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   BIOLÓGIA 

  9-12. ÉVFOLYAM 

  (ESTI TAGOZAT) 

 

 

A kileﾐIedik é┗fol┞aﾏtól kezdődőeﾐ a taﾐtárg┞ tartalﾏi felépítése a diszIipliﾐáris 
hag┞oﾏáﾐ┞okra épül. A középiskolai taﾐulﾏáﾐ┞ok első é┗éﾐek téﾏakörei a reﾐdszertaﾐ, az 
ökológia és az etológia.  

A ﾐö┗éﾐy- és állatreﾐdszertaﾐ taﾐulﾏáﾐ┞ozása soráﾐ fejlődik a taﾐulók 
reﾐdszergoﾐdolkodása, aﾏel┞ a saját taﾐulási stratégia kialakítását is táﾏogatja. Az élő┗ilág 
sokféleségéﾐek és szépségéﾐek ﾏeglátása, az e sokféleségHeﾐ ┗aló eligazodás képessége 
segíti a terﾏészet, és aﾐﾐak e┗olúIiós szeﾏpoﾐtHól külöﾐös értéket jeleﾐtő sokféleségéﾐek 
ﾏegőrzése iráﾐti felelősségérzet alakulását. A ﾐag┞ élőléﾐ┞Isoportok egészségüg┞i és 
gazdasági jeleﾐtőségéﾐek, az ökológiai reﾐdszerek ﾏegó┗ásáﾐak és feﾐﾐtartásuk g┞akorlati 
teendőiﾐek ﾏegisﾏerése ﾐeﾏIsak a terﾏészettudoﾏáﾐ┞os koﾏpeteﾐIiát, haﾐeﾏ a 
körﾐ┞ezettudatos goﾐdolkodásoﾐ alapuló felelős állaﾏpolgári ﾏagatartás alakulását is 
fejleszti. A terﾏészettudoﾏáﾐ┞os ┗izsgálódási ﾏódszerek és ﾏodellek ﾏegisﾏerése és eg┞ 
részükﾐek a kipróHálása foﾐtos a tudoﾏáﾐ┞os ﾏegisﾏerés ﾏódszereiﾐek és korlátaiﾐak, a 
┗áltozás elfogadásáﾐak ﾏegértése szeﾏpoﾐtjáHól. A ﾏag┞ar tudósok ﾏuﾐkásságáﾐak, 
┗alaﾏiﾐt a Kárpát-ﾏedeﾐIe élő┗ilágáﾐak, terﾏészeti értékeiﾐek és az azokkal ┗aló 
gazdálkodás ﾏódjaiﾐak ﾏegisﾏerése a ﾐeﾏzeti öﾐtudat erősítéséhez is hozzájárul. Az 
adatok, iﾐforﾏáIiók iﾐterﾐetes keresése, a köﾐ┞┗tári g┞űjtő- és kutatóﾏuﾐka a digitális 
koﾏpeteﾐIia g┞akorlati alkalﾏazásáﾐ keresztül törtéﾐő ﾏegerősítését és az öﾐálló taﾐulás 
képességét is fejleszti.  

 

 
    9-ヱヰ. évfolyaﾏoﾐ a helyi taﾐterv Isak ンヲ órát tervez. 
     ヴ taﾐóra szaHadoﾐ tervezhető a szaktaﾐár döﾐtése szeriﾐt. 
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9. ÉVFOLYAM 
 

 

 

Éves óraszáﾏ: ン6 

Heti óraszáﾏ: ヱ óra 

 

 ヴ taﾐóra szaHadoﾐ tervezhető a szaktaﾐár döﾐtése szeriﾐt! 

Tematikai egység MIKROBIOLÓGIA ン óra 

Előzetes tudás 
Vírusok, Haktériuﾏok, eg┞szerű eukarióták, goﾏHák általáﾐos jellem-

zői. 

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

A ﾏikroHák és eg┞szerű eukarióták példájáﾐ a széleskörű elterjedtség 
és a ┗áltozatosság közötti kapIsolat felisﾏertetése. A Haktériuﾏok, 
goﾏHák, ┗írusok egészségüg┞i és gazdasági jeleﾐtőségéﾐek igazolása 
koﾐkrét példák alapjáﾐ. 

ProHléﾏák, jeleﾐségek,  
gyakorlati alkalﾏazások, isﾏeretek 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalmazá-
sok: 
Hog┞aﾐ függeﾐek össze a Haktériuﾏok életﾏűkö-
dései az élelﾏiszerek roﾏlásá┗al, Hetegségekkel, 
jár┗áﾐ┞okkal? Mel┞ek a g┞ors szaporodás feltét-
elei és kö┗etkezﾏéﾐ┞ei? A ﾏikroHiális te┗ékeﾐy-

ség ﾏezőgazdasági, élelﾏiszer- és g┞óg┞szeripari 
jelentősége. 
Ismeretek: 
Sejtes és ﾐeﾏ sejtes szer┗eződési forﾏák. 
A sejtek anyag- és eﾐergiaforrásai, az autotróf és 
heterotróf élőléﾐ┞ek ﾏűködéséﾐek összefüggése. 
A fertőzések ﾏegelőzéséﾐek ﾏódjai, az orvoshoz 
fordulás szaHál┞ai. Az eﾏHer és a ﾏikroHák sokré-
tű kapIsolata. Életterek Heﾐépesítési lehetősége-
iﾐek áttekiﾐtése a ﾏikroHák példájáﾐ. 

 
 
Mikroszkópos kép értelﾏezése. 
 
Az iﾐterﾐet és a köﾐ┞┗tár haszﾐálata a ﾏikro-
Hák ﾏegisﾏerésére. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Fizika: geoﾏetriai optika, doﾏHorú leﾐIse képalkotása 

Kéﾏia: kísérleti eszközök és haszﾐálatuk; a széﾐ szer┗etleﾐ és szer┗es ┗eg┞ületei; a kéﾐ és ┗eg┞ületei; 
a ﾏetáﾐ; o┝idáIió és redukIió; fertőtleﾐítőszerek; halogéﾐ eleﾏek. 
Földrajz: a Napreﾐdszer Hol┞gói, ﾏellékHol┞gói; a fertőző Hetegségek, jár┗áﾐ┞ok összefüggése a ﾐé-
pességszáﾏ alakulásá┗al 
Mateﾏatika: geoﾏetria, poliéderek; ﾏeﾐﾐ┞iségi összehasoﾐlítás, ﾏértékeg┞ségek 

Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: az aﾐtiHiotikuﾏok He┗ezetéséﾐek hatása a ﾐépes-

ségszáﾏ ┗áltozására; a jár┗áﾐ┞ok törtéﾐeti jeleﾐtősége. 
Magyar ﾐ┞el┗ és irodaloﾏ: a jár┗áﾐ┞ok irodalﾏi áHrázolása. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Sejtes és ﾐeﾏ sejtes szer┗eződés, autotróf, heterotróf, keﾏo- és fototróf 
életﾏód, ┗írus, Haktériuﾏ. 
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Teﾏatikai egység A NÖVÉNYEK ÉS A GOMBÁK ヵ óra 

Előzetes tudás 
Szer┗eződési sziﾐtek, az élő┗ilág ﾏéretskálája, az élőléﾐ┞ek Isopor-

tosításáﾐak el┗ei ふLiﾐﾐé és Dar┘iﾐぶ, i┗aros és i┗artalaﾐ szaporodás. 

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

A reﾐdszerezés lehetséges ﾏódjaiﾐak Heﾏutatása. 

A felépítés és a ﾏűködés összekapIsolása a ﾐö┗éﾐ┞i szö┗etek ﾏik-

roszkópi ﾏegfig┞elése soráﾐ. 
A ﾐag┞ élőléﾐ┞Isoportok körﾐ┞ezeti, egészségüg┞i és gazdasági je-

leﾐtőségéﾐek Heﾏutatása. 
ProHléﾏák, jeleﾐségek,  

gyakorlati alkalmazások, isﾏeretek 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalmazá-
sok:  

Mil┞eﾐ szeﾏpoﾐtok alapjáﾐ Isoportosíthatóak az 

élőléﾐ┞ek? Mi ﾏag┞arázza a körﾐ┞ezetüﾐkHeﾐ élő 
ﾐö┗éﾐ┞ek életﾏűködéseit: a felszí┗ást, a ﾐö┗eke-

dést, a ┗irágzást, a le┗élhullást? Mi az évg┞űrű, 
ﾏitől od┗asodﾐak a fák? Miért örülﾐek a gazdák a 
ﾏéhek ﾏuﾐkájáﾐak? Mel┞ik goﾏHát ﾐe szedjeﾏ 
le? Hog┞aﾐ kerülhető el a peﾐészesedés, a kerti 
ﾐö┗éﾐ┞ek goﾏHás fertőzése? 

Ismeretek:  

Testszer┗eződési típusok a ﾐö┗éﾐ┞ek országáHaﾐ. 
A ﾐö┗éﾐ┞i szö┗ettípusok. A ﾐag┞ ﾐö┗éﾐ┞i reﾐd-

szertani csoportok (moszatok, ﾏohák, harasztok, 
ﾐ┞it┗aterﾏők, zár┗aterﾏőkぶ jelleﾏzése. A testfel-

építés, az életﾏűködések és a szaporodásﾏód 
kapcsolata az élőhell┞el. A ﾐö┗éﾐ┞ek i┗artalaﾐ 
szaporítása. A goﾏHák testfelépítése, aﾐ┞ag- és 
eﾐergiaforgalﾏa, szerepük az életközösségekben. 

Az ehető és ﾏérgező goﾏHák. A ﾐö┗éﾐ┞ek, gom-

Hák, ﾏikroHák szerepe a talaj képződéséﾐek fo-

l┞aﾏatáHaﾐ. A talaj ┗édelﾏéﾐek foﾐtossága a 
feﾐﾐtartható gazdálkodásHaﾐ. 

Mikroszkópos képek, kész és készített prepa-

rátuﾏok ┗izsgálata. Példák a ﾐö┗éﾐ┞i szö┗e-

tek felépítése és ﾏűködése közötti kapIsolat-

ra.  A ﾏegfig┞elések rögzítése ┗ázlatrajz for-

ﾏájáHaﾐ. 
A ﾐö┗éﾐ┞ek szerepéﾐek Heﾏutatása az eﾏHe-

riség táplálkozásáHaﾐ öﾐálló isﾏeretszerzés 
alapjáﾐ.  
A ┗izsgált ﾐö┗éﾐ┞i szer┗ek felépítéséﾐ keresz-

tül az okság és korreláIió eleﾏzése az életfo-

lyamatok kapcsolataiban.  

A talaj és az élőléﾐ┞ek kapIsolatáﾐak eleﾏzé-
se koﾐkrét példák alapjáﾐ.  
A legfoﾐtosaHH ehető és ﾏérgező goﾏHák 
felisﾏerése.  

KapIsolódási poﾐtok: 
Kéﾏia: a ┗íz adszorpIiója, o┝idáIió ふsejtlégzésぶ és redukIió ふfotosziﾐtézisぶ, ┗iaszok, Iellulóz, 
széﾐhidrátok, olajok, fehérjék, ┗itaﾏiﾐok. 
Földrajz: A huﾏuszképződés, a Föld terﾏészetes ﾐö┗éﾐ┞takarója; eg┞es fajok jeleﾐtősége a táplálék-

ellátásHaﾐ; a ﾏezőgazdaság terﾏelési ﾏódjai, ágazatai; gloHális körﾐ┞ezeti proHléﾏák 

Fizika: leﾐIsereﾐdszerek ふﾏikroszkópぶ, elektroﾐﾏikroszkóp, eﾐergia 

Vizuális kultúra: a fa- és ┗irágsziﾏHolika. 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: a terﾏelési ﾏódok és a társadalﾏi fejlődés kap-

csolata. 

Matematika: halmazok. 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Nö┗éﾐ┞i szö┗et és szer┗, alkalﾏazkodás, telep, spóra, diffúzió, ozﾏózis, 
féligáteresztő hárt┞a, talaj. 
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Tematikai egység AZ ÁLLATOK ヵ óra 

Előzetes tudás Szer┗eződési sziﾐtek, az élő┗ilág ﾏéretskálája, az élőléﾐ┞ek csoporto-

sításáﾐak el┗ei ふLiﾐﾐé és Dar┘iﾐぶ. 

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

A ﾏeIhaﾐikai szeﾏlélet alkalﾏazása az életﾏűködések ﾏag┞arázata 

soráﾐ. Az alkalﾏazkodási ┗áltozások és az állatfajok földrajzi elterje-

dése összefüggéseiﾐek felisﾏertetése. A felépítés és a ﾏűködés kap-

csolatáﾐak eleﾏzése a ┗izsgált állati szer┗ek és szö┗etek ﾏegfig┞elése 
soráﾐ. 

ProHléﾏák, jeleﾐségek,  
gyakorlati alkalmazások, isﾏeretek 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ProHléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏa-

zások: 

Mit taﾐulhat a teIhﾐika az állatoktól? Az állatte-

ﾐ┞észtés hatása az élelﾏiszeriparra, a ﾏezőgaz-

daságra és a ﾐépesedésre. 
Hog┞aﾐ alkalﾏazkodott az állatok kültakarója, 
idegreﾐdszere, táplálkozása, életritﾏusa, szapo-

rodása a körﾐ┞ezetükhöz? 

Ismeretek: 

Az állati és eﾏHeri szö┗etek főHH típusai. A ﾐag┞ 
állati reﾐdszertaﾐi Isoportok ふszi┗aIsok, Isaláﾐo-

zók, férgek, ízeltláHúak, geriﾐIesekぶ jelleﾏzése 
testfelépítésük alapjáﾐ. Állati szer┗ek, életﾏűkö-
dések és a körﾐ┞ezet közti kölIsöﾐös kapIsolatok. 
Alkalﾏazkodási ┗áltozások, fejlődési iráﾐ┞ok az 
állat┗ilág e┗olúIiójában.  

 

 

Preparátuﾏok, ﾏakettek, terepi tapasztala-

tok áHrázolása. 
A ┗izsgált állati szer┗ek felépítéséﾐek ﾏegis-

ﾏeréséﾐ keresztül az okság és korreláIió 
eleﾏzése az életfol┞aﾏatok kapIsolataiHaﾐ. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Kéﾏia: o┝idáIió; o┝igéﾐ és ┗eg┞ületei; fehérjék, széﾐhidrátok, zsírok; fehérjék, kalIiuﾏ és 
┗eg┞ületei, heﾏogloHiﾐ, kollagéﾐ. Felületi feszültség, a ﾏész┗áz összetétele, a kitiﾐ, diffúzió, 
ozﾏózis. 
Fizika: rugalﾏasság, szilárdság, eﾏelőel┗, gázok oldhatósága ┗ízHeﾐ, rakétael┗, a leHegés fel-

tétele 

Földrajz: korallzátoﾐ┞ok, édes┗izi és teﾐgeri ﾏészkő. A ﾏészkő, a kőolaj és a földgáz képződé-
se; földtörtéﾐeti korok. A teﾐger, ﾏiﾐt táplálék-forrás. 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: a geriﾐIes állatok törtéﾐeti jeleﾐtősége.  
Mag┞ar ﾐ┞el┗ és irodaloﾏ: a kut┞a szó ﾐ┞el┗i jeleﾐtés┗ilága, kapIsolódó jeleﾐtései 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
Állati szö┗et és szer┗. 
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Tematikai egység KAPCSOLATOK AZ ÉLŐ ÉS ÉLETTELEN KÖ)ÖTT Α óra 

Előzetes tudás Életteleﾐ körﾐ┞ezeti téﾐ┞ezők és hatásuk az élőléﾐ┞ekre, a tűrőképes-

ség, a faj.  

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

Az életközösségek ┗izsgálatáﾐ keresztül az azokra jelleﾏző kölIsöﾐha-

tások ﾏegisﾏerése. Az életközösségek ┗áltozásáﾐak, az aﾐ┞agkörforgás 
folyamatainak ﾏegfig┞eléséﾐ és ┗izsgálatáﾐ keresztül a Iiklikus és liﾐeá-
ris ┗áltozások ﾏegisﾏerése. A terepeﾐ ┗égzett ┗izsgálatok soráﾐ a ter-

ﾏészeti reﾐdszerek leírására szolgáló ﾏódszerek haszﾐálata. 

ProHléﾏák, jeleﾐségek,  
gyakorlati alkalﾏazások, ismeretek 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏazá-
sok: 

Mel┞ fajok és ﾏiért élﾐek közös élőhel┞eﾐ? 
Mil┞eﾐ kölIsöﾐhatások kapIsolják össze az 
eg┞ütt élő fajokat? Mi határozza ﾏeg eg┞ 
élőléﾐ┞ szerepét az életközösségHeﾐ? Mi ﾏa-

gyarázza, hog┞ eg┞es fajok eg┞edszáﾏa közel 
állaﾐdó, ﾏásoké hirteleﾐ ┗áltozásokat ﾏutat? 

Ismeretek: 
A populáIió és életközösség ふtársulásぶ fogalﾏa, jellem-

zői. PopuláIióﾐ Helüli és populáIiók közti kölIsöﾐha-

tások: a szaHál┞ozás ﾏeg┗alósulása a populáIiók és a 
társulások sziﾐtjéﾐ. Az életközösségek ┗ízsziﾐtes és 
függőleges elreﾐdeződéséﾐek okai. 
Példák az életközösségekHeﾐ zajló aﾐ┞agkörforgásra 
ふszéﾐ, ﾐitrogéﾐぶ, az aﾐ┞ag és eﾐergiaforgaloﾏ össze-

függésére. Táplálékpiraﾏis ふterﾏelő-, fog┞asztó-, le-

Hoﾐtó szer┗ezetekぶ.Táplálkozási hálózatok ふHiológiai 
produkIió, Hioﾏasszaぶ. Ciklikus és eg┞iráﾐ┞ú folyama-

tok.  Jár┗áﾐ┞ok, herﾐ┞órágás: ┗életleﾐszerű és kaotikus 

létszáﾏiﾐgadozások.  

 

 

Biológiai jelzések ふiﾐdikáIiókぶ ﾏegfig┞elése és 
ﾏegfejtése.  
Az élőléﾐ┞ek közötti kapIsolatok reﾐdszeré-
ﾐek eleﾏzése. Összetett ökológiai reﾐdszerek 
eleﾏzése az iﾐterﾐeteﾐ és az írott szakiroda-

loﾏHól g┞űjtött aﾐ┞agok alapjáﾐ. 
 

Eg┞szerű kísérlet ter┗ezése és el┗égzése az 
élőléﾐ┞ek eg┞ﾏásra g┞akorolt hatásáﾐak ┗izs-

gálatára, az eredﾏéﾐ┞ek eleﾏzése. 
 

A Hiológiai reﾐdszerek térHeli és időHeli ┗ál-

tozásait leíró grafikoﾐok, diagraﾏok értelﾏe-

zése. 
Meﾐﾐ┞iségi és ﾏiﾐőségi ┗áltozások okaiﾐak 
eleﾏzése. 
Struktúra és fuﾐkIió összefüggéseiﾐek elem-

zése eg┞ed fölötti szer┗eződési sziﾐtekeﾐ. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Földrajz: földrajzi ö┗ezetesség; a föld göﾏHhéjas szerkezete, Hioszféra; az éghajlat téﾐ┞ezői, a le┗egő 
és a felszíﾐi ┗izek felﾏelegedése. 
Mateﾏatika: ﾏateﾏatikai ﾏodellek, ふgráfok, függ┗éﾐ┞ek, függ┗éﾐ┞áHrázolás, statisztikai eleﾏzésekぶ; 
ﾏeﾐﾐ┞iségekkel ┗aló ﾏű┗eletek 

Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: Erőforrások, terﾏelési kultúrák, 
körﾐ┞ezetátalakítás. A szikesedés és talajerózió, ﾏiﾐt törtéﾐeleﾏforﾏáló téﾐ┞ezők; ﾐö┗éﾐ┞i, állati és 
eﾏHeri élősködők deﾏográfiai hatásai 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Fajlista, korfa, sziﾏHiózis, predáIió, élősködés, aﾐtiHiózis, ┗erseﾐgés, 
antibiotikum, reziszteﾐIia, a körﾐ┞ezet eltartóképessége, di┗erzitás, 
bioﾏassza, táplálékpiraﾏis.  

 

 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


BIOLÓGIA 

6 

Tematikai egység A) ÁLLATOK VISELKEDÉSE Α óra 

Előzetes tudás Öröklött és taﾐult ﾏagatartásforﾏák, társas szükségletek, a kísérlete-

zés ﾏódszerei és Iélja. 

A tematikai egység 
fejlesztési Iéljai 

Az élő reﾐdszerek felépítéséHeﾐ és ﾏűködéséHeﾐ ﾏegfig┞elhető közös 
sajátosságok összegzése. A ┗iselkedés és a körﾐ┞ezet kapIsolatáﾐak 
ﾏegfogalﾏazása, és ezeﾐ keresztül az állati ┗iselkedés, mint alkalmaz-

kodási fol┞aﾏat Heﾏutatása. 
ProHléﾏák, jeleﾐségek,  

gyakorlati alkalmazások, isﾏeretek 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏazá-
sok: 

Hog┞aﾐ deríthető ki, hog┞ ﾏit érzékelﾐek az 
állatok, és eHHől ﾏi a foﾐtos száﾏukra? Van-e 

Iélja és fuﾐkIiója az állati ┗iselkedésekﾐek? 

Mi az állati tájékozódás alapja? Miről és ﾏiért 
„Heszélgetﾐek” az állatok? Megérthetjük-e 

„Heszédüket”? 

Ismeretek: 

Az iﾐger, kulIsiﾐger és a ﾏoti┗áIió. Az örök-

lött és taﾐult ﾏagatartásforﾏák és azok kom-

HiﾐáIiói. Jeleﾐtős kutatók ﾏódszerei, tapasz-

talatai és ﾏag┞arázatai.  
Az állati és az eﾏHeri tájékozódás és taﾐulás 
típusai. Meﾏória és a taﾐulás. 
Az állati és az eﾏHeri koﾏﾏuﾐikáIió jellem-

zői. 
A társas kapIsolatok típusai, szerepük a faj 
feﾐﾐﾏaradásáHaﾐ.  

Az öröklött és tanult magatartásforﾏák ﾏeg-

külöﾐHöztetése példák alapjáﾐ. 
KülöﾐHöző taﾐulási ﾏódszerek g┞űjtése, ösz-

szehasoﾐlítása külöﾐHöző szeﾏpoﾐtok alap-

jáﾐ ふpl. hatékoﾐ┞ságぶ. Az állati ┗iselkedés 
megfig┞elése, a tapasztalatok rögzítése és 
értelﾏezése, az eredﾏéﾐ┞ek Heﾏutatása. 
Szaporodási stratégiák, az állati ┗iselkedés és 
a körﾐ┞ezet összefüggéseiﾐek eleﾏzése. 
Az állati és eﾏHeri koﾏﾏuﾐikáIió forﾏáiﾐak 
össze┗etése ┗izsgált példákoﾐ keresztül.  

KapIsolódási poﾐtok: 
Testﾐe┗elés és sport: ﾏozgásforﾏák. 
Fizika: rezgések, hulláﾏok, frekvencia; hang, ultrahang. 

Mozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: a rekláﾏok hatása, szuperﾐorﾏális iﾐgerek. 
Etika: Isoportﾐorﾏák, öﾐisﾏeret, éﾐkép. 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: a Isoportos agresszió példái az eﾏHeriség törté-
ﾐelﾏéHeﾐ, a töﾏegek ﾏaﾐipulálásáﾐak eszközei. 
Mag┞ar ﾐ┞el┗ és irodaloﾏ: ┗erHális és ﾐoﾐ-┗erHális koﾏﾏuﾐikáIió 

KULCSFOGALMAK  

FOGALMAK 

Reflex, kulcsinger, ﾏoti┗áIió, adaptáIió, taﾐulás, koﾏﾏuﾐikáIió, 
agresszió, altruizﾏus, kulturális öröklődés.  
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Tematikai egység MÁSFÉLMILLIÓ LÉPÉS MAGYARORS)ÁGON ヵ óra  

Előzetes tudás Körﾐ┞ezet, szer┗eződési sziﾐtek, körﾐ┞ezetszeﾐﾐ┞ezés, életközösség.  

A teﾏatikai egység 
ﾐevelési-fejlesztési 

Iéljai 

A gloHális éghajlat-┗áltozások lehetséges okaiﾐak és kö┗etkezﾏéﾐ┞ei-

ﾐek eleﾏzése. Eg┞es körﾐ┞ezeti proHléﾏák ふfokozódó ü┗egházhatás, 
sa┗as eső, „ózoﾐ-l┞uk”ぶ kö┗etkezﾏéﾐ┞eiﾐek ﾏegisﾏeréséﾐ keresztül 
az eﾏHeri te┗ékeﾐ┞ség hatásáﾐak ┗izsgálata. A lokális és gloHális ﾏeg-

közelítési ﾏódok ﾏegisﾏerése és összekapIsolása, a körﾐ┞ezettuda-

tosság fejlesztése. 
ProHléﾏák, jeleﾐségek,  

gyakorlati alkalmazások, isﾏeretek 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati 

alkalﾏazások:  
Miért és hog┞aﾐ ┗áltoztak a Kárpát-medence 

jellegzetes életközösségei törtéﾐelﾏüﾐk so-

ráﾐ? 

Mil┞eﾐ forﾏáHaﾐ ﾐ┞újthat tartós ﾏegélhetést 
az ott élő közösségekﾐek? Mi jelleﾏzi a köz-

┗etleﾐ körﾐ┞ezeteﾏ élő┗ilágát?  
Ismeretek: 

Néháﾐ┞ jelleﾏző hazai társulás ふtáj, életkö-
zösségぶ és állapotuk. 
A Kárpát-ﾏedeﾐIe terﾏészeti képéﾐek, tájai-

ﾐak ﾐéháﾐ┞ foﾐtos átalakulása az eﾏHeri gaz-

dálkodás kö┗etkeztéHeﾐ. Tartósaﾐ feﾐﾐtart-

ható gazdálkodás és pusztító Hea┗atkozások 
hazai példái. 
A terﾏészet┗édeleﾏ hazai lehetőségei, a 
Hiodi┗erzitás feﾐﾐtartásáﾐak ﾏódjai. 

 

 

Terepen vagy épített körﾐ┞ezetHeﾐ ┗égzett 
ökológiai ┗izsgálat soráﾐ az életközösségek 
állapotáﾐak leírására szolgáló adatok g┞űjté-
se, rögzítése, a fajisﾏert Hő┗ítése. 
 

Eg┞ hel┞i körﾐ┞ezeti proHléﾏa felisﾏerése, 
taﾐulﾏáﾐ┞ozása és Heﾏutatása: okok feltárá-
sa, ﾏegoldási lehetőségek keresése. 
A lokális és gloHális ﾏegközelítési ﾏódok al-

kalﾏazása eg┞ hazai ökológiai reﾐdszer ta-

ﾐulﾏáﾐ┞ozása soráﾐ. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Földrajz: a Kárpát-ﾏedeﾐIe, hazáﾐk ﾐag┞tájai, erózió, huﾏusz. 
Kéﾏia: ﾏűtrág┞ák, ﾐö┗éﾐ┞┗édőszerek, ro┗arölőszerek. 
Mateﾏatika: grafikoﾐok, ﾏérés. 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: a Kárpát-medence törtéﾐeti ökológiája ふfokos gaz-

dálkodás, leIsapolás, ┗ízreﾐdezés, szikesek, erdőirtás és - telepítés, ﾐag┞üzeﾏi gazdálkodásぶ. 
Mag┞ar ﾐ┞el┗ és irodaloﾏ: terﾏészetleírások ふpl. Jókai Mór, Fekete Ist┗áﾐぶ. 

KULCSFOGALMAK  

FOGALMAK 

Biológiai sokféleség, terﾏészeti érték, terﾏészet┗édeleﾏ, 
feﾐﾐtartható fejlődés. 
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TOVÁBBHALADÁS  

FELTÉTELEI 

 

A fejlesztés várt 
eredﾏéﾐyei a  

9. évfolyam végéﾐ 

 

 

 A taﾐuló tudja haszﾐálﾐi a féﾐyﾏikroszkóp külöﾐHöző fajtáit, 
ahhoz előkészíteﾐi a vizsgálati aﾐyagokat.  

 Vizsgálataiﾐak eredﾏéﾐyeit rajzHaﾐ/féﾐyképekkel és írásban 

rögzítse.  
 Isﾏeri a vírusok, Haktériuﾏok Hiológiai egészségügyi jeleﾐtő-

ségét, az általuk okozott eﾏHeri Hetegségek ﾏegelőzéséﾐek 
lehetőségeit, a védekezés forﾏáit.  

 Ismeri a féregfertőzéseket és azok ﾏegelőzési feltételeit, a kul-

laﾐIsIsípés ﾏegelőzését, a Isípés esetleges következﾏéﾐyeit.  
 A Hiológiai szerveződési sziﾐtekﾐek ﾏegfelelő sorreﾐdHeﾐ ta-

ﾐult ﾐagyoHH élőléﾐyIsoportok ふﾏikroHa,ﾐövéﾐy,állat, goﾏHaぶ 
elhelyezése a törzsfáﾐ.  

 Ok-okozati összefüggések felisﾏerése az élőléﾐyek testfelépí-
tése, életﾏűködése, életﾏódja között.  

 Az életﾏód és a körﾐyezet kölIsöﾐhatásainak ismerete.  

 Az állatok külöﾐHöző ﾏagatartásforﾏáiﾐak ismerete, ill. felis-

ﾏerése példákHól.  
 

 

 

 ヴ taﾐóra szaHadoﾐ tervezhető a szaktaﾐár döﾐtése szeriﾐt! 
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10. ÉVFOLYAM 

 

   

 
 

A Hiológiataﾐulás ﾏásodik é┗éﾐek diszIipliﾐáris téﾏa-

körei a sejtHiológia, az eﾏHer szervezettaﾐa és életta-

na. A taﾐulók összekapIsolják a legalap┗etőHH sejtszin-

tű fol┞aﾏatokat ふfelépítés és leHoﾐtásぶ kéﾏiai isﾏere-

teikkel ふo┝idáIió, tápaﾐ┞agﾏolekula-típusokぶ.  
Az emberi szervezet anyagcsere-fol┞aﾏataiﾐak össze-

kapIsolásá┗al képet ﾐ┞erﾐek a testüﾐkHeﾐ zajló fol┞aﾏtokról, azok hel┞szíﾐeiről és az egész-

ségﾏegőrzés feladatairól. 
A hoﾏeosztázist feﾐﾐtartó ふszaHál┞ozóぶ fuﾐkIiók közül a horﾏoﾐális, az idegi és az iﾏﾏun-

reﾐdszer fő ﾏűködéseit összefüggéseikHeﾐ látják át, és összekapIsolják az általuk szaHál┞o-

zott, ┗ezérelt fol┞aﾏatokkal. 
 

Éves óraszáﾏ: ン6 

Heti óraszáﾏ: ヱ óra 

 

 ヴ taﾐóra szaHadoﾐ tervezhető a szaktaﾐár döﾐtése szeriﾐt! 

Tematikai egység A SEJT FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE ヵ óra 

Előzetes tudás 
A féﾐ┞ﾏikroszkóppal látható foﾐtosaHH sejtalkotók. Állati és ﾐö┗éﾐ┞i 
sejt ﾏegkülöﾐHöztetése. A szö┗et fogalﾏa, típusai.  

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

Reﾐdszerszeﾏlélet alkalﾏazása a Hiológiai szer┗eződési sziﾐtek ﾏegkü-
löﾐHöztetésekor, és eg┞ﾏással ┗aló összefüggéseikre. Reﾐdszer és kör-

ﾐ┞ezet összefüggéséﾐek tudatos alkalﾏazása a sejt felépítéséﾐek és 
ﾏűködéséﾐek ﾏag┞arázatáHaﾐ. Felépítés és ﾏűködés közötti összefüg-

gések ﾏegértése, a szerkezeti struktúra és a kéﾏiai felépítés összekap-

Isolása. Aﾐ┞ag, eﾐergia és iﾐforﾏáIió fogalﾏaiﾐak alkalﾏazása a sejt-

Heﾐ ┗égHeﾏeﾐő fol┞aﾏatok értelﾏezése soráﾐ. Állaﾐdóság, ┗áltozás és 
öﾐazoﾐosság értelﾏezése a sejtHeﾐ zajló Hiokéﾏiai folyamatok, vala-

ﾏiﾐt az öregedés ┗oﾐatkozásáHaﾐ. A ﾐorﾏális sejtﾏűködés és az eﾏHe-

ri egészség közti kapIsolat ﾏegfogalﾏazása. 
ProHléﾏák, jeleﾐségek,  

gyakorlati alkalﾏazások, ismeretek 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati 

alkalﾏazások: 

Miért ┗aﾐ töHHféle felépítésű és ﾏűködésű 
sejt is az élőléﾐ┞ekHeﾐ? Hog┞aﾐ ﾏeg┞ ┗égHe a 
sejtekHeﾐ az aﾐ┞agok átalakítása? Mil┞eﾐ 
hatások gátolhatják, ┗eszél┞eztethetik a sejtek 
aﾐ┞agIseréjét?  
Ismeretek: 

A ┗íz Hiológiai szeﾏpoﾐtHól foﾐtos jelleﾏzői. 
Az élő reﾐdszereket felépítő szer┗es aﾐ┞agok 
sajátos Hiológiai fuﾐkIiói. 
 

Fizikai-kéﾏiai fol┞aﾏatok Hiológiai 
szerepéﾐek, az élő állapot fizikai feltételeiﾐek, 
határaiﾐak eleﾏzése. 
Eﾐziﾏﾏűködés ┗izsgálata eg┞ el┗égzett 
kísérletHeﾐ, a fol┞aﾏat eleﾏzése.  
Az élő reﾐdszerek eﾐergiaszükségletéﾐek 
ﾏegértése, a sejtsziﾐtű eﾐergiaátalakító 
fol┞aﾏatok léﾐ┞egi isﾏerete, kapIsolatuk 
Helátása. 
Struktúra és fuﾐkIió összekapIsolása a 
sejtsziﾐtű fol┞aﾏatok eleﾏzése soráﾐ. 
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Az eﾐziﾏﾏűködés léﾐ┞ege. A sejtkárosító 
hatások főHH típusai, ふﾐehézféﾏek, ﾏérgek, 
ﾏaró aﾐ┞agok, sugárzások, hőhatásぶ. 
A Hiológiai fol┞aﾏatok eﾐergetikai 
összefüggései; a leHoﾐtó és a felépítő 
aﾐ┞agIsere jelleﾏzői, hel┞ük a sejteﾐ Helül. 
A kéﾏiai koﾏﾏuﾐikáIió lehetősége.  

A szaHál┞ozott sejtﾏűködés ﾐéháﾐ┞ 
fuﾐkIiójáﾐak értelﾏezése a soksejtű 
szer┗ezeteﾐ Helül. A sejtek közötti aﾐ┞ag- és 
iﾐforﾏáIióforgaloﾏ jeleﾐtőségéﾐek Helátása, 
példákoﾐ keresztül.  

KapIsolódási poﾐtok: 
Fizika: diffúzió, ozﾏózis; hő, hőﾏérséklet; elektroﾏágﾐeses hulláﾏok, hulláﾏhossz; eﾐergia 
fogalma, ﾏértékeg┞sége, forﾏái és átalakíthatósága, poteﾐIiál, feszültség. 
Kéﾏia: foﾐtosaHH féﾏes és ﾐeﾏ féﾏes eleﾏek; szer┗es ┗eg┞ületek sajátosságai, Isoportjai; 
kéﾏhatás, pH; ioﾐ; oldódás, oldatok koﾐIeﾐtráIiója, kéﾏiai kötés, katalízis, katalizátor. 
Matematika: a ﾏeﾐﾐ┞iségi jelleﾏzők kifejezése száﾏokkal; a száﾏok értelﾏezése a ┗alóság 
ﾏeﾐﾐ┞iségei┗el, ﾐag┞ságreﾐdek; hossz-, terület-, felszíﾐ-, térfogatszáﾏítás; halmazok 

haszﾐálata, osztál┞okHa sorolás, reﾐdezés. 
 Iﾐforﾏatika: az iﾐforﾏáIió fogalﾏa, eg┞sége 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Eﾐziﾏ, kiIsapódás ふkoaguláIióぶ, aﾐ┞agIsere ふleHoﾐtó és felépítő), 

autotróf, heterotróf, sejtlégzés, erjedés, fotosziﾐtézis, sejtalkotó. 
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Teﾏatikai egység A TÁPLÁLKO)ÁS ン óra 

Előzetes tudás 

A tápaﾐ┞ag fogalﾏa, típusai, a szer┗ezetHeﾐ Hetöltött szerepük.  
A tápIsatorﾐa fő szakaszai, ﾏűködése. A táplálkozás alap┗ető ﾏiﾐőségi 
és ﾏeﾐﾐ┞iségi szeﾏpoﾐtjai. Norﾏál testsúl┞, testsúl┞proHléﾏák okai és 
kö┗etkezﾏéﾐ┞ei.  

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

A táplálkozás eﾐergia┗iszoﾐ┞ai┗al kapcsolatos ﾏeﾐﾐ┞iségi szeﾏlélet 
erősítése. Az egészséges táplálkozást szolgáló szokások, értékreﾐdek, 
g┞akorlati készségek erősítése, a koIkázati téﾐ┞ezők Isökkeﾐtése iráﾐti 
igéﾐ┞ felkeltése, az öﾐﾏaguﾐk iráﾐti felelősség érzéséﾐek erősítése. A 
foﾐtosaHH eﾏésztőszer┗i és aﾐ┞agIsere Hetegségekkel kapIsolatos 
isﾏeretekre épülő, egészségﾏegőrzésre iráﾐ┞uló attitűdök, élet┗iteli 
képességek fejlesztése.  

ProHléﾏák, jeleﾐségek,  
gyakorlati alkalﾏazások, isﾏeretek 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati 

alkalﾏazások: 

Miért ┗aﾐ szükségüﾐk a külöﾐféle 
tápaﾐ┞agokra? Hog┞aﾐ függeﾐek össze a 
sejtekHeﾐ zajló fol┞aﾏatok a 
táplálkozásuﾐkkal? Mi törtéﾐik az 
elfog┞asztott ételekkel a tápIsatorﾐáHaﾐ? 
Ho┗á kerülﾐek a HélreﾐdszerHől fel┗ett 
tápaﾐ┞agok, ﾏi törtéﾐik ┗elük a 
szervezetben? 

 

Hog┞aﾐ függ össze a ﾐorﾏál testsúl┞ 
ﾏegőrzése a hel┞es táplálkozással? Mil┞eﾐ 
okai és kö┗etkezﾏéﾐ┞ei lehetﾐek a túlsúl┞ﾐak, 
illet┗e az alultápláltságﾐak? 

Mel┞ek a táplálkozással összefüggő g┞akoriHH 
ﾏegHetegedések, ﾏit tehetüﾐk a 

ﾏegelőzésük érdekéHeﾐ? 

Ismeretek: 

Tápaﾐ┞agok eﾐergiatartalﾏa, kéﾏiai 
összetétele. A tápIsatorﾐa szakaszai és 
ﾏűködésük. A foﾐtosaHH eﾏésztőﾐed┗ek, 
hatásuk. A ﾏáj szerepe. 
A ﾐorﾏál testsúl┞. A túlsúl┞ és elhízás 
kö┗etkezﾏéﾐ┞ei. A kieg┞eﾐsúl┞ozott, 
┗áltozatos étreﾐd jeleﾐtősége. 
Hiáﾐ┞Hetegségek lehetséges okai, tüﾐetei. 
 Az élelﾏiszer-higiéﾐia jeleﾐtősége. A tartós 
stressz hatása az eﾏésztőreﾐdszerre.  
A szájhigiéﾐé, a reﾐdszeres fogápolás. 

A táplálkozás szervezet- és sejtsziﾐtű 
fol┞aﾏataiﾐak összefüggésHe hozása. A ﾐ┞ílt 
reﾐdszer ﾏűködéséﾐek értelﾏezése az 
aﾐ┞agIsere példájáﾐ. 
A tápIsatorﾐa-szakaszok felépítéséﾐek, a 
Heﾐﾐük ┗égHeﾏeﾐő élettaﾐi fol┞aﾏatok 
értelﾏezése. Eg┞ szer┗ töHH fuﾐkIiójáﾐak 
értelﾏezése a ﾏáj példájáﾐ. 
Az eﾏésztési és a sejtsziﾐtű leHoﾐtási 
fol┞aﾏatok közötti összefüggés felisﾏerése. 
 

A ﾐorﾏál testsúl┞ ﾏegőrzése jeleﾐtőségéﾐek 
Helátása 

Életﾏódhoz igazodó étreﾐd ter┗ezése. Vita a 
külöﾐHöző táplálkozási szokások, di┗atok ふpl. 
┗egetariaﾐizﾏusぶ előﾐ┞eiről és ┗eszél┞eiről.  
 

Az eﾏésztőszer┗i fertőzések tüﾐeteiﾐek, 
┗alaﾏiﾐt a ﾏegelőzés, a g┞óg┞ulás és a 
fertőzés terjedésé┗el kapIsolatos teeﾐdők 
összeg┞űjtése.  
 

Liszt- és tejIukor-érzékeﾐ┞ Heteg diétás ét-

reﾐdjéﾐek összeállítása. A diétahiHa ┗eszél┞e-

iﾐek Heﾏutatása. 
Az epe hatásáﾐak ﾏodellezése.   
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KapIsolódási poﾐtok: 
Matematika: Halmazok haszﾐálata; tulajdoﾐságok kieﾏelése, aﾐalizálása. Sziﾏﾏetria; forﾏa, 
aráﾐ┞ok összehasoﾐlítása, osztál┞okHa sorolása, reﾐdezése külöﾐféle tulajdoﾐságok szeriﾐt. 
Vizuális kultúra: forﾏák aráﾐ┞┗iszoﾐ┞ai; ┗izuális rekláﾏok. 
Földrajz: koﾐtiﾐeﾐsek földrajza, ﾐépek, ﾐépIsoportok. 
Fizika: sűrűség, szilárdság, rugalﾏasság; erő, munka, eﾐergia; eg┞szerű gépek. 
Kéﾏia: a ┗íz; kalIiuﾏ és ┗eg┞ületei; fehérjék; kolloid állapot. 
Aminosavak. fehérjék szerkezete; katalizátor. ReakIióhő; lipidek, szteroidok, koleszteriﾐ; 
glükóz, keﾏéﾐ┞ítő, Iellulóz; ┗as és ┗eg┞ületei, koﾏple┝ ┗eg┞ületek; kéﾏhatás, pH; oldószer, 
oldat; ioﾐ┗eg┞ületek; kolloid reﾐdszerek, koaguláIió; oldatok koﾐIeﾐtráIiója; ozﾏózis 

Mozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: eﾏHeráHrázolás a képzőﾏű┗észetHeﾐ, filﾏHeﾐ és 
irodalomban; a divat. 

Testne┗elés és sport: ﾏozgáskultúra, pre┗eﾐIió, élet┗ezetés, egészségfejlesztés; 
a hel┞es testtartás; geriﾐI┗édeleﾏ; a fittség jelleﾏzői. 
 Mag┞ar ﾐ┞el┗ és irodaloﾏ: testHeszéd, arIjáték. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Tápaﾐ┞ag, étel, élelﾏiszer ふﾏiﾐőségぶ, étreﾐd, tápaﾐyag-

energiatartalom, ﾏeﾐﾐ┞iségi és ﾏiﾐőségi éhezés, alapaﾐ┞agIsere, 
túlsúl┞, tápIsatorﾐa, eﾏésztőﾐed┗, eﾏésztés, felszí┗ódás, higiéﾐé 
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Tematikai egység A LÉG)ÉS ヲ óra 

Előzetes tudás 

A légutak és a tüdő felépítése, ﾏűködése és fuﾐkIiói. A sejtlégzés.  
A légzőreﾐdszert ┗eszél┞eztető körﾐ┞ezeti ártalﾏak és káros 
szeﾐ┗edél┞ek. 

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

A felépítés és a ﾏűködés közötti kapIsolat értelﾏezése a légIsere és az 
öﾐtisztulási képesség ﾏag┞arázatáHaﾐ, ┗alaﾏiﾐt a tüdő léghól┞agjaiﾐak 
felépítése és a külső gázIserefol┞aﾏat közötti összefüggés 
felisﾏeréséHeﾐ.  
Az egészséges körﾐ┞ezettel, élet┗itellel kapIsolatos g┞akorlati készségek, 
a foﾐtosaHH légzőszer┗i Hetegségekkel összefüggő isﾏeretekeﾐ alapuló, 
egészségﾏegőrzésre iráﾐ┞uló attitűdök forﾏálása.  

ProHléﾏák, jeleﾐségek,  
gyakorlati alkalﾏazások, isﾏeretek 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏazások: 

Mi a légzés élettaﾐi szerepe, hog┞aﾐ függ össze a 
légzés a sejtjeiﾐkHeﾐ zajló fol┞aﾏatokkal? Hogyan 

ﾏeg┞ ┗égbe a ki- és Helégzés fol┞aﾏata? Hog┞aﾐ 
szaHál┞ozza a szer┗ezet a légzés teljesítﾏéﾐ┞ét? 

Mi az összefüggés a légzés és a haﾐgképzés 
között? 

Mel┞ek a legg┞akoriHH légszeﾐﾐ┞ező aﾐ┞agok és 
légzőszer┗i ﾏegHetegedések, ﾏit tehetüﾐk a 
ﾏegelőzés érdekéHeﾐ? 

Ismeretek: 

Az o┝igéﾐfel┗étel és a széﾐ-dio┝id leadás 
összefüggése a sejtlégzéssel.  
A felső- és alsó légutak felépítése. A gége 
felépítése, fuﾐkIiói, a haﾐgadás és haﾐgképzés 
Hiológiai téﾐ┞ezői. A ki- és Helégzés fol┞aﾏata. A 

heﾏogloHiﾐ szerepe, jeleﾐtősége.  
Mérgező ┗eg┞ületek, allergéﾐek, szálló por, füst 
ふdoháﾐ┞zásぶ koIkázatai. Néháﾐ┞ g┞akori 
légzőszer┗i ﾏegHetegedés jellegzetes kórképe, a 
ﾏegelőzés és a g┞óg┞ítás lehetőségei.  

 

 

A légzés szer┗ezet- és sejtsziﾐtű fol┞aﾏataiﾐak 
összefüggésHe hozása.  
A légutak és a tüdő felépítéséﾐek, a Heﾐﾐük 
┗égHeﾏeﾐő élettaﾐi fol┞aﾏatok eleﾏzése 
ふáHrázolás, áHraeleﾏzésぶ. 
A légIsere HioﾏeIhaﾐikai értelﾏezése eg┞ 
készített ﾏodell alapjáﾐ. 
 

LégzésfuﾐkIiós ┗izsgálat értelﾏezése 

 

A gázIsere, a légzési gázok szállításáﾐak, a szer┗ek 
o┝igéﾐellátásáﾐak a fizikai- kéﾏiai 
összefüggéseket fig┞eleﾏHe ┗e┗ő ﾏag┞arázata. A 

gégeﾏűködést Heﾏutató filﾏ, ┗ag┞ áHra 
eleﾏzése, a ﾏűködés összekapIsolása a fizikai 
ismeretekkel.  

