tájékoztatja. A gyermekek szűrővizsgálaton 

való megjelenéséről 6 éves korig a szülőknek kell gondoskodni, 6 éves kor felett a megjelenést 

az iskola biztosítja. 

Az egészségtan feladata elsősorban a megelőzés (prevenció), az egészség egyensúlyának a 

megtartása, továbbá a megromlott egészség visszaállítására való törekvés. Közismert, hogy az 

egészség fő feltétele a tisztaság. Ez alatt nem csak testünk tisztaságát, hanem egész 

környezetünk, a ruházat, az iskola és otthon tisztaságát kell érteni. Ez a szemlélet kifejezetten 

nagy hangsúlyt kapott napjainkban, mivel az egész világ szembenéz a világjárvány méretű 

Covid 19 vírussal. Tudományosan igazolt tény, hogy az elmúlt korszakok súlyos járványaiért 

nagyrészt a tisztaság hiánya, a higiénés szemlélet és az igénytelenség a felelős. Éppen ezért az 
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oktatási intézményeknek nagy hangsúlyt kell fektetniük az alapvető személyi higiéné 

kialakítására: 

Az iskolában is lehetőség van az alapvető higiénés szokások elsajátítására. 

- Fel kell hívni a tanulók figyelmét az étkezések előtti kézmosás fontosságára. 

- Kiemelten fontos a WC használat utáni szappanos kézmosás és fertőtlenítés. 

- A tanuló minden sportfoglalkozás, és sok mozgással járó játék után mosakodjon,-ha 

lehetőség van rá zuhanyozzon-, és csak saját törölközőjét, fürdőlepedőjét használja. 

Mindig tiszta testnevelés felszerelést hozzon magával, beleértve ebbe a váltócipőt és 

a váltózoknit is. 

Különlegesen fontos a pedagógus személyes példamutatása. Egy harmonikus 

megjelenésű, ápolt oktató követendő példa a tanulók számára.  

Minden szülőnek figyelembe kellene venni, hogy a gyerekeknek joguk van az egészséges 

felnevelkedéshez, ezért biztosítani kell számukra az állapotuknak megfelelő egészségügyi 

ellátást, illetve az ahhoz való eljutást. Sajnos az a tapasztalat, hogy több gyermek nem jut el a 

javasolt szakellátásig, így a betegségek felismerése és kezelése nem történik meg időben, 

ezáltal maradandó károsulások is kialakulhatnak. Ezért a védőnőknek és az egészségfejlesztő 

tanároknak a szülőkkel való együttműködés is a feladata, mert meg kell győzni a szülőket a 

szűrések hatékony közreműködésében a gyermekek egészségének megőrzése céljából. 

 

 

 

 

 

Szakirodalom 

Guld Ágnes és Rózsáné Benedek Erzsébet, (2017): Védőnői szűrővizsgálatok gyermekkorban. 

Faddi hírek, 9.13.sz. 5-6. 
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Internetes forrás 

Hatályos jogszabályok, 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola egészségügyi ellátásáról, 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700026.nm (Letöltve: 2017.05.07.) 

 

5.7 Egészségfejlesztési és prevenciós tevékenységek 

Az egészségfejlesztés olyan tervezetek összessége, amely az élet minőségét, az ember testi, 

lelki, és társadalmi egészségét komplex módon kívánja javítani. Nemcsak arra tanít, hogy mi a 

hasznos és káros, hanem készségeket fejleszt ahhoz, hogy a tanuló az egészséget képes legyen 

megőrizni és védeni egész élete folyamán.  

Az egészségnevelés olyan sokrétű direkt és indirekt módszereket alkalmazó nevelői 

tevékenység, amely kiterjed a szocializáció minden színterére. Célja, hogy az egészség 

kulturális szint növelésével, az életmód formálásával elősegítse az egészség kialakítását, 

valamint annak megtartását. 

Intézményünk egészségnevelésének célkitűzései a következők: 

 a tanulók egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése (fizikai képességek fejlesztése, 

szellemi teljesítmény erősítése, szociális kompetenciák,  kreatív együttműködés 

fejlesztése)  

 azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak, szokásoknak a kialakítása, melyek 

az ifjak egészségi állapotát javítják  

 az egészséges életvitel, valamint ezen életvitel kialakításához szükséges döntések 

meghozatalára felkészíteni  

 a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartás 

fejlesztése  

 a káros függőségekhez vezető szokások megelőzése  

 a családi életre, felelős és örömteli párkapcsolatokra való felkészítés  

 

Intézményünk figyelembe veszi a 8/2000. (IX. 21.) OM rendeletet, mely szerint ,,Az iskola helyi 

tantervébe — az osztályfőnöki nevelő és oktató munkához kapcsolódva — be kell építeni az 

egészséges életre nevelést, illetve egészségvédelmet szolgáló tananyagot, melynek időkerete 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700026.nm
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az 5—12. évfolyamon nem lehet kevesebb tanévenként 10 tanórai foglalkozásnál. 

Intézményünkben az iskolai egészségnevelés és egészségfejlesztés az osztályfőnöki órákon, 

szaktárgyi órákon, tanórán kívüli foglalkozásokon, témanapokon, témaheteken és egyéb 

programokon valósul meg.  

 

 

 

 

 

Mosonmagyaróvár, 2020.07.31. 
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igazgató 