Kísérlet soráﾐ ┗izsgált, ┗ag┞ iﾐterﾐetről g┞űjtött 
légszeﾐﾐ┞ezési adatok értelﾏezése.  
A doháﾐ┞zás koIkázataiﾐak eleﾏzése. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Fizika: diffúzió; töﾏeg, súl┞; eﾐergia, ﾏuﾐka; gázok ﾐ┞oﾏása, áraﾏlások; sűrűség; ﾐ┞oﾏás; 
diffúzió, ozﾏózis; elektroﾏos áraﾏ. 
Testﾐe┗elés és sport: élet┗ezetés, egészségfejlesztés. 
Földrajz: a Föld légköre; alapgázok és szeﾐﾐ┞ezők. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

LégIsere, légutak, léghól┞ag, légzési perItérfogat, heﾏogloHiﾐ, gége, 

hangszalag, allergia, asztma. 
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Tematikai egység NEDVKERINGÉS ÉS KIVÁLAS)TÁS ヴ óra 

Előzetes tudás 

A ┗ér összetétele, sejtes alkotói, Hiológiai szerepe. A keriﾐgési 
reﾐdszer felépítése. Véráraﾏlás, a ┗érkörök. A szí┗ üregei, 
szí┗Hilleﾐt┞űk, szí┗ritﾏus, pulzus. 

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

Reﾐdszerszeﾏlélet fejlesztése a Helső körﾐ┞ezet és a ﾐed┗keriﾐgés 
Hiológiai fol┞aﾏatáHaﾐ, a külöﾐHöző aﾐ┞agforgalﾏi fol┞aﾏatok 
eg┞ﾏással ┗aló kapIsolatáHaﾐ.  
A szí┗- és érreﾐdszeri Hetegségek koIkázataiﾐak felisﾏerése, a 
ﾏegelőzést lehető┗é té┗ő életﾏód-eleﾏek iráﾐti igéﾐ┞ felkeltése, 
erősítése, pozití┗ attitűdök kialakítása. Elsősegél┞ﾐ┞újtás és 
újraélesztésHeﾐ alapsziﾐtű g┞akorlottság elérése.  

ProHléﾏák, jeleﾐségek,  
gyakorlati alkalﾏazások, ismeretek 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏazások: 

Miért és hog┞aﾐ keriﾐgeﾐek testfol┞adékaiﾐk? 

Mil┞eﾐ fol┞adékterek fordulﾐak elő a szer┗ezetüﾐkHeﾐ? 
Mi a kapIsolatuk? MiHől áll, hog┞aﾐ keletkezik, hog┞aﾐ 
al┗ad ﾏeg a ┗ér? 

Hogyan biztosítja a szí┗ a ┗érkeriﾐgés iráﾐ┞át és ┗áltozó 
teljesítﾏéﾐ┞ét? Mi az erek feladata? Hol és hog┞aﾐ 
tapiﾐtható a pulzus, ﾏérhető a ┗érﾐ┞oﾏás? 

Miért ┗áltozó a ┗izelet ﾏeﾐﾐ┞isége és összetétele? 
Hog┞aﾐ függ ez össze a Helső körﾐ┞ezetüﾐk 
┗iszoﾐ┞lagos állaﾐdóságá┗al? 

Mel┞ek a szí┗ és érreﾐdszeri ﾏegHetegedések koIkázati 
téﾐ┞ezői, g┞akoriHH típusai? Mit tehetüﾐk a 
ﾏegelőzésük érdekéHeﾐ? 
Mil┞eﾐ elsősegél┞ﾐ┞újtás alkalﾏazaﾐdó ┗érzések, 

szí┗ﾏűködési za┗arok ┗ag┞ keriﾐgésleállás 
esetéﾐ? 

Ismeretek: 
A ┗ér oldott és sejtes eleﾏei. A ┗ér és a szö┗etközti 
ﾐed┗, ill. a ﾐ┞irok keletkezése, összetétele, fuﾐkIiói. 
A ┗éral┗adás élettaﾐi jeleﾐtősége, a fol┞aﾏat téﾐ┞ezői. 
A ┗érrög képződés koIkázati téﾐ┞ezői és 
kö┗etkezﾏéﾐ┞ei. 
A szí┗ fölépítése és ﾏűködése, a szí┗ritﾏus és 
perItérfogat összefüggése. Értípusok, felépítésük, 
fuﾐkIiójuk.  
A ┗érﾐ┞oﾏás fogalﾏa, ﾏérése, ﾐorﾏál értékei. 
A hoﾏeosztázis értelﾏezése a fol┞adékterek 
összetételéﾐek példájáﾐ. A ┗ese szer┗i felépítése,  
A ┗íz┗isszaszí┗ás ﾏértékéﾐek szaHál┞ozása.  
A leggyakoribb szí┗- és érreﾐdszeri Hetegségek tüﾐetei, 
kialakulásáﾐak okai. KoIkázatot jeleﾐtő élettaﾐi 
jelleﾏzők.  
Vérzéstípusok és ellátásuk. A fertőtleﾐítés foﾐtossága. 
A szí┗iﾐfarktus előjelei, teeﾐdők a felisﾏerés esetéﾐ. 
Újraélesztés.  

 

 

A ﾐed┗keriﾐgés rendszerszemléletű értelﾏezése, a 
testfol┞adékok ﾏegkülöﾐHöztetése és összefüggésük 
felisﾏerése. 
A ┗ér┗étel, a laHoratóriuﾏi ┗izsgálat jeleﾐtőségéﾐek 
Helátása, a foﾐtosaHH adatok értelﾏezése. 
 

Állaﾐdóság és ┗áltozás szeﾏpoﾐtjaiﾐak alkalﾏazása a 
fol┞aﾏat értelﾏezéséHeﾐ. A ┗éral┗adás fol┞aﾏatáﾐak 
ﾏegértése, jeleﾐtőségéﾐek felisﾏerése, a troﾏHózisos 
Hetegségekkel ┗aló összefüggésHe hozása. 
 

Az érreﾐdszer és a szí┗ felépítése, ┗alaﾏiﾐt a Heﾐﾐük 
┗égHeﾏeﾐő élettaﾐi fol┞aﾏatok összekapIsolásáﾐ 
alapuló fol┞aﾏateleﾏzés ふáHrázolás, áHraeleﾏzésぶ. 
Körfol┞aﾏat értelﾏezése a szí┗Iiklus példájáﾐ. 
 

Vérﾐ┞oﾏásﾏérés osztál┞társakoﾐ; statisztikai átlag 
száﾏolása és áHrázolása. 
 

A ┗ese felépítése és a Heﾐﾐe ┗égHeﾏeﾐő élettaﾐi 
fol┞aﾏatok összefüggésHe hozásáﾐ alapuló 
fol┞aﾏateleﾏzés ふáHrázolás, áHraeleﾏzésぶ. 
 

A szí┗- és érreﾐdszeri Hetegségekkel összefüggő 
isﾏeretek alapjáﾐ kö┗etkeztetések le┗oﾐása az 
egészségﾏegőrzésre iráﾐ┞uló élet┗itelt illetőeﾐ.  
 

Elsősegél┞-ﾐ┞újtási teeﾐdők g┞akorlása a ┗izsgált 
sérülések és rosszullétek esetéHeﾐ 

ふpl. újraélesztésぶ. 
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KapIsolódási poﾐtok: 
Fizika: diffúzió; töﾏeg, súl┞; eﾐergia, ﾏuﾐka; gázok ﾐ┞oﾏása, áraﾏlások; sűrűség; ﾐ┞oﾏás; 
diffúzió, ozﾏózis; elektroﾏos áraﾏ. 
Kéﾏia: lipidek, szteroidok; peptidek; glükóz, glikogéﾐ; jód, koﾏple┝ ┗eg┞ületek; kalIiuﾏ és 
vegyületei; a ﾏolekulák szerkezete, ioﾐok. 
HeﾏogloHiﾐ, teﾐgerek és édes┗izek sókoﾐIeﾐtráIiója.  
Testﾐe┗elés és sport: pre┗eﾐIió, egészség┗édeleﾏ, teljesítﾏéﾐ┞fokozó szerek ┗eszél┞ei; 
motoros képességek, rela┝áIió. 
Testﾐe┗elés és sport: élet┗ezetés, egészségfejlesztés. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Fol┞adéktér, ┗ér, ﾐ┞irok, ┗éral┗adás, troﾏHózis, artéria, ┗éﾐa, 
kapilláris, ┗érkör, kaﾏra, pit┗ar, szí┗Hilleﾐt┞ű, szí┗Iiklus, perItérfogat, 
┗érﾐ┞oﾏás, hoﾏeosztázis, újraélesztés.  
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Teﾏatikai egység MO)GÁS ÉS TESTALKAT.  A BŐR  ヵ óra 

Előzetes tudás 

A csont szö┗eti szerkezete, Isoﾐtok kapIsolódási ﾏódjai. Az eﾏHeri 
Isoﾐt┗áz fő eleﾏei. A ﾏozgás és az egészség közötti alap┗ető 
összefüggések. A ﾏozgásszegéﾐ┞ életﾏód egészségkárosító hatása.  
A háﾏszö┗et alap┗ető jelleﾏzői, csoportjai. A Hőr felépítése, főHH 
fuﾐkIiói. G┞akoriHH Hőrsérülések és ellátásuk. Higiéﾐiai alapisﾏeretek, a 
Hőrápolás szeﾏpoﾐtjai és ﾏódjai. 

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

A felépítés és a ﾏűködés kapIsolatáﾐak külöﾐHöző ﾏegjeleﾐése az 
eﾏHeri ﾏozgás szer┗reﾐdszeréHeﾐ.  
A reﾐdszeres testﾏozgás élettaﾐi hatásáﾐak isﾏeretéﾐ alapuló tudatos 
életﾏódra ┗aló törek┗és alakítása.  

A testképeﾐ alapuló öﾐelfogadás erősítése. 
A Hőr felépítése és ﾏűködése közötti összefüggések alkalﾏazása 
ﾏag┞arázatokHaﾐ. A szeﾏél┞i higiéﾐé Hiztosításá┗al, a Hőr ápolásá┗al és 
egészségﾏegőrzésé┗el kapIsolatos élet┗iteli és g┞akorlati készségek 
fejlesztése. 

ProHléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati 

alkalﾏazások, isﾏeretek 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati 
alkalﾏazások: 

Hog┞aﾐ kapIsolódﾐak eg┞séges reﾐdszerré a 
Isoﾐtjaiﾐk? Mil┞eﾐ a Isoﾐt összetétele, 
szö┗eti és szerkezeti felépítése? Milyen 

ﾏeIhaﾐikai el┗ek alapjáﾐ írható le az 
izoﾏﾏozgás?  
Mil┞eﾐ ﾏozgásszer┗i sérülések fordulhatﾐak 
elő? Hog┞aﾐ előzhetők ﾏeg és ﾏil┞eﾐ 
elsősegél┞ alkalﾏazható? Mil┞eﾐ életﾏóddal 
őrizhető ﾏeg a ﾏozgásképesség? Hog┞aﾐ 
előzhetők ﾏeg a ﾏozgásszer┗i 
ﾏegHetegedések? Mil┞eﾐ kép él Heﾐﾐüﾐk a 
testüﾐkről? Hog┞aﾐ ┗áltozott a szépségideál a 
ﾏúltHaﾐ, és ﾏi határozza ﾏeg a jeleﾐHeﾐ? 
Hog┞aﾐ ﾏódosítható a test ﾏegjeleﾐése, 
forﾏája? 

Mil┞eﾐ feladatokat lát el a Hőrüﾐk? Hog┞aﾐ 
épül föl? Mit jelez a Hőr testüﾐk állapotáHól? 

Mi alakítja ki a Hőr alapszíﾐét? Mil┞eﾐ Hőrszíﾐ 
┗áltozatok jelleﾏzőek az eﾏHeri fajra? 
Hog┞aﾐ ápolhatjuk a Hőrüﾐket? Mel┞ek a Hőr 
g┞akoriHH ﾏegHetegedései, ﾏel┞ek ezek 
koIkázati téﾐ┞ezői, ﾏit tehetüﾐk a ﾏegelőzés 
érdekéHeﾐ?  
Ismeretek: 

A kéz és a kopoﾐ┞a jellegzetességei. A ﾏozgás 

 

 

A Isoﾐtok ﾏeIhaﾐikai szerkezete, kéﾏiai 
összetétele és Hiológiai fuﾐkIiója közötti 
összefüggésekkel kapIsolatos kísérletek 
el┗égzése. 
Példák a külöﾐHöző IsoﾐtkapIsolatokra. 
A Isoﾐtok eg┞ﾏással és az izﾏokkal ┗aló 
kapIsolódási ﾏódjaiﾐak összefüggésHe 
hozása a ﾏozgásképességgel. 
Az izoﾏzat hierarIhikus felépítéséﾐek 

Helátása, a reﾐdszerszerűség felisﾏerése. 
A ﾏeIhaﾐikai el┗ek, HioﾏeIhaﾐikai és 
Hiokéﾏiai szeﾏlélet alkalﾏazása. 
 

Elsősegél┞ﾐ┞újtás külöﾐHöző típusú 
ﾏozgásszer┗i sérülések esetéﾐ. 
A ﾏozgásszegéﾐ┞ életﾏód egészségkárosító 
hatásaiﾐak felisﾏeréséﾐ alapuló, rendszeres, 

életﾏódszerű testﾏozgás. Az öﾐ┗izsgálatok és 
reﾐdszeres szűrő┗izsgálatok foﾐtosságáﾐak 
Helátása. 
Az edzettség, fittség állapotáﾐak Hiológiai 
leírása, ┗izsgálata eg┞szerű ﾏérésekkel, ezek 
értékelése. 
Csoﾐtok fizikai szerkezetéﾐek és kéﾏiai 
összetételéﾐek ┗izsgálata. 
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szerepe az eﾏHeri koﾏﾏuﾐikáIióHan. A csont 

szilárdsága és rugalﾏassága, a kéﾏiai 
összetétel és a szö┗eti-, szer┗i felépítés főHH 
jelleﾏzői. A ┗égtagok és függesztő eleﾏeik, a 
geriﾐIoszlop és a Hordák, a kopoﾐ┞a 
fontosabb csontjai. A hajlító és feszítő izﾏok 
ﾏűködése ﾐéháﾐ┞ példáﾐ, az izﾏok 

Isoﾐtokhoz tapadásáﾐak ﾏódja. Sérülések 
típusai ふráﾐdulás, fiIaﾏ, húzódás, szakadás, 
törésぶ. Alap┗ető elsősegél┞-ﾐ┞újtási 
ismeretek. A beﾏelegítés, erősítés, ﾐ┞újtás 
Hiológia alapjai, foﾐtossága. Az edzés és a 
fizikai teljesítﾏéﾐ┞ összefüggése. A 
sportágakkal járó terhelés hatása a ﾏozgás 
szer┗reﾐdszerére. Testkép és lelki eg┞eﾐsúl┞ 
összefüggése. A plasztikai seHészet hatásai, 
ﾏellékhatásai és ┗eszél┞eik. A Hőr fuﾐkIiói, 
rétegei, szö┗eti felépítésük. Az erek, a 
zsírszö┗et és a ﾏirig┞ek szerepe a 
hőszaHál┞ozásHaﾐ. Bőrflóra, pattaﾐás, 
ﾏitesszer, háﾏlás. Bőrpigﾏeﾐt, ﾏelaﾐiﾐ. 
A ﾐapozás hatása, ┗eszél┞ei. A Hőr higiéﾐéje. 
A ﾐapsugárzás ふUVぶ károsító hatása, a Hőrrák 
felisﾏerhetősége, ┗eszél┞essége.  

Ér┗elés a táplálékkiegészítők, 
teljesítﾏéﾐ┞ﾐö┗elők haszﾐálatá┗al 
kapIsolatHaﾐ ふelőﾐ┞ök, hátráﾐ┞ok, ┗eszél┞ekぶ. 
Ér┗ek g┞űjtése a testképre ható di┗atok 
┗eszél┞eiről. 

A Hőr fuﾐkIióiﾐak és felépítéséﾐek kapIsolata 
a szer┗ezetsziﾐtű ﾏűködésekkel – 

hőszaHál┞ozás eleﾏzése. 
Az eﾏHeri faj Hőrszíﾐskálájáﾐak a Hiológiai 
sokféleség részekéﾐt ┗aló értelﾏezése. 
Képek g┞űjtése a külöﾐHöző 
HőrHetegségekről, tüﾐetek felisﾏerése. Ér┗ek 
g┞űjtése a szűrő┗izsgálatok, illet┗e az 
öﾐ┗izsgálat foﾐtosságáról. 
Kozﾏetikuﾏok összetételéﾐek ┗izsgálata és 
kapIsolatHa hozása a Hőr felépítésé┗el és 
ﾏűködésé┗el 

KapIsolódási poﾐtok: 
 Testﾐe┗elés és sport: ﾏozgásforﾏák 

Fizika: sűrűség, szilárdság, rugalﾏasság; erő, munka, eﾐergia; eg┞szerű gépek. 
Kéﾏia: a ┗íz; kalIiuﾏ és ┗eg┞ületei; fehérjék; kolloid állapot. 
Mozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: eﾏHeráHrázolás a képzőﾏű┗észetHeﾐ, filﾏHeﾐ és 
irodalomban; a divat. 

Testﾐe┗elés és sport: ﾏozgáskultúra, pre┗eﾐIió, élet┗ezetés, egészségfejlesztés; 
a hel┞es testtartás; geriﾐI┗édeleﾏ; a fittség jelleﾏzői. 

 Mag┞ar ﾐ┞el┗ és irodaloﾏ: testHeszéd, arIjáték. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Ízület, függesztő ö┗, Isoﾐtsűrűség, ┗ázizoﾏ, íﾐ, szalag, Heﾏelegítés, 
ﾐ┞újtás. 
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Tematikai egység AZ IMMUNRENDSZER ヴ óra 

Előzetes tudás 

A ┗ér összetétele, az eg┞es alkotók szerepe. Belső körﾐ┞ezet fogalﾏa. Baktériuﾏ, ┗írus 
fogalﾏa, ﾏegkülöﾐHöztetése. Fertőzés, jár┗áﾐ┞ fogalﾏa. AﾐtiHiotikuﾏok hatása, 
jeleﾐtősége. Horﾏoﾐ fogalﾏa, a horﾏoﾐális szaHál┞ozás el┗i alapjai ふa ┗érIukorsziﾐt 
szaHál┞ozásaぶ. 

A tematikai egység 
fejlesztési Iéljai 

Reﾐdszerszeﾏlélet alkalﾏazása az iﾏﾏuﾐreﾐdszer és a szervezet egészéﾐek 
┗iszoﾐ┞ára, ┗alaﾏiﾐt az iﾏﾏuﾐreﾐdszer koﾏple┝itásáﾐak Helátására. Az oksági 
goﾐdolkodás fejlesztése az iﾏﾏuﾐreﾐdszer ﾏűködését feltáró kísérletek értelﾏezése 
soráﾐ. Az isﾏeretekeﾐ alapuló döﾐtéshozatali és Iselek┗ési képesség fejlesztése.  

ProHléﾏák, jeleﾐségek,  
gyakorlati alkalﾏazások, isﾏeretek 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏazások: 
Miért ┗aﾐ szükségüﾐk Hiológiai „öﾐ┗édeleﾏre”?  
Mit jeleﾐt az öﾐazoﾐosság, és ﾏi ┗eszél┞ezteti eﾐﾐek 
ﾏegőrzését? Hog┞aﾐ g┞őzi le szer┗ezetüﾐk a 
fertőzéseket? Miért kö┗etkezhet He az átültetett 
szer┗ek kilökődése? Mi a ﾏag┞arázata a ┗édőoltások 
hatékoﾐ┞ságáﾐak? Mil┞eﾐ Hetegségeket sikerült 
leküzdeﾐi, ┗ag┞ ┗isszaszorítaﾐi ezeﾐ a ﾏódoﾐ? Mi 

g┞eﾐgíti, és ﾏi erősíti iﾏﾏuﾐreﾐdszerüﾐket?  
Mil┞eﾐ kö┗etkezﾏéﾐ┞e lehet a ﾏegg┞eﾐgült 
iﾏﾏuﾐ┗édeleﾏﾐek? 

Ismeretek: 
Kórokozó, fertőző és ﾏegHetegítő képesség, hel┞i és 
┗ilágjár┗áﾐ┞. A kórokozók által okozott lehetséges 

hatások. A ┗eleszületett és a szerzett iﾏﾏuﾐitás. A 
ﾐ┞iroksejtek típusai és fuﾐkIiói. VérIsoportok, 
┗érátöﾏlesztés, Rh összeférhetetleﾐség. A kórokozók 
hatása és a ┗édekezés lehetősége ふSeﾏﾏel┘eis, 
Pasteurぶ. Passzí┗ és aktí┗ iﾏﾏuﾐizálás. G┞akoriHH 
┗édőoltások, az iﾏﾏuﾐizálás közegészségüg┞i szerepe. 
Az iﾏﾏuﾐreﾐdszer és a lelki állapot közötti 
összefüggés. A tartós, ﾐeﾏ koﾐtrollált stressz hatása az 
iﾏﾏuﾐreﾐdszerre. Az iﾏﾏuﾐreﾐdszer rossziﾐdulatú 
ﾏegHetegedése. Az allergia és az asztﾏa iﾏﾏuﾐológiai 
háttere.  

 

 

Az immunrendszer ﾏűködését feltáró kísérletek és az 
arra adott ﾏag┞arázatok értelﾏezése. 
Alap┗ető közegészségüg┞i és jár┗áﾐ┞taﾐi isﾏeretek 
alapjáﾐ ┗alós hel┞zetek eleﾏzése, Iselek┗ési 
lehetőségek ﾏérlegelése. 
Az iﾐforﾏáIió értelﾏezése a saját-idegen felisﾏerési 
ﾏeIhaﾐizﾏusokHaﾐ. A ┗eleszületett, terﾏészetes 
┗édekezőképesség, ┗alaﾏiﾐt a szerzett, speIifikus 
iﾏﾏuﾐitás ﾏegkülöﾐHöztetése. 
A ┗édőoltások iﾐdokoltságáﾐak értelﾏezése. 
A testi és lelki egészség közötti összefüggés Helátása, 
Hiológiai ﾏag┞arázata. A tartós stressz kezelésé┗el 
összefüggő, egészségﾏegőrzést szolgáló élet┗iteli és 
g┞akorlati lehetőségek ﾏegisﾏerése, össze┗etése a 
saját életﾏóddal. 
VérふIsoportぶ┗izsgálatok eredﾏéﾐ┞éﾐek ﾏegfig┞elése, 
értelﾏezése. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Kéﾏia: fehérjék harmadlagos szerkezete; Iukrok, poliszaIharidok, lipidek; zsírok, kéﾏhatás; 
ﾏosó- és tisztítószerek. 
Fizika: hő, hőáraﾏlás, párolgás; elektroﾏágﾐeses sugárzások spektruﾏa, UV sugárzás, dózis. 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: középkori jár┗áﾐ┞ok. 
Testﾐe┗elés és sport: ﾏozgáskultúra; pre┗eﾐIió, élet┗ezetés, egészségfejlesztés; higiéﾐiai isﾏeretek 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Fertőzés, jár┗áﾐ┞, ┗eleszületett iﾏﾏuﾐitás, szerzett ふspeIifikusぶ 
iﾏﾏuﾐitás, aﾐtigéﾐ, aﾐtigéﾐ felisﾏerés, aﾐtitest ふiﾏﾏuﾐglobulin), 

ﾐ┞iroksejt ふliﾏfoIitaぶ, Rh és ABO ┗érIsoportreﾐdszer, ┗édőoltás, 
iﾏﾏuﾐizálás, iﾏﾏuﾐológiai ﾏeﾏória. 
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Tematikai egység A HORMONÁLIS S)ABÁLYO)ÁS ヴ óra 

Előzetes tudás 

Vezérlés és szaHál┞ozás fogalma. A mirigy fogalma, típusai. A 
┗érkeriﾐgés, érhálózat, ┗ér összetétele. A horﾏoﾐ fogalﾏa, a horﾏoﾐális 
szaHál┞ozás el┗i alapjai ふ┗érIukorsziﾐt szaHál┞ozásaぶ. A stressz Hiológiai 
értelﾏezése.  

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

Az aHsztrakt goﾐdolkodás fejlesztése az életfol┞aﾏatok szaHál┞ozásáról 
és ┗ezérléséről alkotott ﾏodell általáﾐosításá┗al, az idegi és horﾏoﾐális 
szaHál┞ozás közötti hasoﾐlóságok és külöﾐHségek, ┗alaﾏiﾐt az eg┞séges 
ふﾐeuroeﾐdokriﾐぶ reﾐdszerHe kapIsolódás felisﾏerése soráﾐ.  

ProHléﾏák, jeleﾐségek,  
gyakorlati alkalﾏazások, isﾏeretek 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏazások: 
Mil┞eﾐ sajátosságai ┗aﾐﾐak a kéﾏiai jelát┗itelﾐek a 
szaHál┞ozásHaﾐ? Mel┞ek a szer┗ezet Helső 
eg┞eﾐsúl┞ára ható legfoﾐtosaHH horﾏoﾐok, hol 
terﾏelődﾐek, és ﾏi a hatásuk? Mel┞ reﾐdelleﾐességek, 
Hetegségek ┗ezethetők ┗issza ┗alaﾏel┞ horﾏoﾐális 
zavarra?  

A teljesítﾏéﾐ┞fokozó szerek ┗eszél┞ei. 
Ismeretek: 
A kéﾏiai jelát┗itel jelleﾏzői. Belső el┗álasztású ﾏirig┞. 
Horﾏoﾐ és reIeptor összefüggése, speIifikus hatás. A 
fol┞aﾏatHa ┗aló Hea┗atkozás lehetősége.  
A hipofízis- és a hipotalaﾏuszreﾐdszer felépítése és 
ﾏűködése. A horﾏoﾐális szaHál┞ozás hierarIhikus 
felépítése. Az idegreﾐdszeri elleﾐőrzés ér┗éﾐ┞esülése. 
A horﾏoﾐhatás időHeli jelleﾏzői. Példák a közpoﾐti 
idegreﾐdszerHeﾐ terﾏelődő horﾏoﾐok hatásaira 
ふszoroﾐgás, eufóriaぶ. A ┗érIukorsziﾐt szaHál┞ozásáﾐak 
ﾏeIhaﾐizﾏusa ふiﾐzuliﾐぶ. A tiro┝iﾐ és az adreﾐaliﾐ 
hatása. A IukorHetegség koIkázati téﾐ┞ezői, 
felisﾏerése, lehetséges kö┗etkezﾏéﾐ┞ei és kezelése. 
Nö┗ekedési reﾐdelleﾐességek. Pajzsﾏirig┞ Hetegségek. 
Horﾏoﾐok, horﾏoﾐhatású szerek a körﾐ┞ezetüﾐkHeﾐ, 
lehetséges ┗eszél┞ek.  

 

 

A horﾏoﾐhatás speIifikusságáﾐak ﾏegértése, a 
hormon-reIeptor kapIsolódás jeleﾐtőségéﾐek 
felisﾏerése. 
 

A szaHál┞ozás és ┗ezérlés fogalﾏáﾐak elﾏél┞ítése a 
horﾏoﾐális ﾏűködés példájáﾐ. 
Az idegi és horﾏoﾐális szaHál┞ozás 
összehaﾐgoltságáﾐak ﾏegértése a hipotalaﾏusz-

hipofízisreﾐdszer felépítése és ﾏűködése alapjáﾐ. 
 

Horﾏoﾐza┗arokkal összefüggő kórképek ┗izsgálata, a 
koIkázatok és ﾏegelőzési lehetőségek felisﾏerése, 
kö┗etkeztetések le┗oﾐása. 
 

Ér┗elés a teljesítﾏéﾐ┞fokozó és izoﾏtöﾏeg-ﾐö┗elő 
szerek haszﾐálata elleﾐ. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Fizika: elektroﾏosság, töltéshordozó; poteﾐIiál, feszültség; látható féﾐ┞, doﾏHorú leﾐIse 
képalkotása, törésﾏutató; rezgések és hulláﾏok, hulláﾏtípusok, hulláﾏjeleﾐségek, 
hulláﾏhossz és frek┗eﾐIia. 
Kéﾏia: szer┗es kéﾏia, alkáliféﾏek és alkáli-földféﾏek.  
Informatika: a szaHál┞ozás alapjai  
Testﾐe┗elés és sport: a teljesítﾏéﾐ┞fokozó szerek ┗eszél┞ei  
TeIhﾐika, élet┗itel és g┞akorlat:Haleseti ┗eszél┞ek, koIkázatok. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Hormon, receptor, Helső el┗álasztású ﾏirig┞, szteroid, hipotalaﾏusz, 
agyalapi mirigy-, pajzsmirigy-, hasﾐ┞álﾏirig┞-, ﾏellék┗ese-hormon. 
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Teﾏatikai egység AZ IDEGRENDSZER ヵ óra 

Előzetes tudás 

Az idegsejt és az idegszö┗et felépítése és ﾏűködése. Eleﾏi idegi fol┞aﾏatok. Az idegi 

szaHál┞ozás alapel┗e. Körﾐ┞éki és közpoﾐti idegreﾐdszer ﾏegkülöﾐHöztetése. A refle┝ 
fogalﾏa. A szeﾏ és a fül felépítése. Az idegﾏűködéseket Hefol┞ásoló, tudatﾏódosító 
szerek ┗eszél┞ei. 

A tematikai egység 
fejlesztési Iéljai 

Reﾐdszerszeﾏlélet alkalﾏazása a szaHál┞ozott állapot Hiológiai értelﾏezéséHeﾐ. 
Reﾐdszer és körﾐ┞ezet kapIsolatáﾐ alapuló szeﾏléletﾏódok alkalﾏazása az érzékelés 
és a szaHál┞ozottság ﾏag┞arázatáHaﾐ. A tudatﾏódosító, függőséget okozó szerekkel 
szeﾏHeﾐi elutasító ﾏagatartás erősítése. 

ProHléﾏák, jeleﾐségek,  
gyakorlati alkalﾏazások, ismeretek 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏazások: 

MiHeﾐ külöﾐHözik az idegsejt felépítése és ﾏűködése 
a töHHi sejtétől? Hog┞aﾐ képes a szer┗ezet Heállítaﾐi 
Helső állapotáﾐak életfoﾐtosságú jelleﾏzőit? Hogyan 

állítják elő és to┗áHHítják az idegsejtek a jeleket? Mi az 
oka az idegreﾐdszer Helső akti┗itásáﾐak? Mi a 

geriﾐI┗elő szerepe az idegi szaHál┞ozásHaﾐ? Melyek az 

emHeri érzékelés területei? Mit tehetüﾐk, érzékelési 
képességeiﾐk ﾏegőrzése érdekéHeﾐ? 

Mil┞eﾐ szaHál┞ozó reﾐdszerek őrködﾐek létfeﾐﾐtartó 
életﾏűködéseiﾐk felett? Hog┞aﾐ alkalﾏazkodik 
szer┗ezetüﾐk a testi és lelki terheléshez? Mel┞ek az 
idegreﾐdszert ériﾐtő foﾐtosaHH reﾐdelleﾐességek, 
ﾏegHetegedések? Mit tehetüﾐk ﾏegelőzésük 
érdekéHeﾐ? 

Ismeretek: 
A szaHál┞ozókör fogalﾏa, eleﾏei. A ﾐegatí┗ 
┗isszaIsatolás ﾏűködési el┗e, Hiológiai szerepe. Eg┞ 
példa isﾏerete. Az idegsejt felépítése. A ﾐ┞ugalﾏi 
poteﾐIiál téﾐ┞ezői, értéke. AkIiós poteﾐIiál 
kialakulása, terjedése. Az idegsejtek közötti 
kölIsöﾐhatások forﾏái és jeleﾐtőségük. A sziﾐapszisok 
ﾏűködésére ható aﾐ┞agok. Az idegsejtek akti┗itásáﾐak 
Helső ritﾏusa ふHiológiai órákぶ. A geriﾐI┗elő felépítése, 
fuﾐkIiói. Szoﾏatikus és ┗egetatí┗ geriﾐI┗elői refle┝ek.  
Az iﾐger fogalﾏa, típusai. A reIeptor fuﾐkIiói. A látás 
fol┞aﾏata, alkalﾏazkodás a ┗áltozó tá┗olsághoz és 
féﾐ┞erőhöz. A fül felépítése, a hallás és eg┞eﾐsúl┞ozás 
fol┞aﾏata. SzeﾏhiHák és látásja┗ító eszközök, 
ﾏódszerek. A halláskárosodás koIkázatai. Vegetatí┗ 
szaHál┞ozás fogalﾏa, fuﾐkIiója, szaHál┞ozási területei. 
Eg┞ ┗egetatí┗ ﾏűködés szaHál┞ozásáﾐak példája ふpl. 
légzésぶ.Az ag┞ részei. Ag┞idegek. ÉHerség és al┗ás 
ritmusa, az ingerek ┗áltozatosságáﾐak szerepe. 
Idegrendszeri sérülések okai, g┞akoriHH esetei és 
kö┗etkezﾏéﾐ┞ei ふideg-, gerinc-, ag┞sérülésぶ. Fejlődési 
reﾐdelleﾐességek, fog┞atékosság. Ag┞i keriﾐgési 
zavarok. Parkinson-kór, Alzheiﾏer-kór, prioﾐHetegség. 

 

 
A szaHál┞ozás és ┗ezérlés fogalﾏaiﾐak alkalﾏazása az 
idegreﾐdszer ﾏűködéséﾐek ﾏag┞arázatakor. 
Állaﾐdóság és ┗áltozás szeﾏpoﾐtjaiﾐ alapuló 
fol┞aﾏateleﾏzés és ﾏag┞arázat. 
 

A jel fizikai, kéﾏiai és Hiológiai értelﾏezése. 
A körﾐ┞ezetHeﾐ előforduló, az élőléﾐ┞ek száﾏára 
adek┗át hatások, eﾐergiaforﾏák azoﾐosítása, az inger 

fogalﾏáﾐak értelﾏezése. 
 

Refle┝típusok ﾏegkülöﾐHöztetése, a refle┝kör felépítése 
és ﾏűködése közötti kapIsolat értelﾏezése. El┗égzett 
refle┝┗izsgálat értelﾏezése. 
A körﾐ┞ezetHeﾐ előforduló, az élőléﾐ┞ek száﾏára 
adek┗át hatások, eﾐergiaforﾏák azoﾐosítása, az inger 

fogalﾏáﾐak értelﾏezése. 
Az érzékszer┗ek felépítése és ﾏűködése közötti 
összefüggés eleﾏzése. 
El┗égzett érzékelés-élettaﾐi kísérletek értelﾏezése. 
 

Szoﾏatikus és ┗egetatí┗ szaHál┞ozás 
ﾏegkülöﾐHöztetése, a ┗egetatí┗ szaHál┞ozás 
ﾐéháﾐ┞ területéﾐek, ﾏódjáﾐak és fuﾐkIiójáﾐak 
értelﾏezése. A szaHál┞ozás eleﾏzése 
példákoﾐ. 
 

Felépítés és ﾏűködés kapIsolatHa hozása, a 
reﾐdszerszerűség felisﾏerése és ﾏag┞arázata.  
 

A g┞akoriHH idegreﾐdszeri ﾏegHetegedések 
azoﾐosítása jellegzetes tüﾐeteik alapjáﾐ.  
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Kapcsolódási poﾐtok: 
Fizika: elektroﾏosság, töltéshordozó; poteﾐIiál, feszültség; látható féﾐ┞, doﾏHorú leﾐIse 
képalkotása, törésﾏutató; rezgések és hulláﾏok, hulláﾏtípusok, hulláﾏjeleﾐségek, 
hulláﾏhossz és frek┗eﾐIia. 
Iﾐforﾏatika: a szaHál┞ozás alapjai, jelát┗itel.  

Vizuális kultúra: térHeli szerkezetek ﾏetszetei.  
Kéﾏia: elektrokéﾏiai alapisﾏeretek, Daﾐiell-eleﾏ, elektródpoteﾐIiál.  
Fizika: az áraﾏ┗ezetés feltételei, optika, leﾐIsék féﾐ┞törés, képalkotás, hulláﾏtaﾐ, haﾐgtaﾐ.  
Mag┞ar ﾐ┞el┗ és iroda-lom: hangtan, Kariﾐth┞ Frig┞es: Utazás a kopoﾐ┞áﾏ körül.  
TeIhﾐika, élet┗itel és g┞akorlat:Haleseti ┗eszél┞ek, koIkázatok. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Vezérlés, szaHál┞ozás, ﾐegatí┗ ┗isszaIsatolás, idegsejt ふﾐeuroﾐぶ, akIiós 
poteﾐIiál, iﾐgerküszöH, sziﾐapszis, refle┝kör, szoﾏatikus és ┗egetatí┗ 
idegreﾐdszer, érzékelés, érzékszer┗, ﾐag┞ag┞, kisag┞, ag┞törzs, 
ag┞kéreg, dúI, ﾏag, ideg, pál┞a, szürkeálloﾏáﾐ┞, fehérálloﾏáﾐ┞.  

 

 

TOVÁBBHALADÁS  

FELTÉTELEI 

 

A fejlesztés  
várt eredﾏényei  

a Iiklus végéﾐ 

 

 

A taﾐuló: 
 Isﾏerje és a proHléﾏaﾏegoldás soráﾐ ﾏegfelelőeﾐ kezelje a Hio-

lógiai szerveződési sziﾐteket.  
 Tudjoﾐ ﾏagyarázatot adﾐi és következtetéseket levoﾐﾐi a ﾐövé-

ﾐyi és állati szervezet felépítése és ﾏűködése közötti összefüg-

gésekre.  

 Isﾏerje fel az autotrófia Hiokéﾏiai léﾐyegét és ökológiai jeleﾐtő-
ségét.  

 Isﾏerje a terﾏészetes élőhelyek típusait és léﾐyeges jelleﾏzőit, 
tudja az élőléﾐyIsoportok körﾐyezeti igéﾐyével kapIsolatHa hoz-

ni.  

 Lássa az állati viselkedésﾏódok Iélját, forﾏáit és eredetét.  
 Legyeﾐ tisztáHa az állati közösségekHeﾐ ﾏeghatározó társas kap-

Isolatok forﾏáival és fuﾐkIióival.  
 Tudja alkalmazni az etikai elveket az ökológiai proHléﾏák értel-

ﾏezése és ﾏegoldása soráﾐ.  
 Vállaljoﾐ szerepet és Iselekedjeﾐ a helyi terﾏészeti értékek vé-

delﾏéHeﾐ.  
 Legyeﾐ képes a Hiológiai vizsgálatokﾐak ﾏegfelelő eszközöket és 

ﾏódszereket a gyakorlatHaﾐ alkalmazni.  

 Tudja hogyaﾐ kell haszﾐálﾐi az iﾐterﾐet és a köﾐyvtár ﾐyújtotta 
lehetőségeket az öﾐálló taﾐulás soráﾐ.  
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      11. ÉVFOLYAM 
 

 

 

 

 

A ヱヱ. évfolyaﾏ fő téﾏái a ﾏolekuláris geﾐetika, az evolúIió, az ökológia és az eﾏHeri visel-

kedés. E téﾏakörök feldolgozásáﾐak középpoﾐtjáHaﾐ az eﾏHeri szer┗ezet felépítéséﾐek és 

ﾏűködéséﾐek, az eﾏHer testi és lelki egészsége közti kapIsolatﾐak a ﾏegértése áll. Eﾐﾐek 

eleﾏzése külöﾐHöző szer┗eződési szinteken – sejt, szö┗et, szer┗, szervrendszer, szervezet –, 

de azoﾐos Iéllal törtéﾐik. Az eg┞ed feletti sziﾐtek az eﾏHer esetéHeﾐ át┗ezetﾐek a társadalﾏi 

jeleﾐségek ┗ilágáHa. A Hiológia e téreﾐ eg┞részt a határterületeket ériﾐt┗e a kapIsolatok föl-

isﾏeréséhez ┗ezet, ﾏásrészt anﾐak elfogadását eredﾏéﾐ┞ezi, hog┞ az eﾏHeri társadaloﾏ 

tartósaﾐ Isak a terﾏészeti körﾐ┞ezetHe illeszked┗e ﾏaradhat fenn. A fenntarthatóság mint 

Iél ﾐeﾏ eg┞ kész algoritﾏus ﾏegtaﾐulását igéﾐ┞li – ilyen jelenleg nincs –, haﾐeﾏ a Hiológiai 

isﾏeretek kreatí┗, átgoﾐdolt alkalﾏazását a társadalﾏi élet területéﾐ is. Az ismereteknek 

ahhoz a fölisﾏeréshez is el kell ┗ezetﾐiük, hog┞ az eﾏHer testi és lelki egészségét köz┗etle-

ﾐül, eg┞éﾐi sziﾐteﾐ is Hefol┞ásolja. A taﾐulás soráﾐ az elﾏéleti háttér isﾏerete párosul a ter-

ﾏészettudoﾏáﾐ┞os goﾐdolkodás ﾏódszerei┗el és a ┗izsgálódáshoz szükséges g┞akorlati 

készségekkel. A téﾏakörök Hiztosítják a tudás reﾐdszerszerű építését, kapIsolódﾐak a ﾏin-

denﾐapi élet proHléﾏáihoz. Megjeleﾐﾐek a Hiológiai szer┗eződés eg┞ﾏásHa épülő sziﾐtjei, a 

külöﾐféle élő reﾐdszerek és a közöttük lé┗ő összefüggések. Megisﾏerésük soráﾐ a taﾐulók 

kö┗etik az aﾐ┞ag, az eﾐergia és az iﾐforﾏáIió átadásáﾐak útjait, ﾏegfig┞elhetik az állaﾐdóság 

és ┗áltozás jeleﾐségeit. Az eﾏHer ﾏegisﾏerésekor a taﾐulók ﾐeﾏ Isak a testi felépítést, ha-

ﾐeﾏ a lelki alkatot, az öﾐisﾏerettel, a tartós és kieg┞eﾐsúl┞ozott társas kapIsolatokkal össze-

függő Hiológiai kérdéseket is ┗izsgálják. Az életteleﾐ és az élő terﾏészet kapIsolatáHa, az 

életközösségek Hioszféra sziﾐtjéig kö┗ethető felépüléséHe és ﾏűködéséHe ┗aló Hepillaﾐtás 

forﾏálja az eg┞éﾐi élet┗itelt, és kialakítja a feﾐﾐtarthatóságot szolgáló közösségi Iselek┗és-

Heﾐ ┗aló aktí┗ rész┗étel képességét.  
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Éves óraszáﾏ: ン6 

Heti óraszáﾏ: ヱ óra 

 

 ヴ taﾐóra szaHadoﾐ tervezhető a szaktaﾐár döﾐtése szeriﾐt! 

Teﾏatikai egység NEM)EDÉKRŐL NEM)EDÉKRE - AZ ÖRÖKLŐDÉS TÖRVÉNYEI ヵ óra 

Előzetes tudás A faj, a körﾐ┞ezet ふkörﾐ┞ezeti téﾐ┞ezőぶ fogalma.  

Az i┗aros szaporodás geﾐetikai léﾐ┞ege. VérIsoport-aﾐtigéﾐek. 

A tematikai egység 
ﾐevelési-fejlesztési 

Iéljai 

Az iﾐforﾏáIió-kifejeződés folyamatainak ﾏegértése az élő┗ilágHaﾐ. A tudoﾏáﾐ┞os 
goﾐdolkodás ﾏiﾐdeﾐﾐapi életHeﾐ ┗aló haszﾐosságáﾐak Helátása, a ﾏódszerek 
tudatos alkalﾏazása. A proHléﾏák tudatos azoﾐosítása, felte┗ések ﾏeg┗izsgálása. 
A ┗életleﾐ szerepéﾐek és a ┗alószíﾐűség fogalﾏáﾐak alkalﾏazása. 

ProHléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati 

alkalﾏazások, ismeretek 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏazások: 

Öröklődﾐek-e a szerzett tulajdoﾐságok? 

Mi ﾏag┞arázza az öröklött tulajdoﾐságok 
ﾏegjeleﾐését ┗ag┞ eltűﾐését? Mil┞eﾐ ﾏértékHeﾐ 
Hefol┞ásolhatja a körﾐ┞ezet ┗ag┞ a ﾐe┗elés az öröklött 
jellegek ﾏegﾐ┞il┗áﾐulását? Mi az oka és jeleﾐtősége 
Hiológiai sokféleségüﾐkﾐek? 

Ismeretek: 
Meﾐdel szeﾏléletﾏódja ふa géﾐ ﾏiﾐt szerkezet ﾐélküli 
eg┞ségぶ, ﾏódszere, eredﾏéﾐ┞ei. AllélkölIsöﾐhatások 
ふdoﾏiﾐaﾐIiaぶ. Példák eﾏHeri tulajdoﾐságok 
öröklődésére. A Helteﾐ┞észtés és koIkázata 
ふállatteﾐ┞észtés, terﾏészet┗édeleﾏ, rokoﾐházasság 
┗eszél┞eぶ. Példák hajlaﾏok öröklésére. KoIkázati 
téﾐ┞ezők és géﾐek kölIsöﾐhatása. Az eg┞éﾐ és a 
társadaloﾏ eg┞üttélése öröklött hiáﾐ┞okkal ふdiétaぶ. 
A geﾐetikai sokféleség jelleﾏzése ふallélszáﾏぶ és 
Hiológiai szerepe ふﾐeﾏesítés, az alkalﾏazkodás 
lehetőségeぶ. A körﾐ┞ezet hatása ﾏeﾐﾐ┞iségi jellegek 
öröklésére, sok géﾐ – eg┞ tulajdoﾐság kapIsolat.  

 

 
Meﾐdel ﾏódszereiﾐek, eredﾏéﾐ┞eiﾐek és ezek 
ér┗éﾐ┞ességi köréﾐek értelﾏezése. 
Öröklött jelleg ﾏegjeleﾐéséﾐek száﾏszerű ﾏegadása 
ふaz öröklésﾏeﾐet isﾏeretéHeﾐぶ.  
Kö┗etkeztetés allélkölIsöﾐhatásra ふaz eloszlás 
isﾏeretéHeﾐぶ. 
 

Családfa eleﾏzése. Iker┗izsgálatok értelﾏezése. 
KoIkázati téﾐ┞ező és elő┗ig┞ázatosság értelﾏezése 
geﾐetikai példáﾐ. 
 

Miﾐőségi és ﾏeﾐﾐ┞iségi jelleg ﾏegkülöﾐHöztetése. 
Meﾐﾐ┞iségi eloszlás grafikus ﾏegjeleﾐítéséﾐek 
értelﾏezése. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Földrajz: kozﾏológia, földtörtéﾐeti korok, állat- és ﾐö┗éﾐ┞földrajzi isﾏeretek.  
Fizika: Kozﾏológia. az Uﾐi┗erzuﾏ kialakulása, Isillagfejlődés.  
Kéﾏia: izotópok, radioakti┗itás.  
Etika: geﾐetiká┗al, géﾐﾏaﾐipuláIió┗al összefüggő kérdések  

Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: Ősközösség. A szelekIió szerepe a ﾐö┗éﾐ┞- és 
állatﾐeﾏesítésHeﾐ. Ásatások, restaurálás, korﾏeghatározás. Népek és ﾐ┞el┗ek rokoﾐságáﾐak kérdése. Jár┗áﾐ┞ok 
törtéﾐeleﾏforﾏáló szerepe. 
Mű┗észetek, ┗izuális kultúra: példák a stílusok, di┗atok, szokások, rítusok, ﾐ┞el┗ek stH. átalakulásaira. 

Barlangrajzok. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Géﾐ, allél, doﾏiﾐáﾐs, reIesszí┗, hoﾏo- és heterozigóta, hajlaﾏ, 
Helteﾐ┞észtés, geﾐetikai sokféleség ふdi┗erzitásぶ. 
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Tematikai egység MEGFEJTHETŐ Ü)ENETEK - MOLEKULÁRIS GENETIKA   ヵ óra 

Előzetes tudás A fehérjék szerkezete. Katalízis. Az öröklődés tör┗éﾐ┞ei ふMeﾐdelぶ. 
A sejt fölépítése. 

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

A tudoﾏáﾐ┞os goﾐdolkodás ﾏiﾐdeﾐﾐapi életHeﾐ ┗aló haszﾐosságáﾐak Helátása, a 
ﾏódszerek tudatos alkalﾏazása. Vizsgálati ﾏódszerek, tudoﾏáﾐ┞os eredﾏéﾐ┞ek és 
ezek ér┗éﾐ┞ességi köréﾐek értelﾏezése. 

Az or┗oshoz fordulás Iéljáﾐak, hel┞es időzítéséﾐek ﾏegértése.  
Az ér┗ekeﾐ alapuló ┗itakultúra fejlesztése, a felelős állásfoglalás iráﾐti igéﾐ┞ 
felkeltése. 

ProHléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati 
alkalﾏazások, isﾏeretek 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏazások: 

Mi ﾏag┞arázza tulajdoﾐságok Isoportjaiﾐak eg┞üttes 
öröklését? MiHől ┗aﾐﾐak, hol ┗aﾐﾐak és hog┞aﾐ 
ﾏűködﾐek a géﾐek? Mi rögzíti Heﾐﾐük az iﾐforﾏáIiót?  
Mi a szerepe a sze┝ualitásﾐak a faj szeﾏpoﾐtjáHól? 

Mi haﾐgolja össze sejtjeiﾐk géﾐﾏűködését? Miért 
jöﾐﾐek létre dagaﾐatos ﾏegHetegedések? Miért 
fejlődüﾐk, öregszüﾐk, és ﾏiért haluﾐk ﾏeg? Hogyan, 

ﾏiért és ﾏil┞eﾐ ﾏértékHeﾐ avatkozhat bele az ember 

a geﾐoﾏ ﾏűködéséHe? MiHeﾐ segíthet a száﾏítógép 
haszﾐálata a géﾐﾏűködés ﾏegértéséHeﾐ, a szeﾏél┞re 
szaHott g┞óg┞ításHaﾐ, a ﾏúlt feltárásáHaﾐ? 

Ismeretek: 
A geﾐetikai kapIsoltság és oka ふkroﾏoszóﾏákぶ.  
A száﾏtartó és a száﾏfelező osztódás; a sejtciklus. 

A ﾐukleiﾐsa┗ak alapfölépítése. A ┗írusok szaporodása, 
┗írus okozta Hetegségek. Testi és i┗ari kroﾏoszóﾏák. 
A DNS ﾏegkettőződése, iﾐforﾏáIióáraﾏlás a fehérjék 
sziﾐtézise soráﾐ ふgéﾐ > fehérje > jellegぶ. A ﾏutáIiók 
típusai, ﾏutagéﾐ téﾐ┞ezők ふsugárzás, ┗eg┞ületekぶ. 
Példa a géﾐﾏűködés szaHál┞ozottságára. A 

szaHál┞ozott ﾏűködés za┗ara ふdagaﾐatos Hetegségekぶ. 
Az őssejtek lehetséges felhaszﾐálása. Tartós károsodás 
ふszö┗etelhalásぶ és regeﾐeráIió. Az öregedés lehetséges 
okai. A géﾐteIhﾐológia lehetőségei, koIkázatai és 
ﾐéháﾐ┞ alkalﾏazása ふgeﾐetikailag ﾏódosított 
élőléﾐ┞ek, géﾐterápiaぶ.  

 

 
Az osztódások szerepéﾐek értelﾏezése a testi és 
i┗arsejtek létrejöttéHeﾐ és a geﾐetikai sokféleség 
feﾐﾐtartásáHaﾐ.  
A ﾐukleiﾐsa┗ak örökítő szerepéﾐek Hizoﾐ┞ítása. 
Kodon-szótár haszﾐálata. 
GéﾐﾏutáIió kö┗etkezﾏéﾐ┞éﾐek értelﾏezése kodoﾐ-

szótár segítségé┗el. 
 

SzaHál┞ozott géﾐﾏűködés értelﾏezése áHra alapjáﾐ.  
Dagaﾐatra utaló jelek fölisﾏerése. 
SeHkezelés elsajátítása.  
 

Az ér┗ek és elleﾐér┗ek össze┗etése.  
IﾐforﾏáIióforrások kritikus értékelése. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Kéﾏia: cukrok, foszforsa┗, koﾐdeﾐzáIió; a fehérjék fölépítése. A ┗íz adszorpIiója, o┝idáIió ふsejtlégzésぶ 
és redukIió ふfotosziﾐtézisぶ, ┗iaszok, Iellulóz, széﾐhidrátok, olajok, fehérjék, ┗itaﾏiﾐok 

Fizika: elektroﾏágﾐeses és radioaktí┗ sugárzások típusai. 
Mateﾏatika: ┗alószíﾐűség. 
Mag┞ar ﾐ┞el┗ és irodaloﾏ: fejlődés, öregedés és halál téﾏái az irodaloﾏHaﾐ; példák az eﾏHeri élet 
értékére; tudoﾏáﾐ┞os-fantasztikus téﾏakörök. 
Etika: a tudoﾏáﾐ┞os eredﾏéﾐ┞ek alkalﾏazásá┗al kapIsolatos kérdések; körﾐ┞ezeti etika. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

KapIsoltság, kroﾏoszóﾏa ふtesti, i┗ariぶ, ﾏitózis, ﾏeiózis, ﾏutáIió, 
differeﾐIiálódás, őssejt, traﾐszgéﾐ, GMO.  
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Tematikai egység S)APORODÁS, S)EXUALITÁS ヵ óra 

Előzetes tudás Genetika: mitózis és ﾏeiózis, ﾐeﾏi kroﾏoszóﾏák. Élettaﾐ: horﾏoﾐok 
hatásﾏeIhaﾐizﾏusa, ┗isszaIsatolások.  

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

A ┗ezéreltség, szaHál┞ozottság általáﾐos ﾏeIhaﾐizﾏusaiﾐak 
ﾏegértése a szaporodás és az öröklődés kapIsolataiﾐak példájáﾐ.  
Az eg┞iráﾐ┞ú és a körfol┞aﾏatok közti külöﾐHség ﾏegértése a ﾐeﾏi 
ﾏűködések példájáﾐ. 
A felelős párkapIsolatok g┞akorlását és a pál┞a┗álasztást segítő 

öﾐisﾏeret fejlesztése. 
ProHléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati 

alkalﾏazások, isﾏeretek 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏazások: 

Mi ﾏag┞arázza az i┗aros útoﾐ létrejött 
utódok sokféleségét, az i┗arsejtek és az 
i┗arsejteket létrehozó eg┞edek külöﾐHségeit, 
a férfi és ﾐő Hiológiailag eltérő jelleﾏzőit? 

Ismeretek: 

I┗aros és i┗artalaﾐ szaporodásforﾏák az 
élő┗ilágHaﾐ. Mitózis és ﾏeiózis. Klóﾐozás. 
Kroﾏoszoﾏális, elődleges és ﾏásodlagos 
nemi jellegek. A férfi és ﾐői i┗arsejtek, 
i┗arszer┗ek felépítése, ﾏűködése, a ﾐeﾏi 
ﾏűködések szaHál┞ozása. Fogaﾏzásgátlás. 
Családter┗ezés és lehetőségei.  
A megterﾏékeﾐ┞ülés, a ﾏéheﾐ Helüli élet fő 
jelleﾏzői. A ﾏagzati élet ┗édelﾏe. Születés.  
A születés utáﾐi élet fő szakaszaiﾐak Hiológiai 
jelleﾏzői. 

 

 

Az i┗artalaﾐ és az i┗aros szaporodás 
összehasoﾐlító jelleﾏzése.  
Az i┗arsejtek össze┗etése. 
A Iiklikus ﾏűködések ﾏegértése.  
A Isaládter┗ezés lehetőségei kapIsáﾐ ér┗ek 
és téﾐ┞ek ﾏegHeszélése.  
 

Filﾏek, fol┞aﾏatáHrák, ﾏakettek 
értelﾏezése. 

KapIsolódási poﾐtok: 
 Földrajz: a koﾐtiﾐeﾐsek jellegzetes élő┗ilága. 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: a ﾐeﾏi külöﾐHségeket kieﾏelő, ill. az 
azokat elfedő szokások, öltözetek. 
Mag┞ar ﾐ┞el┗ és irodaloﾏ: szereleﾏ és sze┝ualitás, Isalád és a születés, az aHortusz 
trauﾏájáﾐak irodalﾏi feldolgozása; 
a g┞erﾏekkor és serdülés, ﾏiﾐt irodalmi téﾏa. 

 Etika: kapcsolatok, felelősség┗állalás, az élet tisztelete. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Ivartalan és i┗aros szaporodás ふsze┝ualitásぶ, klóﾐozás, tüsző, sárgatest, 
tüszőserkeﾐtő és tüszőhorﾏoﾐ ふösztrogéﾐぶ, sárgatest serkeﾐtő és 
sárgatest-horﾏoﾐ ふprogeszteroﾐぶ, híﾏ ﾐeﾏi horﾏoﾐ ふtesztoszteron), 

o┗uláIió, ﾏeﾐstruáIió, ﾏegterﾏékeﾐ┞ülés, Heág┞azódás, ﾏagzat, 
ﾏéhlepéﾐ┞. 
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Tematikai egység A BIOLÓGIAI EVOLÚCIÓ   ヵ óra 

Előzetes tudás 
Élőléﾐ┞ek és élőléﾐ┞Isoportok alkalﾏazkodása körﾐ┞ezetükhöz.  
Az alkalﾏazkodások e┗olúIiós értelﾏezése. A fejlődés jelleﾏzői az 
eg┞éﾐi életHeﾐ.  

A tematikai 

egység fejlesztési 
Iéljai 

Módszerek, tudoﾏáﾐ┞os eredﾏéﾐ┞ek és ezek ér┗éﾐ┞ességi köréﾐek 
eleﾏzése. A tudoﾏáﾐ┞törtéﾐeti fol┞aﾏatok értelﾏezése a ﾏodellek, 
az elképzelések, az eg┞ﾏást ┗áltó ┗ag┞ eg┞ﾏást kiegészítő elﾏéletek 
ﾏegszületésekéﾐt és háttérHe szorulásakéﾐt. A ┗életleﾐ szerepéﾐek és 
a ┗alószíﾐűség fogalﾏáﾐak alkalﾏazása. E┗olúIiós, körﾐ┞ezet- és 
terﾏészet┗édelﾏi szeﾏpoﾐtok összekapIsolása. Terﾏészeti értékek és 
károk, körﾐ┞ezeti károk felisﾏerése, a Iselek┗ési lehetőségek 
felﾏérése, a körﾐ┞ezet iráﾐti felelős ﾏagatartás erősítése. A 
fejlődéstörtéﾐeti reﾐdszer ┗izsgálatát szolgáló ﾏódszerek értelﾏezése. 

ProHléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati 

alkalﾏazások, isﾏeretek 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ProHléﾏák, jelenségek, g┞akorlati alkalﾏazások:  

Hog┞aﾐ alkalﾏazkodﾐak az élőléﾐ┞Isoportok a 
┗áltozó körülﾏéﾐ┞ekhez? Hog┞aﾐ Hefol┞ásolható 
ez a folyamat az eﾏHer által száﾐdékosaﾐ 

ふﾐeﾏesítésぶ ┗ag┞ akaratlaﾐul ふjár┗áﾐ┞ok 
kialakulásaぶ. Miﾐek alapjáﾐ kö┗etkeztethetüﾐk a 
jeleﾐHől a ﾏúltra és ﾏi jelezhető előre a jö┗őHől? 
Mikor és hog┞aﾐ Hefol┞ásolhatják kis ┗áltozások 
ふpl. eg┞éﾐi döﾐtésekぶ a jö┗őt ﾏeghatározó 
folyamatokat? 

Ismeretek: 

Dar┘iﾐ és kortársaiﾐak ér┗ei a fajok ┗áltozása 
ﾏellett. Az e┗olúIió dar┘iﾐi leírása. A geﾐetikai 

┗áltozatosságot ﾐö┗elő és Isökkeﾐtő téﾐ┞ezők. A 
fosszíliák értelﾏezése: az eg┞kori élőléﾐ┞ek 
rekoﾐstrukIiója ふkorreláIióぶ, a lelet kora. 
Reziszteﾐs kórokozók, g┞oﾏok ﾏegjeleﾐése és 
terjedése. Fajok, Isoportok kihalásáﾐak 
lehetséges okai. Vitatott kérdések ふiráﾐ┞ultság, 
öﾐszer┗eződés, eﾏHeri e┗olúIióぶ. 

 

 

Az e┗olúIiós goﾐdolat ┗áltozásáﾐak 
értelﾏezése. 
PopuláIiógeﾐetikai fol┞aﾏatok értelﾏezése. 
A korreláIió-el┗ alkalﾏazása. 
A ﾏódszerek korlátaiﾐak, feltételeiﾐek 
eleﾏzése. 
 

Ér┗ek és elleﾐér┗ek össze┗etése, az e┗olúIió 
ﾏeIhaﾐizﾏusaira ┗oﾐatkozó 
iﾐforﾏáIióforrások kritikus felhaszﾐálása. 
 

PalaIkﾐ┞akhatás értelﾏezése. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Fizika: kozﾏológia. 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: A szelekIió szerepe a ﾐö┗éﾐ┞- és 
állatﾐeﾏesítésHeﾐ. Ásatások, restaurálás, korﾏeghatározás. Népek és ﾐ┞el┗ek rokoﾐságáﾐak kérdése. 
Jár┗áﾐ┞ok törtéﾐeleﾏforﾏáló szerepe. 
Mű┗észetek: példák a stílusok, di┗atok, szokások, rítusok, ﾐ┞el┗ek stH. átalakulásaira. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

E┗olúIió, ki┗álogatódás (szelekIióぶ, fosszília, korreláIió, törzsfa.  
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Teﾏatikai egység A) EMBER EGYÉNI ÉS TÁRSAS VISELKEDÉSE ヵ óra 

Előzetes tudás Taﾐulástípusok. Az állatok társas ┗iselkedése ふagresszió, i┗adékgoﾐdozásぶ. 

A tematikai 

egység fejlesztési 
Iéljai 

A pál┞a┗álasztást elősegítő öﾐisﾏeret, az öﾐelfogadás, a társak iráﾐti eg┞üttérzés 
fejlesztése. A szeﾏél┞es felelősség, ┗alaﾏiﾐt a szülők, a Isalád, a körﾐ┞ezet 
foﾐtosságáﾐak felisﾏerése a függőségek ﾏegelőzéséHeﾐ. Az or┗oshoz fordulás 
Iéljáﾐak, hel┞es időzítéséﾐek tudatosítása.  Az eﾏHerfajták és kultúrák 
sajátosságaiﾐak és közös értékeiﾐek fölisﾏerése. A fog┞atékkal élő eﾏHerek 
ﾏegisﾏerése, állapotuk ﾏegértése. A goﾐdolkodási fol┞aﾏatokat ﾏeghatározó 
téﾐ┞ezők, az érzelﾏi és az értelﾏi fejlődés kapIsolatáﾐak ﾏegisﾏerése.  

ProHléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati 
alkalﾏazások, ismeretek 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏazások: 

MiHeﾐ közösek az eﾏHeri és az állati Isoportok, és 
ﾏiHeﾐ külöﾐHözüﾐk eg┞ﾏástól? Hog┞aﾐ Hefol┞ásolják 
a közösség el┗árásai eg┞éﾐi életüﾐket és 
egészségüﾐket? Mi éHreszti föl és ﾏi gátolja az eﾏHeri 
eg┞üttﾏűködés és agresszió forﾏáit?  
Ismeretek: 
Az eﾏHeri Isoportokra jelleﾏző társas ┗iszoﾐ┞ok: 
utáﾐzás, eﾏpátia, tartós kötődés ふpárkapIsolat, 
Isaládぶ, Isoportﾐorﾏák és ezzel kapIsolatos 

érzelﾏek. 
A szaHál┞kö┗etés és szaHál┞tereﾏtés példái. Az 
idegeﾐ Isoportoktól ┗aló elkülöﾐülés és az eltérő 
Isoportok közti eg┞üttﾏűködés Hiológiai háttere. 
Az eﾏHer, ﾏiﾐt ﾏegisﾏerő léﾐ┞ ふutáﾐzás, Helátás, 
párHeszéd, goﾐdolati séﾏák, előítéletekぶ. 
Szociokulturális hatások ふtestkép, fog┞atékkal élők, 
idős eﾏHerek, Hetegek, ﾏagzatok életéﾐek értékeぶ. 
Az érzelﾏek Hiológiai fuﾐkIiói, ﾏegküzdési stratégiák. 
A depresszió, a feloldatlaﾐ, tartós stressz lehetséges 
okai, káros közösségi hatásai ふagresszió, apátia), testi 

hatásai, a ﾏegelőzés és a feloldás lehetséges ﾏódjai.  

 

 
Az állati és az emberi IsoportokHaﾐ uralkodó 
kapIsolatok külöﾐHségeiﾐek ﾏegfogalﾏazása. 

Az agressziót és goﾐdoskodást ki┗áltó téﾐ┞ezők 
külöﾐHségeiﾐek ﾏegfogalﾏazása az állatok és az 
eﾏHer között. 
A tartós és kieg┞eﾐsúl┞ozott párkapIsolatot feﾐﾐtartó 
és feﾐ┞egető hatások értelﾏezése. 
Bizoﾐ┞ítás, ﾏegg┞őzés, ﾏű┗észi hatás, ﾏaﾐipuláIió, 
rekláﾏ, előítélet fölisﾏerése és ﾏegkülöﾐHöztetése. 
 

Az alterﾐatí┗ g┞óg┞ászat lehetőségeiﾐek és 
koIkázataiﾐak értelﾏezése. 
 

A kéﾏiai és a ┗iselkedési függőségek közös 
jellegzetességeiﾐek fölisﾏerése. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Testﾐe┗elés és sport: ﾏozgásforﾏák. 
Fizika: rezgések, hulláﾏok, frek┗eﾐIia; haﾐg, ultrahaﾐg. 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: a Isoportos agresszió példái az eﾏHeriség 
törtéﾐelﾏéHeﾐ, a töﾏegek ﾏaﾐipulásáﾐak eszközei. 
Mozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: a rekláﾏok hatása, szuperﾐorﾏális iﾐgerek. 
Etika: Isoportﾐorﾏák, öﾐisﾏeret, éﾐkép. 
Mag┞ar ﾐ┞el┗ és irodaloﾏ: ┗erHális és ﾐoﾐ-┗erHális koﾏﾏuﾐikáIió. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Kötődés, eﾏpátia, agresszió, Isoportﾐorﾏa, ┗erHális/ﾐeﾏ ┗erHális 
koﾏﾏuﾐikáIió, stressz, ﾏegküzdés, függőség. 
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Teﾏatikai egység GA)DÁLKODÁS ÉS FENNTARTHATÓSÁG Α óra 

Előzetes tudás Életközösségek, populáIiós kölIsöﾐhatások, talajképződés. 
Geﾐetikai sokféleség. 

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

Összetett teIhﾐológiai, társadalﾏi és ökológiai reﾐdszerek eleﾏzése. Lokális és 
gloHális sziﾐtű goﾐdolkodásﾏód fejlesztése. E┗olúIiós ﾏag┞arázat keresése Hiológiai 
és ezzel összefüggő fizikai, földrajzi, törtéﾐelﾏi téﾐ┞ekre; az eﾏHer szerepéﾐek 
kritikus ┗izsgálata. A körﾐ┞ezeti kár, az ipari és terﾏészeti-időjárási katasztrófák 
okaiﾐak eleﾏzése, elkerülésük lehetőségei. 
Egészség- és körﾐ┞ezettudatos ﾏagatartás kialakítása a hétközﾐapi élet ﾏiﾐdeﾐ 
területéﾐ, HekapIsolódás körﾐ┞ezet┗édelﾏi te┗ékeﾐ┞ségekHe.  
Az isﾏeretek alkalﾏazása a feﾐﾐtarthatóság és autoﾐóﾏia érdekéHeﾐ a 
háztartásokHaﾐ és kisközösségekHeﾐ. 

ProHléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati 
alkalﾏazások, isﾏeretek 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏazások: 

Hog┞aﾐ határozzák ﾏeg a terﾏészeti feltételek az 
eﾏHeri létet? Mil┞eﾐ ﾏértékig és ﾏeﾐﾐ┞ire tartósaﾐ 
Hefol┞ásolhatjuk e feltételeket? Mik a törtéﾐeleﾏ 
Hiológiai taﾐulságai? Mil┞eﾐ gazdálkodási és 
goﾐdolkodási- életﾏódHeli forﾏák lehetﾐek 
feﾐﾐﾏaradásuﾐk feltételei? 

Ismeretek: 
Az eﾏHer hatása a földi élő┗ilágra a törtéﾐeleﾏ 
soráﾐ. Öﾐpusztító Ii┗ilizáIiók és a terﾏészeti 
körﾐ┞ezettel összhaﾐgHaﾐ ﾏaradó gazdálkodási 
forﾏák. 
A terﾏészeti körﾐ┞ezet terhelése: fajok kiirtása, az 
élőhel┞ek Heszűkítése és részekre szaHdalása, 
szeﾐﾐ┞ezőaﾐ┞ag-kiHoIsátás, fajok HehurIolása, 
ﾏegtelepítése, talajerózió. Fajok, területek és a 
Hiológiai sokféleség ┗édelﾏe. A terﾏészet┗édeleﾏ 
lehetőségei. A körﾐ┞ezeti kár fogalﾏa, 

Isökkeﾐtéséﾐek lehetőségei. Ökológiai láHﾐ┞oﾏ. 
Az ökológiai krízis társadalﾏi-szeﾏléleti hátteréﾐek fő 
téﾐ┞ezői ふfog┞asztás, ┗árosiasodás, fosszilis eﾐergia 
felhaszﾐálása, gloHalizáIióぶ. 

 

 
A feﾐﾐtartható gazdálkodás Hiológiai feltételeiﾐek 
ﾏegfogalﾏazása. 

 

A terﾏészet┗édeleﾏ geﾐetikai hátteréﾐek 
értelﾏezése. 
 

Az ökológiai láHﾐ┞oﾏ Isökkeﾐtése lehetőségeiﾐek 
ﾏegfogalﾏazása az iskolai, ill. lakókörﾐ┞ezetHeﾐ. 
Autoﾐóﾏia és eg┞üttﾏűködés lehetőségeiﾐek 
eleﾏzése. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: Törtéﾐeti ökológia; Ii┗ilizáIiós korszak┗áltások 
okai, az állat- és ﾐö┗éﾐ┞ﾐeﾏestés törtéﾐelﾏi szerepe, hel┞szíﾐei. Körﾐ┞ezeti katasztrófák a 
törtéﾐeleﾏHeﾐ és a jeleﾐkorHaﾐ. Példák ﾐeﾏzetközi eg┞ezﾏéﾐ┞ekre. GloHalizáIiós teﾐdeﾐIiák és 

függetleﾐségi törek┗ések hátteréﾐek eleﾏzése. 
Mag┞ar ﾐ┞el┗ és irodaloﾏ: eﾏHer és terﾏészet ┗iszoﾐ┞áﾐak ﾏegfogalﾏazásai.  
Földrajz: A település, az iﾐfrastruktúra eleﾏei; a gazdaság területei; a ﾏezőgazdaság teIhﾐológiái. 
GloHalizáIió. GloHális körﾐ┞ezeti proHléﾏák. 
Etika: körﾐ┞ezeti etika kérdései 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Feﾐﾐtarthatóság, Hiológiai sokféleség, ökológiai láHﾐ┞oﾏ, erózió, 
kiHoIsátás ふeﾏisszióぶ, határérték, körﾐ┞ezeti terhelés.  
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TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI 
 

 

A fejlesztés várt 
eredﾏéﾐyei a  

ヱヱ. évfolyaﾏ végéﾐ 

 

 

 A taﾐuló gyakorlatot szerez a Hiológia külöﾐHöző szerveződési 
szintjein – sejt, szerv, szervreﾐdszer, egyed és egyed feletti 
szintek – a fölépítés és ﾏűködés kapIsolataiﾐak ﾏeglátására és 
eleﾏzésére.  

 A ﾏűködés törvéﾐyszerűségeit képes lesz valaﾏilyeﾐ sokaság 
alkotóiﾐak közös viselkedéséHeﾐ keresﾐi, legyeﾐek azok géﾐek, 
egyedek vagy fajok, s ezt a fuﾐkIiót e ﾏűködések ﾏagasaHH 
szerveződési sziﾐtHeﾐ Hetöltött szerepekéﾐt értelﾏezﾐi. 

 Isﾏeri az eﾏHeri és állati közösségekHeﾐ a ﾏeghatározó társas 
kapIsolatok Hiológiai fuﾐkIióit. 

  SzeﾏléletéHeﾐ ﾏegjeleﾐik a folyaﾏatok egyszeriségét, 
ﾏegisﾏételhetetleﾐségét jeleﾐtő törtéﾐetiség is. 

 Ismeri egy-két jeleﾐtős külföldi és hazai terﾏészettudós 
kutatási eredﾏéﾐyeiﾐek léﾐyegét. 

 Képes értelﾏezﾐi féﾐyﾏikroszkópos képet a ﾏegisﾏerés 
folyaﾏatáHaﾐ, öﾐálló taﾐulása soráﾐ haszﾐálja az iﾐterﾐet és a 
köﾐyvtár ﾐyújtotta lehetőségeket. 

 Érti a szeﾏélyes felelősségét a fertőzések ﾏegelőzéséHeﾐ, és a 
sikeres gyógyulás érdekéHeﾐ. 

 Képes egyszerű kísérleteket elvégezﾐi, ﾏegfigyeléseit és 
tapasztalatait ﾏegfogalﾏazﾐi, leírﾐi. 

 Képes a proHléﾏák tudatos azoﾐosítására, ﾏegoldására, a 
hipotézisek ﾏegvizsgálására. 

 

 

es óraszáﾏ: ン6 

Heti óraszáﾏ: ヱ óra 

 

 Még ヴ taﾐórát kötelezőeﾐ He kell  tervezﾐi! 
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9-12. ÉVFOLYAM 

(ESTI TAGOZAT) 

 
 

A terﾏészettudoﾏáﾐyos ﾏű┗eltség ﾏiﾐdeﾐ eﾏber száﾏára foﾐtos. A fizika taﾐítását 

ﾐeﾏ az alapfogalﾏak defiﾐiálásá┗al, az alaptör┗éﾐyek beﾏutatásá┗al kezdjük: minden té-

ﾏakörbeﾐ ﾏiﾐdeﾐki száﾏára foﾐtos téﾏákkal, gyakorlati tapasztalatokkal, praktikus, hasz-

nos ismeretekkel iﾐdítjuk a taﾐaﾐyag feldolgozását.  

Rá kell ┗ezetﾐüﾐk taﾐít┗áﾐyaiﾐkat arra, hogy a fizika haszﾐos, az élet ﾏiﾐdeﾐ foﾐtos te-

rületéﾐ ﾏegjeleﾐik, isﾏerete gyakorlati előﾐyökkel jár. Céluﾐk a probléﾏaközpoﾐtúság, a 

gyakorlatiasság és az isﾏeretek egyeﾐsúlyáﾐak ﾏegtereﾏtése a ﾏoti┗áIió folyaﾏatos feﾐn-

tartásáﾐak és ﾏiﾐdeﾐ diák eredﾏéﾐyes taﾐulásáﾐak érdekébeﾐ, hogy taﾐulóiﾐk a terﾏészet 

jeleﾐségeit értőkké ┗áljaﾐak. 

Az el┗árható alapsziﾐt az, hogy a taﾐulók a taﾐter┗beﾐ lé┗ő téﾏaköröket ﾏegisﾏerjék, 

értelﾏezzék a jeleﾐségeket, isﾏerjék a teIhﾐikai alkalﾏazásokat, és így legyeﾐek képesek a 

körülöttüﾐk lé┗ő terﾏészeti-teIhﾐikai körﾐyezetbeﾐ eligazodﾐi.  

A taﾐter┗ ezzel egy időbeﾐ lehető┗é teszi a ﾏélyebb összefüggések felisﾏerését is, aﾏi 

a differeﾐIiálás, a tehetséggoﾐdozás, az öﾐálló isﾏeretszerzés ré┗éﾐ a ﾏérﾐöki és a terﾏé-

szettudoﾏáﾐyos pályára készülők száﾏára ﾏegfelelő ﾏoti┗áIiót és orieﾐtáIiót ﾐyújthat. 

A felﾐőttképzési fizika taﾐter┗ ﾐeﾏ a hagyoﾏáﾐyos, sokszor öﾐIélú, „begyakoroltató” 

száﾏítási feladatokoﾐ alapul.  Száﾏításokat Isak olyaﾐ esetekbeﾐ ┗áruﾐk, aﾏikor a száﾏítás 

el┗égzése a taﾐaﾐyag ﾏélyebb ﾏegértését szolgálja ┗agy a száﾏértékek öﾐﾏagukbaﾐ érde-

kesek. A fizika taﾐtárgy keretébeﾐ eszközkéﾐt haszﾐáljuk a ﾏateﾏatikát.  

A tanterv alkalmazása soráﾐ az életkorﾐak ﾏegfelelőeﾐ ﾏegjeleﾐﾐek a tapasztalat, az 

értelﾏezés, a ﾏegértés folyaﾏatait segítő ﾏateﾏatikai ﾏodellek, eszközök, például ﾏate-

ﾏatikai ﾏű┗eletek, függ┗éﾐyek, táblázatok, egyeﾐletek, grafikoﾐok, ┗ektorok. Jeleﾐ képzés-

beﾐ ezek terﾏészeteseﾐ kizárólag a ﾏegértést segítő eszközök. 

A felﾐőttek középiskolája 9-ヱヲ. osztályáﾐak feladata az 5-Β é┗folyaﾏra épít┗e olyaﾐ isﾏere-

tek és képességek ﾐyújtása, aﾏelyek átfogják az általáﾐos ﾏű┗eltség középiskolai körét, te-
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kiﾐtetbe ┗é┗e a taﾐulók élettapasztalatait és korábbi ふáltaláﾐos iskolai, illet┗e ﾏegszakított 

középiskolaiぶ taﾐulﾏáﾐyait, reﾐdez┗e és kiegészít┗e ezek eredﾏéﾐyeit.  

Ebből kiiﾐdul┗a a felﾐőttek középiskolája ﾏegtereﾏti az érettségi, a középfokra alapozott 

szakképzés, a felsőfokú to┗ábbtaﾐulás, a ﾏuﾐkaerő-piaIoﾐ törtéﾐő előﾐyösebb elhelyezke-

dés, illet┗e a szakﾏai ┗égzettség ﾏegszerzéséﾐek lehetőségét. 

A taﾐaﾐyag taﾐtárgyi és taﾐtárgyközi tartalﾏai, te┗ékeﾐységforﾏái köz┗etítik és to┗ábbfej-

lesztik a koﾏﾏuﾐikáIiós és a taﾐulási képességeket, az élethosszig tartó taﾐulás igényeinek 

és az erre ┗aló képességek kifejlődéséﾐek érdekébeﾐ.  
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9. ÉVFOLYAM 
 

Éves óraszáﾏ: ン6 óra 

Heti óraszáﾏ: ヱ óra 
 

 Mérés-értékelés ヴ óra 

9. o. TÉMAKÖRÖK 

1. A ﾏozgás leírása 10 

2. A ﾏozgás ┗áltozásáﾐak oka 10 

3. MeIhaﾐikai ﾏuﾐka, eﾐergia, teljesítﾏéﾐ┞  
Eg┞szerű gépek a mindennapokban 

12 

4. Mérés- értékelés 4 

 Összeseﾐ 36 
 

TEMATIKAI EGYSÉG 

FEJLES)TÉSI CÉL 
1. A MO)GÁS LEÍRÁSA 10 ÓRA 

Előzetes tudás SeHesség, ┗ektorok, függ┗éﾐ┞ek. 

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

A közlekedésnek, mint rendszernek az értelﾏezése, az állaﾐdóság és 
┗áltozás ﾏegjeleﾐítése a ﾏozgások leírásáHaﾐ. Az eg┞éﾐi felelősségtu-
dat formálása. 

Isﾏeretek ふtartalﾏak, jeleﾐségek,  
probléﾏák, alkalﾏazásokぶ 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajáﾐlások 

ProHléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏazások: 
Járﾏű┗ek seHessége, g┞orsítása, fékezése. Milyen 

a Hiztoﾐságos ふés kéﾐ┞elﾏesぶ közlekedés? ふpl. 
teﾏpoﾏat, tá┗olságtartó radar, tolató radar.ぶ 
Ismeretek: Kiﾐeﾏatikai alapfogalﾏak: út, elﾏoz-

dulás, seHesség, átlagseHesség. A seHesség kü-
löﾐHöző ﾏértékeg┞ségei. A gyorsulás fogalﾏa, 
ﾏértékeg┞sége. SzaHadesés út-idő összefüggése. 
A szaHadesés és a gra┗itáIió kapIsolata. Az 
eg┞eﾐletes körﾏozgást leíró kiﾐeﾏatikai jellem-

zők ふpál┞asugár, kerületi seHesség, fordulatszáﾏ, 
keriﾐgési idő, szögseHesség, Ieﾐtripetális g┞orsu-

lásぶ. 

Út-idő és seHesség-idő grafikoﾐok készítése, 
eleﾏzése. Száﾏítások el┗égzése az eg┞eﾐes ┗oﾐa-

lú eg┞eﾐletes ﾏozgás esetéHeﾐ. A seHesség és a 
gyorsulás fogalma közötti külöﾐHség felisﾏerése. 

A közlekedés kiﾐeﾏatikai proHléﾏáiﾐak g┞akorla-

ti, száﾏításokkal kísért eleﾏzése, pl.adott seHes-

ség eléréséhez szükséges idő; a fékút ﾐag┞sága;a 

reakIióidő és a féktá┗olság kapIsolata. 
Hétközﾐapi körﾏozgásokhoz kapIsolódó 
száﾏítások, pl. autó ┗ag┞ kerékpár ┗ag┞ gör-

korIsol┞a kerekeiﾐek fordulatszáﾏa, ill. kerü-
leti poﾐtjáﾐak Ieﾐtripetális g┞orsulása adott 
seHességﾐél. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Matematika: függ┗éﾐy fogalﾏa, grafikus ábrázolás, egyeﾐletreﾐdezés. 
Informatika: függ┗éﾐyábrázolás ふtáblázatkezelő haszﾐálataぶ. 
Testﾐe┗elés és sport: érdekes sebességadatok, érdekes sebességek, pályák teIhﾐikai körﾐyezete.  

Biológia-egészségtaﾐ: élőléﾐyek ﾏozgása, sebességei, reakIióidő. 
Mű┗észetek; ﾏag┞ar ﾐ┞el┗ és irodaloﾏ: mozgások ábrázolása. 
TeIhﾐika, élet┗itel és g┞akorlat: járﾏű┗ek sebessége és fékútja, kö┗etési tá┗olság, közlekedésbiztoﾐsá-
gi eszközök, teIhﾐikai eszközök ふautókぶ 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: Galilei ﾏuﾐkássága; a kerék feltalálásáﾐak jeleﾐtő-
sége. 
Földrajz: a Naprendszer szerkezete, az égitestek ﾏozgása, Isillagképek, tá┗Isö┗ek 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

SeHesség, átlagseHesség, g┞orsulás, szaHadesés, eg┞eﾐletes körﾏoz-

gás. 
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TEMATIKAI EGYSÉG 

FEJLES)TÉSI CÉL 
2. A MO)GÁS VÁLTO)ÁSÁNAK OKA 10 ÓRA 

Előzetes tudás A seHesség és a g┞orsulás fogalma. 

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

Az oksági goﾐdolkodás fejlesztése az állaﾐdóság és ┗áltozás ok-okozati 

kapIsolatáﾐ keresztül a közlekedés reﾐdszeréHeﾐ. Körﾐ┞ezettudatos 
goﾐdolkodás forﾏálása. A közlekedésHiztoﾐság, a koIkázatok és kö┗et-

kezﾏéﾐ┞ek felﾏéréséﾐ keresztül az eg┞éﾐi, ┗alaﾏiﾐt a társas felelős-

ségérzet, az öﾐisﾏeret fejlesztése és a Isaládi életre ﾐe┗elés. 
Isﾏeretek ふtartalﾏak, jeleﾐségek,  

probléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

ProHléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalmazások: 

Az utasok terhelése eg┞eﾐes ┗oﾐalú eg┞eﾐle-

tes és eg┞eﾐleteseﾐ g┞orsuló ﾏozgás esetéﾐ. 
A súrlódás szerepe a közlekedésHeﾐ, például: 
ABS, fékerő szaHál┞ozó, a kerekek tapadása 
ふaz autóguﾏi szerepeぶ. A gépjárﾏű┗ek fo-

g┞asztását Hefol┞ásoló téﾐ┞ezők. 
Az utasok ┗édelﾏe a gépjárﾏűHeﾐ: 
 g┞űrődési zóﾐa; 
 Hiztoﾐsági ö┗; 
 légzsák. 

Ismeretek: 

Az erő fogalﾏa, ﾏérése, ﾏértékeg┞sége. 
Ne┘toﾐ tör┗éﾐ┞eiﾐek ﾏegfogalﾏazása. 
SpeIiális erőhatások ふﾐehézségi erő, ﾐ┞oﾏó-
erő, foﾐálerő, súl┞erő, súrlódási erők, rugó-
erőぶ. A rugók erőtör┗éﾐ┞e. A leﾐdület fogalﾏa. 
Leﾐdület-ﾏegﾏaradás. Ütközések típusai. 
Az eg┞eﾐletes körﾏozgás diﾐaﾏikai feltétele. 

Az eredő erő szerkesztése, kiszáﾏolása egy-

szerű esetekHeﾐ. 
A súrlódás szerepe a gépjárﾏű ﾏozgása és 
iráﾐ┞ítása szeﾏpoﾐtjáHól. 
Az eﾐergiatakarékos közlekedés, a körﾐ┞ezet-

tudatos, a terﾏészet épségét ó┗ó közlekedési 
ﾏagatartás lehetőségeiﾐek feltárása. 
A közlekedésHiztoﾐsági eszközök ﾏűködésé-
ﾐek összekapIsolása az alapul szolgáló fizikai 
el┗ekkel, a tudatos és kö┗etkezetes haszﾐálat 
iráﾐti igéﾐ┞. 
A kaﾐ┞arodás ┗ezetésteIhﾐikai eleﾏeiﾐek ösz-

szekapIsolása ezek fizikai alapjai┗al. 
A test súl┞a és a töﾏege közötti külöﾐHségté-
tel. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Matematika: a függ┗éﾐy fogalﾏa, grafikus ábrázolás, egyenletreﾐdezés. 
TeIhﾐika, élet┗itel és g┞akorlat: takarékosság; légszeﾐﾐyezés, zajszeﾐﾐyezés; közlekedésbiztoﾐsági 
eszközök, közlekedési szabályok. Biztoﾐsági ö┗, ütközéses balesetek, a biztonságos fékezés. 
Biológia-egészségtaﾐ: reakIióidő, az állatok ﾏozgása ふpl. ﾏedúza). 

Földrajz: a Napreﾐdszer szerkezete, az égitestek ﾏozgása, Isillagképek, tá┗Isövek. 

KULCSFOGALMAK  

FOGALMAK 

Töﾏeg, erő, eredő erő, tehetetlenség, súl┞, leﾐdület, leﾐdület-

ﾏegﾏaradás.  
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TEMATIKAI EGYSÉG 

FEJLESZTÉSI CÉL 
3. MECHANIKAI MUNKA, ENERGIA, TELJESÍTMÉNY  

EGYS)ERŰ GÉPEK A MINDENNAPOKBAN 
12 ÓRA 

Előzetes tudás A kiﾐeﾏatika és a dinamika alapfogalﾏai. Vektorok felHoﾐtása összete-

┗őkre. 

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

Az eﾐergiafogaloﾏ ﾏél┞ítése, kiterjesztése. A ﾏuﾐka, eﾐergia és telje-

sítﾏéﾐ┞ értelﾏezéséﾐ keresztül a tudoﾏáﾐ┞os és a közﾐapi szóhaszﾐá-
lat külöﾐHözőségéﾐek Heﾏutatása. 

Isﾏeretek ふtartalﾏak, jeleﾐségek, 
probléﾏák, alkalﾏazásokぶ 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

ProHléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏazások: 

Gépek, járﾏű┗ek ﾏotorjáﾐak teljesítﾏéﾐ┞e. 
Az eﾏHeri teljesítﾏéﾐ┞ fizikai határai. A súrló-
dás és a közegelleﾐállás hatása a ﾏeIhaﾐikai 
eﾐergiákra. 
Eg┞eﾐsúl┞i állapotok 

 biztos, 

 bizonytalan, 

 közöﾏHös, 

 metastabil. 

Miért használuﾐk eg┞szerű gépeket? Eg┞szerű 
gépek a g┞akorlatHaﾐ. 

 eg┞oldalú és kétoldalú eﾏelő; 
 álló és ﾏozgóIsiga; 
 heﾐgerkerék; 
 lejtő; 
 csavar; 

 ék. 
Csoﾐtok, ízületek, izﾏok. 
Ismeretek: 

Muﾐka┗égzés, a ﾏeIhaﾐikai ﾏuﾐka fogalﾏa, 
ﾏértékeg┞sége. A hel┞zeti eﾐergia, ﾏozgási 

energia, rugalmas energia. Energia-

ﾏegﾏaradás. A ﾏuﾐka┗égzés és az eﾐergia-

┗áltozás kapIsolata. A teljesítﾏéﾐ┞ fogalﾏa, 
régi és új ﾏértékeg┞ségei ふlóerő, kilo┘attぶ. 
Testek eg┞eﾐsúl┞i állapota, az eg┞eﾐsúl┞ felté-
tele. A forgatóﾐ┞oﾏaték fogalﾏa. 

A mechanikai energia tárolási lehetőségeiﾐek 
felisﾏerése.  

A ﾏeIhaﾐikai eﾐergiák átalakítási fol┞aﾏatai-

nak ismerete. 

A mechanikai energia-ﾏegﾏaradás tételéﾐek 
Heﾏutatása szaHadesésﾐél. 
Száﾏítási feladatok ┗égzése a teljesítﾏéﾐﾐ┞el 
kapcsolatban. 

Az eg┞eﾐsúl┞ és a nyugalom közötti külöﾐHség 
felisﾏerése koﾐkrét példák alapjáﾐ. 
Száﾏos példa ┗izsgálata a hétközﾐapokHól az 
eg┞szerű gépek haszﾐálatára ふpl. háztartási 
gépek, építkezés a törtéﾐeleﾏ fol┞aﾏáﾐ, 
sport). 

A külöﾐféle eg┞szerű gépek ﾏűködéséﾐek ér-

telﾏezése a ┗izsgált példák és ﾏérések alap-

jáﾐ. 
A hel┞es testtartás ﾏegértése ﾐag┞ teher 
emeléséﾐél. 
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KapIsolódási poﾐtok: 
Matematika: a függ┗éﾐy fogalﾏa, grafikus ábrázolás, egyenletreﾐdezés. 
Testﾐe┗elés és sport: sportolók teljesítﾏéﾐye, sportoláshoz haszﾐált pályák eﾐergetikai viszo-

ﾐyai és sporteszközök eﾐergetikája. 
TeIhﾐika, élet┗itel és g┞akorlat: járﾏű┗ek fogyasztása, ﾏuﾐka┗égzése, közlekedésbiztoﾐsági 
eszközök, teIhﾐikai eszközök ふautók, ﾏotorokぶ. 
Biológia-egészségtaﾐ: élőléﾐyek ﾏozgása, teljesítﾏéﾐye. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Munka, mechanikai energia (helyzeti eﾐergia, ﾏozgási eﾐergia, ru-

galmas eﾐergiaぶ, eﾐergiaﾏegﾏaradás, teljesítﾏéﾐ┞. eg┞eﾐsúl┞i 
állapot, forgatóﾐ┞oﾏaték, eg┞szerű gép. 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 
eredﾏéﾐyei a  

9. évfolyaﾏ végéﾐ 

A kísérletezési, ﾏérési koﾏpeteﾐIia, a ﾏegfigyelő, reﾐdszerező 
készség fejlődése. A ﾏozgástaﾐi alapfogalﾏak ismerete, grafi-

kus feladatﾏegoldás. A ﾐe┘toﾐi ﾏeIhaﾐika szeﾏléleti léﾐyegé-
ﾐek elsajátítása: az erő ﾐeﾏ a ﾏozgás feﾐﾐtartásához, haﾐeﾏ a 
ﾏozgásállapot ﾏegváltoztatásához szükséges.  

  Egyszerű kiﾐeﾏatikai és diﾐaﾏikai feladatok ﾏegoldása. 
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A TOVÁBBHALADÁS  FELTÉTELEI -  9. ÉVFOLYAM 

(A FEJLES)TÉS VÁRT EREDMÉNYEI A 9. ÉVFOLYAM VÉGÉN) 

A taﾐuló legyeﾐ képes a ﾏozgásokról taﾐultak és a közﾐapi jeleﾐségek összekapIsolására, 
a fizikai fogalﾏak helyes haszﾐálatára, egyszerű száﾏítások el┗égzésére. 

Isﾏerje a ﾏérés léﾐyegi jelleﾏzőit, a szab┗áﾐyos és a gyakorlati ﾏértékegységeket.  

Legyeﾐ képes a gyakorlatbaﾐ alkalﾏazﾐi a ﾏegisﾏert ﾏérési ﾏódszereket. 

Tudatosítsa a ┗iszoﾐyítási reﾐdszer alap┗ető szerepét, ﾏeg┗álasztásáﾐak szabadságát és 
Iélszerűségét. 
Isﾏerje a ┗áltozó ﾏozgás általáﾐos fogalﾏát, értelﾏezze az átlag- és pillaﾐatﾐyi sebessé-
get. 

Isﾏerje a gyorsulás fogalﾏát, vektor-jellegét. 
Tudja ábrázolﾐi az s-t, v-t, a-t grafikonokat. 

Tudjoﾐ egyszerű feladatokat ﾏegoldani. 

Isﾏerje a körﾏozgást leíró kerületi és szögjelleﾏzőket és tudja alkalmazni azokat.  

Tudja értelﾏezﾐi a Ieﾐtripetális gyorsulást. 
Mutassoﾐ be egyszerű kísérleteket, ﾏéréseket. 
Értelﾏezze az egyeﾐes ┗oﾐalú egyeﾐletes ﾏozgás jelleﾏző ﾏeﾐﾐyiségeit, tudja azokat 
grafikusaﾐ ábrázolﾐi és értelmezni. 

Ismerje a tehetetleﾐség fogalﾏát és legyeﾐ képes az ezzel kapIsolatos hétközﾐapi jelen-

ségek értelﾏezésére. 
Ismerje az inercia-ふtehetetleﾐségiぶ reﾐdszer fogalﾏát. 
A taﾐuló isﾏerje az erő alak- és ﾏozgásállapot-┗áltoztató hatását, az erő ﾏérését, ﾏér-

tékegységét, vektor-jellegét. Legyeﾐ képes erőt ﾏérﾐi rugós erőﾏérő┗el. 
Tudja Ne┘toﾐ II. tör┗éﾐyét, lássa kapIsolatát az erő szab┗áﾐyos ﾏértékegységé┗el.  
Isﾏerje a tehetetleﾐ töﾏeg fogalﾏát. Értse a töﾏegközéppoﾐt szerepét a ┗alóságos tes-

tek ﾏozgásáﾐak értelﾏezése soráﾐ. 
Isﾏerje, és tudja alkalﾏazﾐi a taﾐult egyszerű erőtör┗éﾐyeket. 
Legyeﾐ képes egyszerű feladatok ﾏegoldására, ﾐéháﾐy egyszerű esetbeﾐ: 

 állaﾐdó erő┗el húzott test;  
 ﾏozgás lejtőﾐ,  
 súrlódás szerepe egyszerű ﾏozgások esetéﾐ. 

Értse, hogy az egyeﾐletes körﾏozgást ┗égző test gyorsulását ふa Ieﾐtripetális gyorsulástぶ a 
testre ható erők eredője adja, aﾏi ﾏiﾐdig a kör középpoﾐtjába ﾏutat. Isﾏerje Ne┘toﾐ 
gra┗itáIiós tör┗éﾐyét. 
Tudja, hogy a gra┗itáIiós kölIsöﾐhatás a ﾐégy alap┗ető fizikai kölIsöﾐhatás egyike, ﾏeg-

határozó jeleﾐtőségű az égi ﾏeIhaﾐikábaﾐ. 
Isﾏerje a staHil, laHilis és közöﾏHös eg┞eﾐsúl┞i állapot fogalﾏát és tudja alkalﾏazﾐi egy-

szerű esetekHeﾐ. 

Isﾏerje az erő forgató hatását, a forgatóﾐyoﾏaték fogalﾏát. 
A taﾐuló értse a fizikai ﾏuﾐka┗égzés és a teljesítﾏéﾐy fogalﾏát, isﾏerje ﾏértékegységei-

ket. Legyeﾐ képes egyszerű feladatok ﾏegoldására. 
Isﾏerje a ﾏuﾐkatételt és tudja azt egyszerű esetekre alkalﾏazﾐi. 
Isﾏerje az alap┗ető ﾏeIhaﾐikai eﾐergiafajtákat, és tudja azokat a gyakorlatbaﾐ értel-

mezni. 

Tudja egyszerű zárt reﾐdszerek példáiﾐ keresztül értelﾏezﾐi a ﾏeIhaﾐikai 
eﾐergiaﾏegﾏaradás tör┗éﾐyét. 
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Tudja a gyakorlatbaﾐ haszﾐált egyszerű gépek ﾏűködését értelﾏezﾐi, ezzel kapIsolatban 

feladatokat megoldani. 

Értse, hogy az egyszerű gépekkel ﾏuﾐka ﾐeﾏ takarítható ﾏeg. 

Isﾏerje a leﾐdület fogalﾏát, ┗ektor-jellegét, a leﾐdület┗áltozás és az erőhatás kapIsola-

tát.  
Tudja a leﾐdülettételt. 
Isﾏerje a leﾐdületﾏegﾏaradás tör┗éﾐyét párkölIsöﾐhatás esetéﾐ.  
Tudjoﾐ értelﾏezﾐi egyszerű közﾐapi jeleﾐségeket a leﾐdület ﾏegﾏaradásáﾐak tör┗éﾐyé-
vel. 
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10. ÉVFOLYAM 
 

Éves óraszáﾏ: ン6 óra 

Heti óraszáﾏ: ヱ óra 

 

 Mérés-értékelés ヴ óra 

10. o. TÉMAKÖRÖK 

1. Eﾐergia ﾐélkül ﾐeﾏ ﾏeg┞ 7 

2. Hidro- és aerodiﾐaﾏikai jeleﾐségek, a repülés fizikája 7 

3. Rezgések, hulláﾏok 6 

4. Szikrák és ┗illáﾏok Az elektroﾏos áraﾏ 6 

5. Lakások, házak elektroﾏos hálózata 6 

6. Mérés - értékelés  4 

 Összeseﾐ 36 

 

 

TEMATIKAI EGYSÉG 

FEJLES)TÉSI CÉL 
1. ENERGIA NÉLKÜL NEM MEGY 7 ÓRA 

Előzetes tudás Mechanikai eﾐergiafajták. Mechanikai energia-ﾏegﾏaradás.  

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

Az energia fogalﾏáﾐak kiterjesztése a hőtaﾐra, a körﾐ┞ezet és feﾐﾐtart-

hatóság, a körﾐ┞ezeti reﾐdszerek állapota, ┗alaﾏiﾐt az eﾏHer egészsége 
vonatkozásáHaﾐ. A tudoﾏáﾐ┞, teIhﾐika, kultúra szeﾏpoﾐtjáHól az iﾐﾐo-

┗áIió és a kutatások jeleﾐtőségéﾐek felisﾏerése. 
Isﾏeretek ふtartalﾏak, jeleﾐségek,  

probléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

ProHléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalmazások: 

A hel┞es táplálkozás eﾐergetikai ┗oﾐatkozásai. 
A legfoﾐtosaHH élelﾏiszerek eﾐergiatartal-

ﾏáﾐak isﾏerete. Joule-kísérlet: a hő ﾏeIha-

ﾐikai eg┞eﾐértéke. Gépjárﾏű┗ek eﾐergiafor-

rásai, a külöﾐHöző üzeﾏaﾐ┞agok tulajdoﾐsá-
gai. Külöﾐleges ﾏeghajtású járﾏű┗ek: példá-
ul hibridautó, hidrogéﾐﾐel hajtott ﾏotor, 
elektroﾏos autó. 
 

Ismeretek: 

A hő régi és új ﾏértékeg┞ségei: kalória, joule. 
A hőközlés és az égéshő fogalﾏa. 
A fajhő* fogalma. 

A hatásfok fogalﾏa, ﾏotorok hatásfoka. 
 

Egyes táplálékok eﾐergiatartalﾏáﾐak összeha-

soﾐlítása. 
Az egészséges táplálkozás jelleﾏzői. 
A hőﾏeﾐﾐ┞iség és hőﾏérséklet fogalﾏáﾐak 
elkülöﾐítése. 

A gépjárﾏű┗ek eﾐergetikai jelleﾏzői és a kör-

ﾐ┞ezetre g┞akorolt hatás ﾏérlegelése. 
Új járﾏűﾏeghajtási ﾏegoldások ﾐ┞oﾏoﾐ kö-
┗etése g┞űjtőﾏuﾐka alapjáﾐ. 

* fajlagos hőkapaIitás
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KapIsolódási poﾐtok: 
TeIhﾐika, élet┗itel és g┞akorlat: takarékosság, az autók hűtési reﾐdszeréﾐek téli ┗édelﾏe.  
Folyaﾏatos teIhﾐológiai fejlesztések, iﾐﾐo┗áIió 

Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: beruházás ﾏegtérülése, ﾏegtérülési idő, 
takarékosság. A Nap kitüﾐtetett szerepe a ﾏitológiábaﾐ és a ﾏű┗észetekbeﾐ.  
Biológia-egészségtaﾐ: táplálkozás alap┗ető biológiai folyaﾏatai, ökológiai probléﾏák. A haj-

szálIsö┗esség szerepe ﾐö┗éﾐyekﾐél, a le┗egő páratartalﾏáﾐak hatása az élőléﾐyekre, fagykár 
a gyüﾏölIsösökbeﾐ, ü┗egházhatás, a ┗érﾐyoﾏásra ható téﾐyezők. Az „éltető Nap”, hőháztar-

tás, öltözködés. 
Mag┞ar ﾐ┞el┗ és irodalom: MadáIh: Az eﾏber tragédiája ふeszkiﾏó szíﾐぶ. 
Kéﾏia: az üzeﾏaﾐyagok kéﾏiai eﾐergiája, a táplálék megeﾏésztéséﾐek kéﾏiai folyaﾏatai, 
elektrolízis. E┝oterﾏ és eﾐdoterﾏ folyaﾏatok, terﾏokéﾏia, Hess- tétel, kötési eﾐergia, reak-

Iióhő, égéshő, elektrolízis. Gyors és lassú égés, tápaﾐyag, eﾐergiatartaloﾏ ふATPぶ, a kéﾏiai re-

akIiók iráﾐya, ﾏegfordítható folyaﾏatok, kéﾏiai egyeﾐsúlyok, staIioﾐárius állapot, élelﾏi-

szerkéﾏia. 
Földrajz: körﾐyezet┗édeleﾏ, a ﾏegújuló és ﾐeﾏ ﾏegújuló eﾐergia fogalma. 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Hő, fajhő*, kalória, égéshő, hatásfok. 

* fajlagos hőkapaIitás 
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TEMATIKAI EGYSÉG 

FEJLES)TÉSI CÉL 

2. HIDRO- ÉS AERODINAMIKAI JELENSÉGEK,  

A REPÜLÉS FI)IKÁJA 7 ÓRA 

Előzetes tudás A ﾐ┞oﾏás. 

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

A körﾐ┞ezet és feﾐﾐtarthatóság kérdéseiﾐek tudatosítása az időjárást Hefol┞á-
soló fizikai fol┞aﾏatok ┗izsgálatá┗al kapIsolatHaﾐ. Eg┞üttﾏűködés, kezdeﾏé-
ﾐ┞ezőkészség fejlesztése IsoportﾏuﾐkáHaﾐ fol┞tatott ┗izsgálódás soráﾐ. 

Isﾏeretek ふtartalﾏak, jeleﾐségek,  
probléﾏák, alkalﾏazásokぶ 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

ProHléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalmazások: 
A légﾐ┞oﾏás ┗áltozásai. A légﾐ┞oﾏás függé-
se a teﾐgersziﾐt feletti ﾏagasságtól és aﾐﾐak 
élettaﾐi hatásai. A légﾐ┞oﾏás és az időjárás 
kapcsolata. Hidro- és aerodiﾐaﾏikai el┗ek, 
jeleﾐségek. Az áraﾏlások ﾐ┞oﾏás┗iszoﾐ┞ai. A 

légkör áraﾏlásaiﾐak fizikai jelleﾏzői, a moz-

gató fizikai hatások. A teﾐgeráraﾏlások jel-

leﾏzői, a ﾏozgató fizikai hatások. A ┗íz kör-

forgása. A Hefag┞ó ta┗ak. A jégheg┞ek. A szél 
energiája. Az időjárás eleﾏei, Isapadékok, a 
csapadékok kialakulásáﾐak fizikai leírása. A 

terﾏik szerepe. ふpl. a sárkáﾐ┞repülőﾐél, ┗itor-

lázó erﾐ┞őﾐél.ぶ Repülők szárﾐ┞kialakítása. 
HangrobHaﾐás. Légzés. 
Ismeretek: 

N┞oﾏás, hőﾏérséklet, páratartaloﾏ. A le┗e-

gő,  ﾏiﾐt ideális gáz. A hidrosztatikai ﾐ┞oﾏás 
és a felhajtóerő. A páratartaloﾏ fogalﾏa, a 
telített gőz. A repülés el┗e. A légelleﾐállás. A 
repülőgépek szárﾐ┞áﾐak sajátosságai ふa 
szárﾐ┞ra ható eﾏelőerőぶ. 

A felhajtóerő ﾏiﾐt hidrosztatikai ﾐ┞oﾏáskü-
löﾐHség értelﾏezése.  
Aerodiﾐaﾏikai parado┝oﾐ Heﾏutatása. 
A szél épületekre g┞akorolt hatásáﾐak Heﾏu-

tatása példákoﾐ. 
Terﾏészeti és teIhﾐikai példák g┞űjtése és a 
fizikai el┗ek értelﾏezése a repülés kapIsáﾐ 
ふterﾏések, állatok, repülő szerkezetek stH.ぶ. 
A jég reﾐdhag┞ó ┗iselkedése kö┗etkezﾏéﾐ┞e-

iﾐek Heﾏutatása koﾐkrét g┞akorlati példákoﾐ.  
A szélHeﾐ rejlő eﾐergia lehetőségeiﾐek átlátá-
sa. A szélerőﾏű┗ek előﾐ┞eiﾐek és hátráﾐ┞ai-

ﾐak összeg┞űjtése. 
RepülésHiztoﾐsági statisztikák eleﾏzése. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Matematika: a függ┗éﾐy fogalﾏa, az e┝poﾐeﾐIiális függ┗éﾐy grafikus ábrázolás, egyeﾐlet-
reﾐdezés. 
Kéﾏia: folyadékok, felületi feszültség, kolloid reﾐdszerek, gázok, le┗egő, ┗iszkozitás, alterﾐa-
tí┗ eﾐergiaforrások. A légkör összetétele.  Relatí┗ páratartaloﾏ, harﾏatpoﾐt. 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: hajózás szerepe, légiközlekedés szerepe. 
TeIhﾐika, élet┗itel és g┞akorlat: repülőgépek közlekedésbiztoﾐsági eszközei, ┗ízi és légi közle-
kedési szabályok. 
Biológia-egészségtaﾐ: Vízi élőléﾐyek, ﾏadarak ﾏozgása, légzés, ﾏélységi ﾏáﾏor, 
hegyibetegség, ﾏadarak repülése sebességei, reakIióidő. A ﾐyoﾏás és ┗áltozásáﾐak hatása 
az emberi szer┗ezetre ふpl. súlyfürdő, keszoﾐbetegség). 
Testﾐe┗elés és sport: sport ﾐagy ﾏagasságokbaﾐ, sportolás a ﾏélybeﾐ. 
Földrajz: térképek, atlaszok haszﾐálata; Isapadékok, Isapadék-eloszlás; teﾐgeráraﾏlások; 
légkör összetétele, részei, légﾐyoﾏás, ﾐagy földi légkörzés, szél. 

KULCSFOGALMAK  

FOGALMAK 

Légﾐ┞oﾏás, hidrosztatikai ﾐ┞oﾏás, hidrosztatikai felhajtóerő, aerodi-

namikai felhajtóerő. 
 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


FIZIKA 

12 

 

TEMATIKAI EGYSÉG  
FEJLES)TÉSI CÉL 

3. RE)GÉSEK, HULLÁMOK 6 ÓRA 

Előzetes tudás 
Az eg┞eﾐletes körﾏozgás kiﾐeﾏatikájáﾐak és diﾐaﾏikájáﾐak alapfo-

galﾏai. Vektorok. Rugóerő, rugalﾏas eﾐergia. MeIhaﾐikai eﾐergia-

ﾏegﾏaradás.  

A tematikai egység 
fejlesztési Iéljai 

Rezgések és hulláﾏok a Földöﾐ a felépítés és ﾏűködés ┗iszoﾐ┞reﾐdsze-

réHeﾐ. A jeleﾐségkör diﾐaﾏikai hátteréﾐek értelﾏezése. A társadalﾏi 
felelősség kérdéseiﾐek haﾐgsúl┞ozása a terﾏészeti katasztrófák Heﾏu-

tatásáﾐ keresztül. A tudoﾏáﾐ┞, teIhﾐika, kultúra szeﾏpoﾐtjáHól az 
időﾏérés és az építﾏéﾐ┞ek szerkezeti eleﾏeiﾐek Heﾏutatása. Kezde-

ﾏéﾐ┞ezőkészség, eg┞üttﾏűködés fejlesztése. 
ProHléﾏák, jeleﾐségek,  

gyakorlati alkalmazások, isﾏeretek 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajáﾐlások 

ProHléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏa-

zások: 
Periodikus jeleﾐségek ふrugóhoz erősített test 
rezgése, foﾐáliﾐga ﾏozgásaぶ. Csillapodó rez-

gések. Kéﾐ┞szerrezgések. RezoﾐaﾐIia, rezo-

nancia-katasztrófa. MeIhaﾐikai hulláﾏok 
kialakulása.  Földreﾐgések kialakulása, előre-

jelzése, teﾐgerreﾐgések, Iuﾐaﾏik. Az árapál┞-

jeleﾐség. A Hold és a Nap szerepe a jeleﾐség 
létrejöttéHeﾐ. 
Ismeretek: 

A harﾏoﾐikus rezgőﾏozgás jelleﾏzői:  
– rezgésidő ふperiódusidőぶ, 
– aﾏplitúdó,  
– frekvencia.  

A harﾏoﾐikus rezgőﾏozgás és a foﾐáliﾐga 
ﾏozgásáﾐak eﾐergia┗iszoﾐ┞ai, a Isillapítás 
leírása. 
Hosszaﾐti ふloﾐgitudiﾐálisぶ, keresztiráﾐ┞ú 
ふtraﾐsz┗erzálisぶ hulláﾏ. 
A ﾏeIhaﾐikai hulláﾏok jelleﾏzői: hullám-

hossz, terjedési seHesség. 
A hulláﾏhosszúság, a frek┗eﾐIia és a terjedé-
si seHesség közötti kapIsolat isﾏerete.  
Hu┞geﾐs ﾏuﾐkássága.  

A rezoﾐaﾐIia feltételeiﾐek Heﾏutatása g┞a-

korlati példákoﾐ a teIhﾐikáHaﾐ és a terﾏé-
szetben. 

A rezgések általáﾐos ┗oltáﾐak, létrejöttéﾐek 
ﾏegértése, a Isillapodás jeleﾐségéﾐek felis-

ﾏerése koﾐkrét példákoﾐ. 
A rezgések gerjesztéséﾐek felisﾏerése ﾐé-
háﾐ┞ g┞akorlati példáﾐ. A hulláﾏok ﾏiﾐt 
térHeﾐ terjedő rezgések értelﾏezése g┞akor-

lati példákoﾐ. A földreﾐgések létrejöttéﾐek 
eleﾏzése a Föld szerkezete alapjáﾐ. A föld-

reﾐgésekre, teﾐgerreﾐgésekre ┗oﾐatkozó 
fizikai alapisﾏeretek elsajátítása, a terﾏé-
szeti katasztrófák idejéﾐ kö┗eteﾐdő hel┞es 
ﾏagatartás, a földreﾐgésHiztos épületek sa-

játságaiﾐak ﾏegisﾏerése. 
Árapál┞-táHlázatok eleﾏzése. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Matematika: alapﾏű┗eletek, egyeﾐletreﾐdezés, táblázat és grafikoﾐ készítése. 
Informatika: iﾐforﾏáIiókeresés iﾐterﾐeteﾐ. 
Földrajz: földreﾐgések, leﾏeztektoﾐika, árapály-jeleﾐség. 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Harﾏoﾐikus rezgőﾏozgás, frek┗eﾐIia, rezoﾐaﾐIia, ﾏeIhaﾐikai hul-

láﾏ, hulláﾏhosszúság, hulláﾏ terjedési seHessége. 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


FIZIKA 

13 

 

 

TEMATIKAI EGYSÉG 

FEJLES)TÉSI CÉL 
4. SZIKRÁK ÉS VILLÁMOK.  A) ELEKTROMOS ÁRAM 6 ÓRA 

Előzetes tudás Erő-elleﾐerő, ﾏuﾐka┗égzés, elektroﾏos töltés  

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

Az elektroﾏos alapjeleﾐségek értelﾏezése az anyagot jelleﾏző eg┞ik 
alap┗ető kölIsöﾐhatáskéﾐt. A sztatikus elektroﾏosságra épülő teIhﾐi-

kai reﾐdszerek felisﾏerése. Felelős ﾏagatartás kialakítása. A ┗eszély-

helyzetek felisﾏerése, ﾏegelőzése, felkészülés a segítségﾐ┞újtásra. 
Isﾏeretek ふtartalﾏak, jeleﾐségek,  

probléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

ProHléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalmazások: 

Elektrosztatikus alapjeleﾐségek: dörzselekt-

roﾏosság, töltött testek közötti kölIsöﾐhatás, 
földelés. A féﾐ┞ﾏásoló és a lézerﾐ┞oﾏtató 
működése. A ┗illáﾏok keletkezése, ┗eszél┞e, 
a ┗illáﾏhárítók ﾏűködése. Az elektroﾏos 
töltések tárolása: koﾐdeﾐzátorok. 

Ismeretek: 

Poﾐttöltések közötti erőhatás, az elektroﾏos 
töltés eg┞sége. Elektroﾏosaﾐ szigetelő és 
┗ezető aﾐ┞agok. Az elektroﾏosság fizikai le-

írásáHaﾐ haszﾐálatos fogalﾏak: elektroﾏos 
térerősség, feszültség, kapaIitás. 

Az elektromos töltés fogalﾏa, az elektro-

sztatikai alapfogalﾏak, alapjeleﾐségek ér-

telﾏezése, g┞akorlati tapasztalatok alap-

jáﾐ. 
Poﾐttöltések közötti erő kiszáﾏítása. ,jó 
szigetelő és jó ┗ezető aﾐ┞agok felsorolása. 
Eg┞szerű elektrosztatikai jeleﾐségek felis-

ﾏerése a féﾐyﾏásoló és a lézerﾐ┞oﾏtató 
ﾏűködéséHeﾐ seﾏatikus áHra alapjáﾐ. A 
┗illáﾏok ┗eszél┞éﾐek, a ┗illáﾏhárítók ﾏű-
ködéséﾐek ﾏegisﾏerése, a hel┞es ﾏaga-

tartás elsajátítása zi┗ataros, ┗illáﾏIsapás-

┗eszél┞es időHeﾐ. Az elektromos térerősség 
és az elektromos feszültség jeleﾐtéséﾐek 
ﾏegisﾏerése, haszﾐálatuk a jeleﾐségek le-

írásáHaﾐ, értelﾏezéséHeﾐ. A koﾐdeﾐzáto-

rok szerepéﾐek felisﾏerése az elektroteIh-

ﾐikáHaﾐ koﾐkrét példák alapjáﾐ.  

ProHléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalmazások: 

Az elektroﾏos áraﾏ élettaﾐi hatása: az eﾏHe-

ri test áraﾏ┗ezetési tulajdoﾐságai, idegi 
áraﾏ┗ezetés. Az elektroﾏos áraﾏ élettaﾐi 
szerepéﾐek, az or┗osi diagﾐosztikai és terápi-

ás alkalﾏazásoknak az ismerete. 

A hazugság┗izsgáló ﾏűködése. 
Ismeretek: 

Az elektroﾏos áraﾏ fogalﾏa, az áraﾏerősség 
ﾏértékeg┞sége. Az elektroﾏos elleﾐállás fo-

galﾏa, ﾏértékegysége. Ohﾏ tör┗éﾐ┞e ┗ezető 

szakaszra. Vezetők elektroﾏos elleﾐállásáﾐak 
hőﾏérsékletfüggése. 

Az elektromos áraﾏ létrejöttéﾐek ﾏegis-

ﾏerése. Az elektroﾏos áraﾏ hő-, féﾐ┞-, 

kéﾏiai és ﾏágﾐeses hatásáﾐak ﾏegisﾏeré-
se.  

Or┗osi alkalﾏazások: EKG, EEG felhaszﾐálá-
si területeiﾐek, diagﾐosztikai szerepéﾐek 
átlátása.Az elektroﾏos elleﾐállás kiszáﾏítá-
sa, ﾏérése; a száﾏított és ﾏért értékek 
összehasoﾐlítása, kö┗etkeztetések le┗oﾐá-
sa. 

Az eﾏHeri test ふHőrぶ elleﾐállásáﾐak ﾏérése 
külöﾐHöző körülﾏéﾐ┞ek között, kö┗etkez-

tetések le┗oﾐása.  
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TEMATIKAI EGYSÉG 

FEJLES)TÉSI CÉL 
5. LAKÁSOK, HÁ)AK ELEKTROMOS HÁLÓ)ATA 6 ÓRA 

Előzetes tudás 
Eg┞eﾐáraﾏok alapfogalﾏai, az elektroﾏos feszültség és elleﾐállás fo-

galma. 

 

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

A háztartás elektroﾏos hálózatáﾐak mint technikai rendszernek azo-

ﾐosítása, az ériﾐtés┗édelﾏi szaHál┞ok elsajátítása, Isaládi életre ﾐe-

┗elés. A körﾐ┞ezettudatosság és eﾐergia hatékoﾐ┞ság szeﾏpoﾐtjai-

ﾐak ﾏegjeleﾐése a ﾏiﾐdeﾐﾐapi életHeﾐ az elektroﾏos eﾐergia fel-

használásáHaﾐ. 

Isﾏeretek ふtartalﾏak, jeleﾐségek, 

probléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

 ﾏódszertaﾐi ajánlások 

ProHléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏazások: 

Elektroﾏos hálózatok kialakítása lakások-

Haﾐ, épületekHeﾐ, elektroﾏos kapIsolási 
rajzok. Az elektroﾏos áraﾏ ┗eszél┞ei, kon-

nektorok lezárása kisg┞erﾏekek ┗édelﾏe 
érdekéHeﾐ. A Hiztosíték ふkisﾏegszakítóぶ 
ﾏűködése, haszﾐálata, ol┗adó- és autoﾏata 
Hiztosítékok. Hároﾏ- eres ┗ezetékek haszﾐá-
lata, a föld┗ezeték szerepe. KülöﾐHöző telje-

sítﾏéﾐ┞ű fog┞asztók összehasoﾐlítása.  Az 

eﾐergiatakarékosság kérdései, ┗ezérelt ふéj-

szakaiぶ áraﾏ. A ┗illaﾐ┞száﾏla elemzése. 
Ismeretek: 

Soros és párhuzaﾏos kapIsolás.  
Az elektroﾏos ﾏuﾐka┗égzés és a Joule-hő 
fogalﾏa, az elektroﾏos teljesítﾏéﾐ┞ kiszá-
ﾏítása.  

Eg┞szerűHH kapIsolási rajzok értelﾏezése, 
áraﾏkör összeállítása kapIsolási rajz alapjáﾐ. 
A soros és a párhuzaﾏos kapIsolások leg-

foﾐtosaHH jelleﾏzőiﾐek ﾏegisﾏerése, fe-

szültség- és áraﾏerősség ┗iszoﾐ┞ok ┗izsgála-

ta ﾏéréssel, összefüggések felisﾏerése az 
adatok alapjáﾐ. Az elektroﾏosság ┗eszél┞ei-

ﾐek ﾏegisﾏerése. A Hiztosítékok szerepéﾐek 
ﾏegisﾏerése. Az elektromos munka┗égzés, 
a Joule-hő, ┗alaﾏiﾐt az elektroﾏos teljesít-

ﾏéﾐ┞ kiszáﾏítása, fog┞asztók teljesítﾏé-
ﾐ┞éﾐek összehasoﾐlítása. Az energiatakaré-
kosság kérdéseiﾐek isﾏerete, a ┗illaﾐ┞szám-

la értelﾏezése. Hag┞oﾏáﾐ┞os izzóláﾏpa és 
azoﾐos féﾐ┞erejű, fehér LED-eket tartalﾏazó 
láﾏpa elektroﾏos teljesítﾏéﾐ┞éﾐek össze-

hasonlítása.  

KapIsolódási poﾐtok: 
Kéﾏia: Elektroﾐ, protoﾐ, elektroﾏos töltés, az atoﾏ felépítése, elektrosztatikus kölIsöﾐhatások, 
kristályráIsok szerkezete. Kötés, polaritás, ﾏolekulák polaritása, féﾏes kötés, féﾏek elektroﾏos 
┗ezetése. Ioﾐkötés. Elektroﾏos áraﾏ, elektroﾏos ┗ezetés. RáIstípusok tulajdoﾐságai és azok 
atoﾏszerkezeti ﾏagyarázata. Gal┗áﾐeleﾏek ﾏűködése, elektroﾏotoros erő. 
Ioﾐos ┗együletek elektroﾏos ┗ezetése ol┗adékbaﾐ és oldatbaﾐ, elektrolízis. Vas ﾏágﾐeses tulaj-

donsága. 
Matematika: alapﾏű┗eletek, egyeﾐletreﾐdezés, száﾏok ﾐorﾏálalakja, ┗ektorok, függ┗ények. 

TeIhﾐika, élet┗itel és g┞akorlat: Áraﾏ biológiai hatása, elektroﾏos áraﾏ a háztartásbaﾐ, biztosí-
ték, fogyasztásﾏérők, baleset┗édeleﾏ, földelés.  Világítás  fejlődése és a korszerű ┗ilágítási esz-

közök. 
Korszerű elektroﾏos háztartási készülékek, eﾐergiatakarékosság. 
Informatika: ﾏikroelektroﾐikai áraﾏkörök, ﾏágﾐeses iﾐforﾏáIiórögzítés. 

KULCSFOGALMAK  

FOGALMAK 

Elektromos kölIsöﾐhatás, elektroﾏos töltés, szigetelő aﾐ┞ag, 
┗ezető aﾐ┞ag, elektroﾏos térerősség, elektroﾏos ﾏező, elektro-

ﾏos feszültség, koﾐdeﾐzátor. Elektroﾏos áraﾏ, elektromos el-

leﾐállás. 
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 KapIsolódási poﾐtok: 
Kéﾏia: elektroﾏos áraﾏ, elektroﾏos ┗ezetés, ráIstípusok tulajdoﾐságai és azok aﾐyag-

szerkezeti ﾏagyarázata. Gal┗áﾐeleﾏek ﾏűködése, elektroﾏotoros erő. Ioﾐos ┗együletek 
elektroﾏos ┗ezetése ol┗adékbaﾐ és oldatbaﾐ, elektrolízis. Vas ﾏágﾐeses tulajdoﾐsága. 
Matematika: alapﾏű┗eletek, egyeﾐletreﾐdezés, száﾏok ﾐorﾏálalakja. 

KULCSFOGALMAK  

FOGALMAK 

Soros és párhuzaﾏos kapIsolás, Joule-hő, földelés. 

 

 

 

 

A TOVÁBBHALADÁS  FELTÉTELEI 10. ÉVFOLYAM 
(A FEJLES)TÉS VÁRT EREDMÉNYEI A 10. ÉVFOLYAM VÉGÉN ) 

Hőﾏérséklet fogalﾏa, ﾏértékegységei és ﾏérése. 
A hőﾏeﾐﾐyiség.  
Hőtaﾐi alapfogalﾏak ふhő, fajhő, kalória, égéshő, hatásfokぶ, a hőtaﾐ főtételei, hőerőgépek 
eleﾏi sziﾐtű, de alkalﾏazﾐi képes ismerete.  

Aﾐﾐak felisﾏerése, hogy gépeiﾐk ﾏűködtetése és az élő szer┗ezetek ﾏűködése is eﾐergia-

Isökkeﾐéssel járó folyaﾏat, ezért tartósaﾐ, Isak eﾐergia „befektetése áráﾐ” ┗alósíthatók 
meg.  

Energetikai szempoﾐtból lássa a léﾐyegi hasoﾐlóságot a hőerőgépek és az élő szer┗ezetek 

ﾏűködése között. 
Értse ﾏeg a hőerőgép, hűtőgép, hőszi┗attyú ﾏűködéséﾐek alapel┗ét. 
Tudja, hogy „örökﾏozgó” ふ„eﾐergiabetáplálás” ﾐélküli hőerőgépぶ ﾐeﾏ létezhet! Másod-

fokú seﾏ: ﾐiﾐIs ヱヰヰ%-os hatásfokú hőerőgép.  
Miﾐdeﾐﾐapi körﾐyezetüﾐk hőtaﾐi ┗oﾐatkozásaiﾐak isﾏerete. 
Isﾏerje a hőkapaIitás és a fajlagos hőkapaIitás ふfajhőぶ fogalﾏát. 
Isﾏerje a ┗íz kieﾏelkedőeﾐ ﾏagas fajhőjéﾐek gyakorlati ┗oﾐatkozásait.  
Tudjoﾐ egyszerű hőIseré┗el kapIsolatos feladatokat megoldani. 

Isﾏerje a párolgás, forrás, leIsapódás jeleﾐségét, ﾏeﾐﾐyiségi jelleﾏzőit. Legyeﾐ képes a 
jeleﾐségek felisﾏerésére a hétközﾐapi életbeﾐ ふidőjárásぶ. 
Isﾏerje a forráspoﾐt ﾐyoﾏásfüggéséﾐek gyakorlati jeleﾐtőségét és aﾐﾐak alkalﾏazását. 
Jeleﾐségek, alkalﾏazások: a „kuktafazék” ﾏűködése ふa forráspoﾐt ﾐyoﾏásfüggéseぶ 
Ismerje a ┗íz külöﾐleges hőtágulási sajátosságait. 
Isﾏerje az ol┗adáspoﾐt ﾐyoﾏástól és aﾐyagi ﾏiﾐőségtől ┗aló függését. 
Isﾏerje a fagyás és ol┗adás szerepét a ﾏiﾐdeﾐﾐapi életbeﾐ. 

A taﾐuló isﾏerje a légﾐyoﾏás fogalﾏát, ﾏértékegységeit. 
Isﾏerjeﾐ ﾐéháﾐy, a le┗egő ﾐyoﾏásá┗al kapIsolatos, gyakorlati szeﾏpoﾐtból is fontos 

jeleﾐséget. Tudja alkalﾏazﾐi hidrosztatikai isﾏereteit közﾐapi jeleﾐségek értelﾏezésére. 
A taﾐult isﾏeretek alapjáﾐ legyeﾐ képes ふpl. hidraulikus gépek alkalﾏazásaiﾐak beﾏuta-

tásaぶ. 
Tudja, hogy az áraﾏlások oka a ﾐyoﾏáskülöﾐbség. Legyeﾐ képes közﾐapi áraﾏlási jelen-

ségek k┗alitatí┗ fizikai értelﾏezésére. 
Tudja értelﾏezﾐi az áraﾏlási sebesség ┗áltozását a keresztﾏetszettel az anyagmegma-

radás ふkoﾐtiﾐuitási egyeﾐletぶ alapjáﾐ. Isﾏerje a közegelleﾐállás jeleﾐségét, tudja, hogy a 
közegelleﾐállási erő sebességfüggő. 
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Legyeﾐ tisztábaﾐ a ┗ízi és széleﾐergia jeleﾐtőségé┗el, haszﾐosításáﾐak ﾏúltbeli és korsze-

rű lehetőségei┗el. A ﾏegújuló eﾐergiaforrások aktuális hazai haszﾐosítása.    
A taﾐuló isﾏerje a rezgő test jelleﾏző paraﾏétereit ふaﾏplitúdó, rezgésidő, frek┗eﾐIiaぶ.  
Isﾏerje és tudja grafikusaﾐ ábrázolﾐi a ﾏozgás kitérés-idő, sebesség-idő, gyorsulás-idő 
függ┗éﾐyeit. Tudja, hogy a rezgésidőt a test töﾏege és a rugóállaﾐdó határozza meg, de 

a kitéréstől független.  

Tudja, hogy a harmonikus rezgés diﾐaﾏikai feltétele a liﾐeáris erőtör┗éﾐy által leírt erő-
hatás ér┗éﾐyesülése.  
Legyeﾐ képes az eﾐergia┗iszoﾐyok k┗alitatí┗ értelﾏezésére a rezgés soráﾐ.  
Tudja, hogy a körﾐyezeti hatások ふsúrlódás, közegelleﾐállásぶ ﾏiatt a rezgés Isillapodik.  
Isﾏerje a rezoﾐaﾐIia jeleﾐségét és eﾐﾐek gyakorlati jeleﾐtőségét.  
A taﾐuló tudja, hogy a ﾏeIhaﾐikai hulláﾏ a rezgésállapot terjedése ┗alaﾏely közegbeﾐ, 
ﾏiközbeﾐ aﾐyagi részeIskék ﾐeﾏ haladﾐak a hulláﾏﾏal, a hullámban energia terjed.  

Kötélhulláﾏok esetéﾐ értelﾏezze a jelleﾏző ﾏeﾐﾐyiségeket ふhullámhossz, periódusidőぶ.  
Isﾏerje a terjedési sebesség, a hulláﾏhossz és a periódusidő kapIsolatát.  
Isﾏerje a loﾐgitudiﾐális és a traﾐsz┗erzális hulláﾏok fogalﾏát.  
Hulláﾏkádas kísérletek alapjáﾐ értelﾏezze a hulláﾏok ┗issza┗erődését, törését.  
Tudja, hogy a hulláﾏok akadálytalaﾐul áthaladhatﾐak egyﾏásoﾐ.  
Értse az iﾐterfereﾐIia jeleﾐségét és értelﾏezze erősítés és gyeﾐgítés ふkioltásぶ feltételeit.  
Tudja, hogy alkalﾏas frek┗eﾐIiájú rezgés állaﾐdósult hulláﾏállapotot ふállóhulláﾏぶ ered-

ﾏéﾐyezhet. 
Isﾏerje az elektrosztatikus alapjeleﾐségeket, pozití┗ és ﾐegatí┗ elektroﾏos tulajdoﾐságú 
részeIskéket, ezek szerepét az elektroﾏos állapot létrejöttébeﾐ, töltést, az elektroﾏos 
ﾏegosztás jeleﾐségét.  
Isﾏerje a ﾏező fogalﾏát, és létezését fogadja el aﾐyagi objektuﾏkéﾐt. Tudja, hogy a 
sztatikus elektroﾏos ﾏező forrása/i az elektroﾏos tulajdoﾐságú részeIskék.  
A taﾐuló isﾏerje az elektroﾏos áraﾏ fogalﾏát, ﾏértékegységét, ﾏérését.  
Tudja, hogy az egyeﾐáraﾏú áraﾏforrások feszültségét, pólusaiﾐak polaritását ﾐeﾏ elekt-

roﾏos jellegű belső folyaﾏatok ふgyakraﾐ töltésátreﾐdeződéssel járó kéﾏiai ┗agy ﾏás 
folyaﾏatokぶ biztosítják. 
Isﾏerje az elektroﾏos áraﾏkör legfoﾐtosabb részeit, az áraﾏkör ábrázolását kapIsolási 
rajzon. Ismerje az elektromos elleﾐállás, fajlagos elleﾐállás fogalﾏát, ﾏértékegységét és 
ﾏéréséﾐek ﾏódját. 
Tudja Ohﾏ tör┗éﾐyét. Legyeﾐ képes egyszerű száﾏításokat ┗égezﾐi Ohﾏ tör┗éﾐye alap-

jáﾐ. Isﾏerje a belső elleﾐállás fogalﾏát. 
Tudja értelﾏezﾐi az elektroﾏos áraﾏ teljesítﾏéﾐyét, ﾏuﾐkáját. 
Tudja értelﾏezﾐi a fogyasztókoﾐ feltüﾐtetett teljesítﾏéﾐyadatokat. 
Isﾏerje a soros és párhuzaﾏos kapIsolást. 
Isﾏerje a biztosítékok és a szigetelés szerepét.  
Isﾏerjeﾐ szigetelő aﾐyagokat. 
Isﾏerje az alap┗ető elektroﾏos ériﾐtés┗édelﾏi szabályokat és azokat a gyakorlatban is 

tartsa be. 
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11. ÉVFOLYAM 
 

Éves óraszáﾏ: ン6 óra 

Heti óraszáﾏ: ヱ óra 

 Mérés-értékelés ヴ óra 

 11. o. TÉMAKÖRÖK ÓRA 

1 A hang és a hangszerek ┗ilága 6 

2 Vízkörﾐ┞ezetüﾐk fizikája 8 

3 KoﾏﾏuﾐikáIió, koﾏﾏuﾐikáIiós eszközök 12 

4 GloHális körﾐ┞ezeti proHléﾏák fizikai ┗oﾐatkozásai 6 

5 Mérés - értékelés 4 

 Összeseﾐ 36 

 

TEMATIKAI EGYSÉG 

FEJLES)TÉSI CÉL 
1. A HANG ÉS A HANGSZEREK VILÁGA 6 ÓRA 

Előzetes tudás Rezgések fizikai leírása. A seHesség fogalﾏa.  

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

A hang szerepéﾐek ﾏegértése az eﾏHeri szer┗ezet ﾏegisﾏeréséHeﾐ, 
az eﾏHer érzékeléséHeﾐ, egészségéHeﾐ, a koﾏﾏuﾐikáIiós reﾐdszerek-

ben.  

Isﾏeretek ふtartalﾏak, jeleﾐségek,  
probléﾏák, alkalﾏazásokぶ 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏazások: 

HaﾐgseHesség- ﾏérése. A haﾐgseHesség 
függése a közegtől. Doppler-hatás. Az em-

beri hangérzékelés fizikai alapjai. Az eﾏHeri 
fül felépítése. A hangok keltéséﾐek eljárásai, 
hangszerek. Húrok rezgései, húros haﾐgsze-

rek. Sípok fajtái. A zajszeﾐﾐ┞ezés. Ultrahang 

a terﾏészetHeﾐ és g┞ógyászatHaﾐ. 
Ismeretek: 

A haﾐg fizikai jelleﾏzői. A haﾐg terjedéséﾐek 
mechanizmusa.  Haﾐgiﾐteﾐzitás, a deIiHel 
fogalma. Felharmonikusok.  

A haﾐgﾏagasság és frek┗eﾐIia kapIsolatáﾐak 
kísérleti Heﾏutatása. LegaláHH eg┞ haﾐgseHes-

ség-ﾏérés el┗égzése. Közeledő, illet┗e tá┗olodó 
autók haﾐgjáﾐak ┗izsgálata, a frek┗eﾐIia┗álto-

zás k┗alitatí┗ értelﾏezése. Néháﾐ┞ jellegzetes 
haﾐg elhel┞ezése a deIiHelskáláﾐ öﾐálló iﾐfor-

ﾏáIiókeresés alapjáﾐ. Kísérlet húros haﾐgsze-

reﾐ: felhaﾐg ﾏegszólaltatása, a tapasztalatok 

értelﾏezése. A haﾐgolás Heﾏutatása. Vizet tar-

talﾏazó kéﾏIsö┗ek haﾐgﾏagasságáﾐak ┗izsgá-
lata, zárt és ﾐ┞itott síp haﾐgjáﾐak összehasoﾐlí-
tása. G┞űjtőﾏuﾐka a fokozott haﾐgerő egész-

ségkárosító hatásá┗al, a hatást Isökkeﾐtő Hiz-

toﾐsági iﾐtézkedésekkel kapIsolatban. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Matematika: periodikus függ┗éﾐyek. Filozófia: az idő filozófiai kérdései. 
Informatika: az inforﾏatikai eszközök ﾏűködéséﾐek alapja, az órajel. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Frekvencia, terjedési seHesség, hulláﾏhossz, alaphang, felharmonikus. 
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Teﾏatikai egység 

Fejlesztési Iél 
2. VÍ)KÖRNYE)ETÜNK FI)IKÁJA 8 ÓRA 

Előzetes tudás Fajhő ふfajlagos hőkapaIitásぶ, hőﾏeﾐﾐ┞iség, eﾐergia.  

A tematikai egy-

ség fejlesztési  
Iéljai 

A körﾐ┞ezet és feﾐﾐtarthatóság kérdéseiﾐek értelﾏezése a ┗ízkörﾐ┞e-

zet kapIsáﾐ, a körﾐ┞ezettudatosság fejlesztése. Halﾏazállapot-

┗áltozások sajátságaiﾐak azoﾐosítása terﾏikus reﾐdszerekHeﾐ, a fizikai 
ﾏodellezés képességéﾐek fejlesztése. Képi és ┗erHális iﾐforﾏáIió fel-

dolgozásáﾐak erősítése. 
ProHléﾏák, jeleﾐségek,  

gyakorlati alkalmazások, isﾏeretek 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajáﾐlások 

ProHléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏazások: 
A ┗íz külöﾐleges tulajdoﾐságai ふreﾐdhag┞ó 
hőtágulás, ﾐag┞ ol┗adáshő, forráshő, faj-

hő*), ezek hatása a terﾏészetHeﾐ, illet┗e 
mesterséges körﾐ┞ezetüﾐkHeﾐ.  
Halﾏazállapot-┗áltozások ふpárolgás, forrás, 
leIsapódás, ol┗adás, fag┞ás, szuHliﾏáIióぶ.  
A ﾐ┞oﾏás és a halﾏazállapot-┗áltozás kap-

csolata. KölIsöﾐhatások határfelületekeﾐ 
ふfelületi feszültség, hajszálIsö┗ességぶ. 
Lakóházak ┗izesedése. Vérﾐ┞oﾏás, ┗éráram-

lás. 
Ismeretek: 

A szilárd aﾐ┞agok, fol┞adékok és gázok tulaj-

doﾐságai.  
A halﾏazállapot-┗áltozások eﾐergetikai ┗i-

szoﾐ┞ai: ol┗adáshő, forráshő, párolgáshő.  

A külöﾐHöző halﾏazállapotok ﾏeghatározó 
tulajdoﾐságaiﾐak reﾐdszerezése, ezek ér-

telﾏezése részeIskeﾏodellel és kölIsöﾐha-

tás-típusokkal. 
A jég reﾐdhag┞ó hőtágulásáHól adódó teen-

dők, szaHál┞ok összeg┞űjtése ふpl. a ﾏél┞ségi 
fag┞határ szerepe az épületekﾐél, ┗ízellátás-

ﾐál stH.ぶ. 
Hőﾏérséklet-hőﾏeﾐﾐ┞iség grafikoﾐok ké-
szítése, eleﾏzése halﾏazállapot-

┗áltozásokﾐál. 
A ┗égső hőﾏérséklet ﾏeghatározása külön-

Höző halﾏazállapotú, ill. külöﾐHöző hőﾏér-

sékletű aﾐ┞agok ke┗eréséﾐél. 
A felületi jeleﾐségek öﾐálló kísérleti ┗izsgála-

ta. 

A ┗érﾐ┞oﾏásﾏérés el┗éﾐek átlátása.  

KapIsolódási poﾐtok: 

Matematika: függ┗éﾐy fogalﾏa, grafikus ábrázolás, egyeﾐletreﾐdezés. 
Biológia-egészségtaﾐ: A hajszálIsö┗esség szerepe ﾐö┗éﾐyekﾐél.  A le┗egő páratartalﾏa és a 
közérzet kapcsolata. Vérkeriﾐgés, a ┗érﾐyoﾏásra ható téﾐyezők. 
Kéﾏia: Halﾏazállapotok és ┗áltozásaik. Gázok, folyadékok áraﾏlási reﾐdszere. Kapilláris 
jeleﾐség. A  ┗íz tulajdoﾐságai; adszorpIió. Felületi feszültség. 

Földrajz: A Föld ┗ízkészlete. A ┗íz körforgása. Csapadékok képződése. ÓIeáﾐi éghajlat, „ál-

laﾐdó esők ö┗e”. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Ol┗adáshő, forráshő, párolgáshő, terﾏikus eg┞eﾐsúl┞, felületi fe-

szültség.  
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TEMATIKAI  

EGYSÉG 

FEJLES)TÉSI CÉL 

3. KOMMUNIKÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓS ES)KÖ)ÖK,  

KÉPALKOTÁS, KÉPRÖG)ÍTÉS A 21. S)Á)ADBAN 
ヱヲ óra 

Előzetes tudás MeIhaﾐikai rezgések, elektroﾏágﾐeses hulláﾏok. Az elektroﾏágﾐeses 
hulláﾏok terﾏészete. 

A tematikai  

egység ﾐevelési-
fejlesztési Iéljai 

IﾐforﾏáIiós, koﾏﾏuﾐikáIiós reﾐdszerek ﾏiﾐt teIhﾐikai reﾐdszerek 
értelﾏezése. Szerepük ﾏegértése az adatrögzítésHeﾐ, adatok to┗áHHí-
tásáHaﾐ. Képalkotási eljárások, adattárolás és to┗áHHítás, or┗osi, diag-

nosztikai eljárások előfordulásáﾐak, Iéljaiﾐak, legfőHH sajátságaiﾐak 
felismerése a ﾏiﾐdeﾐﾐapokHaﾐ. Az iﾐﾐo┗áIiók szerepéﾐek felisﾏerése 
a tudoﾏáﾐ┞Haﾐ, teIhﾐikáHaﾐ és kultúráHaﾐ. 

ProHléﾏák, jeleﾐségek,  
gyakorlati alkalﾏazások, isﾏeretek 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajáﾐlások 

ProHléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏazások: 

A korszerű kaﾏerák, aﾐteﾐﾐák, ┗e┗őkészülékek 
ﾏűködéséﾐek legfoﾐtosaHH eleﾏei.  
Az elektroﾏágﾐeses hulláﾏok elhajlása, szóró-
dása, ┗issza┗erődése az ioﾐoszféráHól.  
A ﾏoHiltelefoﾐ felépítése és ﾏűködése.  

A teljes ┗issza┗erődés jeleﾐsége. Ü┗egszálak 
optikai káHelekHeﾐ, eﾐdoszkópokHaﾐ. Diag-

nosztikai ﾏódszerek alkalﾏazásáﾐak Iélja és 
fizikai alapel┗ei a g┞óg┞ászatHaﾐ ふa testHeﾐ 
keletkező áraﾏok kiﾏutatása, röﾐtgeﾐ, képal-

kotó eljárások, eﾐdoszkóp haszﾐálataぶ. 
Terápiás ﾏódszerek alkalﾏazásáﾐak Iélja és 
fizikai alapel┗ei a gyógyászatbaﾐ. Elektronikus 

meﾏóriák. Mágﾐeses ﾏeﾏóriák.CD, DVD leﾏe-

zek. A képek és haﾐgok kódolása. 
A féﾐ┞elektroﾏos hatás jeleﾐsége, g┞akorlati 
alkalﾏazása ふdigitális kaﾏera, féﾐ┞ﾏásoló, lé-
zerﾐ┞oﾏtató ﾏűködéseぶ. 
A digitális féﾐ┞képezés alapjai. Iﾐtegrált áram-

körök és felhaszﾐálásuk. 
Ismeretek: 

Elektroﾏágﾐeses rezgések ﾐ┞ílt és zárt rezgő-
körHeﾐ. 
A rádió ﾏűködéséﾐek el┗e. A ﾏoduláIió. 
A Hiﾐáris kód, digitális jelek, iﾏpulzusok.  

A féﾐ┞elektroﾏos hatás fizikai leírása, ﾏag┞ará-
zata. 

AlHert Eiﾐsteiﾐ ﾏuﾐkássága. 
 

 

 

 

 

 

Az elektroﾏágﾐeses hulláﾏok szerepéﾐek 
felisﾏerése az iﾐforﾏáIió- ふhaﾐg, képぶ át┗i-

telben. 

A ﾏoHiltelefoﾐ legfoﾐtosaHH tartozékaiﾐak 
ふSIM kárt┞a, akkuﾏulátor stH.ぶ kezelése, 
fuﾐkIiójuk ﾏegértése. 
Az aktuálisaﾐ legﾏoderﾐeHH ﾏoHilkészülé-
kekhez reﾐdelt ﾐéháﾐ┞ fuﾐkIió, szolgáltatás 

értelﾏezése fizikai szeﾏpoﾐtHól, azok al-

kalﾏazása. 
A káHeleﾐ törtéﾐő adatát┗itel el┗éﾐek ﾏeg-

értése. 
Az eﾐdoszkópos operáIió és ﾐéháﾐ┞ diag-

ﾐosztikai eljárás el┗éﾐek, g┞akorlatáﾐak, 
szer┗ezetre g┞akorolt hatásáﾐak ﾏegisﾏe-

rése, az egészségtudatosság fejlesztése. 
A digitális technika leglényegesebb elveinek, 
a legelterjedtebb alkalmazások fizikai alapja-
inak áttekintése konkrét gyakorlati példák 
alapján. Kísérletek DVD- (CD-) lemezzel.  
A legelterjedteHH adattárolók legfoﾐtosaHH 
sajátságaiﾐak, a legújaHH koﾏﾏuﾐikáIiós 
lehetőségekﾐek és teIhﾐikákﾐak ﾐ┞oﾏoﾐ 
kö┗etése. A digitális képrögzítés el┗i léﾐ┞e-

géﾐek, ill. a CCD felépítéséﾐek átlátása. 
A féﾐ┞képezőgép jelleﾏző paraﾏétereiﾐek 
értelﾏezése: felHoﾐtás, optikai- és digitális 
zoom. G┞űjtőﾏuﾐka: A „jó” féﾐ┞képek készí-
tésének titkai. A röﾐtgeﾐsugarak g┞óg┞ászati 
szerepéﾐek és ┗eszél┞eiﾐek összeg┞űjtése. 
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KapIsolódási poﾐtok: 
Mozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: A koﾏﾏuﾐikáIió alapjai. A képalkotó eljárások alkal-

ﾏazása a digitális ﾏű┗észetekbeﾐ. 
Biológia-egészségtaﾐ: Betegségek és a képalkotó diagﾐosztikai eljárások, a ﾏegelőzés sze-

repe. 

Vizuális kultúra: a féﾐyképezés ﾏiﾐt ﾏű┗észet, digitális ﾏű┗észet 

Mag┞ar ﾐ┞el┗ és irodaloﾏ; ﾏozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: A féﾐy szerepe. Az Uﾐi┗erzuﾏ. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
Elektroﾏágﾐeses rezgés, hulláﾏ, teljes ┗issza┗erődés, adatát┗itel, 
adattárolás, iﾐforﾏáIió, féﾐ┞elektroﾏos hatás. 

 
 

TEMATIKAI EGYSÉG 

FEJLES)TÉSI CÉL 

4. GLOBÁLIS KÖRNYE)ETI PROBLÉMÁK  
FIZIKAI VONATKO)ÁSAI 

6 ÓRA 

Előzetes tudás A hő terjedésé┗el kapIsolatos isﾏeretek. 

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

A körﾐ┞ezettudatos ﾏagatartás fejlesztése, a gloHális szeﾏlélet erősítése.  
A körﾐ┞ezeti reﾐdszerek állapotáﾐak, ┗édelﾏéﾐek és feﾐﾐtarthatóságáﾐak 
ﾏegisﾏertetése g┞akorlati példákoﾐ keresztül. Médiatudatosságra ﾐe┗elés 
a szerzett iﾐforﾏáIiók téﾐ┞ekeﾐ alapuló, kritikus ﾏérlegeléséﾐ keresztül. 

ProHléﾏák, jeleﾐségek, 
gyakorlati alkalﾏazások, isﾏeretek 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajáﾐlások 

ProHléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏazások: 

Hatásuﾐk a körﾐ┞ezetüﾐkre, az ökológiai láb-

ﾐ┞oﾏot ﾏeghatározó téﾐ┞ezők: táplálkozás, 
lakhatás, közlekedés stH. A hatások eleﾏzése a 
fizika szeﾏpoﾐtjáHól. A Föld ┗éges eltartó ké-
pessége. Körﾐ┞ezetszeﾐﾐ┞ezési, légszeﾐﾐ┞ezési 
proHléﾏák, azok fizikai hatása. Az ózoﾐpajzs 
szerepe. Ipari létesítﾏéﾐ┞ek Hiztoﾐsága. A glo-

Hális felﾏelegedés kérdése. Ü┗egházhatás a 
terﾏészetHeﾐ, az ü┗egházhatás szerepe. A glo-

Hális felﾏelegedéssel kapIsolatos tudoﾏáﾐ┞os, 
politikai és áltudoﾏáﾐ┞os ┗iták. 
Ismeretek: 

A hősugárzás ふelektroﾏágﾐeses hulláﾏぶ 
kölIsöﾐhatása eg┞ kiterjedt testtel. Az 

ü┗egházgázok fogalﾏa, az eﾏHeri te┗é-
keﾐ┞ség szerepe az ü┗egházhatás erősíté-
séHeﾐ. A széndioxid-k┗óta. 

Megfelelő segédletek felhaszﾐálásá┗al a saját 
ökológiai láHﾐ┞oﾏ ﾏegHeIsülése. A Isökkeﾐtés 
ﾏódozataiﾐak ┗égiggoﾐdolása, körﾐ┞ezettuda-

tos fog┞asztói szeﾏlélet fejlődése. 
A körﾐ┞ezeti ártalﾏak ﾏegisﾏerése, súl┞ozása 
ふpéldául: újságIikkek értelﾏezése, a körﾐ┞ezet-

tel kapIsolatos politikai ┗iták pro- és koﾐtra érv-

reﾐdszeréﾐek ﾏegértéseぶ. A gloHális felﾏelege-

dés oHjektí┗ téﾐ┞eiﾐek és a lehetséges okokkal 
kapcsolatos feltevésekﾐek az elkülöﾐítése. A 

körﾐ┞ezet állapota és a gazdasági érdekek lehet-

séges összefüggéseiﾐek ﾏegértése.  

KapIsolódási poﾐtok: 
Biológia-egészségtaﾐ: az ökológia fogalﾏa. 
Földrajz: Körﾐyezet┗édeleﾏ; A ﾏegújuló és ﾐeﾏ ﾏegújuló eﾐergia fogalﾏa; A légkör össze-

tétele. A le┗egő felﾏelegedése. 
Informatika: adatgyűjtés az iﾐterﾐetről. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
Ökológiai láHﾐ┞oﾏ, ü┗egházhatás, gloHális felﾏelegedés, ózoﾐpajzs. 
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A taﾐuló isﾏerje a rezgő test jelleﾏző paraﾏétereit ふaﾏplitúdó, rez-

gésidő, frek┗eﾐIiaぶ.  
Tudja, hogy a haﾐg ﾏeIhaﾐikai rezgés, aﾏi a le┗egőbeﾐ loﾐgitudiﾐális 
hulláﾏkéﾐt terjed. 
Isﾏerje a haﾐgﾏagasság, a haﾐgerősség, a terjedési sebesség fogal-

ﾏát. 
Legyeﾐ képes legalább egy haﾐgszer ﾏűködéséﾐek ﾏagyarázatára.  
Isﾏerje az ultrahaﾐg és az iﾐfrahaﾐg fogalﾏát, gyakorlati alkalﾏazá-
sát. 
Ismerje a hallás fizikai alapjait, a hallásküszöb és a zajszeﾐﾐyezés fo-

galﾏát.   
Isﾏerje a felületi feszültség fogalﾏát. Isﾏerje a határfelületekﾐek azt 
a tulajdoﾐságát, hogy ﾏiﾐiﾏuﾏra törekszeﾐek.  
Legyeﾐ tisztábaﾐ a felületi jeleﾐségek foﾐtos szerepé┗el az élő és élet-

telen természetben. 

A taﾐuló tudja az aﾐyag külöﾐböző halﾏazállapotait ふszilárd, folyadék- és 
gázállapotぶ ﾏakroszkopikus fizikai tulajdonságaik alapjáﾐ jelleﾏezﾐi. Lássa, 
hogy ugyaﾐazoﾐ aﾐyag külöﾐböző halﾏazállapotai esetéﾐ a belsőeﾐergia-

értékek külöﾐbözﾐek, a halﾏazállapot ﾏeg┗áltozása eﾐergiaközlést ふel┗o-

ﾐástぶ igényel.  

Isﾏerje az ol┗adás, fagyás fogalﾏát, jelleﾏző paraﾏétereit ふol┗adáspoﾐt, 
ol┗adáshőぶ.  
Isﾏerje az ol┗adáspoﾐt ﾐyoﾏástól és aﾐyagi ﾏiﾐőségtől ┗aló függését. 
Isﾏerje a fagyás és ol┗adás szerepét a ﾏiﾐdeﾐﾐapi életbeﾐ. 
Isﾏerje a párolgás, forrás, leIsapódás jeleﾐségét, ﾏeﾐﾐyiségi jelleﾏzőit. Le-

gyeﾐ képes a jeleﾐségek felisﾏerésére a hétközﾐapi életbeﾐ ふidőjárásぶ. Isﾏer-

je a forráspoﾐt ﾐyoﾏásfüggéséﾐek gyakorlati jeleﾐtőségét és aﾐﾐak alkalma-

zását. 
Isﾏerje az elektroﾏágﾐeses hulláﾏ fogalﾏát, tudja, hogy az elektroﾏágﾐe-

ses hulláﾏok féﾐysebességgel terjedﾐek, a terjedéshez ﾐiﾐIs szükség közegre. 
Tá┗oli, rezoﾐaﾐIiára haﾐgolt rezgőkörök között az elektroﾏágﾐeses hullá-
ﾏok ré┗éﾐ eﾐergiaát┗itel lehetséges féﾏes összeköttetés ﾐélkül. Az iﾐforﾏá-
Iióto┗ábbítás új útjai. 
Isﾏerje az elektroﾏágﾐeses hulláﾏok frek┗eﾐIiatartoﾏáﾐyokra osztható 
spektruﾏát és az egyes tartoﾏáﾐyok jelleﾏzőit 
Tudja, hogy az elektroﾏágﾐeses hulláﾏbaﾐ eﾐergia terjed. 
Legyen képes példákoﾐ beﾏutatﾐi az elektroﾏágﾐeses hulláﾏok gyakorlati 
alkalﾏazását. Tudja a taﾐuló, hogy a féﾐy elektroﾏágﾐeses hulláﾏ, az elekt-

roﾏágﾐeses spektruﾏ egy ﾏeghatározott frek┗eﾐIiatartoﾏáﾐyához tartozik.  
Tudja a ┗ákuuﾏbeli féﾐysebesség értékét és azt, hogy mai tudásunk szerint 

eﾐﾐél ﾐagyobb sebesség ﾐeﾏ létezhet ふhatársebességぶ.  
Isﾏerje a féﾐy terjedésé┗el kapIsolatos geoﾏetriai optikai alapjeleﾐségeket 
ふ┗issza┗erődés, törésぶ 
Ismerje a geometriai optika legfoﾐtosabb alkalﾏazásait.  
Ismerje az UV- és az IR-sugárzás egészségügyi hatásait. 
Isﾏerje az ökológiai lábﾐyoﾏ, ü┗egházhatás,  
globális felﾏelegedés, ózoﾐpajzs fogalﾏakat. 
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12. ÉVFOLYAM 
 

Éves óraszáﾏ: ンヱ óra 

 

Heti óraszáﾏ: ヱ óra 

 Mérés-értékelés ン óra 

12. o. TÉMAKÖRÖK 

1 A féﾐ┞ terﾏészete és a látás 6 

2 Atomfizika a hétközﾐapokHaﾐ 8 

3 A Naprendszer fizikai viszonyai 8 

4 Csillagok, galaxisok 6 

5 Mérés - értékelés 3 

 Összeseﾐ 31 

 

TEMATIKAI EGYSÉG 

FEJLES)TÉSI CÉL 
1. A FÉNY TERMÉS)ETE ÉS A LÁTÁS 6 ÓRA 

Előzetes tudás 
Elektroﾏos ﾏező, a Nap sugárzása, hősugárzás, ü┗egházhatás. Min-

deﾐﾐapi isﾏereteiﾐk a szíﾐekről, a féﾐ┞ ┗iselkedésére ┗oﾐatkozó geo-

metriai optikai alapismeretek. 

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

A féﾐ┞ kettős terﾏészetéﾐek ﾏegértése. AHsztrakt goﾐdolkodás fej-

lesztése. Az eﾏHeri szeﾏ ┗édelﾏe foﾐtosságáﾐak és lehetőségeiﾐek 
Heláttatása, az egészséges életﾏódra törek┗és erősítése. A szíﾐek 
szerepe ﾏiﾐdeﾐﾐapjaiﾐkHaﾐ, a harﾏoﾐikus szíﾐösszeállítás fizikai ala-

poﾐ törtéﾐő ﾏag┞arázata, esztétikai ﾐe┗elés. A tudoﾏáﾐ┞, teIhﾐika, 

kultúra szeﾏpoﾐtjáHól az iﾐﾐo┗áIiók ふpéldául a holográfia, a lézerぶ 
szerepéﾐek felisﾏerése. A ﾏag┞ar kutatók, felfedezők ふGáHor Déﾐesぶ 
szerepéﾐek ﾏegisﾏerése a lézeres alkalﾏazások fejlesztéséHeﾐ: 

nemzeti azonosságtudat erősítése. 
Isﾏeretek ふtartalﾏak, jeleﾐségek,  

probléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

ProHléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏazások: 

Elsődleges és ﾏásodlagos féﾐ┞források a 
körﾐ┞ezetüﾐkHeﾐ. A féﾐ┞ﾐ┞aláH. Árﾐ┞ékje-

lenségek, a félárﾐ┞ék fogalﾏa. A ┗alódi és a 
látszólagos kép. A szeﾏ ┗ázlatos felépítése. 
G┞akori látáshiHák. Szeﾏü┗eg és koﾐtakt-

leﾐIse jelleﾏzői, a dioptria fogalﾏa. Szíﾐes 
világ: ┗örös, zöld és kék alapszíﾐek, ke┗ert 
szíﾐek. A szíﾐes ﾏoﾐitorok, kijelzők ﾏűkö-
dése. Szi┗ár┗áﾐ┞. DéliHáH. A lézer. A há-
romdiﾏeﾐziós képalkotás aktuális eredﾏé-
nyei.  

Az elsődleges és ﾏásodlagos féﾐ┞források 
ﾏegkülöﾐHöztetése. Az árﾐ┞ékjeleﾐségek 
felisﾏerése, értelﾏezése, ﾏegfig┞elése.  
Egy féﾐ┞seHesség ﾏérésére ふHeIsléséreぶ 
alkalﾏas eljárás ﾏegisﾏerése. Eg┞szerű 
kísérletek el┗égzése a háztartásHaﾐ és kör-

ﾐ┞ezetüﾐkHeﾐ előforduló elektroﾏágneses 

hulláﾏok és az aﾐ┞ag kölIsöﾐhatására.  
A fotoﾐ elﾏélet értelﾏezése, a frek┗eﾐIia 
ふhulláﾏhosszぶ és fotoﾐ eﾐergia kapIsolatá-
ﾐak ﾏegisﾏerése. A látást ┗eszél┞eztető 
téﾐ┞ezők áttekiﾐtése, a látás-kiegészítők és 
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A tá┗Iső és a ﾏikroszkóp ﾏűködéséﾐek elve. 

Ismeretek: 

Az elektroﾏágﾐeses hulláﾏ fogalﾏa. 
A féﾐ┞ seHessége légüres térHeﾐ. A féﾐ┞ se-

Hessége külöﾐHöző aﾐ┞agokHaﾐ. Planck hi-

potézise, fotoﾐok. A féﾐ┞törés és a féﾐ┞┗isz-

sza┗erődés tör┗éﾐ┞ei. Teljes ┗issza┗erődés. 
Valódi és látszólagos kép. LeﾐIsék tulajdon-

ságai, legfőHH jelleﾏzői, a dioptria fogalﾏa. 
A féﾐ┞ felHoﾐtása, a tiszta spektruﾏszíﾐek: 
┗örös, narancs, sárga, zöld, kék, iHol┞a.  
Tükrök ふsík, doﾏHorú, hoﾏorúぶ. 

optikai eszközök ki┗álasztása szempontjai-

ﾐak ﾏegisﾏerése. 
Eg┞szerű sugárﾏeﾐetek készítése, leképe-

zések értelﾏezése. 
A tá┗Iső és ﾏikroszkóp felfedezéséﾐek tu-

doﾏáﾐ┞törtéﾐeti szerepéﾐek ﾏegisﾏerése, 
hatásáﾐak felisﾏerése az eﾏHeri goﾐdol-

kodásra. 
A lézerféﾐﾐ┞el kapIsolatos Hiztoﾐsági 
előírások tudatos alkalﾏazása. 

KapIsolódási poﾐtok: 

Biológia-egészségtaﾐ: Az eﾐergiaátadás szerepe a gyógyászati alkalﾏazásokﾐál. A szeﾏ és a 
látás, a szeﾏ egészsége. 

Kéﾏia: láﾐgfestés. 
Mag┞ar ﾐ┞el┗ és irodaloﾏ; ﾏozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: szíﾐek a ﾏű┗észetekben. 

Iﾐforﾏatika: ﾏoﾐitorok, kijelzők. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Hulláﾏhossz, frekvencia, féﾐ┞seHesség, elektroﾏágﾐeses hulláﾏ, fotoﾐ, 
spektruﾏ. Tükör, leﾐIse, fókuszpoﾐt, látszólagos és ┗alódi kép, szíﾐfel-

Hoﾐtás. Teljes ┗issza┗erődés. 
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Teﾏatikai egység 

Fejlesztési Iél 2. ATOMFIZIKA A HÉTKÖ)NAPOKBAN 8 óra 

Előzetes tudás Ütközések. A féﾐ┞ jelleﾏzői. Elemek tulajdoﾐságai. 

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

Az aﾐ┞ag ﾏodellezéséHeﾐ rejlő filozófiai, tudoﾏáﾐ┞törtéﾐeti vonatko-

zások felisﾏerése. A ﾏodellalkotás isﾏeretelﾏéleti szerepéﾐek értel-

ﾏezése. A radioakti┗itás és aﾐ┞agszerkezet kapIsolatáﾐak ﾏegisﾏeré-
se, a radioaktí┗ sugárzások ﾏiﾐdeﾐﾐapi ﾏegjeleﾐéséﾐek, az élő és 
életteleﾐ körﾐ┞ezetre g┞akorolt hatásaiﾐak Heﾏutatása, az eﾐergia-

terﾏelésHeﾐ játszott szerepéﾐek áttekiﾐtése. Az állaﾏpolgári felelős-

ség┗állalás erősítése. 

Isﾏeretek ふtartalﾏak, jeleﾐségek, 
 proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek  
 ﾏódszertaﾐi ajáﾐlások 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalﾏazá-
sok: 

Az atoﾏ fogalﾏáﾐak fejlődése, az egyes 

atoﾏﾏodellek ﾏellett és elleﾐ szóló ér┗ek, 
tapasztalatok. 

Elektroﾐ, atoﾏok, ﾏolekulák és eg┞éH össze-

tett reﾐdszerek ふkristál┞ok, fol┞adékkristá-
lyok, kolloidok). Az atoﾏﾏag felfedezése: 
Rutherford szórási kísérlete. 
 

StaHil és Hoﾏló atoﾏﾏagok. A radioaktí┗ su-

gárzás felfedezése. A radioaktí┗ Hoﾏlás.  
A Hoﾏlás ┗életleﾐszerűsége.  
Radioakti┗itás, ﾏesterséges radioakti┗itás. 
A ﾐukleáris eﾐergia felhaszﾐálásáﾐak kérdései.  
Az eﾐergiaterﾏelés koIkázati téﾐ┞ezői. 
Atoﾏerőﾏű┗ek ﾏűködése, szaHál┞ozása. 
KoIkázatok és reﾐdszerHiztoﾐság ふsugár┗éde-

lem). 

 

Ismeretek: 

Voﾐalas és fol┞toﾐos szíﾐképek jelleﾏzése, 
létrejöttük ﾏag┞arázata.  
Aﾐ┞agszerkezetre ┗oﾐatkozó atoﾏfizikai elkép-

zelések. Az aﾐ┞ag kettős terﾏészete. 
Építőkö┗ek: protoﾐ, ﾐeutroﾐ, k┗ark. A töﾏeg-

hiáﾐ┞ fogalma. Az atoﾏﾏagoﾐ Helüli kölIsön-

hatások. 
A töﾏeg-eﾐergia eg┞eﾐértékűség. 
Radioaktí┗ izotópok.  
Felezési idő, akti┗itás. 

KülöﾐHöző féﾐ┞kiHoIsátó eszközök spektru-

ﾏáﾐak g┞űjtése a g┞ártók adatai alapjáﾐ. ふPl. 
ak┗áriuﾏ-féﾐ┞Isö┗ek fajtáiﾐak spektruma.) 

Kutatóﾏuﾐka: a radioaktí┗ jód ┗izsgálati je-

leﾐtősége. A radioakti┗itás egészségüg┞i ha-

tásaiﾐak felisﾏerése:  
 sugárHetegség; 
 sugárterápia.  
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KapIsolódási poﾐtok: 

Matematika: folytoﾐos és diszkrét ┗áltozó, e┝poﾐeﾐIiális függ┗éﾐy. 

Kéﾏia: anyagszerkezeti vizsgálatok, az atoﾏ szerkezete; kristályok és kolloidok; az atommag. 

Etika: a tudoﾏáﾐy felelősségéﾐek kérdései. 
Biológia-egészségtaﾐ: a sugárzások Hiológiai hatásai. 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: a Hirosiﾏára és Nagaszakira ledoHott két 
atoﾏHoﾏHa törtéﾐete, politikai háttere, későHHi kö┗etkezﾏéﾐ┞ei. 

Földrajz: eﾐergiaforrások. 

KULCSFOGALMAK  

FOGALMAK 

Voﾐalas szíﾐkép, az aﾐ┞ag kettős terﾏészete. Töﾏeg-eﾐergia eg┞eﾐértékű-
ség. Radioakti┗itás, felezési idő. 

 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


FIZIKA 

26 

 

Teﾏatikai egység 

Fejlesztési Iél 3. A NAPRENDSZER FIZIKAI VISZONYAI 8 óra 

Előzetes tudás Az általáﾐos töﾏeg┗oﾐzás tör┗éﾐ┞e, Kepler-tör┗éﾐ┞ek, halﾏazállapot-
┗áltozások. 

A teﾏatikai egység 
fejlesztési Iéljai 

A Naprendszer mint összefüggő fizikai reﾐdszer ﾏegisﾏerése, értel-

ﾏezése, állapotáﾐak és keletkezéséﾐek összekapIsolása. Az űrkuta-

tás ﾏiﾐt társadalﾏilag haszﾐos te┗ékeﾐ┞ség ﾏegértetése. Az űrkuta-

tás tudoﾏáﾐ┞törtéﾐeti ┗oﾐatkozásai, szerepéﾐek áttekiﾐtése a kör-

ﾐ┞ezet és feﾐntarthatóság szeﾏpoﾐtjáHól. 
Isﾏeretek ふtartalﾏak, jeleﾐségek,  

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajáﾐlások 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalmazá-
sok: 

A hold- és a ﾐapfog┞atkozás. 
A Merkúr, a Véﾐusz és a Mars jellegzetességei.  

A Jupiter, a Szaturﾐusz, az Uráﾐusz és a Neptu-

nusz jellegzetességei.  G┞űrűk és holdak az óriás-

Hol┞gók körül.  Meteorok, meteoritek.  

A kisHol┞gók ö┗éﾐek elhel┞ezkedése. Az űrkutatás 
álloﾏásai: első eﾏHer az űrHeﾐ, a Hold ﾏeghódí-
tása, ﾏag┞arok az űrHeﾐ. Emberi objektumok az 

űrHeﾐ: hordozórakéták, szállító eszközök. Az em-

Heri élet lehetősége az űrHeﾐ. Neﾏzetközi Űrál-

loﾏás. A ┗ilágűr ﾏegfig┞elése: tá┗Isö┗ek, paraHo-

laaﾐteﾐﾐák, űrtá┗Iső.  
Ismeretek: 

A Naprendszer szerkezete, legfontosabb objek-

tuﾏai. A Hol┞gók pál┞ája, keriﾐgésük és forgásuk 
sajátságai. A Naprendszer keletkezése. A Föld 
kora. A Hold jelleﾏző adatai ふtá┗olság, keriﾐgési 
idő, forgási periódus, hőﾏérsékletぶ, a légkör hiá-
ﾐ┞a. A Hold fázisai, a fázisok ﾏag┞arázata. A Hold 
kora. Az űrkutatás iráﾐ┞ai, haszﾐosítása, társa-

dalmi szerepe.  

Az Föld ﾏozgásaihoz kötött időszáﾏítás logiká-
jáﾐak ﾏegértése.  

 

 

A Földöﾐ uralkodó fizikai ┗iszoﾐ┞okﾐak és a Föld 
Napreﾐdszereﾐ Helüli hel┞zetéﾐek összekapIso-

lása. Holdfog┞atkozás ﾏegfig┞elése, a Hold- fázis 
és holdfog┞atkozás ﾏegkülöﾐHöztetése. TáHlá-
zati adatok segítségé┗el két égitest sajátságai-

ﾐak, felszíﾐi ┗iszoﾐ┞aiﾐak összehasoﾐlítása, az 
eltérések okaiﾐak és azok kö┗etkezﾏéﾐ┞eiﾐek az 
értelﾏezése.  

Az űrkutatás fejlődéséﾐek legfoﾐtosaHH álloﾏá-
saira ┗oﾐatkozó adatok g┞űjtése, reﾐdszerezése. 
A ﾏag┞ar űrkutatás eredﾏéﾐ┞eiﾐek, űrhajósa-

iﾐkﾐak, a ﾏag┞arok által fejlesztett, űrHe jutta-

tott eszközökﾐek a ﾏegisﾏerése. 
Az űrkutatás jeleﾐkori prograﾏjáﾐak, fő törek┗é-
seiﾐek áttekiﾐtése.  

KapIsolódási poﾐtok: 

Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári ismeretek: Kopernikusz, Kepler, Newton muﾐkássá-
ga. A ﾐapfogyatkozások szerepe az eﾏberi kultúrábaﾐ. 

Földrajz: a tananyag Isillagászati fejezetei, a Föld forgása és keriﾐgése, a Föld forgásáﾐak 
kö┗etkezﾏéﾐyei ふﾐyugati szelek ö┗eぶ, a Föld belső szerkezete, földtörtéﾐeti katasztrófák, 
kráterbeIsapódás keltette felszíﾐi alakzatok keresése térképekeﾐ, ﾏűholdfel┗ételekeﾐ. 

Biológia-egészségtaﾐ: a Hold és az eﾏber biológiai Iiklusai, az élet fizikai feltételei; A tartós 
súlytalaﾐság hatása az eﾏberi szer┗ezetre; A ﾐagy tá┗olságú eﾏberes űrutazás psziIholó-
giai korlátjai. Etika: körﾐyezeti etika kérdései; az eﾏber helye és szerepe. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Pál┞a, keriﾐgés, forgás, Hol┞gó, hold, üstökös, ﾏeteor, ﾏeteorit. Űrkutatás. 
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TEMATIKAI EGY-

SÉG 
4. CSILLAGOK, GALAXISOK 6 ÓRA 

Előzetes tudás A Nap sugárzása, eﾐergiaterﾏelése. A féﾐ┞ terjedése. 

A tematikai 

egység fejlesz-

tési Iéljai 

A felépítés és ﾏűködés kapIsolatáﾐak értelﾏezése a IsillagokHaﾐ ﾏiﾐt 
terﾏészeti reﾐdszerekHeﾐ. Az Uﾐi┗erzuﾏ ふáltaluﾐk isﾏert részeぶ aﾐ┞agi 
eg┞ségéﾐek Heláttatása. A ┗ilágﾏiﾐdeﾐség ﾏiﾐt fizikai reﾐdszer fejlődésé-
ﾐek, a fejlődés kereteiﾐek, kö┗etkezﾏéﾐ┞eiﾐek, időHeli lefutásáﾐak ﾏegér-

tése. 
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,  

probléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

Probléﾏák, jeleﾐségek, gyakorlati alkalmazások: 

A Nap ┗árható jö┗ője. A csillagte┗ékeﾐ┞ség 
forﾏái, ezek észlelése. A fizikai-matematikai 

┗ilágleírások hatása az európai kultúrára. Az 

Uﾐi┗erzuﾏ tágulására utaló tapasztalatok, a 
gala┝is halﾏazok tá┗olodása.  
 

Ismeretek: 

A Isillag defiﾐíIiója, jelleﾏzői, g┞akorisága, 
ﾏérete, szerepe az eleﾏek kialakulásáHaﾐ. 
A gala┝isok, alakjuk, szerkezetük. Gala┝i-

suﾐk: a Tejút. Az Uni┗erzuﾏ fejlődése, az 
ősroHHaﾐás elﾏélet. Az Univerzum kora, 

létrejöttéﾐek, jö┗őjéﾐek ﾐéháﾐ┞ ﾏodellje.  

 

A Isillagok ﾏéret┗iszoﾐ┞aiﾐak ふﾐag┞ságren-

dekﾐekぶ áttekiﾐtése. A csillagok energiater-

ﾏeléséﾐek ﾏegértése. Öﾐálló projektﾏun-

kák, képek g┞űjtése, eg┞szerű ﾏegfig┞elések 
┗égzése ふpéldául: a Tejút ﾏegfig┞eléseぶ. 
Ér┗elés és ┗ita az Uﾐi┗erzuﾏról kialakított 
képzetekkel kapIsolatban.  

 

KapIsolódási poﾐtok: 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: Napkultusz az aﾐtik kultúrákbaﾐ. 
Kéﾏia: a periódusos reﾐdszer, eleﾏek keletkezése. 
Mag┞ar ﾐ┞el┗ és irodaloﾏ: MadáIh Iﾏre: Az eﾏber tragédiája. 
Etika: az eﾏber ┗ilágegyeteﾏbeﾐ elfoglalt helyéﾐek értelﾏezése. 
Biológia: az e┗olúIió fogalﾏa. 

KULCSFOGAL-

MAK FOGALMAK 

Csillag, gala┝is, Tejút. ŐsroHHaﾐás, téridő. 
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TOVÁBBHALADÁS  FELTÉTELEI 

A FEJLES)TÉS VÁRT EREDMÉNYEI A 12. ÉVFOLYAM VÉGÉN 

 A taﾐuló legyen képes fizikai jeleﾐségek ﾏegfigyelésére, s az eﾐﾐek soráﾐ szerzett tapasz-

talatok elﾏoﾐdására. Legyeﾐ tisztábaﾐ azzal, hogy a fizika átfogó tör┗éﾐyeket isﾏer fel, 
ﾏelyek alkalﾏazhatók jeleﾐségek értelﾏezésére, egyes eseﾏéﾐyek ﾏiﾐőségi és ﾏeﾐﾐyi-

ségi előrejelzésére. 
Legyeﾐ képes egyszerű fizikai reﾐdszerek esetéﾐ a léﾐyeges eleﾏeket a léﾐyegteleﾐektől 
el┗álasztaﾐi, tudjoﾐ egyszerűbb száﾏításokat el┗égezﾐi és helyes logikai kö┗etkeztetése-

ket levonni. 

Tudja helyeseﾐ haszﾐálﾐi a taﾐult ﾏeIhaﾐikai és elektroﾏosságtaﾐi alapfogalﾏakat ふte-

hetetlenség, sebesség, gyorsulás, töﾏeg, erő, erőtör┗éﾐyek, leﾐdület, ﾏuﾐka, eﾐergia, 
teljesítﾏéﾐy, hatásfok, áraﾏerősség, feszültség, elleﾐállásぶ. 
Tudjoﾐ példákat ﾏoﾐdaﾐi a taﾐult jeleﾐségekre, a taﾐult legfoﾐtosabb tör┗éﾐyszerűségek 
ér┗éﾐyesülésére a terﾏészetbeﾐ, a teIhﾐikai eszközök esetébeﾐ.  
Tudja a taﾐult ﾏértékegységeket a ﾏiﾐdeﾐﾐapi életbeﾐ is előforduló ﾏeﾐﾐyiségek eseté-
beﾐ haszﾐálﾐi.  
Legyeﾐ képes a száﾏítógépes ┗ilághálóﾐ a téﾏához kapIsolódó érdekes és haszﾐos ada-

tokat, iﾐforﾏáIiókat gyűjteﾐi. Isﾏerje a taﾐulﾏáﾐyok soráﾐ előforduló foﾐtosabb hét-

közﾐapi eszközök ﾏűködési el┗ét, biztoﾐságos haszﾐálatát. 
Legyeﾐ tisztábaﾐ saját fizikai aspektusai┗al, ┗alaﾏiﾐt a ﾏozgás, tájékozódás, közlekedés, 
a háztartás eﾐergetikai ellátásáﾐak ふ┗ilágítás, fűtés, elektroﾏos reﾐdszer, hőháztartásぶ 
legalap┗etőbb fizikai ┗oﾐatkozásai┗al, ezek gyakorlati alkalﾏazásaival. 

Isﾏerje az eﾏber és körﾐyezetéﾐek kölIsöﾐhatásából fakadó előﾐyöket és probléﾏákat, 
valamint az emberiség felelősségét a körﾐyezet ﾏegó┗ásábaﾐ. 
A taﾐuló isﾏerje az iﾐfokoﾏﾏuﾐikáIiós teIhﾐológia legfoﾐtosabb eszközeit, alkalﾏazásu-

kat, ﾏűködésük fizikai hátterét.  
Isﾏerje saját érzékszer┗ei ﾏűködéséﾐek fizikai ┗oﾐatkozásait, törekedjeﾐ ezek állapotá-
ﾐak tudatos ┗édelﾏére. Isﾏerje a látható féﾐy külöﾐböző hulláﾏtulajdonságait. 
Isﾏerjeﾐ olyaﾐ kísérleti eredﾏéﾐyeket, tapasztalati téﾐyeket, aﾏelyekből arra kö┗etkez-

tethetüﾐk, hogy az aﾐyag atoﾏos szerkezetű. Isﾏerje fel, hogy a fizika ﾏodellekeﾐ keresz-

tül ragadja ﾏeg a ┗alóságot, eljárásai, ﾏódszerei kijelölik a tudoﾏáﾐy határait. 

Ismerje a mag-átalakulások főbb típusait ふhasadás, fúzióぶ. Legyeﾐ tisztábaﾐ ezek felhasz-

ﾐálási lehetőségei┗el. 
Tudja összehasoﾐlítaﾐi az atoﾏeﾐergia felhaszﾐálásáﾐak előﾐyeit és hátráﾐyait a többi 
eﾐergiaterﾏelési ﾏóddal, külöﾐös tekiﾐtettel a körﾐyezeti hatásokra. Legyeﾐ képes Uﾐi-

┗erzuﾏuﾐkat és az eﾏbert kölIsöﾐhatásukbaﾐ szeﾏlélﾐi, az eﾏberiség létrejöttét, sorsát, 
jö┗őjét és az Uﾐi┗erzuﾏ törtéﾐetét összekapIsolﾐi. 
Legyeﾐek isﾏeretei a Isillagászat alap┗ető eredﾏéﾐyeiről. Isﾏerje az Uﾐi┗erzuﾏ és a 

Napreﾐdszer kialakulásáﾐak törtéﾐetét. Isﾏerje az űrhajózás elﾏéleti és gyakorlati jelen-

tőségét. 
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Tudja a taﾐuló, hogy a féﾐy elektroﾏágﾐeses hulláﾏ, az elektroﾏágneses spektrum egy 

ﾏeghatározott frek┗eﾐIiatartoﾏáﾐyához tartozik.  

Tudja a ┗ákuuﾏbeli féﾐysebesség értékét és azt, hogy ﾏai tudásuﾐk szeriﾐt eﾐﾐél ﾐa-

gyobb sebesség ﾐeﾏ létezhet ふhatársebességぶ. 
Isﾏerje a féﾐy terjedésé┗el kapIsolatos geoﾏetriai optikai alapjeleﾐségeket ふ┗issza┗e-

rődés, törésぶ  
Isﾏerje a féﾐy hulláﾏterﾏészetét bizoﾐyító legfoﾐtosabb kísérleti jeleﾐségeket ふiﾐterfe-

reﾐIia, polarizáIióぶ, és értelﾏezze azokat. 

Tudja értelﾏezﾐi a fehér féﾐy összetett ┗oltát. 
Isﾏerje a féﾐy részeIsketulajdoﾐságára utaló féﾐyelektroﾏos kísérletet, a fotoﾐ fogal-

ﾏát, eﾐergiáját Isﾏerje a geoﾏetriai optika legfoﾐtosaHH alkalﾏazásait.  
Értse a leképezés fogalﾏát, tükrök, leﾐIsék képalkotását. Isﾏerje és értse a g┞akorlat-

Haﾐ foﾐtos optikai eszközök ふeg┞szerű ﾐag┞ító, ﾏikroszkóp, tá┗Isőぶ, szeﾏü┗eg, ﾏűkö-
dését. 
Legyeﾐ képes egyszerű optikai kísérletek el┗égzésére. 
Légköroptikai jeleﾐségek ふdélibáb, szi┗ár┗áﾐy, féﾐyszóródás, a leﾏeﾐő Nap ┗örös színe).  

Hulláﾏhossz, frek┗eﾐIia, féﾐysebesség, elektroﾏágﾐeses hulláﾏ, fotoﾐ, spektrum. Tü-
kör, leﾐIse, fókuszpoﾐt, látszólagos és ┗alódi kép, szíﾐfelboﾐtás. Teljes ┗issza┗erődés. 
Isﾏerje a taﾐuló az atoﾏok létezésére utaló korai terﾏészettudoﾏáﾐyos tapasztalato-

kat, tudjoﾐ ﾏeggyőzőeﾐ ér┗elﾐi az atoﾏok létezése ﾏellett. Értse az atoﾏról alkotott 

elképzelések ふatoﾏﾏodellekぶ fejlődését: a ﾏodell ﾏiﾐdig kísérletekeﾐ, ﾏérésekeﾐ ala-

pul, azok eredﾏéﾐyeit ﾏagyarázza; új, a ﾏodellel ﾏár ﾐeﾏ értelﾏezhető, azzal elleﾐt-

ﾏoﾐdásbaﾐ álló kísérleti tapasztalatok esetéﾐ új ﾏodell ﾏegalkotására ┗aﾐ szükség. 

Mutassa be a ﾏodellalkotás léﾐyegét Thoﾏsoﾐ és Rutherford ﾏodelljéﾐ, a ﾏodellt 
ﾏegalapozó és ﾏegdöﾐtő kísérletek, jeleﾐségek alapjáﾐ.  
Tudja, hogy a kvantummechanikai atommodell az elektronokat hulláﾏkéﾐt írja le. Tud-

ja, hogy az elektroﾐok iﾏpulzusa és helye egyszerre ﾐeﾏ ﾏoﾐdható ﾏeg poﾐtosan. 

A taﾐuló isﾏerje az atoﾏﾏag jelleﾏzőit ふtöﾏegszáﾏ, reﾐdszáﾏぶ és a ﾏag alkotórésze-

it. 

Isﾏerje az atoﾏﾏagot összetartó ﾏagerők, az úﾐ. „erős kölIsöﾐhatás” tulajdoﾐságait. 

Tudja k┗alitatí┗ sziﾐteﾐ értelﾏezﾐi a ﾏag kötési eﾐergiáját, értse a ﾐeutroﾐok szerepét 
a ﾏag stabilizálásában. 

Isﾏerje a töﾏegdefektus jeleﾐségét és kapIsolatát a kötési eﾐergiával. 

Isﾏerje a radioaktí┗ boﾏlás típusait, a radioaktí┗ sugárzás fajtáit és ﾏegkülöﾐbözteté-
sük kísérleti ﾏódszereit. Tudja, hog┞ a radioaktí┗ sugárzás iﾐteﾐzitása ﾏérhető. Isﾏerje 

a felezési idő fogalﾏát. 
Legyeﾐ fogalﾏa a radioaktí┗ izotópok ﾏesterséges előállításáﾐak lehetőségéről és tud-

joﾐ példákat a ﾏesterséges radioakti┗itás ﾐéháﾐy gyakorlati alkalﾏazására a gyógy-

ászatbaﾐ és a ﾏűszaki gyakorlatban. 

Értse az atoﾏeﾐergia szerepét az eﾏberiség ﾐö┗ek┗ő eﾐergiafelhaszﾐálásábaﾐ, ismerje 

előﾐyeit és hátráﾐ┞ait. 
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Legyeﾐ tájékozott arról, hogy a Isillagokbaﾐ ﾏagfúziós folyaﾏatok zajlanak, ismerje a 

Nap energiaterﾏelését biztosító fúziós folyaﾏat léﾐyegét. 
Isﾏerje a Nap és a Hold égi ﾏozgásáﾐak jelleﾏzőit, értse a Hold fázisaiﾐak ┗áltozását, 
tudja értelﾏezﾐi a hold- és ﾐapfogyatkozásokat. Isﾏerje a legfoﾐtosabb égitesteket 
ふbolygók, holdak, üstökösök, kisbolygók és aszteroidák, Isillagok és Isillagreﾐdszerek, 
gala┝isok, gala┝ishalﾏazokぶ és azok legfontosabb jelleﾏzőit. 
Legyeﾐek isﾏeretei a ﾏesterséges égitestekről és azok gyakorlati jeleﾐtőségéről a tu-

doﾏáﾐybaﾐ és a teIhﾐikábaﾐ. 
Isﾏerje a Napreﾐdszer jelleﾏzőit, a keletkezésére ┗oﾐatkozó tudoﾏáﾐyos elképzelése-

ket. 

Tudja, hogy a Nap Isak egy az átlagos Isillagok közül, ﾏiközbeﾐ a földi élet szeﾏpoﾐt-

jából ﾏeghatározó jeleﾐtőségű. Isﾏerje a Nap legfoﾐtosabb jellemzőit: 
a Nap szerkezeti felépítését, belső, eﾐergiaterﾏelő folyaﾏatait és sugárzását, a Napból 
a Földre érkező eﾐergia ﾏeﾐﾐyiségét ふﾐapállaﾐdóぶ. . Isﾏerje az Uﾐi┗erzuﾏ korára és 
kiterjedésére ┗oﾐatkozó beIsléseket, tudja, hogy az Uﾐi┗erzuﾏ gyorsuló üteﾏbeﾐ tá-
gul. 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetö kölcsönhatások feltárásával a 

földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet és gondolkodásmód kialakulásához. 

Szüntelenül változó és globalizálódó világunk természeti, környezeti és társadalmi-gazdasági folyamatainak meg-

ismeréséhez és megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és információszerzés, 

 

A földrajzoktatás ﾏegisﾏerteti a taﾐulókat a szűkeHH és tágaHH körﾐ┞ezet terﾏészeti és tár-

sadalmi-gazdasági, ┗alaﾏiﾐt körﾐ┞ezeti jelleﾏzői┗el, fol┞aﾏatai┗al, a körﾐ┞ezetHeﾐ ┗aló tájé-
kozódást, eligazodást segítő alap┗ető eszközökkel és ﾏódszerekkel. Vizsgálódásáﾐak közép-

poﾐtjáHaﾐ a földrajztudoﾏáﾐ┞, ┗alaﾏiﾐt a társföldtudoﾏáﾐ┞ok ふgeológia, ﾏeteorológia, geo-

fizika, plaﾐetológiaぶ által feltárt terﾏészeti, társadalﾏi-gazdasági és körﾐ┞ezeti fol┞amatok, 

jeleﾐségek, azok kölIsöﾐhatásai, illet┗e ﾐapjaiﾐk gazdasági, körﾐ┞ezeti eseﾏéﾐ┞ei állﾐak, lo-

kális, regioﾐális és gloHális sziﾐteﾐ eg┞aráﾐt, külöﾐös tekiﾐtettel a feﾐﾐtarthatóságra. 

 

A taﾐtárg┞ taﾐításáﾐak Iélja, hog┞ a taﾐulók el tudják hel┞ezﾐi Mag┞arországot és Európát a 
┗ilág terﾏészeti és társadalmi folyamataiHaﾐ, kialakuljoﾐ Heﾐﾐük a ﾐeﾏzeti és az európai 
ideﾐtitástudat. A taﾐtárg┞ taﾐításáﾐak to┗áHHi Iélja, hog┞ ﾏegértesse a terﾏelés és fog┞asz-

tás ┗iszoﾐ┞át, ﾐö┗ekedésük korlátait és kö┗etkezﾏéﾐ┞eit, ezzel eg┞ütt a Föld gloHális prob-

léﾏáit. Kifejlessze a taﾐulókHaﾐ az aktí┗ rész┗étel készségét közösségük, országuk, régiójuk 
és a ┗ilág proHléﾏáiﾐak ﾏegoldásáHaﾐ.  
A giﾏﾐáziuﾏi földrajztaﾐítás felkészíti a taﾐulókat a taﾐtárg┞i érettségi ┗izsga sikeres teljesí-
tésére is. Koﾏple┝ isﾏeretaﾐ┞aga ré┗éﾐ segíti a taﾐulók pál┞a┗álasztását, eligazodását a 
ﾏuﾐka ┗ilágáHaﾐ, felkészíti őket a szakiráﾐ┞ú felsőfokú taﾐulﾏányokra is. 

 

Földrajz  9-11. évfolyaﾏ 

(esti tagozat) 
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KÖ)MŰVELTSÉGI TARTALMAK 9–11. ÉVFOLYAM 

ヱ. A tér és áHrázolása 

ヱ.ヱ. Téregységek 

 – A Föld, a Napreﾐdszer és a Világegyeteﾏ. 
 – A geoszférák és felépítő részeik, fuﾐkIioﾐális terek. 
ヱ.ヲ. Térábrázolás 

 – A térﾏegisﾏerés és a térábrázolás eszközei. 
 – Az űrkutatás és a tá┗érzékelés társadalﾏi-gazdasági, körﾐyezeti jeleﾐtősége. 
ヲ. Az idő 

ヲ.ヱ. Időegységek 

 – A ﾐapi és é┗i időszáﾏítás Isillagászati alapjai; a földtörtéﾐeti időszáﾏítás alapjai. 
 – A társadalﾏi-gazdasági és körﾐyezeti folyaﾏatok időskálája, időtartaﾏa. 
ヲ.ヲ. Időreﾐd 

 – Földrajzi-körﾐyezeti folyaﾏatok, a földtörtéﾐet főbb eseﾏéﾐyei és azok időreﾐdje Földüﾐk 
egészére kiterjedő példák alapjáﾐ. 

ン. A terﾏészeti körﾐyezet és jeleﾐségei 
3.1. Anyagok, anyagi rendszerek 

 – A Napreﾐdszert és a geoszférákat felépítő aﾐyagok, aﾐyagi reﾐdszerek keletkezése és je-

leﾐtősége, szerepük a ﾏiﾐdeﾐﾐapi életbeﾐ és a gazdaságbaﾐ. 
ン.ヲ. Geoszférák 

 – A Föld szféráiﾐak kialakulása és fejlődése. 
 – A geoszférák felépítése, szerkezete, tagolása, a felépítéséből adódó körﾐyezeti és társa-

dalﾏi kö┗etkezﾏéﾐyek. 
 – A geoszférák fő folyaﾏatai, jeleﾐségei. 
 – Anyag- és eﾐergiaforgaloﾏ. 
 – Áraﾏlási reﾐdszerek a geoszférákbaﾐ. 
 – A geoszférákoﾐ belüli és az azok közötti folyaﾏatok kölIsöﾐhatásai, társadalﾏi-gazdasági 

és körﾐyezeti kö┗etkezﾏéﾐyei, kezelésük. Veszély- és katasztrófahelyzetek. 
ン.ン. Földrajzi ö┗ezetesség 

 – A koﾏple┝ földrajzi ö┗ezetesség reﾐdszere; az ö┗ezetesség eleﾏeiﾐek összefüggései. 
 – A forró, a ﾏérsékelt és a hideg ö┗ezet, ö┗eiﾐek, területeiﾐek jelleﾏzői. 
ン.ヴ. Égitestek 

 – A Világegyeteﾏ, a Napreﾐdszer és a Föld kialakulása. 
 – A Világegyeteﾏ és a Napreﾐdszer főbb folyaﾏatai, jeleﾐségei és azok földi kö┗etkezﾏé-

nyei. 

ヴ. A társadalﾏi-gazdasági tér szerveződése és folyaﾏatai 
ヴ.ヱ. A társadalﾏi-gazdasági élet térszer┗eződése 

 – A ﾐépesség szerkezete; deﾏográfiai ﾏutatók és társadalﾏi-gazdasági kö┗etkezﾏéﾐyei. 
 – Világﾐyel┗ek és ┗ilág┗allások. 
 – A települések szerkezetéﾐek és szerepköréﾐek átalakulása, településhálózat, településhie-

rarchia. 

 – Gazdálkodás a terﾏészeti és a társadalﾏi erőforrásokkal. 
 – A gazdasági szerkezet, a gazdasági szektorok, ágazatok jelleﾏzői, szerepük ┗áltozása. 
 – A gazdasági fejlettség területi külöﾐbségei, a gazdasági szerkezet és a társadalﾏi-

gazdasági fejlettség kapIsolata. 
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ヴ.ヲ. A ┗ilággazdaság szer┗eződése és ﾏűködése 

 – A globális ┗ilággazdaság és ┗ilágpiaI kialakulása, jelleﾏzői, ﾏűködése, a traﾐszﾐaIioﾐá-
lis┗állalatok. 

 – Társadalﾏi-gazdasági ﾏobilitás ふﾏuﾐkaerő-┗áﾐdorlás, tőkeﾏozgás, terﾏelésáthelyező-
désぶ, a folyaﾏatok társadalmi-gazdasági és körﾐyezeti hatásai. 

 – Az iﾐtegrálódás folyaﾏata és sziﾐtjei. 
 – A péﾐztőke ﾏűködése, az értékpapírok és a tőzsde kapIsolata. A ﾏoﾐetáris ┗ilág jelleﾏző 

folyamatai: hitelezés, adósság, eladósodás. 
 – Foﾐtosabb ﾐeﾏzetközi gazdasági-társadalﾏi, körﾐyezeti és segélyszer┗ezetek, iﾐtézﾏé-

ﾐyek péﾐzügyi szer┗eztek szerepe. 
ヵ. A földrajzi tér regioﾐális szerveződése 

5.ヱ. Magyarország és a Kárpát-ﾏedeﾐIe földrajza 

 – Hazáﾐk kapIsolódása az európai erőterekbe, helye és szerepe a ┗ilággazdaságbaﾐ;  
a társadalmi-gazdasági fejlettség területi külöﾐbségei hazáﾐkbaﾐ. 

 – A ﾏagyarországi régiók földrajza. 
 – A Kárpát-ﾏedeﾐIe eurorégiói, a régiószer┗eződés földrajzi logikája. 
 – A ﾏagyarsághoz kötődő ┗ilágörökségi helyszíﾐek. 
5.ヲ. Európa 

 – Az Európai Uﾐió földrajzi jelleﾏzői és politikája ふﾏezőgazdasági, regioﾐális, körﾐyezetiぶ; 
társadalﾏi-gazdasági és körﾐyezeti együttﾏűködések Európábaﾐ. 

 – Az európai erőtér helye a ┗ilággazdasági folyaﾏatokbaﾐ; a társadalﾏi-
gazdaságifejlettség területi külöﾐbségei Európábaﾐ. 

 – A közép-európai regioﾐális együttﾏűködések földrajzi alapjai. 
5.ン. Az Európáﾐ kí┗üli koﾐtiﾐeﾐsek, tájak, országok 

 – A társadalﾏi-gazdasági fejlettség területi külöﾐbségei és kö┗etkezﾏéﾐyei az Európáﾐ kí-
┗üli földrészekeﾐ. 

 – A tá┗oli koﾐtiﾐeﾐsek sajátos terﾏészeti és társadalﾏi-gazdasági adottságok alapjáﾐ létre-

jött tipikus tájaiﾐak, területeiﾐek földrajzi-körﾐyezeti jelleﾏzői. 
 – A ┗ilággazdaságbaﾐ eltérő szerepet betöltő országok és országIsoportok 

 (pl.: Ieﾐtruﾏtérségek, perifériákぶ, regioﾐális példák. 
6. GloHális kihívások 

ヶ.ヱ. Globális probléﾏák 

 – A Föld globális társadalﾏi-gazdasági probléﾏái, azok okai, kö┗etkezﾏéﾐyei és ﾏegoldási 
lehetőségei. 

 – A globalizáIió társadalﾏi, kulturális hatásai. 
 – A geoszférák terﾏészetes egyeﾐsúlyára ható ┗eszélyforrások, folyaﾏatok, probléﾏák. 
ヶ.ヲ. Feﾐﾐtarthatóság 

 – A társadalﾏi-gazdasági és a körﾐyezeti szeﾏpoﾐtok kölIsöﾐös ér┗éﾐyesíthetősége a gaz-

dálkodásbaﾐ. 
 – A gazdasági ﾐö┗ekedés kö┗etkezﾏéﾐyei; tudatos fogyasztói és ┗ásárlói ﾏagatartás; feﾐn-

tartható erőforrás-haszﾐosítás. 
 – A felhaszﾐálás károsító hatásaiﾐak ﾏérséklési lehetőségei. 
 – Körﾐyezet- és terﾏészet┗édelﾏi feladatok, körﾐyezetgazdálkodás; ┗édett terﾏészeti és 

kulturális értékek ふ┗ilágörökségekぶ példái. 
 – Felelős körﾐyezeti ﾏagatartás, az egyéﾐ társadalﾏi szerep┗állalása. 

– Helyi szer┗eződések, regioﾐális és ﾐeﾏzetközi összefogás a feﾐﾐtarthatóság eléréséért: 
egyezﾏéﾐyek, iráﾐyel┗ek, ﾐemzetközi szer┗ezetek. 
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TANTERVTŐL FÜGGETLEN HASZNOS HOLMIK 

 Érettségi feladatg┞űjteﾏéﾐ┞ek 

 SzóHeli téﾏaköröket és írásHeli érettségi feladatsorokat tartalﾏazó kiad┗áﾐ┞ok 

 KoráHHi é┗ek írásHeli érettségi feladatsorai és ﾏegoldási útﾏutatói 
 SzóHeli téﾏakörök összefoglalói, téﾏa┗ázlatok 

 Suliﾐet Digitális TudásHázis 

 Földrajztaﾐár elektroﾐikus eszközkészlete 

 Eg┞eteﾏi, főiskolai földrajz hoﾐlapok 

 KülöﾐHöző szer┗ek, szer┗ezetek hoﾐlapjai 
KIEMELT FEJLES)TÉSI FELADATOK 

9. ÉVFOLYAM 
1. A tanulók teljesítményének mérése 4 
2. Természetföldrajz 28 
3. Szabadon tervezhető 4* 
 Összesen 36 

10. ÉVFOLYAM 

1. A taﾐulók teljesítﾏéﾐ┞éﾐek ﾏérése 4 

2. Társadaloﾏ- és gazdaságföldrajz 28 

3.  SzaHadoﾐ tervezhető 4* 

 Összeseﾐ 36 

11. ÉVFOLYAM 

1 A taﾐulók teljesítﾏéﾐ┞éﾐek ﾏérése 2 

2 Európa és Mag┞arország földrajza 
13 

 (1.ぶ Európa  6 

 (2.ぶ Magyarország  7 

3 Európai Uﾐió 
2 

4.  A mag┞arsághoz kötődő ┗ilágörökségi hely-

szíﾐek 

1 

 Összeseﾐ 18 

11. é┗folyaﾏoﾐ a szabad sá┗ terhére került beépítésre heti ヰ,5 óra ( é┗i 18 óraぶ, új 
taﾐaﾐyag beeﾏelése ﾐélkül.  
Így elﾐyújt┗a a földrajz oktatását, a korábbaﾐ taﾐultak elﾏélyítését, a földrajz, 
ﾏiﾐt szabadoﾐ ┗álasztható érettségi ┗izsgatárgy, ┗álasztásáﾐak lehetőségét kí┗án-

juk ┗ele elősegíteni, megteremtve annak alapjait. 
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1. Feladatﾏegoldás 

a) Tájékozódás a földrajzi térbeﾐ:  
 Földrajzi helyﾏeghatározás: fokhálózat, kereső hálózat, száﾏítási felada-

tok 

 Topográfiai gyakorlatok: atlasz haszﾐálat, „┗aktérkép”  
 Tájékozódás a térképeﾐ, térképpel: tá┗olság- és ﾏagasságﾏeghatározási 

és a ﾏéretaráﾐyhoz kapIsolódó száﾏítási feladatok 

b) Tájékozódás az időbeﾐ: fokhálózat, száﾏítási feladatok,  
2. Tájékozódás a körﾐyezet aﾐyagairól és körﾐyezeti folyaﾏatokról 

a) Globális körﾐyezeti probléﾏák: 
 Ü┗egházhatás – globális felﾏelegedés – klíﾏa┗áltozás 

 Ózoﾐ réteg el┗ékoﾐyodása 

 Sa┗as eső 

3. Világörökségi helyszíﾐek 

 

 

A TANKÖNYVVÁLAS)TÁS S)EMPONTJAI 

 

1. A taﾐköﾐyvek, taﾐeszközök kiválasztásáﾐál a következő szeﾏpoﾐtokat kell figyeleﾏHe 
venﾐüﾐk:  

 a taﾐeszköz feleljeﾐ ﾏeg az iskola helyi taﾐter┗éﾐek;  
 a taﾐeszköz legyeﾐ jól taﾐítható, jól taﾐulható;  
 a taﾐeszköz ﾐyoﾏdai ki┗itelezése legyeﾐ alkalﾏas a taﾐtárgy óraszáﾏáﾐak és igéﾐye-

iﾐek ﾏegfelelő haszﾐálatra több taﾐé┗eﾐ keresztül;  
 a taﾐeszköz ﾏiﾐősége, ﾏegjeleﾐése legyen alkalmas a taﾐulók esztétikai érzékéﾐek 

fejlesztésére, ﾐe┗elje a diákokat igéﾐyességre, preIíz ﾏuﾐka┗égzésre, a taﾐeszköz ál-

lapotáﾐak ﾏegó┗ására;  

Előﾐybeﾐ kell részesíteﾐi azokat a taﾐeszközöket:  

 aﾏelyek több é┗eﾐ keresztül haszﾐálhatók;  
 aﾏelyek egyﾏásra épülő taﾐtárgyi reﾐdszerek, taﾐköﾐy┗Isaládok, sorozatok tagjai;  

 aﾏelyekhez ﾏegfelelő ﾐyoﾏtatott kiegészítő taﾐeszközök állﾐak reﾐdelkezésre  
(pl. munkafüzet, feladatgyűjteﾏéﾐyぶ;  

 aﾏelyek beszerzése ﾐeﾏ ró feleslegeseﾐ ﾐagy terhet a taﾐulóiﾐkra 

 aﾏelyek elérhetők, beszerezhetők 

 aﾏelyek több taﾐé┗ isﾏeretaﾐyagát tartalﾏazzák 

 aﾏelyek léﾐyegre törőek, érthetőek, haszﾐálhatók a szűk időkeret ﾏellett taﾐulók 
száﾏára is 

 lehető┗é teszik az egyéﾐi taﾐulást is 

 kellő ﾏeﾐﾐyiségű és ﾏegfelelő ﾏiﾐőségű ábra aﾐyagot is tartalﾏazﾐak 

2. A tananyagtartalﾏak feldolgozását segítsük szaHad hozzáférésű, általuﾐk is elleﾐőrzött 
tartalﾏú és jó ﾏiﾐőségű iﾐterﾐetes aﾐyagokkal. 

3. Készítsüﾐk saját taﾐaﾐyagokat, segédleteket! 
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A FÖLDRAJ)OKTATÁS ÉS HELYI TANTERVÜNK FELNŐTTOKTATÁSBÓL EREDŐ SAJÁTSÁGAI 

 

Nagyon fontos, hogy ﾏuﾐkáﾐk tervezésekor és taﾐári gyakorlatuﾐkHaﾐ is szeﾏ előtt tart-

suk a következőket: 
 

 Taﾐulóiﾐk eltérő taﾐulási törtéﾐettel, igeﾐ külöﾐHöző előzetes isﾏerettel érkezﾐek 

hozzáﾐk, sokszor ﾏagasaHH é┗fol┞aﾏoﾐ Isatlakozﾐak He az oktatásHa. Előfordulhat, 

hogy a taﾐuló évtizedekkel koráHHaﾐ vagy egyáltaláﾐ ﾐeﾏ is taﾐult ﾏég földrajzot. 
Erre a felzárkóztatás, a sziﾐtre hozás, a hiáﾐ┞pótlás és az é┗közi ﾏuﾐka soráﾐ tekiﾐtet-

tel kell leﾐﾐüﾐk, ezt a taﾐórák ter┗ezése, szer┗ezése és az oktatás-értékelés soráﾐ 

–  összhaﾐgHaﾐ a Pedagógiai Prograﾏmal -, lehetőség szeriﾐt figyelembe kell venﾐüﾐk. 
  

 A felﾐőttoktatásHaﾐ aHszol┗ált taﾐulﾏáﾐ┞aik ┗égéﾐ a taﾐulók a ﾐappali reﾐdszerHeﾐ 
┗égzettekhez hasoﾐló eljárásHaﾐ részesülﾐek, a képzési forﾏáHaﾐ ﾏutatkozó rele┗áﾐs 
külöﾐHségek, a felﾐőttoktatás sajátosságai elleﾐére is, az érettségi vizsga követel-

ﾏéﾐysziﾐtje ﾏegegyező. 
 

Az egyes téﾏakörök végéﾐ az érettségi követelﾏéﾐyekﾐek is ﾏegfelelő fogalﾏi listát 
adtunk meg. A középsziﾐtű érettségi kö┗etelﾏéﾐ┞ekﾐek ﾏegfelelő fogalﾏi listát é┗fo-

l┞aﾏoﾐkéﾐti HoﾐtásHaﾐ összefüggőeﾐ is ﾏegadjuk.   

 

 A Kerettanterv a felﾐőttek földrajzoktatását 9-10. é┗fol┞aﾏoﾐ, heti ヱ-ヱ taﾐóráHaﾐ ter-

vezi. Taﾐulóiﾐk ﾐag┞ száﾏHaﾐ ┗álasztják érettségi tárg┞ﾐak a földrajzot. Erre és Giﾏﾐá-
ziuﾏuﾐkﾐak a középsziﾐtű érettségire törtéﾐő felkészítésre ┗oﾐatkozó ┗állalására te-

kintettel, a szabadoﾐ Heosztható órakeret terhére ヱヱ. évfolyaﾏoﾐ 0,5 óra időkeret-

Heﾐ Hiztosítjuk a taﾐtárgy taﾐulásáﾐak folytoﾐosságát. Ehhez új taﾐaﾐyagot ﾐeﾏ 
reﾐdelüﾐk, a taﾐaﾐyag feldolgozását ﾐyújtjuk el. Az évfolyaﾏ taﾐaﾐyagtartalﾏát a 
Helyi Taﾐterv kijelöli. * 

 

 Az előzőekHől ered, hog┞ 11. évfolyaﾏoﾐ is kötelezően* előírjuk taﾐulóiﾐkﾐak a föld-

rajz taﾐulását, függetleﾐül attól, hog┞ a taﾐuló ┗álasztja-e érettségi tárg┞ul a földrajzot 

vagy sem. 

A tanulók teljesítﾏéﾐyét az alsóHH évfolyaﾏokhoz hasoﾐlóaﾐ értékelﾐi kell. 
 

* JogszaHályi felhatalﾏazás alapjáﾐ. 

EgyéH haszﾐos iﾐforﾏáIió: * 

 A részletes ┗izsgakö┗etelﾏéﾐ┞ekHeﾐ ﾐeﾏ kerül külöﾐ felsorolásra a ┗izsga sikeres tel-

jesítéséhez szükséges topográfiai kö┗etelﾏéﾐ┞, a Helyi Tantervben (KT-ben) megadott 

topográfiai fogalﾏak egyHeﾐ a vizsgakövetelﾏéﾐyt is jeleﾐtik. 
 Az érettségivizsga-követelﾏéﾐy tartalﾏazza az általáﾐos iskolai regioﾐális földrajzi 

tananyagot is. Ezért a ┗izsga sikeres teljesítéséhez szükség ┗aﾐ az általáﾐos iskoláHaﾐ 
taﾐultak sziﾐtézisére, ┗alaﾏiﾐt a középiskoláHaﾐ elsajátított isﾏeretek alapjáﾐ törtéﾐő 
újraértelﾏezésére. 

* Részletes érettségivizsga-követelﾏéﾐyek 
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                EGY PÉLDA (javaslat) A RÉS)LETESEBB TERVE)ÉSRE 

 

Γ. évfolyaﾏ: ンヲ ふヲΒ+ヴぶ óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ﾏérésre Hiztosított ヴ órát eloszthatjuk a kö┗etkezők szerint: 

ふTerﾏészeteseﾐ a téﾏakörre ﾏeghatározott órakeretből is ter┗ezhetüﾐk időt a ﾏérésre.ぶ 
1. ﾏérés: Taﾐulók tudásáﾐak előzetes felﾏérése a taﾐé┗ elejéﾐ 

2. ﾏérés:  ヱ. és ヲ. téﾏakör ┗égéﾐ, a két téﾏakört eg┞ütt kezel┗e 

3. ﾏérés:  ン. és ヴ. téﾏakör ┗égéﾐ, a két téﾏakört eg┞ütt kezel┗e  
4. ﾏérés:  5. és 6. téﾏakör ┗égéﾐ, a két téﾏakört eg┞ütt kezel┗e 

 

Az eg┞es téﾏakörökHől írathatuﾐk ヲ-ン feladatot tartalﾏazó rö┗id dolgozatokat, aﾏel┞ek ﾐeﾏ 
igéﾐ┞elﾐek eg┞ teljes taﾐórát, de a fol┞aﾏatos taﾐulást, ┗isszaIsatolást Hiztosítják. 
Nag┞oHH dolgozatot két téﾏakör ┗égéﾐ íratuﾐk, ki┗étel ez alól az ö┗ezetesség téﾏaköre. 
 

Javaslat a szabad ヴ óra felhaszﾐálására: 
5. ﾏérés: 7. téﾏakör ┗égéﾐ 

6. ﾏérés: Taﾐé┗ ┗égéﾐ, a to┗áHHhaladási kö┗etelﾏéﾐ┞ek szeriﾐt  
 felmaradó két óra:  

 topográfiai gyakorlatok, adat- és ábraeleﾏzés, szö┗egértéses feladatok, 
éghajlati diagraﾏok szerkesztése és értelﾏezése, atlasz haszﾐálata 

 földrajz taﾐulásáﾐak ﾏódszertaﾐa ふtaﾐulás taﾐításaぶ 
ふEhhez hasoﾐlóaﾐ kell ﾏegter┗ezﾐüﾐk a tanterv alapjáﾐ az é┗es ﾏuﾐkáﾐkat  tanmenet). 

9. ÉVFOLYAM 
1. A tanulók teljesítményének mérése 4 
 2. Természetföldrajz 28 

3. Szabadon tervezhető 4* 
 Összesen 36 

TERMÉSZETFÖLDRAJZ  
1. A Naprendszer 3 
 2. Tájékozódás térHeﾐ és időben 5 

3. A kőzetHurok 5 
4. A légkör 5 
5. A ┗ízHurok 4 
6. Felszíﾐalaktaﾐ 5 
7. Földrajzi ö┗ezetesség 6 
 Összesen 28 
 Szabadon tervezhető 4* 
  32 

TÁJÉKOZÓDÁS TÉRBEN ÉS IDŐBEN  
Új ismeret Gyakorlás Ismétlés, rendszerezés  

(mérés) 
2 2 1 
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                                . ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszáﾏ: ン6 

Heti óraszáﾏ: ヱ 

 

 

Teﾏatikai egység 1. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE ヴ óra 

Célok 
Alap┗etőeﾐ és haﾐgsúlyosaﾐ írásbeli tesztekkel, ┗aktérképekkel és 
esszé jellegű kérdésekkel koﾏple┝eﾐ ﾏérﾐi a tárgyi tudást és az 
ok-okozati összefüggések feltárásáﾐak képességét. 

 

Teﾏatikai egység 2. TERMÉS)ETFÖLDRAJ) ンヲ ふヲΒ + ヴぶ  óra 

Előzetes tudás Az általáﾐos iskolai földrajz taﾐtárgy isﾏeretaﾐyaga. 

A taﾐtárgyhoz ふﾏűveltségterülethezぶ kapIsolható fejlesztési feladatok 

 A Naprendszer 

A Napreﾐdszer kialakulása, felépítése, elhelyezkedése a ┗ilágegyeteﾏbeﾐ; a Föld ﾏiﾐt 
égitest, ﾏozgásai és azok kö┗etkezﾏéﾐyei; tájékozódás a földrajzi térbeﾐ és időbeﾐ; Űrku-

tatás a Föld szolgálatában. 

 A kőzetHurok 

 A Föld és a földi szférák kialakulása, fejlődése; Földüﾐk göﾏbhéjas szerkezete; a kőzetbu-

rok felépítése; a leﾏeztektoﾐika alapjai; a kőzetburokbaﾐ lejátszódó folyaﾏatok: ┗ulká-
ﾐosság, földreﾐgés; ás┗áﾐyok és kőzetek keletkezése, tulajdoﾐságaik. 

 A légkör 

Aﾐyagi összetétele, szerkezete; az időjárási-éghajlati eleﾏek és ┗áltozásaik; a légkör alap-

folyaﾏatai ふfelﾏelegedés, Isapadékképződés, légﾏozgásokぶ; Iikloﾐok, aﾐtiIikloﾐok, időjá-
rási froﾐtok; általáﾐos légkörzés. 

 A vízHurok 

A ┗ízburok tagolódása, elhelyezkedése, ┗íztípusai; az óIeáﾐok és a teﾐgerek földrajzi jel-

leﾏzői; a teﾐger┗íz fizikai, kéﾏiai tulajdoﾐságai; a teﾐger┗íz ﾏozgásai; a szárazföld ┗izei; 
a szárazföldi jég; a ┗ízgazdálkodás alapjai, ár┗íz┗édelem. 

 Felszíﾐalaktaﾐ 

A belső és a külső erők szerepe a felszíﾐ fejlődésébeﾐ; a földfelszíﾐ ┗áltozása: a hőiﾐgado-

zás, a jég, a ┗íz és a szél felszíﾐforﾏáló ﾏuﾐkája; folyó┗izek, álló┗izek; doﾏborzati eleﾏek 
és forﾏák; a hegységek és a síkságok kialakulása; talaj keletkezése, jelleﾏzői és ┗édelﾏe, 
jellegzetes felszíﾐforﾏák, kialakulásuk, átalakulásuk. 

 Éghajlati övezetesség 

A szoláris és a ┗alódi éghajlati ö┗ezetek és ö┗ek kialakulása, jelleﾏzőik; a forró, a ﾏérsé-
kelt, a hideg ö┗ezetek és tagolódásuk; az élő┗ilág, a talaj, a ┗ízrajzi jelleﾏzők, a felszín-

forﾏálódás éghajlattól függő ö┗ezetessége; a hegy┗idékek függőleges ö┗ezetessége; 
 a talaj kialakulása, talajfajták és haszﾐosítása; a le┗egő, a ┗izek és a talajok szeﾐﾐyezése. 
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2.1. A NAPRENDSZER 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

A Világeg┞eteﾏ ふUﾐi┗erzuﾏぶ, a Tejútreﾐdszer 
ふGala┝isぶ és a Napreﾐdszer kapIsolata és ﾏé-
retei. 

A Napreﾐdszer kialakulása, tagjai, felépítésé-
ﾐek tör┗éﾐ┞szerűségei, az égitestek osztál┞o-

zása. 
A Föld-típusú ふkőzet-ぶ és a Jupiter-típusú 
ふgáz-ぶ Hol┞gók jelleﾏzőiﾐek összehasoﾐlítása 

A Föld ﾏiﾐt égitest: a teﾐgel┞ körüli forgás és 
Nap körüli keriﾐgés jelleﾏzői és kö┗etkezﾏé-
nyei. 

A Hold jelleﾏzése; ﾏozgásai földi hatásaiﾐak, 
a holdfázisok és a fog┞atkozások kialakulásá-
ﾐak ﾏag┞arázata. 

 Tájékozódás a Napreﾐdszert áHrázoló 
térképekeﾐ, a Isillagtérképekeﾐ és az 
égHoltoﾐ. 

 A Föld ﾏozgásaiﾐak kö┗etkezﾏéﾐ┞ei és 
azok összekapIsolása az eﾏHer életére 
g┞akorolt hatásokkal. 

 Űrkutatás a Föld szolgálatáHaﾐ. 
 Modellek alkalﾏazása 

KapIsolódási poﾐtok: 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: az ó- és a középkor tudoﾏáﾐ┞os goﾐdol-

kodása. Mag┞arok és az űrkutatás. 
Mag┞ar ﾐ┞el┗ és irodaloﾏ: ﾏitológia. 
Fizika: a Hol┞góﾏozgás tör┗éﾐ┞ei, a töﾏeg┗oﾐzás tör┗éﾐ┞e, forgóﾏozgás, ┗iszoﾐ┞ítási reﾐd-

szer, a Isillagok eﾐergiaterﾏelése, elektroﾏágﾐeses sugárzás, részeIskesugárzás, 
ﾐ┞oﾏás, hőﾏérséklet, erő-elleﾐerő, űrkutatás. Napeﾐergia haszﾐosítása. 

Kéﾏia: hidrogéﾐ, héliuﾏ, gázok, Hol┞gók felépítő aﾐ┞agai, légkörük összetétele.  

A Nap eﾐergiaterﾏelő folyamatai. 

Mateﾏatika: logika, ﾏateﾏatikai eszközhaszﾐálat. 
Biológia-egészségtaﾐ: az élet fogalﾏa, fotosziﾐtézis, ﾐapsugárzás káros hatásai. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Világeg┞eteﾏ, Tejútreﾐdszer, féﾐ┞é┗, e┝oHol┞gó, Napreﾐdszer, Isilla-

gászati eg┞ség, kőzetHol┞gó ふFöld-típusú Hol┞góぶ, gázHol┞gó ふJupiter-

típusú Hol┞góぶ, törpeHol┞gó, teﾐgel┞ körüli forgás, keriﾐgés, földrajzi 
koordiﾐátareﾐdszer, hel┞i és zóﾐaidő, holdfázis, ﾐap- és holdfog┞at-

kozás, űrálloﾏás. 
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2.2. TÁJÉKO)ÓDÁS TÉRBEN ÉS IDŐBEN 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazások) 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

A térképek Isoportosítása ﾏéretaráﾐ┞ és 
tartaloﾏ alapjáﾐ; a doﾏHorzat 
hároﾏdiﾏeﾐziós áHrázolásáﾐak lehetőségei. 
A térképek fajtái. Jelreﾐdszer. 

Térkép┗ázlatok és eg┞szerű keresztﾏetszeti 
áHrák készítése. 
Topográfiai és teﾏatikus térkép, kis-, 

közepes- és ﾐag┞ ﾏéretaráﾐ┞ú térkép, 
aHszolút és relatí┗ ﾏagasság, sziﾐt┗oﾐal, 
hel┞ﾏeghatározás, tá┗érzékelés. 
A földrajzi fokhálózat 

Ne┗ezetes szélességi körök. 
A szélességi körök és a hosszúsági körök 
összehasoﾐlítása. 
)óﾐaidő, helyi idő. Idő ﾏeghatározás. 

 

Szeﾏléleti térképol┗asás. A logikai 
térképol┗asás képességéﾐek kialakítása; 
g┞akorlottság kialakítása külöﾐHöző típusú 
térképek iﾐforﾏáIióforráskéﾐt ┗aló 
haszﾐálatáHaﾐ ふközölt iﾐforﾏáIiók 
felisﾏerése, értelﾏezése, felhaszﾐálásaぶ. 
A földrajzi fokhálózat eleﾏeiﾐek haszﾐálata, 
tájékozódás a fokhálózat segítségé┗el. 
Tá┗olság- és ﾏagasságﾏeghatározási és a 
ﾏéretaráﾐ┞hoz kapIsolódó száﾏítási 
feladatok megoldása külöﾐHöző ﾏéretaráﾐ┞ú 
térképekeﾐ. A térképi isﾏeretek alkalﾏazása 
ﾏiﾐdeﾐﾐapi tájékozódási hel┞zetekHeﾐ. 
 

 

 

KapIsolódási poﾐtok: 
Matematika: aráﾐ┞ok, eg┞szerű száﾏítások 

Iﾐforﾏatika: adat, iﾐforﾏáIió, adatHázis, digitális iﾐforﾏáIióforrások haszﾐálata, informati-

kai eszközök haszﾐálata. Digitális térképezés, térképszoft┗erek, GPS. ふDigitális tá┗érzékelés, 
tériﾐforﾏatika.ぶ 
Törtéﾐeleﾏ: ﾐag┞ földrajzi felfedezések a térképészet fejlődése 

Mű┗elődéstörtéﾐet: a terﾏészettudoﾏáﾐ┞ok fejlődése 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Vetület, ┗etülettípus, jelreﾐdszer, topográfiai és teﾏatikus térkép, 
kis-, közepes- és ﾐag┞ ﾏéretaráﾐ┞ú térkép, aHszolút és relatí┗ ﾏagas-

ság, sziﾐt┗oﾐal, hel┞ﾏeghatározás, tá┗érzékelés. 
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2.3. A KŐ)ETBUROK 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalmazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

Föld és a földi szférák kialakulása, fejlődése 

A földtörtéﾐeti időskála: az időeg┞ségek 
rendszere. A Föld fejlődéséﾐek legfoﾐtosaHH 
eseményei. 

A földtörtéﾐet fő eseﾏéﾐ┞eiﾐek időHeli áHrá-
zolása. A terﾏészetföldrajzi téﾐ┞eket Heﾏuta-

tó teﾏatikus térképek, adatsorok és diagra-

ﾏok összehasoﾐlító, logikai eleﾏzése.  
Földüﾐk göﾏHhéjas szerkezete, a kőzetHu-

rok felépítése. A Helső göﾏHhéjak fizikai 
jelleﾏzői; a tulajdoﾐságok ┗áltozásáHaﾐ 
ﾏegfig┞elhető tör┗éﾐ┞szerűségek ﾏegfo-

galﾏazása. Az eg┞es göﾏHhéjak fő geoké-
ﾏiai és ás┗áﾐ┞taﾐi jelleﾏzői.  

A kőzetHol┞gó ﾏiﾐt összetett, tör┗éﾐ┞szerű-
ségek alapjáﾐ ┗áltozó reﾐdszer Heﾏutatása. 
Az oksági goﾐdolkodás erősítése aﾐ┞agok kü-
löﾐHöző körülﾏéﾐ┞ek közötti eltérő fizikai vi-

selkedéséﾐek Heﾏutatásá┗al. Hel┞es időkép-

zet kialakítása időﾐag┞ságreﾐdek össze┗etése, 
az eseﾏéﾐ┞ek sorreﾐdiségéﾐek felisﾏerése 
ré┗éﾐ. Ás┗áﾐ┞- és kőzet┗izsgálati g┞akorlatok 

A lemeztektonika alapjai 

A koﾐtiﾐeﾐtális és az óIeáﾐi kőzetleﾏezek 
felépítéséﾐek és legfoﾐtosaHH tulajdoﾐsága-

iﾐak összehasoﾐlítása. A közeledő, a tá┗olo-

dó és az elIsúszó kőzetleﾏezek jelleﾏző 
fol┞aﾏataiﾐak és kö┗etkezﾏéﾐ┞eiﾐek leírása 
koﾐkrét példák alapjáﾐ. 

FolyamatáHrák eleﾏzése és készítése. 
A külöﾐHöző ﾏozgásfol┞aﾏatokat Heﾏutató 
modellek alkalﾏazása. 

 

 

A kőzetHurokHaﾐ lejátszódó folyaﾏatok 

Vulkáﾐosság, földreﾐgés. A felszíﾐ alatti és a 
felszíﾐi ﾏagﾏatizﾏus jelleﾏzőiﾐek Heﾏuta-

tása; a ┗ulkáﾐosság típusai, összefüggésük a 
kőzetlemez-szegél┞típusokkal. 

Mag┞arázó áHrák eleﾏzése. Az ütköző kőzet-

lemez-szegél┞ek ﾏeﾐtéﾐ lejátszódó fol┞aﾏa-

tok összehasoﾐlítása. 
 

Mél┞teﾐgeri árok, pereﾏi ﾏedeﾐIe, 
ülédékfelhalﾏozódás, szigetí┗, heg┞ségkép-

ződés ふorogeﾐezisぶ. Hegységreﾐdszerek ki-

alakulása és jelleﾏzésük. A földreﾐgés┗eszé-
l┞es térségek elhel┞ezkedéséﾐek tör┗éﾐy-

szerűségei.  Ásváﾐyok és kőzetek keletkezé-
se, tulajdoﾐságaik. A kőzetek Isoportosítása. 
A legg┞akoriHH hazai üledékes és ┗ulkáﾐi 
kőzetek. 
Fosszilis eﾐergiahordozók: a kőszéﾐ és a 
széﾐhidrogéﾐek keletkezéséﾐek fol┞aﾏata. 

A ﾐeﾏzetközi segítségﾐ┞újtás szerepe. A föld-

reﾐgések előrejelzéséﾐek lehetőségei. A leg-

foﾐtosaHH kőzetalkotó ás┗áﾐ┞ok felisﾏerése, 
elkülöﾐítése; az eg┞es kőzetIsoportokhoz tar-

tozó főHH kőzettípusok jelleﾏzése; kőzet┗izs-

gálat, kőzetfelisﾏerés. 
Az érIHáﾐ┞ászat, fosszilis eﾐergiahordozók 
kiterﾏeléséﾐek és felhaszﾐálásáﾐak körﾐ┞eze-

ti kö┗etkezﾏéﾐ┞ei, iﾐforﾏáIióg┞űjtés és fel-

dolgozás alapjáﾐ. A feﾐﾐtarthatóság. Olyan 

képesség és szeﾏlélet kialakítása, aﾏel┞ a 
pozití┗ hatások, a lehetséges körﾐ┞ezeti koc-

kázatok és az eg┞ﾏással ütköző érdekek fel-

isﾏerésére ré┗éﾐ hozzájárul, a taﾐultakat fel-

haszﾐálﾐi képes, ﾏegalapozott ér┗elés iráﾐti 
igéﾐ┞ kialakulásához. 
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KapIsolódási poﾐtok: 
Kéﾏia: szer┗es és szer┗etleﾐ ┗eg┞ületek, ke┗erék, öt┗özet, ás┗áﾐ┞ok, kőszéﾐ, széﾐhidrogéﾐ, 
halﾏazállapotok. A szeﾐülés. A széﾐ ﾏódosulatai. A kőolaj összetétele és feldolgozása. A kéﾐ 
és kéﾐ-dio┝id ふ┗ulkáﾐosságぶ tulajdoﾐságai. ÉrIek képződése, féﾏek előállítása. Aﾐ┞ag┗izsgá-
lati ﾏódszerek. Alterﾐatí┗ eﾐergiaforrások, hulladékgazdálkodás. 
Biológia-egészségtaﾐ: élő aﾐ┞ag, e┗olúIió, reﾐdszertaﾐ.  
Mateﾏatika: térHeli ﾏozgások elképzelése időeg┞ségek, időtartaﾏﾏérés. 
Fizika: úszás, sűrűség, ﾐ┞oﾏás, hőﾏérséklet, erőhatások, szilárd testek fizikai ┗áltozásai, hul-

láﾏterjedés. Alterﾐatí┗ eﾐergiaforrások. 
Etika: az erőforrásokkal ┗aló etikus gazdálkodás, eg┞éﾐi és társadalﾏi érdek. 
Törtéﾐeleﾏ: a Vezú┗ kitörése, Poﾏpei 
Körﾐ┞ezet┗édeleﾏ: feﾐﾐtarthatóság, rekulti┗áIió; Katasztrófa┗édeleﾏ, elsősegél┞ﾐ┞újtás 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Geoszféra, földkéreg, földköpeﾐ┞, földﾏag, aszteﾐoszféra, ﾏagﾏa, 
geoterﾏikus gradieﾐs, kőzetleﾏez-ﾏozgás, heg┞ségképződés, föld-

reﾐgés, ┗ulkaﾐizﾏus, szerkezeti ﾏozgás; kőzetalkotó ás┗áﾐ┞, ﾏag-

ﾏás, üledékes és átalakult kőzet, érIás┗áﾐ┞, érIképződés, ag┞agás-

┗áﾐ┞, geokéﾏiai körforgás; ﾐag┞szerkezeti elem, domborzati forma, 

rekulti┗áIió; korﾏeghatározás, ősﾏarad┗áﾐ┞ ふfosszíliaぶ, földtörtéﾐe-

ti eoﾐ, idő, időszak, kor. 

TOPOGRÁFIAI 
KÖVETELMÉNYEK 

Goﾐd┘aﾐa, Paﾐgea, Teth┞s. Ősföldek ふpajzsokぶ taﾐult példái. A Kale-

dóﾐiai-, a Variszkuszi-, a Pacifikus-, az Eurázsiai-heg┞ségreﾐdszer 
taﾐult tagjai. Fuji, Vezú┗, Etﾐa, Ha┘aii-szigetek, Teleki-┗ulkáﾐ, Kili-
ﾏaﾐdzsáró-Isoport, Mt. Pelée, Mouﾐt St. Heleﾐs, PopoIatépetl, 
Krakatau, Hawaii-szigetek 
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2.4. A LÉGKÖR 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazások) 

Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

Aﾐyagi összetétele, szerkezete 

A légkört felépítő aﾐ┞agok Isoportosítása, 
az eg┞es aﾐ┞agok légköri fol┞aﾏatokHaﾐ 
Hetöltött szerepéﾐek ﾏegisﾏerése. Állan-

dó gázok, ┗áltozó gázok, erőseﾐ ┗áltozó 
gázok. 

 

Az időjárási-éghajlati eleﾏek és változása-

ik 

A légkör alapfol┞aﾏatai ふfelﾏelegedés, 
csapadékképződés, légﾏozgásokぶ 
Cikloﾐok, aﾐtiIikloﾐok, időjárási froﾐtok. 
Általáﾐos légkörzés. Szélreﾐdszerek. 
A szél és a Isapadék felszíﾐforﾏáló te┗é-
keﾐ┞sége. 

A hőﾏérsékleti adatok grafikus áHrázolása. 
A légköri jeleﾐségek felisﾏerése, időjárási 
térképek eleﾏzése. Időjárási térképek elem-

zése. 
Időjárási froﾐtok jelölése. A légszeﾐﾐ┞ezés. 
Az oksági goﾐdolkodás fejlesztése a légköri 
fol┞aﾏatokat alakító téﾐ┞ezők közötti köl-

Isöﾐhatások alapjáﾐ. A légkör ﾏiﾐt reﾐdszer 
fol┞aﾏataiﾐak a Föld egészére g┞akorolt ha-

tásáﾐak Heﾏutatása. Igéﾐ┞ és képesség ki-

alakítása a te┗ékeﾐ┞, felelős körﾐ┞ezeti ﾏa-

gatartásra az eﾏHeri te┗ékeﾐ┞ség légköri 
fol┞aﾏatokra g┞akorolt hatásaiﾐak Heﾏuta-

tásá┗al, a szeﾏél┞es felelősség és Iselek┗és 
szükségességéﾐek felisﾏertetésé┗el. A lokális 
és a gloHális kapIsolatáﾐak Heláttatása a he-

l┞i károsító fol┞aﾏatok gloHális ┗eszél┞forrá-
sokká ┗álásáﾐak példájáﾐ. Az időjárás okozta 
┗eszél┞hel┞zetek felisﾏertetése, a hel┞es és 
ﾏások iráﾐt is felelős Iselek┗és képességé-
nek kialakítása. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Kéﾏia: gázok jelleﾏzői, gáztör┗éﾐ┞ek, a ┗íz tulajdoﾐságai, kéﾏhatás, kéﾏiai eg┞eﾐletek, lég-

ﾐ┞oﾏás, hőﾏérséklet, koﾐIeﾐtráIiók, halﾏazállapotok, sa┗as eső. Ózoﾐ. Csapadékképződés, 
harmatpont, Isapadékok fajtái. Gázok és fol┞adékok áraﾏlási reﾐdszere. ÜHG. Gázeleﾏzé-
sek.  

Fizika: gáztör┗éﾐ┞ek, kiIsapódás, légﾐ┞oﾏás, hőﾏérséklet, sűrűség és áraﾏlások, seHesség, 
ü┗egházhatás.  
Biológia-egészségtaﾐ: légzés, keriﾐgés, légúti Hetegségek, allergia. 
Mateﾏatika: százalékszáﾏítás, diagraﾏok készítése, értelﾏezése. 
Meteorológia.  

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Állaﾐdó, ┗áltozó és erőseﾐ ┗áltozó gáz; troposzféra, sztratoszféra; 
ü┗egházhatás, a hőﾏérséklet ﾐapi és é┗es járása, izoterﾏa, izoHár, 
hőﾏérsékleti eg┞eﾐlítő, főﾐszél, harﾏatpoﾐt, aHszolút / relatí┗ pára-

tartaloﾏ, felhőtípusok, talaj ﾏeﾐti Isapadék, hulló Isapadék; időjá-
rás-előrejelzés, kiHoIsátás, szállítás, leülepedés, ózoﾐréteg ritkulása 
ふel┗ékoﾐ┞odásaぶ, gloHális felﾏelegedés, sa┗as Isapadék, a szél pusztí-
tó és építő ﾏuﾐkája, erózió. 
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2.5. A VÍ)BUROK 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

A vízHurok tagolódása, elhel┞ezkedése, 
a világóIeáﾐ. Felszíﾐi és felszíﾐ alatti ┗izek. 
Az óIeáﾐok és a teﾐgerek földrajzi jellemzői. 
Beltenger, peremtenger. 

Vízg┞űjtó terület, ┗íz┗álasztó. 
A teﾐgervíz fizikai, kéﾏiai tulajdoﾐságai 
A teﾐgervíz ﾏozgásai. 
A szárazföldi jég. 
Folyók. Szakaszjelleg, torkolattípus, felszín-

alakító fol┞aﾏatok. Vízhozaﾏ. 
Tavak keletkezése, típusai, pusztulása. 
Felszíﾐ alatti vizek. 

Az eg┞es ┗íztípusok jelleﾏzése. 
A karsztosodás 

A felszíﾐi és felszíﾐ alatti karsztforﾏák 
jelleﾏzése.  

A vízgazdálkodás alapjai, árvízvédelem. 

A ┗ízg┞űjtő terület, a ┗ízállás, a ┗ízjárás és a 
┗ízhozaﾏ összefüggéseiﾐek felisﾏerése.  
A teﾐger┗íz sótartalﾏát Hefol┞ásoló téﾐ┞ezők 
földrajzi összefüggéseiﾐek értelﾏezése. 
A tóﾏedeﾐIék kialakulásáﾐak típusai példák 
alapjáﾐ; a ta┗ak pusztulásához ┗ezető fol┞a-

ﾏatok, illet┗e azok összefüggéseiﾐek Heﾏuta-

tása. A karsztosodás fol┞aﾏatáﾐak Heﾏutatá-
sa, a téﾐ┞ezők közötti összefüggések felisme-

rése. A jelleﾏző felszíﾐforﾏák felisﾏerése 
képekeﾐ, kö┗etkeztetés a kialakulás fol┞aﾏa-

tára. A gazdaság ┗ízigéﾐ┞e: koﾏﾏuﾐális és 
ipari ┗ízellátás, öﾐtözés, a ┗ízeﾐergia haszﾐosí-
tásáﾐak lehetőségei és korlátai. A ┗ízi szállítás 
jelleﾏzői; a ┗íz ﾏiﾐt idegeﾐforgalﾏi téﾐ┞ező 
Heﾏutatása hazai és ﾐeﾏzetközi példákoﾐ. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Kéﾏia: ┗íz, oldatok, oldódás, széﾐsa┗, ﾐitrátok. A teﾐger┗íz összetétele. Víz┗izsgálatok. 
Fizika: ﾐ┞oﾏás, áraﾏlási rendszerek, töﾏeg┗oﾐzás, eﾐergia. 
Biológia-egészségtaﾐ: eutrofizáIió, ┗ízi életközösségek. 

Etika: az erőforrásokkal ┗aló etikus gazdálkodás, eg┞éﾐi és társadalﾏi érdek, az eg┞éﾐi fele-

lősség felisﾏerése, öﾐkéﾐtes segítőﾏuﾐka. 

KapIsolódási poﾐtok - Körﾐyezeti ﾐevelés  - A vízHurok körﾐyezeti proHléﾏái 
A legnagyoHH szeﾐﾐ┞ező források ﾏegﾐe┗ezése. Oksági goﾐdolkodás fejlesztése a ﾐö┗ek┗ő 
terﾏelés és fog┞asztás által a ┗ízHurokHaﾐ Hekö┗etkezett ┗áltozások, az eﾏHeriség to┗áHHi 
sorsát is Hefol┞ásoló hatások ﾏegláttatásá┗al. A szeﾏél┞es felelősség és Iselek┗és szüksé-
gességéﾐek, lehetőségeiﾐek felisﾏertetése, a felelős körﾐ┞ezeti ﾏagatartás iráﾐti igéﾐ┞ ki-

alakítása. A körﾐ┞ezeti szeﾏlélet fejlesztése a lokális károsító fol┞aﾏatok kölIsöﾐhatások 
ré┗éﾐ ﾏeg┗alósuló gloHális ┗eszél┞forrásokká ┗álásáﾐak, ┗alaﾏiﾐt az egészséges i┗ó┗íz Hizto-

sításáﾐak eg┞re ﾐag┞oHH ﾐehézségei ﾏiatt eleﾐgedhetetleﾐ ésszerű, takarékos ┗ízfelhaszﾐá-
lás Heláttatásá┗al. A ┗ízHurok fol┞aﾏatai által okozott ┗eszél┞hel┞zetek felisﾏertetése és a 
hel┞es, ﾏások iráﾐt is felelős Iselek┗és képességéﾐek kialakítása. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Világteﾐger, Helteﾐger, pereﾏteﾐger, fajhő, talaj┗íz, talajﾐed┗esség, 
Hel┗íz, réteg┗íz, artézi ┗íz, hé┗íz, ┗ízreﾐdszer, fertő, ﾏoIsár, láp, 
eutrofizáIió, lefol┞ástalaﾐ terület, épülő teﾐgerpart, pusztuló teﾐger-
part, szakaszjelleg, glecIser, ﾏoréﾐa, karsztjeleﾐség, karsztforﾏa. 

TOPOGRÁFIAI 
 ISMERETEK 

 

Az óIeáﾐok és teﾐgerek, ta┗ak, fol┞ók taﾐult példái.  
Karib (Antilla)-teﾐger, Csád-tó, Niger, Taﾐgaﾐ┞ika-tó, Szt. LőriﾐI-fol┞ó; 
Eufrátesz, Holt-teﾐger, Jeﾐ┞iszej, Léﾐa, EHro, Elba, Fekete-tenger, 
Rajna, Genfi-tó, G┞ilkos-tó, Odera, Olt, Szeﾐt Aﾐﾐa-tó, Vág, Visztula, 
Bodrog, Herﾐád, Mura, Szaﾏos, Szá┗a, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, 
Tisza-tó; Golf-, Észak-atlanti-, Labrador-, Humboldt-, Oja-shio-, Kuro-
shio-áraﾏlás. 
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2.6. FELS)ÍNALAKTAN 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

A Helső és a külső erők szerepe a felszíﾐ 
fejlődéséHeﾐ 

A földfelszíﾐ változása: a hőiﾐgadozás, a jég, 
a ┗íz és a szél felszíﾐforﾏáló ﾏuﾐkája 

 

A folyóvizek, állóvizek. 

A teﾐger felszíﾐforﾏáló ﾏuﾐkáját Hefol┞áso-

ló téﾐ┞ezők ﾏegisﾏerése; épülő és pusztuló 
tengerpartok jelleﾏzése. 
 

Domborzati elemek és forﾏák; a heg┞ségek 
és a síkságok kialakulása. 

Jellegzetes felszíﾐforﾏák, kialakulásuk, át-

alakulásuk. 

A talaj keletkezése, szerkezete és sziﾐtjeiﾐek 
jelleﾏzői és ┗édelme. 

Koﾐkrét példák az eg┞es fol┞aﾏatokra. A 

felszíﾐforﾏáló te┗ékeﾐ┞séget Hefol┞ásoló 
téﾐ┞ezők összeg┞űjtése; a pusztító és építő 
te┗ékeﾐ┞ség által létrehozott jelleﾏzői forﾏák 
felismerése.  

A ┗ízállásjeleﾐtések értelﾏezése. 

 

 

A talaj fuﾐkIiói, haszﾐosítása; a le┗egő, a ┗izek 
és a talajok szeﾐﾐ┞ezése. 

 

KapIsolódási poﾐtok: 

Kéﾏia: ┗íz, jég tulajdoﾐságai, jég térfogata. 
Fizika: ﾐ┞oﾏás, eﾐergia 

Biológia-egészségtaﾐ: a talaj fuﾐkIiói, ﾐö┗éﾐ┞ek tápaﾐ┞agfel┗étele, tá┗oli tájak életközössé-
ge. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

geoﾏorfológia, külső és Helső erők, aprózódás, ﾏállás, töﾏegﾏozgás, 
talaj, huﾏusz, fol┞ók ﾏuﾐka┗égző képessége, szakaszjelleg, sodor┗o-

ﾐal, hordalékkúp, fol┞óterasz, fol┞ótorkolat, aHrázió, turzás, jégár, 
jégtakaró, glaIiális felszíﾐforﾏák, karsztosodás, ┗ízﾐ┞elő, doliﾐa, 
Iseppkő, karsztHarlaﾐg 
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2.7. FÖLDRAJ)I ÖVE)ETESSÉG 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

 

A szoláris éghajlati övezetek és az azt ﾏó-
dosító téﾐ┞ezők 

A valódi éghajlati övezetek és ö┗ek kialaku-

lása, jelleﾏzőik 

A forró, a ﾏérsékelt, a hideg övezetek és 
tagolódásuk, jelleﾏzésük. 
Földrajzi övezetesség. Az élő┗ilág, a talaj, a 
┗ízrajzi jelleﾏzők, a felszíﾐforﾏálódás éghaj-

lattól függő ö┗ezetessége. 

Az ö┗ezetek tagolódásáﾐak tör┗éﾐ┞szerűsé-
gei.  

A szoláris éghajlati ö┗ezetesség kialakulása 
tör┗éﾐ┞szerűségeiﾐek, a ┗alódi éghajlati 
ö┗ezetességgel ┗aló kapIsolatáﾐak, az 
ö┗ezetességet kialakító és ﾏódosító 
téﾐ┞ezők szerepéﾐek értelﾏezése, 
összefüggéseiﾐek feltárása.  
Az ö┗ezetesség reﾐdszeréﾐek ﾏegerősítése; 
az éghajlati és a földrajzi ö┗ezetesség közötti 
külöﾐHség iﾐdoklása.  
A hegyvidékek függőleges övezetessége. 

A kialakulás összefüggéseiﾐek, 
tör┗éﾐ┞szerűségeiﾐek Hizoﾐ┞ítása. 
 A függőleges ö┗ezetességHeﾐ 
ﾏegﾐ┞il┗áﾐuló területi külöﾐHségek 
Heﾏutatása példák alapjáﾐ. 

Éghajlati diagraﾏok készítése és eleﾏzése.  
Taﾐulói kiselőadás a terﾏészeti jeleﾐségekről. 
Az éghajlati jelleﾏzők ┗áltozásáHaﾐ 
ﾏegfig┞elhető tör┗éﾐ┞szerűségek feltárása, 
ﾏás eleﾏekkel ┗aló összefüggéseiﾐek 
Heﾏutatása. 
A terﾏészetföldrajzi adottságok és az 
életﾏód, illet┗e gazdálkodás kapIsolatáﾐak 
Heﾏutatása; az összefüggések, ok-okozati 

kapIsolatok feltárása. A terﾏészeti 
adottságok és a ﾏezőgazdasági te┗ékeﾐ┞ség 
közötti, az éghajlat és a táplálkozás, a ﾐapi 
élet┗itel közötti összefüggések felisﾏerése.  
A reﾐdszerszeﾏlélet fejlesztése a földrajzi 
ö┗ezetesség eleﾏeiﾐek ﾏegisﾏerése soráﾐ.  
Aﾐﾐak ﾏegértése, hog┞ az eg┞es eleﾏekHeﾐ 
bekö┗etkező ┗áltozások az egész Hol┞góﾐkra 
kiterjedő ö┗ezetesség reﾐdszeréﾐek ﾏeg-

Hoﾏlásához is ┗ezethetﾐek és átalakíthatják, 
illet┗e létéHeﾐ ┗eszél┞eztethetik az eg┞es 
társadalﾏak életterét. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Fizika, kéﾏia: ﾏeteorológiai jeleﾐségek fizikai, kéﾏiai alapjai. 

Mateﾏatika: ﾏodellek és diagraﾏok ﾏegértése, adatleol┗asás. 
Biológia-egészségtaﾐ: életfeltételek, életközösségek, ﾐag┞ rasszok, Hioﾏok, ökológiai kap-

csolatreﾐdszerek, talaj, az élő┗ilág reﾐdszerezése. Tá┗oli tájak élő┗ilága. 
Etika, idegeﾐ ﾐ┞el┗ek: ﾏás kultúrák iráﾐti érdeklődés. 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Szoláris és ┗alódi éghajlati ö┗ezetesség, földrajzi ö┗ezetesség, ö┗e-

zet, ö┗, terület, ┗idék; zoﾐális talaj, terﾏészetes élő┗ilág, függőle-

ges ö┗ezetesség, erdőhatár, hóhatár. 
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Tematikai 

egység 
SZABADON FELHAS)NÁLHATÓ ÓRAKERET ヴ óra  

KERETTANTERVI 

JAVASLAT 

A Hold-e┝pedíIió beﾏutatása. A Föld felﾏelegedése. A kőzetburok úszásá-
ﾐak ﾏodellezése. A leggyakoribb ás┗áﾐyok, kőzetek beﾏutatása. A földren-

gések és a ┗ulkáﾐi ﾏűködés ﾏozgófilﾏes beﾏutatása. A szél, a ┗íz, a jég 
ﾏuﾐkájáﾐak beﾏutatása. A földrajzi ö┗ezetek képi beﾏutatása. 

 

TOVÁBBHALADÁSI FELTÉTELEK, KÖVETELMÉNYEK A) ÉVFOLYAM VÉGÉN 

 

A taﾐuló tudjoﾐ helyﾏeghatározási és térképészeti száﾏításokat végez-

ﾐi, és tudjoﾐ Isillagászati és földrajzi feladatokat megoldani, valamint 

isﾏerje a Helső és a külső erők felszíﾐ-forﾏáló szerepét, a felszíﾐfejlődés 
folyaﾏatát. Isﾏerje a légkör szerkezetét, aﾐyagi felépítését, legfoﾐto-

saHH folyaﾏatait, és isﾏerje a Föld és földi szférák kialakulásáﾐak fejlő-
dését, valaﾏiﾐt isﾏerje a hegységképződés folyaﾏatait, az ásváﾐyok és 
kőzetek keletkezését. Tudja eleﾏezﾐi az éghajlati diagramokat. 

TOVÁBBHALADÁS-

HOZ  

 KÖTELE)Ő  
FOGALMAK 

 

Gala┝is, féﾐyév, Isillagászati egység, ekliptika ferdesége, geoid, holdfá-
zisok, horizoﾐt, fokhálózat, világidő, zóﾐaidő, göﾏHhéj, geoterﾏikus 
gradieﾐs, paleoﾏágﾐesség, leﾏeztektoﾐika, ﾏagﾏatizﾏus, vulkaﾐiz-

ﾏus, rétegvulkáﾐ, pajzsvulkáﾐ, kaldera, szolfatára, gejzír, epiIeﾐtruﾏ, 
hipocentrum, cunami, Richter-skála, hegységreﾐdszer, gyűrődés, vető-
dés,  kőzetek körforgása, állaﾐdó és változó gázok, éghajlati eleﾏek, 
üvegházhatás, izoterﾏa, izoHár, harﾏatpoﾐt, Iikloﾐ, aﾐtiIikloﾐ, Isapa-

dékfajták, futóáraﾏlás, óIeáﾐ, teﾐger, hulláﾏzás, teﾐgeráraﾏlás, ten-

gerjárás, talajvíz, rétegvíz, résvíz, hévíz, gyógyvíz, vízgyűjtő terület, víz-

választó, vízhozaﾏ, vízjárás, tóﾏedeﾐIe, eutrofizáIió, geoﾏorfológia, 
külső és Helső erők, aprózódás, ﾏállás, töﾏegﾏozgás, talaj, humusz, 

folyók ﾏuﾐkavégző képessége, szakaszjelleg, hordalékkúp, folyótorko-

lat, aHrázió, turzás, jégár, jégtakaró, glaIiális felszíﾐforﾏák, karsztoso-

dás, vízﾐyelő, Iseppkő, karsztHarlaﾐg, szoláris éghajlati öv, földrajzi öve-

zetek, övek és területek. 
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A KÖ)ÉPS)INTŰ ÉRETTSÉGI KÖTELE)Ő FOGALMAI 

ヱ. Kozﾏikus körﾐyezetüﾐk 

a Naprendszer kiala-

kulása, felépítése,  
helye a 

 Világegyetemben 

Általáﾐos fogalﾏak: 
kozﾏikus körﾐ┞ezet,  
féﾐ┞é┗, Isillagászati eg┞ség ふCSEぶ,  
Isillag, Hol┞gó, kőzetHol┞gó ふFöld-típusúぶ, gázHol┞gó ふJupiter-

típusúぶ, a Hol┞gók ﾏozgástör┗éﾐ┞ei, g┞űrűreﾐdszer, hold, üstö-
kös, ﾏeteor, ﾏeteorit, Hol┞góközi aﾐ┞ag 

a Nap és kísérői a Nap göﾏHhéjai, 
ﾐapkitörés, ﾐapszél, ﾐapfolt, sarki féﾐ┞,  
nap- és holdfog┞atkozás, holdfázisok 

a Föld és ﾏozgásai 
 

földalak ふgeoidぶ,  
teﾐgel┞ körüli forgás, Nap körüli keriﾐgés, látszólagos és ┗alós 
mozgás, é┗, ﾐap, ﾐapszakok,  

ﾐapi és é┗i időszáﾏítás,  
ﾐaptári é┗, szökőé┗, hel┞i idő, zóﾐaidő, időzóﾐa,  
teﾐgel┞ferdeség, ta┗aszi és őszi ﾐapéjeg┞eﾐlőség, ﾐ┞ári és téli 
ﾐapforduló, Isillagászati é┗szakok 

Az ヱ. téﾏakörhöz tartozó 
egyedi fogalmak 

Világeg┞eteﾏ, Tejútreﾐdszer, Napreﾐdszer, Nap, Hold, Merkur, 

Véﾐusz, Mars, Föld, Jupiter, Szaturﾐusz, Uráﾐusz, Neptuﾐusz, 
Plutó, Sarkcsillag, Nagy-GöﾐIöl 

ヲ. Tájékozódás térHeﾐ és 
időHeﾐ  

 

 Térképészet, a térképi 
áHrázolás 

Általáﾐos fogalﾏak: 
térkép┗ázlat, térkép, földgöﾏH, ┗etület, ﾏéretaráﾐ┞, ┗oﾐalas 
aráﾐ┞ﾏérték, topográfiai-, földrajzi-, teﾏatikus térkép, atlasz, 
kis-, közepes- és ﾐag┞ ﾏéretaráﾐ┞ú térkép, sziﾐt┗oﾐalas-, szín-

fokozatos-, árﾐ┞ékolásos doﾏHorzatáHrázolás 

 

tevékeﾐységek a  
térképeﾐ és a térképpel 

 

 

 

 

téﾐ┞leges és ┗iszoﾐ┞lagos földrajzi fek┗és, teﾐgersziﾐt feletti 
ﾏagasság, ﾏagassági száﾏ, aHszolút és relatí┗ ﾏagasság, 
látóhatár ふhorizoﾐtぶ, keresztﾏetszet, töﾏHszel┗éﾐ┞,  

földrajzi fokhálózat, szélességi és hosszúsági kör ふdélkör, ﾏeri-

diáﾐぶ, hel┞ﾏeghatározás, tá┗olságﾏérés és ﾏeghatározás, észa-

ki-, déli-, keleti-, ﾐ┞ugati félgöﾏH, jelkulIs, kiloﾏéter-hálózat, 
keresőhálózat, tájolás, fő- és ﾏellék┗ilágtáj, Isillagászati és föld-

rajzi északi iráﾐ┞ 

A ヲ. téﾏakörhöz tartozó 
egyedi fogalmak 

Eg┞eﾐlítő, Ráktérítő, Baktérítő, Északi sarkkör, Déli sarkkör, 
Északi-sark, Déli-sark, Greeﾐ┘iIh, kezdő hosszúsági kör, ﾏeridi-

áﾐ, délkör 
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ン. A kőzetHurok 

 

földtörtéﾐet 

Általáﾐos fogalﾏak: 
földtaﾐ ふgeológiaぶ, ás┗áﾐ┞taﾐ, kőzettaﾐ,  
a földtörtéﾐet időeg┞ségei: idő, időszak, kor, ős-, ó-, közép- és 
újidő, ősﾏarad┗áﾐ┞, 
őslégkör, ősóIeáﾐ, ózoﾐ,  
ősﾏasszí┗uﾏ, kaledóﾐiai-, variszkuszi-, eurázsiai-, pacifikus 

heg┞ségképződés, 
harﾏad és ﾐeg┞edidőszak, jégkor ふpleisztoIéﾐぶ, jeleﾐkor ふholo-

Iéﾐぶ  
geoszférák göﾏHhéj, kőzetHurok ふlitoszféraぶ, ┗ízHurok ふhidroszféra), 

le┗egőHurok ふatﾏoszféraぶ, Hioszféra, talajHurok, 

Helső hő, geoterﾏikus grádieﾐs, földﾏágﾐesség, földkéreg, föld-

köpeﾐ┞, külső és Helső ﾏag, aszteﾐoszféra ふlág┞köpeﾐ┞ぶ 
 

 

 

 

 

 

 

lemeztektonika 

ﾏagﾏa, ﾏagﾏaáraﾏlás, óIeáﾐi és szárazföldi kőzetleﾏez, 
óIeáﾐi hátság, ﾏél┞teﾐgeri árok, ﾏél┞teﾐgeri síkság, hasadék-

┗ölg┞, 
koﾐtiﾐeﾐs┗áﾐdorlás, aláHukás, Heol┗adás, tá┗olodó-, közeledő 
ふütközőぶ-, elIsúszó leﾏezﾏozgás, 
érI, ﾏél┞ségi ﾏagﾏatizﾏus, felszíﾐi ┗ulkáﾐosság, lá┗a, ┗ulkáﾐi 
haﾏu, párﾐalá┗a, pajzs┗ulkáﾐ, réteg┗ulkáﾐ, kürtő, kráter, rob-

Haﾐásos ┗ulkáﾐ, ┗ulkáﾐi szigetí┗, ┗ulkáﾐi utóﾏűködés, gejzír, 
földreﾐgés, szeizﾏográf, reﾐgésfészek ふepiIeﾐtruﾏぶ, reﾐgés-

közpoﾐt ふhipoIeﾐtruﾏぶ, utóreﾐgés 

a heg┞ségképződés típusai: ふkét koﾐtiﾐeﾐtális-, két óIeáﾐi-, óIe-

áﾐi és szárazföldi leﾏez ütközésé┗elぶ; heg┞ségreﾐdszer, szerke-

zeti ﾏozgások, g┞űrődés, redő, ┗etődés, ┗etősík, törés┗oﾐal, 
rög, sasHérI, árok, lépIső┗idék, ﾏedeﾐIe, 

kőzetek, ásváﾐyok 
ás┗áﾐ┞, kőzet, kristál┞,  
ﾏél┞ségi ﾏagﾏás kőzet, ┗ulkáﾐi kiöﾏlési kőzet, ┗ulkáﾐi törﾏe-

lékes kőzet; törﾏelékes-, vegyi-, szer┗es üledékes kőzet; 
átalakult kőzet, k┗arI, kősó, ﾏészkő, hoﾏok, hoﾏokkő, lösz, 
kőszéﾐfajták, kőolaj, földgáz, ag┞ag, Hau┝it, ┗asérI, gráﾐit, aﾐde-

zit, bazalt, riolit, tufák, ﾏár┗áﾐ┞, palás kőzetek 

ﾐagyszerkezeti egységek 
ősföld ふősﾏasszí┗uﾏぶ, fedett és fedetleﾐ ősﾏasszí┗uﾏ, táHlás 
┗idék, rögheg┞ség, g┞űrtheg┞ség, ┗ulkaﾐikus heg┞ség, 
süll┞edékterület, óIeáﾐi ﾏedeﾐIe, óIeáﾐi hátság, ﾏél┞teﾐgeri 
árok, feltöltött és lepusztult síkság 

felszíﾐforﾏálódás 

 

aprózódás, ﾏállás, szállítás, lepusztulás, felhalﾏozás, külső és 
Helső erők, 
felszíﾐforﾏák: ﾏél┞föld, alföld, feﾐﾐsík, doﾏHság; közép- és 
ﾏagasheg┞ség; láﾐIheg┞ség; hátság, ┗ölg┞, hágó, szoros, ﾏe-

deﾐIe; taﾐúheg┞ 

A ン. téﾏakörhöz tartozó 
egyedi fogalmak 

 

Eurázsiai-, Pacifikus-, Variszkuszi-, Kaledóﾐiai- heg┞ségreﾐdszer 
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ヴ. A légkör 

 

Általáﾐos fogalﾏak: 
légkör, alsó-, középső-, felső légkör, 
troposzféra, sztratoszféra, ózoﾐréteg, 
állaﾐdó-, ┗áltozó-, erőseﾐ ┗áltozó gázok, ┗eﾐdégaﾐ┞agok 

felﾏelegedés Hesugárzás, ┗issza┗erődés, hőelﾐ┞elődés, kisugárzás, 
ü┗egházhatás, féﾐ┞┗issza┗erő-képesség ふalHedoぶ, 
felﾏelegedés és lehűlés, ﾏódosító téﾐ┞ezőik, 
a hőﾏérséklet ﾐapi és é┗i járása, ﾐapi-, havi-, é┗i középhőﾏér-

séklet, ﾐapi hőiﾐgás, é┗i közepes hőiﾐgás, aHszolút hőiﾐgás, izo-

terma 

 

a levegő ﾏozgása légﾐ┞oﾏás, szél, eltérítő erő, izoHár, ﾏérsékelt ö┗ezeti Iikloﾐ és 
anticiklon, hideg- és ﾏelegfroﾐt, froﾐtát┗oﾐulás,  
hoﾏokfodor, szélHarázda, hoﾏokHuIka ふdűﾐeぶ, kőgomba, 

szélreﾐdszer, passzát, ﾐ┞ugatias szelek, sarki szelek, általáﾐos 
légkörzés, hőﾏérsékleti ふterﾏikusぶ eg┞eﾐlítő, ﾏoﾐszuﾐ szél-

reﾐdszer, forró- és ﾏérsékelt ö┗ezeti ﾏoﾐszuﾐ  
Isapadékképződés téﾐ┞leges és ┗iszoﾐ┞lagos ┗ízgőztartaloﾏ, harﾏatpoﾐt, telített-

ség, túltelítettség, kiIsapódás, felhőképződés, Isapadékképző-
dés, felhő, köd, hulló Isapadékfajták, talajﾏeﾐti Isapadékfajták, 
Isapadéktérkép, aszál┞ 

időjárás és éghajlat 
idő, időjárás, éghajlat, ﾏeteorológia, éghajlattaﾐ; időjárási tér-

kép 

időjárási és éghajlati eleﾏ: ﾐapsugárzás, hőﾏérséklet, légﾐ┞o-

ﾏás, szél, Isapadék, 
éghajlat┗álasztó heg┞ség,  
gloHális felﾏelegedés, 
ózoﾐréteg-el┗ékoﾐ┞odás, éghajlat┗áltozás, 
légszeﾐﾐ┞ező aﾐ┞agok, sa┗as eső 

A 4. téﾏakörhöz tartozó 
egyedi fogalmak 

„fag┞osszeﾐtek”, „Medárd-ﾐap”, „┗éﾐasszoﾐ┞ok ﾐ┞ara” 

ヵ. A vízHurok 

világteﾐger 

Általáﾐos fogalﾏak: 
hidrológia, ┗ízHurok ふhidroszféraぶ, ┗ízháztartás, ┗ízkörforgás,  
┗ilágteﾐger, óIeáﾐ, teﾐger, teﾐgerszoros, öHöl,  
Helteﾐger, pereﾏteﾐger, Földközi teﾐger ,szárazföldi talapzat 
ふselfぶ, fajhő, sótartaloﾏ, hűtő-fűtő hatás,  
hulláﾏzás, hideg és ﾏeleg teﾐgeráraﾏlás, teﾐgerjárás, apál┞, 
dagál┞, deltatorkolat, tölIsértorkolat, épülő part, turzás, lagúna, 

pusztuló part, tagolt- és tagolatlaﾐ part 
tavak álló┗íz, tó, fertő, ﾏoIsár, láp, eutrofizáIió 

kiﾏél┞ített és elgátolt tóﾏedence,  

jég┗ájta-, gleccser-, morotva-, szél┗ájta-, ﾏoréﾐa által elgátolt-, 

tektoﾐikus eredetű-, ﾏesterséges tó,  
feltöltődés 

folyóvizek 

 

 

┗ízg┞űjtő terület, ┗íz┗álasztó, fő- és ﾏellékfol┞ó, lefol┞ásos és 
lefol┞ástalaﾐ terület, ┗ízállás, ┗ízhozaﾏ, ┗ízjárás, ár┗íz, a fol┞ó 
ﾏuﾐka┗égző képessége, feltöltődő ふalsóぶ-, oldalazó ふközépぶ-, 
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He┗ágódó ふfelsőぶ  szakaszjelleg, hordalék, hordalékkúp, zátoﾐ┞, 
sziget, V-keresztﾏetszetű ┗ölg┞ 

felszíﾐ alatti vizek felszíﾐ alatti ┗íz, talajﾐed┗esség, talaj┗íz, réteg┗íz, rés┗íz, Hel┗íz, 
artézi ┗íz, ás┗áﾐ┞┗íz, hé┗íz, g┞óg┞┗íz, karszt┗íz, forrás, 
karsztforﾏák: ┗ízﾐ┞elő, doliﾐa ふtöHörぶ, polje, karrﾏező, Iseppkő, 
Harlaﾐg, Harlaﾐgi patak, karsztforrás 

jég és ﾏuﾐkája hóhatár, Helföldi jégtakaró, ﾏagasheg┞ségi jég, gleIIser, la┗ina, 

gleccserpatak, U-alakú ┗ölg┞, jégIsiszolta felszíﾐ, ﾏoréﾐasáﾐI, 
ﾏoréﾐasíkság, tóhátság, fjord  

vízgazdálkodás fol┞ószaHál┞ozás, ﾏederkotrás, ár┗íz┗édelﾏi gát, ártér, árﾏen-

tesített terület, ┗íztározó, ┗ízlépIső, Hel┗íz┗édeleﾏ, i┗ó┗íz, ipari 
┗íz, ┗ízforgatás, Isápos kút, artézi kút, ┗ízeﾐergia, öﾐtözés, 
szeﾐﾐ┞┗íztisztítás, ┗ízszeﾐﾐ┞ező források, ┗íz┗édeleﾏ, Hel┗ízi- és 
teﾐgerhajózás, halászat, tengeri erőforrások 

A ヵ. téﾏakörhöz tartozó 
egyedi fogalmak 

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

áraﾏlás 

 

ヶ. A földrajzi övezetesség  Általáﾐos fogalﾏak 

éghajlat, ö┗ezetesség, szoláris és ┗alós éghajlati ö┗ezet, 
terﾏészetföldrajzi ö┗ezetesség, ┗ízsziﾐtes és függőleges 

terﾏészetföldrajzi ö┗ezetesség, 

ö┗ezet, ö┗, ┗idék, terület; forró ö┗ezet, ﾏérsékelt ö┗ezet, 
hideg ö┗ezet; 

egyeﾐlítői ö┗, átﾏeﾐeti ö┗, térítői ö┗, eg┞eﾐlítői éghajlat, 
sza┗aﾐﾐa éghajlat, trópusi si┗atagi éghajlat, ﾏoﾐszuﾐ ┗idék, 
forró ö┗ezeti ﾏoﾐszuﾐ éghajlat; ﾏeleg-ﾏérsékelt ö┗, ﾏoﾐszuﾐ 
terület, ﾏérsékelt ö┗ezeti ﾏoﾐszuﾐ éghajlat, ﾏediterráﾐ 
terület, ﾏediterráﾐ éghajlat, ┗alódi ﾏérsékelt ö┗, óIeáﾐi 
terület, óIeáﾐi éghajlat, ﾏérsékelteﾐ szárazföldi terület, 
nedves-kontiﾐeﾐtális éghajlat, szárazföldi terület, száraz-konti-

nentális éghajlat, szélsőségeseﾐ szárazföldi terület, ﾏérsékelt 
ö┗ezeti si┗atagi éghajlat, hideg-ﾏérsékelt ö┗, tajga éghajlat;  
sarkköri ö┗, sark┗idéki ö┗, tuﾐdra éghajlat, állaﾐdóaﾐ fag┞os 
éghajlat; esőerdő ふtrópusi esőerdőぶ, sza┗aﾐﾐa, ﾏoﾐszuﾐerdő 
ふdzsuﾐgelぶ, keﾏéﾐ┞loﾏHú erdő, HaHérloﾏHú erdő, 
loﾏHoserdő, tajga, tuﾐdra, erdős és fü┗es puszta, erdőhatár, 
ha┗asi legelő, sziklaha┗as, „örök fag┞” 

A talaj 

 

talaj, huﾏusz, talajképződés, talajpusztulás, talajle┗egő,  
trópusi ┗örösföldek, ﾏezőségi-, Harﾐa erdő-, szürke erdő 
(podzol)-talaj, szikes talajok, talajerózió, talaj┗édeleﾏ 
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Megjegyzés: Az ö┗ezetek, ö┗ek körﾐyezeti probléﾏái┗al kapIsolatos fogalﾏak a globális ┗ál-

ságprobléﾏákﾐál jeleﾐﾐek ﾏeg. 

     
 

Világegyeteﾏ 

Tejútreﾐdszer ふGala┝isぶ, Napreﾐdszer, Nap,  
Jupiter, Föld, Mars, Merkúr, Neptuﾐusz, Plútó, Szaturﾐusz,Uráﾐusz, Véﾐusz; Hold. 
Föld 

Földrajzi fokhálózat: Baktérítő, Déli-sark, Déli sarkkör, Egyeﾐlítő, Északi-sark, Északi sarkkör, 
Ráktérítő; kezdő hosszúsági kör ふgreeﾐ┘iIhi délkörぶ; 
ÓIeáﾐok: Atlanti-óIeáﾐ, Cseﾐdes-óIeáﾐ, Iﾐdiai-óIeáﾐ, Jeges-tenger; 

Földrészek: Afrika, Aﾏerika, Aﾐtarktika, Ausztrália, Ázsia, Eurázsia, Európa; 
Nagyszerkezeti egységek: Afrikai-lemez, Antarktiszi-leﾏez, Ausztrál–Indiai-lemez, 

CseﾐdesóIeáﾐi-leﾏez, Dél-amerikai-leﾏez, Észak-amerikai-leﾏez, Eurázsiai-leﾏez, Fülöp-

leﾏez ふFilippíﾐó-lemez), Nasca-lemez (Nazca-leﾏezぶ; Japáﾐ-árok, Mariaﾐa-árok; Eurázsiai-
hegységreﾐdszer, Kaledóﾐiai-hegységreﾐdszer, PaIifikus-hegységreﾐdszer, Variszkuszi-
hegységreﾐdszer; 
EgyéH: Déli-sark┗idék, Északi-sark┗idék. 

 

 

 

 

 
TOPOGRÁFIAI KÖVETELMÉNYEK 
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                       . ÉVFOLYAM  

 

Éves óraszáﾏ: ン6 

Heti óraszáﾏ: ヱ 

 

Teﾏatikai egység 1. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE ヴ óra 

Célok 

Alap┗etőeﾐ és haﾐgsúlyosaﾐ írásbeli tesztekkel, ┗aktérképekkel és 
esszé jellegű kérdésekkel koﾏple┝eﾐ ﾏérﾐi a tárgyi tudást és az ok-

okozati összefüggések feltárásáﾐak képességét. 
 

Teﾏatikai egység 2.TÁRSADALOM- ÉS GA)DASÁGFÖLDRAJ) ンヲ ふヲΒ + ヴぶ óra 

Előzetes tudás A földrajz taﾐtárgy 9. é┗folyaﾏoﾐ elsajátított isﾏeretaﾐyaga. 

A taﾐtárgyhoz ふﾏűveltségterülethezぶ kapIsolható fejlesztési feladatok 

 A világ ﾐépessége és településtere 

 A ﾐépesség ﾐö┗ekedése ﾐapjaiﾐkig, a ﾐépesség összetétele, eloszlása, sűrűsége, aﾐtropo-

lógiai, ﾐyel┗i és ┗allási ﾏegoszlása; az eﾏberi települések, a ┗árosiasodás diﾐaﾏikája. 

 A világ változó társadalﾏi-gazdasági képe 

A gazdasági élet szerkezetéﾐek átalakulása; a gazdasági szektorok jelleﾏzői; a szolgálta-

tások előretörése; ┗ilággazdaság jelleﾏző folyaﾏatai; a piaIgazdaság; a gazdasági ága-

zatok közötti területi együttﾏűködés lehetőségei; a ﾏultiﾐaIioﾐális ┗állalatok szerepe;  
a ﾏűködőtőke és a péﾐz ┗ilága; a tőzsde. 
 A világgazdaságHaﾐ külöﾐHöző szerepet Hetöltő régiók, országok és ország-

csoportok 

Kialakulásuk és ┗áltozó szerepük a ┗ilággazdaságbaﾐ; Észak-Aﾏerika, Kelet és Délkelet-

Ázsia, az Európai Uﾐió; a fejlődő országok általáﾐos probléﾏái és eltérő fejlettségű Iso-

portjaik, helyük és szerepük a ┗ilággazdaságbaﾐ; 

 GloHális világproHléﾏák 

o terﾏészet és körﾐyezet┗édeleﾏ; 
 a levegőszeﾐﾐyezés,  
 a ┗ízszeﾐﾐyezés, a talajszeﾐﾐyezés és ┗édeleﾏ; 
 az élő┗ilág ┗édelﾏe;  
 a társadalﾏi te┗ékeﾐység hatása a körﾐyezet állapotára;  

o a deﾏográfiai robbaﾐás, túlﾐépesedés;  
o az urbaﾐizáIió;  
o élelﾏezési goﾐdok;  
o nyersanyag- és eﾐergia┗álság;  
o a feﾐﾐtartható fejlődés. 

 

 

10. ÉVFOLYAM 

1. A taﾐulók teljesítﾏéﾐ┞éﾐek ﾏérése 4 

2. Társadaloﾏ- és gazdaságföldrajz 28 

3.  SzaHadoﾐ tervezhető 4* 

 Összeseﾐ 36 
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2.1. NÉPESSÉGFÖLDRAJ) 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

A ﾐépesség ﾐövekedése ﾐapjaiﾐkig. 
Deﾏográfiai roHHaﾐás. A deﾏográfia alap-

fogalmai. 

Deﾏográfiai átﾏeﾐet szakaszai, korfa, mig-

ráIió, ﾐépességkoﾐIeﾐtráIió, eﾏHerfajták. 
 

A ﾐépességszáﾏ-változás időHeli és területi 
külöﾐHségeiﾐek, okaiﾐak feltárása, 
kö┗etkezﾏéﾐ┞eiﾐek ﾏegfogalﾏazása; a 
fiatal és az öregedő társadalﾏak 
jelleﾏzőiﾐek össze┗etése, kö┗etkeztetés 
társadalﾏi fol┞aﾏatokra, proHléﾏákra. 
 

A ﾐépesség térHeli eloszlását Hefol┞ásoló 
téﾐ┞ezők ﾏegisﾏerése.  
A ﾐépesség gazdasági akti┗itás szeriﾐti 
jelleﾏzői ふkeresők, eltartottakぶ. 
 

A ﾐépesség összetétele, eloszlása, sűrűsége, 

aﾐtropológiai, ﾐ┞el┗i és ┗allási ﾏegoszlása. 

 

 

Társadalmi-gazdasági jeleﾐségeket, fol┞aﾏa-

tokat, téﾐ┞eket Heﾏutató teﾏatikus térké-
pek elemzése.  

Az eﾏHerfajták területi elhel┞ezkedéséﾐek 
Heﾏutatása. 
A deﾏográfiai fol┞aﾏatokhoz kapIsolódó 
egyszerű száﾏítási feladatok ﾏegoldása, 
kö┗etkeztetések le┗oﾐása az eredﾏéﾐ┞ek 
alapjáﾐ. Korfák eleﾏzése. 
Példák ﾏegﾐe┗ezése ritkáﾐ és sűrűﾐ lakott 
területekre.  
Napjaiﾐk ﾏigráIiós fol┞aﾏataiﾐak ﾏegisﾏe-

rése, koﾐkrét példáiﾐak Heﾏutatása. 

Állaﾏ, ﾐeﾏzet, ﾐeﾏzetállaﾏ, töHH ﾐeﾏzeti-

ségű állaﾏ, ﾐeﾏzeti kiseHHség fogalﾏáﾐak 
értelﾏezése koﾐkrét példák alapjáﾐ.  
A ﾐ┞el┗i sokszíﾐűség jelleﾏzése, a ┗ilágﾐ┞el-

┗ek szerepéﾐek ﾏegértése.  
A ┗ilág┗allások elterjedéséﾐek, a ┗allás kul-

turális és a társadalﾏi-gazdasági fol┞aﾏa-

tokHaﾐ Hetöltött szerepéﾐek ﾏegisﾏerése 
példák alapjáﾐ. 
 

KapIsolódási pontok: 

Biológia-egészségtaﾐ: eﾏHerfajták, ﾐag┞ pestisjár┗áﾐ┞. 
Mateﾏatika: logikus goﾐdolkodás, ﾏateﾏatikai eszközhaszﾐálat, statisztikai adatok értel-

ﾏezése. 

Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: a Hol┞gó Heﾐépesülése, deﾏográfiai 
folyamatok; vallás, ﾐeﾏzetiség. KülöﾐHöző korok ﾐépességﾏozgalﾏai.  

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Népességföldrajz, deﾏográfia, ﾐépsűrűség, terﾏészetes szaporodás és 
fog┞ás, a ﾐépesedési fol┞aﾏat szakaszai, ﾐépességroHHaﾐás, korfa, fiata-

lodó társadaloﾏ, öregedő társadaloﾏ, születéskor ┗árható élettartaﾏ, 
ﾐépsűrűség, ┗ilágﾐ┞el┗, ┗ilág┗allás, aktí┗ és iﾐaktí┗ ﾐépesség, ﾏuﾐkaﾐél-

küliség, ┗endégﾏuﾐkás. 

TOPOGRÁFIAI 
ISMERETEK 

Nyugat-európai, észak-aﾏerikai és kelet-ázsiai ﾐépességtöﾏörülés, 
a világ┗allások közpoﾐtjai. 
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2.2. TELEPÜLÉSFÖLDRAJ) 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

A települések Isoportosítása külöﾐHöző 
szeﾏpoﾐtok alapjáﾐ példákkal.  
taﾐ┞a, farﾏ, falu, ┗áros, ┗árosszerkezet 

A falu és a ┗áros fejlődéséﾐek, szerepéﾐek, 
jelleﾏzőiﾐek összehasoﾐlítása, példák 
külöﾐHöző szerepkört Hetöltő településekre 
a szerepkörök átalakulására.  
UrHaﾐizáIió: ┗árosodás és ┗árosiasodás 

Az eﾏHeri települések, a ┗árosiasodás di-

ﾐaﾏikája. 

AggloﾏeráIiók. 
Népességtöﾏörülési góIok. Népsűrűség. 

A településtípusok jelleﾏző ┗oﾐásaiﾐak He-

ﾏutatása képek, térképek, alaprajzok, leírá-
sok alapjáﾐ. 

 

 

KapIsolódási poﾐtok: 
Biológia-egészségtaﾐ: életforﾏák 

Mateﾏatika: logikus goﾐdolkodás, ﾏateﾏatikai eszközhaszﾐálat, statisztikai adatok értel-

ﾏezése.  
Törtéﾐeleﾏ: a ┗árosok kialakulása, urHaﾐizáIió jelleﾏzői. Vallási közpoﾐtok kialakulása. 
Híres eg┞eteﾏ┗árosok.  

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

┗árosszerkezet, aggloﾏeráIió. szór┗áﾐ┞település, Isoportos település, 
taﾐ┞a, farﾏ, falu, ┗áros, apró és óriásfalu 

aggloﾏeráIió, ┗árosodás, ┗árosiasodás, urHaﾐizáIió, 
Hol┞gó┗áros, al┗ó┗áros 

TOPOGRÁFIAI 
ISMERETEK 

Nyugat-európai, észak-aﾏerikai és kelet-ázsiai ﾐépességtöﾏörülés, 
a világ┗allások közpoﾐtjai.  
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2.3. A VILÁG  VÁLTO)Ó TÁRSADALMI-GA)DASÁGI KÉPE 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

A gazdasági élet szerkezetéﾐek átalakulá-
sa. 

A gazdasági szektorok jelleﾏzői.  
Gazdasági ﾏutatók (GDP, stb)  

A szolgáltatások előretörése.  
A  ┗ilággazdaság jelleﾏző fol┞aﾏatai.  
A piaIgazdaság; a gazdasági ágazatok kö-
zötti területi eg┞üttﾏűködés lehetőségei.  
A TNC ﾏultiﾐaIioﾐális ┗állalatok szerepe. 

A ﾏűködőtőke és a péﾐz világa; a tőzsde. 
A ﾏűködő tőke és a péﾐztőke áraﾏlásá-
ﾐak jelleﾏzői. 
A ﾏiﾐdeﾐﾐapok péﾐzüg┞i fol┞aﾏatai, a 
péﾐzüg┞i szolgáltatások ﾏegisﾏerése ふfo-

l┞ószáﾏla, hitel, Hefektetés, értékpapírok, 
┗alutaぶ, a tőzsde ﾏűködéséﾐek jelleﾏzői. 
Az iﾐfláIió. 
A gloHalizáIió.  

 

Adatok g┞űjtése, ﾏajd azok alapjáﾐ ┗éle-

ﾏéﾐ┞alkotás az eﾏHeri Hea┗atkozás körﾐ┞e-

zetre g┞akorolt hatásairól. A péﾐz┗ilág alap-

┗ető fol┞aﾏataiﾐak ﾏegértetése, iﾐtéz-

ﾏéﾐ┞reﾐdszeréﾐek ﾏegisﾏertetése, az is-

ﾏeretek ﾏiﾐdeﾐﾐapi péﾐzüg┞i hel┞zetekHeﾐ 
┗aló alkalﾏazási képességéﾐek kialakítása.  
A hitelfel┗étel esetleges ┗eszél┞eiﾐek Helát-

tatása. Példák: TNC-ra. 

A Isalád ﾏiﾐt a legkiseHH gazdasági közösség 
ﾏűködése.  

KapIsolódási poﾐtok: 
Mateﾏatika: logikus goﾐdolkodás, ﾏateﾏatikai eszközhaszﾐálat, statisztikai adatok értel-

ﾏezése, kaﾏatszáﾏítás 

Idegeﾐ ﾐ┞el┗ek: a ﾐ┞el┗taﾐulás foﾐtossága ふﾏoti┗áIióぶ. 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: a péﾐz törtéﾐete; az eltérő gazdasági 
fejlettség törtéﾐelﾏi alapjai, Európa a ヲヰ. század ﾏásodik feléHeﾐ, gazdaságtörtéﾐet. Gaz-

dasági szer┗ezetek. Gazdasági ﾐag┞hatalﾏak. 
Etika: a péﾐz szerepe a ﾏiﾐdeﾐﾐapi életHeﾐ. 
 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Világgazdaság, gloHalizáIió, ┗ilágpiaI, gloHális ┗ilággazdaság, ┗ilággazda-

sági korszak┗áltás, gazdasági szerkezet, piaIgazdaság, költség┗etés, in-

tegráIió, K+F, gloHalizáIió, péﾐztőke, ﾏűködőtőke. Valuta, deviza,  

állaﾏpapír, értékpapír, rész┗éﾐ┞, köt┗éﾐ┞, fol┞ószáﾏla, hitel, kaﾏat, iﾐf-

láIió, tőzsde, péﾐztőke, ﾐeﾏzetközi tőkeáraﾏlás, költség┗etési hiáﾐ┞, 
hitelképesség, adósság, eladósodás. 
Gazdasági ágazat ふszektorぶ, priﾏer-, szekunder-, terIier és k┗aterﾐer 
szektor, Hruttó hazai terﾏék ふGDPぶ, Hruttó ﾐeﾏzeti terﾏék ふGNPぶ,  
multi- (transz-ぶ ﾐaIioﾐális ┗állalat ふTNCぶ 
 

TOPOGRÁFIAI  
ISMERETEK 

A ┗ilág ﾏeghatározó jeleﾐtőségű péﾐzüg┞i közpoﾐtjaiﾐak, tőzsdéiﾐek 
hel┞szíﾐei. 
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2.4. NEM)ETGA)DASÁGOK ÉS A VILÁGGA)DASÁG 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

A gazdaság fejlettségi ﾏutatói 
A ┗ilággazdaságHaﾐ külöﾐHöző szerepet He-

töltő régiók, országok és ország-csoportok.  

A ┗ilág ﾏeghatározó jeleﾐtőségű országai-

nak alap┗ető gazdasági jelleﾏzői. 
Foglalkozási szerkezet ﾏegváltozása 

IﾐtegráIiós folyaﾏatok 

A fejlődő országok általáﾐos proHléﾏái és 
eltérő fejlettségű Isoportjaik, hel┞ük és 
szerepük a ┗ilággazdaságHaﾐ  
Az Aﾏerikai Egyesült Állaﾏok szerepéﾐek 
beﾏutatása a ┗ilág gazdasági és péﾐzüg┞i 
folyamataiﾐak alakulásáHaﾐ. 
Japáﾐ ﾏeghatározó szerepe Kelet– és Dél-

kelet–Ázsia gazdasági fejlődéséHeﾐ  
A feltörek┗ő új gazdasági hatalﾏak ふKíﾐa és 
Indiaぶ fejlődéséﾐek sajátos ┗oﾐásai.  
Fejlődő országok. 
Az Európai Uﾐió 

A területi fejlettség külöﾐHségei EurópáHaﾐ 

Az Európai Uﾐió ﾏagterületei. Néﾏetország, 
FraﾐIiaország, a Beﾐelu┝ állaﾏok és az 
Eg┞esült Királ┞ság gazdaságáﾐak szerepe az 
Európai Uﾐió gazdaságáHaﾐ. 

A gazdaság szer┗eződését Hefol┞ásoló ter-

ﾏészeti és társadalﾏi telepítő téﾐ┞ezők 
ﾏegisﾏerése, szerepük átalakulásáﾐak pél-

dái. 
A gazdasági szerkezet, az eg┞es ágazatok 
┗áltozó szerepéﾐek ﾏegértése, a gazdasági 
szerkezet és társadalﾏi-gazdasági fejlettség 
összefüggéseiﾐek Heﾏutatása ország példá-
kon.  

A gazdasági fejlettség összehasoﾐlítására 
alkalﾏas ﾏutatók értelﾏezése, a területi 
külöﾐHségeiﾐek példái: a Ieﾐtruﾏ és 
periféria térségek jelleﾏzői, 
kapIsolatreﾐdszerük sajátos ┗oﾐásai.  
Észak–Afrika és trópusi Afrika földrajzi 
adottságaiﾐak összehasoﾐlítása, a 
társadalﾏi-gazdasági felzárkózás 
lehetőségeiﾐek példái. 
KülöﾐHöző típusú statisztikai forrásokHól 
g┞űjtött fejlettséget tükröző adatsorok 
értelﾏezése. 

 

KapIsolódási poﾐtok: 
Mateﾏatika: logikus goﾐdolkodás, ﾏateﾏatikai eszközhaszﾐálat, statisztikai adatok értel-

ﾏezése 

Idegen n┞el┗ek: a ﾐ┞el┗taﾐulás foﾐtossága ふﾏoti┗áIióぶ. 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: az eltérő gazdasági fejlettség törtéﾐelmi 

alapjai, ipari forradaloﾏ, gazdasági ┗ilág┗álság, Európa a ヲヰ. század ﾏásodik feléHeﾐ, gaz-

daságtörtéﾐet. az Európai Uﾐió kialakulása. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

áruIsere, ﾐeﾏzetközi kereskedeleﾏ, szaHadkereskedeleﾏ, ┗áﾏ, ┗ám-
uﾐió, táﾏogatás ふszuH┗eﾐIióぶ, k┗óta, Hel- és külkereskedeleﾏ, ┗ilággaz-
dasági Ieﾐtruﾏ-periféria, g┞arﾏatosítás, posztiﾐdusztriális társadaloﾏ, 
duális gazdaság, feltörek┗ő ország, üdülősziget, adóparadiIsoﾏ, ültet-
┗éﾐ┞, farﾏ, éhségö┗ezet, OPEC. Gazdasági uﾐió, eurózóﾐa, SIheﾐgeﾐi 
eg┞ezﾏéﾐ┞, uﾐiós táﾏogatás, területi fejlettség külöﾐHsége, regioﾐális 
politika, ﾏagterület, periféria terület, felzárkózás. 

TOPOGRÁFIAI 
ISMERETEK 

Eg┞edi szerepkörű országIsoportok, országok ふadóparadiIsoﾏok, üdülő-
szigetek, kőolajra épülő gazdaságok, Haﾐáﾐköztársaságokぶ 
Száhel-ö┗ezet 
Péﾐzüg┞i közpoﾐtok 
USA, Japáﾐ, Iﾐdia 

Európai Uﾐió: kék Haﾐáﾐ   
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2.5. A GLOBÁLIS VILÁGPROBLÉMÁK 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

A gloHalizáIió fogalﾏa és értelﾏezése. 
A társadalﾏi te┗ékeﾐ┞ség hatása a körﾐ┞e-

zet állapotára. 
A gloHálissá váló körﾐyezetszeﾐﾐyezés és 
következﾏéﾐyei 

A szférákat ért körﾐ┞ezetkárosító hatások 
reﾐdszerezése, az összefüggések feltárása, a 
lokális szeﾐﾐ┞eződés gloHális kö┗etkezﾏé-
ﾐ┞eiﾐek igazolása példákkal; a körﾐ┞ezetká-
rosodás életkörülﾏéﾐ┞ekre, életﾏiﾐőségre 
g┞akorolt hatásáﾐak Heﾏutatása.  
Deﾏográfiai válság 

A ﾐépességroHHaﾐás kialakulása, kö┗etkez-

ﾏéﾐ┞ei, a fol┞aﾏat összefüggéseiﾐek, terü-
leti jelleﾏzőiﾐek feltárása. Eltérő ﾐépesedé-
si fol┞aﾏatok: Isökkeﾐő lélekszáﾏú és in-

teﾐzí┗eﾐ ﾐö┗ek┗ő társadalﾏak jelleﾏzőiﾐek 
Heﾏutatása példákoﾐ. 
UrHaﾐizáIiós válság 

A ﾐag┞┗árosok terjeszkedése: az urHaﾐizáIi-

ós fol┞aﾏat területi jelleﾏzőiﾐek, elleﾐt-

ﾏoﾐdásaiﾐak, társadalﾏi-gazdasági kö┗et-

kezﾏéﾐ┞eiﾐek feltárása példákkal.  
Élelﾏezési válság 

Az élelﾏiszerterﾏelés és -fog┞asztás területi 
elleﾐtﾏoﾐdásaiﾐak felisﾏerése. A fokozódó 
ﾏezőgazdasági terﾏelés körﾐ┞ezeti hatása-

iﾐak igazolása példákkal. 
A Hioszféra és a talaj sérülékeﾐ┞ségéﾐek 
felisﾏerése.  
A geﾐetikailag ﾏódosított terﾏékek előállí-
tásáﾐak, elterjedéséﾐek lehetséges hatásai.  
A Hiogazdálkodás jelleﾏzése.  
Az egyre nagyoHH ﾏértékű fogyasztás és a 
gazdasági ﾐövekedés következﾏéﾐyei 
A nyersanyag- és eﾐergiaválság. 

Hulladékkezelés és a hulladékgazdálkodás. 

A körﾐ┞ezet- és a terﾏészet┗édeleﾏ felada-

tai. 

A feﾐﾐtarthatóság. 

Körﾐyezettudatosság. Ökológiai láHﾐ┞oﾏ. 
Aﾐﾐak ﾏegértése, hog┞ a terﾏészeti és a 
társadalﾏi– gazdasági fol┞aﾏatok közötti 
eg┞eﾐsúl┞ ﾏegőrzése, a körﾐ┞ezettudatos 
terﾏelés és fog┞asztás el┗éﾐek 
ér┗éﾐ┞esülése Földüﾐk jö┗ője 
szeﾏpoﾐtjáHól alap┗ető foﾐtosságú. A 
lokális fol┞aﾏat – gloHális kö┗etkezﾏéﾐ┞ el┗ 
érteleﾏéHeﾐ az eg┞éﾐ és a hel┞i közösségek 
felelősségéﾐek Helátása.  
A körﾐ┞ezeti téﾏák iráﾐti fol┞aﾏatos 
tájékozódás igéﾐ┞éﾐek, a körﾐ┞ezetHarát 
terﾏékek, eljárások ﾏegisﾏerése iráﾐti 
igéﾐ┞ kialakítása, a téﾏához kapIsolódó 
ﾏédiáHaﾐ elhaﾐgzó iﾐforﾏáIiók kritikus 

értelﾏezése.  
Törek┗és a fog┞asztási szokások körﾐ┞ezeti 
szeﾏpoﾐtokat szeﾏ előtt tartó 
átalakítására, a tudatos fog┞asztói 
ﾏagatartásra Haráti és Isaládi körHeﾐ 
eg┞aráﾐt.  
A terﾏészeti körﾐ┞ezet, a terﾏészetes tájak 
és életközösségek sokszíﾐűségéHeﾐ rejlő 
szépség felisﾏertetése, a ﾏegőrzését segítő 
ﾏagatartásforﾏa kialakítása.  
A téﾏáHaﾐ ﾏegszerzett isﾏeretek tudatos 
alkalﾏazása a ﾏiﾐdeﾐﾐapi életHeﾐ, és ﾏajd 
későHH a ﾏuﾐka ┗ilágáHaﾐ is.  
A gloHalizáIió és a TNC-k kapIsolatáﾐak 
felisﾏerése.  
A gloHalizáIió kö┗etkezﾏéﾐ┞eiﾐek, 
ﾏiﾐdeﾐﾐapi életüﾐkre g┞akorolt hatásáﾐak 
Heﾏutatása.  
A legfoﾐtosaHH ﾐeﾏzetközi szer┗ezetek 
te┗ékeﾐ┞ségéﾐek Heﾏutatása, a főHH 
eg┞ezﾏéﾐ┞ek, iráﾐyel┗ek Iélkitűzéseiﾐek 
ﾏegisﾏerése. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Iﾐforﾏatika: Iﾐterﾐet és szolgáltatásai, koﾏﾏuﾐikáIiós eszközök 
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Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: deﾏográfia, urHaﾐizáIió.  
Fizika, kéﾏia: alterﾐatí┗ eﾐergiaforrások 

Kéﾏia: leHoﾏló, körﾐ┞ezetHarát Isoﾏagolóaﾐ┞agok; élelﾏiszeripari kutatások; hulladékok 
kezelése 

TeIhﾐika, élet┗itel és g┞akorlat: Isaládter┗ezés, tudatos fog┞asztói ﾏagatartás. 
Etika: a jö┗ő geﾐeráIióért érzett felelősség. 
Biológia: ökológiai láHﾐ┞oﾏ, géﾐﾏaﾐipuláIió, élelﾏiszerek tápértéke.  
Körﾐ┞ezet┗édelﾏi eg┞ezﾏéﾐ┞ek. Körﾐ┞ezetHarát terﾏék jelek. 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Terﾏészetes és ﾏesterséges ökoszisztéﾏa,hel┞i, regioﾐális és gloHális 
proHléﾏa, eltartóképesség. Ökológiai láHﾐ┞oﾏ. ÜHG. 

Elsi┗atagosodás, elszikesedés, talajpusztulás, ózoﾐritkulás, gloHális 
felﾏelegedés, radioaktí┗ szeﾐﾐ┞eződés, i┗ó┗ízellátás, ┗ízhiáﾐ┞, ┗íz-

szeﾐﾐ┞ezés, ﾐépességroHHaﾐás, élelﾏezési ┗álság, urHaﾐizáIiós prob-

léﾏák, fog┞ó és ﾏegújuló eﾐergiaforrások, eﾐergiahatékoﾐ┞ság, ┗e-

szél┞es hulladék, szelektí┗ hulladékg┞űjtés, hulladék újrahaszﾐosítása, 
feﾐﾐtarthatóság.  
körﾐ┞ezeti ┗álság, ┗eszél┞eztetett élőhel┞, Hiológiai sokféleség Isök-

keﾐése, erdőirtás, felégetés, fü┗es területek feltörése, túllegeltetés,  
körﾐ┞ezetgazdálkodás, ﾐeﾏzeti park, terﾏészet┗édelﾏi terület, táj┗é-
delﾏi körzet, Hioszféra rezer┗átuﾏ, terﾏészet┗édeleﾏ, körﾐ┞ezet┗é-
deleﾏ, körﾐ┞ezet┗édelﾏi tör┗éﾐ┞, ┗ilágörökség,  
ENSZ, FAO, UNESCO, WHO, WWF, Greenpeace, Kiotói eg┞ezﾏéﾐ┞. 
 

TOPOGRÁFIAI  
ISMERETEK 

Körﾐ┞ezeti ┗ilágeg┞ezﾏéﾐ┞ek aláírásáﾐak hel┞szíﾐei. Regioﾐális és 
gloHális hatású társadalﾏi-gazdasági és körﾐ┞ezeti katasztrófák kipat-

taﾐásáﾐak hel┞szíﾐei. 
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2. 6. MONETÁRIS VILÁG - PÉN)ÜGYI S)ERVE)ETEK 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

Alapvető gazdasági fogalﾏak. 

A péﾐz┗ilág alap┗ető fol┞aﾏatai 
Iﾐtézﾏéﾐyreﾐdszer. 

Péﾐzüg┞i szolgáltatások 

Az eladósodás és az adósságválság 

 A gazdaság szer┗eződését Hefol┞ásoló ter-

ﾏészeti és társadalﾏi telepítő téﾐ┞ezők 
ﾏegisﾏerése, szerepük átalakulásáﾐak pél-

dái.  

A tőzsde ﾏűködéséﾐek jelleﾏzői. 

A hitelfel┗étel és az eladósodás összefüggé-
seiﾐek felisﾏerése az eg┞éﾐ, a ﾐeﾏzetgaz-

daság és a ┗ilággazdaság sziﾐtjéﾐ; az eladó-
sodás és az adósság┗álság kialakulásáﾐak 
fol┞aﾏata, az összefüggések feltárása 

A ﾐeﾏzetközi eg┞üttﾏűködés lehetőségei, a 
ﾐeﾏzetközi szer┗ezetek szerepe a ┗ilág tár-

sadalmi-gazdasági életéﾐek alakításáHaﾐ. 
Neﾏzetközi tőkeáraﾏlás. 

A ┗ilág ﾏeghatározó péﾐzüg┞i szer┗ezetei. 
KapIsolódási poﾐtok: 
TeIhﾐika, élet┗itel és g┞akorlat: a Isaládi gazdálkodás, a jö┗edeleﾏ, hitelfel┗étel. 
Törtéﾐeleﾏ: ﾐeﾏzetközi péﾐzüg┞i szervezetek 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

GDP, GNP, fejlett és fejlődő ország ふIeﾐtruﾏ-perifériaぶ, TNC, 
ﾏűködőtőke-áraﾏlás, péﾐz, ┗aluta, de┗iza, iﾐfláIió, tőzsde, ENS), iﾐteg-

ráIió, regioﾐális iﾐtegrálódás lépIsőfokai, EGK, EU, APEC 

 
 
 

Tematikai 

 egység 
SZABADON FELHAS)NÁLHATÓ ÓRAKERET ヴ óra 

KERETTANTERVI 

JAVASLAT 

A ﾐeﾏzetközi együttﾏűködés lehetőségei, a ﾐeﾏzetközi szer┗ezetek sze-

repe a ┗ilág társadalﾏi-gazdasági életéﾐek alakításábaﾐ. Neﾏzetközi 
tőkeáraﾏlás. Az adósság┗álság. A ┗ilág ﾏeghatározó péﾐzügyi szer┗eze-

tei. 
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TOVÁBBHALADÁSI FELTÉTELEK, KÖVETELMÉNYEK A) ÉVFOLYAM VÉGÉN 

 

 A taﾐuló tudja értelﾏezﾐi a világ külöﾐHöző térségeiHeﾐ ﾏeg-

figyelhető iﾐtegráIiós folyaﾏatokat,  

 a teﾏatikus térképek segítségével tudja Heﾏutatﾐi a körﾐye-

zetkárosító téﾐyezők földrajzi ﾏegjeleﾐését, következtesseﾐ 
ezekHől a gloHális veszélyek kialakulására,  

 a taﾐuló tudja jelleﾏezﾐi a ﾏűködő tőke és a ﾏultiﾐaIioﾐális 
vállalatok szerepét,  

 a taﾐuló tudja eleﾏezﾐi a ﾐépességroHHaﾐás jeleﾐségeit, az 
élelﾏezési goﾐdokat, aﾐﾐak okait és a ﾏegoldásra tett erőfe-

szítéseket, 

  legyeﾐ képes Heﾏutatﾐi a világgazdasági pólusok helyét, sze-

repét a világ társadalﾏi-gazdasági reﾐdszeréHeﾐ, kapIsolatu-

kat a fejlődő világgal. 

TOVÁBBHALADÁSHOZ  

KÖTELE)Ő 

FOGALMAK 

Deﾏográfiai átﾏeﾐet szakaszai, korfa, ﾏigráIió, ﾐépességkoﾐIeﾐt-

ráIió, eﾏHerfajták, világﾐyelvek, világvallások, taﾐya, falu, város, 
urHaﾐizáIió, városiasodás és városiasodás, falusi alaprajztípusok, 
aggloﾏeráIió, priﾏer-, szekunder-, tercier- és kvaterﾐer szektorok, 
állaﾏforﾏák, piaIgazdaság, világgazdaság, szaHadkereskedeleﾏ, 
GDP, GNP, fejlett és fejlődő ország ふIeﾐtruﾏ-perifériaぶ, TNC, 
ﾏűködőtőke-áraﾏlás, péﾐz, valuta, deviza, iﾐfláIió, tőzsde, ENS),  
iﾐtegráIió, regioﾐális iﾐtegrálódás lépIsőfokai, EGK, EU, APEC, glo-

HalizáIió, Hiológiai sokféleség, feﾐﾐtartható fejlődés. 

 

A KÖ)ÉPS)INTŰ ÉRETTSÉGI KÖTELE)Ő FOGALMAI 

ヱ. Népességföldrajz 

 

Általáﾐos fogalﾏak 

ﾐépességföldrajz, deﾏográfia, ﾐépességroHHaﾐás, 
terﾏészetes szaporulat, ﾐépességfog┞ás, elöregedő és 
fiatalodó társadaloﾏ, ﾐépesedési szakasz, korfa, kor- és 
foglalkozási szerkezet, születéskor ┗árható átlagos élettartaﾏ, 
aﾐalfaHétizﾏus, eﾏHerfajta, europid-, negrid-, mongolid-, 

ausztralid emberfajta,  

akkliﾏatizáIió, ﾐ┞el┗Isalád, ┗ilágﾐ┞el┗, ┗ilág┗allás, ﾐépsűrű-
ség, ﾐépességkoﾐIeﾐtráIió, Helső ┗áﾐdorlás 

településföldrajz település, iﾐfrastruktúra, szór┗áﾐ┞település, Isoportos tele-

pülés, taﾐ┞a, farﾏ, falu, ┗áros, apró és óriásfalu, szaHál┞talaﾐ 
alaprajzú ふhalﾏazぶ-, úti-, szaHál┞os alaprajzú falu, település-

halﾏaz ふaggloﾏeráIióぶ, ┗árosodás, ┗árosiasodás, urHaﾐizá-
Iió, Hol┞gó┗áros, al┗ó┗áros, közpoﾐti szerepkör, Helső ﾏun-

kahel┞ö┗ ふIit┞ぶ, Helső lakóhel┞ö┗, külső ﾏuﾐkahel┞ö┗, külső 
lakóö┗, urHaﾐizáIiós ártalﾏak, ﾐ┞oﾏorﾐeg┞ed  
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ヲ. A világ változó 

társadalmi-gazdasági 
képe 

világgazdaság 

Általáﾐos fogalﾏak: terﾏelés, fogyasztás, terﾏelőerő, terﾏé-
szeti erőforrás, huﾏáﾐ erőforrás, terﾏészeti körﾐyezet, társa-

dalﾏi körﾐyezet, földrajzi körﾐyezet,gazdasági ágazat ふszek-

tor), primer-, szekunder-, terIier és k┗aterﾐer szektor, aktí┗ 
kereső, eltartott, ﾏuﾐkaﾐélküli, foglalkozási átrétegződés, 
gazdasági fejlettség, terﾏelékeﾐység, gazdasági ﾐö┗ekedés, 
bruttó hazai terﾏék ふGDPぶ, bruttó ﾐeﾏzeti terﾏék ふGNPぶ, ala-

Isoﾐy, közepes és ﾏagas jö┗edelﾏű ország, fejlett és fejlődő 
ország, életszíﾐ┗oﾐal,┗ilággazdaság, ﾐeﾏzetgazdaság, öﾐellá-
tó gazdaság, piaIgazdaság, gazdasági reﾐdszer┗ál-

tás,közösségi-, állaﾏi és ﾏagáﾐtulajdoﾐ, pri┗atizáIió, piaI, ár, 
árreﾐdszer, kíﾐálat, kereslet, ﾐyereség ふprofitぶ, piaIi ┗erseﾐy, 
versenyképesség,társadalﾏi egyeﾐlőtleﾐség, szoIiális háló, 
nemzetközi ﾏuﾐkaﾏegosztás, szakosodás ふspeIializáIióぶ, glo-

balizáIió, ┗ilágpiaI, globális ┗ilággazdaság, ┗ilággazdasági 
korszak┗áltás, ﾏulti- (transz-ぶ ﾐaIioﾐális ┗állalat, 
túlterﾏelési ┗álság, tudoﾏáﾐyos-technikai forradalom, tö-
ﾏegáru-terﾏelés, ﾏoﾐopolkapitalizmus, 

 fogyasztói társadaloﾏ, jóléti állaﾏ,kőolajár-robbaﾐás, 
ipari ふiﾐdusztriálisぶ társadaloﾏ, ipar utáﾐi ふposztindusztriálisぶ 
társadaloﾏ, iﾐforﾏáIiós társadaloﾏ ふgazdaságぶ,  
áruIsere, ﾐeﾏzetközi kereskedeleﾏ, szabadkereskedeleﾏ, 
┗áﾏ, ┗áﾏuﾐió, táﾏogatás (szub┗eﾐIióぶ, k┗óta,bel- és külke-

reskedeleﾏ, külkereskedelﾏi ﾐyitottság, pozití┗ és ﾐegatí┗ kül-

kereskedelﾏi ﾏérleg, kereskedelﾏi áruszerkezet, kereskedelﾏi 
társulás, iﾐtegráIió, szabad kereskedelﾏi ö┗ezet, közös piaI, 
gazdasági uﾐió, regioﾐális gazdasági iﾐtegráIió, eurorégió, 
egységes belső piaI, áru- és szolgáltatáskereskedelem, regio-

ﾐális politika, fel┗e┗őpiaI,húzóágazat, szerkezet┗áltás, ┗álság-

ágazat, kooperáIió 

ﾏezőgazdaság ﾏezőgazdaság, ﾐö┗éﾐyterﾏesztés, állatteﾐyésztés, erdő-, hal- 

és ┗adgazdálkodás, élelﾏiszergazdaság, agrárgazdaság, 
agrárország, agroteIhﾐika, külterjes ふe┝teﾐzí┗ぶ és belterjes 
ふiﾐteﾐzí┗ぶ gazdálkodás,teraszos ﾏű┗elés, hagyoﾏáﾐyos ﾏező-
gazdaság, égető-talaj┗áltó gazdálkodás, kapás földﾏű┗elés, 
ugarolás, ültet┗éﾐyes gazdálkodás, ﾏoﾐokultúra, öﾐtözéses 
gazdálkodás, árasztás, oázisgazdálkodás, száraz ﾏű┗e-

lés,ﾐoﾏád pásztorkodás, ┗áﾐdorló állatteﾐyésztés, istállózó 
állatteﾐyésztés,┗egyes ﾏezőgazdaság, szakosodott ﾏezőgaz-

daság, ö┗ezetes ﾐö┗éﾐyterﾏesztés, kisparaszti gazdaság, szö-
vetkezeti gazdálkodás, farﾏgazdaság, ┗árosellátó ö┗ezet, 
száﾐtó, kert, gyüﾏölIsös, rét és legelő, ﾐádas, erdő, 
terﾏőkörzet, törtéﾐelﾏi bor┗idék,közös agrárpolitika, ﾏeﾐﾐyi-

ségi korlátozás,élelﾏiszer túlterﾏelés 

eﾐergiagazdaság eﾐergiagazdaság, eﾐergiahordozó, elsődleges és ﾏásodlagos 

eﾐergiaforrás, egújuló és fogyó eﾐergiahordozó, alterﾐatí┗ 
energiaforrás, eﾐergiaszerkezet,eﾐergia-újrahaszﾐosítás 
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ipar gyáripar, ipari forradaloﾏ, iparosodás,  
kiterﾏelő-, alapaﾐyaggyártó- és - feldolgozó ipar; kézﾏűipar, 
ﾐehézipar, köﾐﾐyűipar, élelﾏiszeripar,  
kulIsiparág, IsúIsteIhﾐológia, elektroﾐika, elektroteIhﾐika, 
mikroelektroﾐika, bioteIhﾐológia, körﾐyezet┗édelﾏi ipar,ipari 

telepítő téﾐyezők, ipar┗idék, hagyoﾏáﾐyos ipar┗idék 

iﾐfrastruktúra 

és szolgáltatás 

 

 

 

 

 

 

 

közlekedés, szeﾏélyszállítás, áruszállítás,hagyoﾏáﾐyos és 
koﾏbiﾐált szállítási-közlekedési ﾏód, közlekedési hálózat, 
egyközpoﾐtú ふsugarasぶ szerkezetű hálózat, töﾏegközlekedés, 
traﾐzithelyzet, traﾐszkoﾐtiﾐeﾐtális út┗oﾐal, bel┗ízi hajóút, 
anyagi-, huﾏáﾐ- és iﾐtézﾏéﾐyi iﾐfrastruktúra, gazdasági és 
társadalﾏi szolgáltatás,töﾏegkoﾏﾏuﾐikáIió, áruforgalﾏi 
ふlogisztikaiぶ közpoﾐt, hírközlés,idegeﾐforgaloﾏ, belföldi és 
ﾐeﾏzetközi turizmus, idegenforgalﾏi körzet,kulturális-, gyógy-

öko-, konferencia-, falusi turizmus 

A péﾐz világa péﾐz, készpéﾐz, baﾐkszáﾏlapéﾐz, ┗aluta, de┗iza, koﾐ┗ertibili-
tás, ┗alutaárfolyaﾏ,állaﾏpapír, értékpapír, rész┗éﾐy, köt┗éﾐy, 
folyószáﾏla,hitel, kaﾏat, iﾐfláIió,tőzsde, érték- és árutőzsde, 
tőke, péﾐztőke, ﾐeﾏzetközi tőkeáraﾏlás, értékpapír-

befektetés, ﾏűködőtőke-befektetés, fizetőképes kereslet, költ-

ség┗etési hiáﾐy, hitelképesség, adósság, eladósodás, átüteﾏe-

zés, árfolyaﾏ┗áltozás, Iserearáﾐy, adóparadiIsoﾏ 

A 2. téﾏakörhöz tartozó 
egyedi fogalmak 

 

Európai Uﾐió, Közép-európai Szabadkereskedelﾏi Megállapo-

dás ふCEFTAぶ,Alpok-Adria Közösség, Kárpátok Eurorégió, 
Neﾏzetközi Valutaalap ふIMFぶ, Világbaﾐk, Egyesült Neﾏzetek 
Szer┗ezete ふENS)ぶ, Ne┗elésügyi Tudoﾏáﾐyos és Kulturális Szer-

┗ezet ふUNESCOぶ, Egészségügyi Világszer┗ezet ふWHOぶ, Észak-

atlaﾐti Szerződés Szer┗ezete ふNATOぶ,Kőolaj-e┝portáló Orszá-
gok Szervezete (OPEC) 

3. A világgazdaságHaﾐ 
külöﾐHöző szerepet 

 Hetöltő régiók, 
országIsoportok és 

 országok 

 

Általáﾐos fogalﾏak: 

gazdasági polarizáIió, ┗ilággazdasági pólus ふerőtérぶ, Ieﾐtruﾏ 
és periféria, egy- és többpólusú ┗ilággazdaság, duális gazda-

sági szerkezet, „baﾐáﾐköztársaság”, „olaj-ország”, 
traﾐzitország, egyedi gazdasági szerepkör  

  A gloHális  
válságproHléﾏák  

földrajzi voﾐatkozásai 

Általáﾐos fogalﾏak: 
terﾏészetes és ﾏesterséges ökoszisztéﾏa,helyi, regioﾐális és 
globális probléﾏa, túlﾐépesedés, a ﾐépesség elöregedése, ﾐé-
pességfogyás, születésszabályozás,éhezés, éhségö┗ezet, alul-

tápláltság, társadalﾏi egyeﾐlőtleﾐség, ┗ilágélelﾏezési ┗álság, 
túlfogyasztás, eltartóképesség, fizetőképes keres-

let,eﾐergia┗álság, ﾐyersaﾐyaghiáﾐy, 

3. A  téﾏakörhöz tartozó 
egyedi fogalmak 

az ENS) Körﾐyezet┗édelﾏi Prograﾏja, Élelﾏezési és Mezőgaz-

dasági Szer┗ezet ふFAOぶ, Eﾏber és Bioszféra ふMAB-

prograﾏぶ,Terﾏészet┗édelﾏi Világnap (WWF) 
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                                         . ÉVFOLYAM 

  

 

 

Éves óraszáﾏ: ヱ8 

Heti óraszám: 0,5 

 

 

 

 

 

 

Teﾏatikai egység 1. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE ヲ óra 

Célok 
Alap┗etőeﾐ és haﾐgsúlyosaﾐ írásbeli tesztekkel, ┗aktérképekkel és 
esszé jellegű kérdésekkel koﾏple┝eﾐ ﾏérﾐi a tárgyi tudást és az ok-

okozati összefüggések feltárásáﾐak képességét. 
 

Teﾏatikai egység 2. EURÓPA ÉS MAGYARORS)ÁG ヱン óra  
Előzetes tudás A 9. és ヱヰ. é┗folyaﾏoﾐ elsajátított taﾐaﾐyag. 

A taﾐtárgyhoz ふﾏűveltségterülethezぶ kapIsolható fejlesztési feladatok 

 Európa  

Európa helyzete, kialakulása és terﾏészeti adottságai; Európa ﾐépessége és települései; 
az európai iﾐtegráIió folyaﾏata; Európa regioﾐális jelleﾏzői ふÉszak-Európa, Nyugat-

Európa, Dél-Európa, Kelet-Európa, Nyugat-Közép-Európa és Kelet-Közép-Európa jeleﾐtő-
sebb országaiぶ; Európa helye a ┗ilágbaﾐ; 

 Hazáﾐk helye és kapIsolatai EurópáHaﾐ 

Magyarország földrajzi helyzete és terﾏészeti adottságai; ﾐépességüﾐk földrajzi elhelyez-

kedése és ﾐépesedési folyaﾏataiﾐk; településeiﾐk; hazáﾐk gazdasági szerkezete, gazda-

sági fejlettsége; iparuﾐk terﾏészeti és társadalﾏi alapja, iparuﾐk főbb ágai; ﾏezőgazda-

ságuﾐk földrajzi és társadalﾏi adottsága, főbb ágai; közlekedésüﾐk; idegeﾐforgalﾏuﾐk 
adottságai; ﾐeﾏzetközi kapIsolataiﾐk, európai iﾐtegráIiós folyaﾏatokbaﾐ ┗aló rész┗éte-

lüﾐk; ﾏultiﾐaIioﾐális Iégek szerepe hazáﾐk gazdaságában; 

 

2.1. EURÓPA 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

Európa helyzete, kialakulása és terﾏészeti 

adottságai 
Európa ﾐépessége és települése 

A koﾐtiﾐeﾐs elhel┞ezkedése, ﾐag┞szerkezeti 

eg┞sége, part┗oﾐala, felszíﾐe és éghajlata, 

ill. ┗ízrajza. 

11. ÉVFOLYAM 

1 A taﾐulók teljesítﾏéﾐ┞éﾐek ﾏérése 2 

2 Európa és Mag┞arország földrajza 
13 

 ふヱ.ぶ Európa  6 

 ふヲ.ぶ Magyarország  7 

3 Európai Uﾐió 
2 

4.  A ﾏag┞arsághoz kötődő ┗ilágörökségi hely-

szíﾐek 

1 

 Összeseﾐ 18 
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Az európai iﾐtegráIió folyaﾏata, az Európai 

Uﾐió  
Az eg┞üttﾏűködés kialakulását és elﾏél┞íté-
sét segítő téﾐ┞ezők, az ágazati és regioﾐális 
eg┞üttﾏűködés területei és koﾐkrét példái-

nak megnevezése. 
Európa regioﾐális jelleﾏzői  
ふÉszak-Európa, N┞ugat-Európa, Dél-Európa, 
Kelet-Európa, N┞ugat-Közép-Európa és Ke-

let-Közép-Európa jeleﾐtőseHH országaiぶ 
Európa hel┞e a ┗ilágHaﾐ. 

Meghatározó országai, ill. országIsoportjai 
Izrael, Törökország 

Világuﾐk terﾏészeti és társadalmi-kulturális 
sokszíﾐűségéﾐek felisﾏertetése, ez ezekHeﾐ 
rejlő értékek ﾏegőrzése iráﾐti felelősség 
kialakítása. N┞itottság kialakítása ﾏás orszá-
gok terﾏészeti és kulturális értékeiﾐek ﾏeg-

isﾏerése iráﾐt. Más kultúrák értékeiﾐek tisz-

telete. A Föld közeli és tá┗oli országai┗al 
kapIsolatos hírek, iﾐforﾏáIiók értelﾏezése, 
érdeklődés felkeltése a közösséget, az egész 
eﾏHeriséget ériﾐtő téﾏák, eseﾏéﾐ┞ek ﾏeg-

isﾏerése iráﾐt. Eg┞ ┗álasztott térség / ország 
ﾏegadott szeﾏpoﾐtok szeriﾐti Heﾏutatása 
pl. prezeﾐtáIió készítésé┗el külöﾐHöző for-

rásokHól g┞űjtött iﾐforﾏáIiók alapjáﾐ. 
KapIsolódási poﾐtok: 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: Európa törtéﾐelﾏe, Európa a ヲヰ. század 
ﾏásodik feléHeﾐ, az Európai Uﾐió kialakulása, Szo┗jetuﾐió, szoIializﾏus. 
Magyar nyelv és irodaloﾏ: útleírások, tájleírások. 

KULCSFOGALMAK  

FOGALMAK 

Eurázsia, Európa terﾏészeti határai, parttagoltság, Ős-, Ó-, Mezo- 

és Új-Európa tájai, az éghajlat és ﾐö┗éﾐ┞zet, illet┗e a talajok össze-

függése EurópáHaﾐ, az európai „kék-Haﾐáﾐ”, róﾏai szerződések, 
az EU Hő┗ülési fol┞aﾏata és iﾐtézﾏéﾐ┞ei, illet┗e döﾐtési ﾏeIha-

ﾐizﾏusa, az EU ┗erseﾐ┞társai a ┗ilággazdaságHaﾐ; közép-európai 
földrajzi hel┞zetüﾐk, ﾏedeﾐIejelleg, „tá┗┗ezérelt” éghajlatuﾐk, 
centripetális ┗ízhálózatuﾐk, terﾏészeti erőforrásaiﾐk, gazdasági-
statisztikai régióiﾐk; koﾐtiﾐeﾐsek ﾐag┞szerkezeti eg┞ségei, felszíﾐe 
és éghajlata, illet┗e ┗ízrajza, a koﾐtiﾐeﾐs ﾏeghatározó országai, ill. 
országIsoportjai. 

 

TOPOGRÁFIAI KÖVETELMÉNYEK - EURÓPA 

A földrész részei: Dél-Európa, Észak-Európa, Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa, Közép-

Európa, N┞ugat-Európa; 
Tájak: Alpok, Appenninek, Appennini-félsziget, Azori-szigetek, Balkáﾐ-félsziget, Balkáﾐ-

heg┞ség, Balti-ősföld, Brit-szigetek, Ciprus, DalﾏáIia, Diﾐári-heg┞ség, Etﾐa, Fiﾐﾐ-tó┗idék, 
Francia-középheg┞ség, Holland-ﾏél┞föld, Izlaﾐd, Kárpátok, Kelet-európai-síkság, Kréta, 
Londoni-ﾏedeﾐIe, Moﾐt BlaﾐI, Párizsi-medence, Pennine-heg┞ség ふPeﾐﾐiﾐeぶ, Pireﾐeusi 

ふIHériaiぶ-félsziget, Pireﾐeusok, Skaﾐdiﾐá┗-félsziget, Skaﾐdiﾐá┗-heg┞ség, SziIília, Urál, Vezú┗; 
Vízrajz: Adriai-tenger, Balti-teﾐger, Dﾐ┞eper, Doﾐ, Duﾐa, EHro, ElHa, Északi-tenger, Fekete-

teﾐger, Földközi-tenger, IJssel-tó, La MaﾐIhe, Ladoga-tó, Pó, Rajﾐa, Rhﾚﾐe, Szajﾐa, Teﾏze, 
Urál ふfol┞óぶ, Volga, Watt-tenger; 

Országok: AlHáﾐia, Aﾐglia, Belgiuﾏ, Boszﾐia-Hercegoviﾐa, Bulgária, Dáﾐia, Eg┞esült Király-

ság, Fehéroroszország, Fiﾐﾐország, FraﾐIiaország, Görögország, Hollaﾐdia, Hor┗átország, 
Írország, Lu┝emHurg, MaIedóﾐia, Málta, Moldo┗a, MoﾐaIo, Moﾐteﾐegró, Nag┞-Britannia, 

Nor┗égia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Spaﾐ┞olország, S┗édország, SzerHia, Ukraj-

ﾐa, Vatikáﾐ; 
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Törtéﾐelﾏi tájﾐevek: Burgeﾐlaﾐd ふŐr┗idékぶ, Dél┗idék, Erdél┞, Fel┗idék; Kárpátalja; Vajda-

ság; 
Városok: Aﾏszterdaﾏ, Aﾐt┘erpeﾐ, Athéﾐ, BarIeloﾐa, Belgrád, Beregszász, BilHao, Birmin-

ghaﾏ, Brüsszel, Chişiﾐắu, Csernobil, Dnyepropetrovszk, Doﾐ┞eIk, DuHliﾐ, DuHro┗ﾐik, Eszék, 
Europoort, Fiuﾏe ふRijekaぶ, Geﾐo┗a, GiHraltár, Glasgo┘, GöteHorg, Hága, Helsiﾐki, Kije┗, 
Koppeﾐhága, Lisszabon, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Marseille, Milá-
ﾐó, Miﾐszk, Moszk┗a,MuﾐkáIs, Murﾏaﾐszk, Nápol┞, N┞izsﾐ┞ij No┗gorod, Odessza, Oslo, 

Párizs, PodgoriIa, Re┞kja┗ík, Róﾏa, Rotterdaﾏ, Se┗illa, Skopje, Split, StoIkholﾏ, Stras-

Hourg, SzaHadka, Szaraje┗ó, Szeﾐtpéter┗ár, Szófia, Theszaloﾐíki, Tiraﾐa, Toriﾐo, Új┗idék, 
Uﾐg┗ár, Várﾐa, VeleﾐIe, Volgográd, )ágráH; 
Iparvidékek: Dél- és délkelet-aﾐgliai ipar┗idék, Doﾐ┞eI-ﾏedeﾐIe, Északkelet-angliai iparvi-

dék, Északﾐ┞ugat-oroszországi ふSzeﾐtpéter┗ár körﾐ┞ékiぶ ipar┗idék, Flaﾐdriai ipar┗idék, Ka-

ragaﾐda, Közép-aﾐgliai ipar┗idék, Kuzﾐ┞eIki-medeﾐIe, Lotariﾐgia, Moszk┗a körﾐ┞éki ふKöz-

poﾐtiぶ ipar┗idék, Olasz ipari hároﾏszög, Raﾐdstad, Skót ipar┗idék, Uráli ipar┗idék, Volgai 
ipar┗idék. 
Közép-Európa 

Tájak: BéIsi-ﾏedeﾐIe, Csallóköz, Cseh-ﾏedeﾐIe, Déli-Kárpátok, Duﾐa-delta, Erdél┞i-
középheg┞ség, Erdél┞i-ﾏedeﾐIe, Északkeleti-Kárpátok, Északﾐ┞ugati-Kárpátok, Gerﾏáﾐ-

alföld, GrossgloIkﾐer, Hargita, Kárpát-ﾏedeﾐIe, Kárpát-ﾏedeﾐIe┗idék, Keleti-Alpok, Kele-

ti-Kárpátok, Leﾐg┞el-alföld, Leﾐg┞el-középheg┞ség, Leﾐg┞el-tóhátság, Magas-Tátra, Mor┗a-

ﾏedeﾐIe, Néﾏetközépheg┞ség, N┞ugati-Alpok, Roﾏáﾐ-alföld, Székel┞föld, Szeﾐt Gotthárd-

hágó, Szilézia, Szudéták, VereIkei-hágó; 
Vízrajz: Bodeﾐ-tó, Duﾐa–Majna–Rajﾐa ┗ízi út, Geﾐfi-tó, G┞ilkos-tó, Odera, Olt, Szeﾐt Anna-

tó, Vág, Visztula; Szá┗a ふlásd Mag┞arországﾐál isぶ 
Országok: Ausztria, Csehország, Észtország, Leﾐg┞elország, Lettország, Lit┗áﾐia, Néﾏetor-

szág, Roﾏáﾐia, S┗ájI, Szlo┗ákia, Szlo┗éﾐia; 
Városok: Arad, Beregszász, BéIs, Berliﾐ, Berﾐ, Boﾐﾐ, Brassó, Bréﾏa, Brﾐo, Bukarest, 
Coﾐstaﾐţa, Dortﾏuﾐd, Drezda, DuisHurg, Fraﾐkfurt, Galaţi, Gdaﾑsk, Geﾐf, Graz, Halle, 
HaﾏHurg, Haﾐﾐo┗er, Kassa, Karlo┗┞ Var┞, Kato┘iIe, Kolozs┗ár, Kölﾐ, Krakkó, Liﾐz, LipIse, 
LjuHljaﾐa, Łódź, Maros┗ásárhel┞, MüﾐIheﾐ, Maﾐﾐheiﾏ, Nag┞┗árad, Ostra┗a, Ploieşti, 
Plzeﾒ, Pozsoﾐ┞, Prága, Riga, Ré┗koﾏároﾏ, RostoIk, SalzHurg, Stuttgart, SzIzeIiﾐ, Székely-

ud┗arhel┞, Talliﾐ, Teﾏes┗ár, Trieszt, Varsó, Vilﾐius, )üriIh; 
Iparvidékek: Ruhr-┗idék 

 

2.2. HA)ÁNK HELYE ÉS KAPCSOLATAI EURÓPÁBAN 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

Magyarország földrajzi helyzete és terﾏé-
szeti adottságai 

Viszoﾐ┞lagos és téﾐ┞leges földrajzi hel┞zet 

Népességüﾐk földrajzi elhel┞ezkedése és 
ﾐépesedési folyamataink.  

Településeiﾐk 

Hazáﾐk gazdasága 

Az eg┞es régiók jelleﾏző erőforrásaiﾐak 
ﾏegisﾏerése, földrajzi adottságaiﾐak 
összehasoﾐlító értékelése; a társadalﾏi– 

gazdasági közpoﾐtok ﾏegisﾏerése. 

A ┗édeleﾏ alatt álló terﾏészeti, kulturális 
értékek, ﾐeﾏzeti parkok, ┗ilágörökségi 
hel┞szíﾐek értékeiﾐek reﾐdszerezése, 
idegenforgalmi szerepük feltárása 
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Gazdasági szerkezet, gazdasági fejlettség. 

Iparunk terﾏészeti és társadalﾏi alapja, 
iparuﾐk főHH ágai.  

Mezőgazdaságuﾐk földrajzi és társadalﾏi 
adottsága, főHH ágai; közlekedésüﾐk;  
Idegeﾐforgalﾏuﾐk adottságai. 

Neﾏzetközi kapIsolataiﾐk, európai iﾐtegrá-
Iiós fol┞aﾏatokHaﾐ ┗aló rész┗ételüﾐk. 
A regioﾐális szer┗eződések földrajzi 
alapjaiﾐak feltárása; eurorégiók a Kárpát– 

ﾏedeﾐIéHeﾐ, ﾏűködésük értelﾏezése.  

Hazáﾐk Európai UﾐióHaﾐ Hetöltött szerepé-
ﾐek ﾏegisﾏerése, ﾐeﾏzetközi gazdasági 
kapcsolataiﾐk Heﾏutatása. 

MultiﾐaIioﾐális Iégek szerepe hazáﾐk gaz-

daságáHaﾐ 

A regioﾐális szer┗eződések földrajzi 
alapjaiﾐak feltárása; eurorégiók a Kárpát– 

ﾏedeﾐIéHeﾐ, ﾏűködésük értelﾏezése.  

Hazáﾐk Európai UﾐióHaﾐ Hetöltött 
szerepéﾐek ﾏegisﾏerése, ﾐeﾏzetközi 
gazdasági kapcsolataiﾐk Heﾏutatása. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: Mag┞arország törtéﾐelﾏe. 
Vizuális kultúra: az épített körﾐ┞ezet értékei. 
Biológia-egészségtaﾐ: ┗édett ﾐö┗éﾐ┞ek és állatok. 
Mag┞ar ﾐ┞el┗ és irodaloﾏ: hazai tájakról készült leírások. 
Iﾐforﾏatika: digitális iﾐforﾏáIióforrások haszﾐálata, iﾐforﾏatikai eszközök haszﾐálata. 
Etika: kulturális érték, a hazáﾐkHaﾐ élő ﾐeﾏzetiségek kulturális értékeiﾐek tisztelete. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Terﾏészeti és társadalﾏi erőforrások, gazdasági reﾐdszer┗áltozás, 
eladósodás, ﾏűködőtőke-Hefektetés, területi fejlettségkülöﾐHség, 
traﾐzitforgaloﾏ, gazdasági szerkezet┗áltás, húzóágazat, idegeﾐforgaloﾏ, 
szeﾏél┞gépkoIsi-g┞ártás, ┗eg┞ipar, ipari park, huﾐgarikuﾏ, ﾐ┞itott 
gazdaság, eurorégió.  
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TOPOGRÁFIAI KÖVETELMÉNYEK - MAGYARORS)ÁG 

 

Nagytájak: Alföld, Duﾐáﾐtúli-domb- és hegy┗idék ふDuﾐáﾐtúli-doﾏbságぶ, Duﾐáﾐtúli-
középhegység ふDuﾐáﾐtúli-középhegy┗idékぶ, Északi-középhegység, Kisalföld, Nyugat-

ﾏagyarországi-pereﾏ┗idék ふNyugati-pereﾏ┗idékぶ; 
 

EgyéH tájak: Aggteleki-karszt, Alpokalja, Badacsony, Bakony, Balaton-fel┗idék, Baradla-

barlang, Baranyai-doﾏbság, Bodrogköz, Borsodi-ﾏedeﾐIe, Börzsöﾐy, Budai-hegység, Bükk, 
Bükk-feﾐﾐsík, Csepel-sziget, Cserehát, Cserhát, Drá┗a ﾏeﾐti síkság ふDrá┗a-ﾏellékぶ, Duna–
Tisza köze, Duﾐakaﾐyar, Duﾐáﾐtúl, Duﾐazug-hegység, GereIse, Győri-ﾏedeﾐIe, Hajdúság, 
Hegyalja, Hortobágy, Írott-kő,Jászság, Kékes, Kiskuﾐság, Körös–Maros köze, Kőszegi-
hegység, MarIal-ﾏedeﾐIe, Mátra, MeIsek,Mezőföld, MoháIsi-sziget, Móri-árok, Nagykun-

ság, Nógrádi-ﾏedeﾐIe, Nyírség, Őrség, Pesti-síkság, Pilis, Somogyi-doﾏbság, Soproﾐi-
hegység, Szigetköz, Szekszárdi-doﾏbság, Szeﾐteﾐdrei-sziget, Tapolcai-medence, Tihanyi-

félsziget, Tiszáﾐtúl, Tokaj–Eperjesi-hegység, Tolﾐai-doﾏbság, VeleﾐIei-hegység, Vértes, 

Villáﾐyi-hegység, Visegrádi-hegység, )alai-doﾏbság, )eﾏpléﾐi-hegység; 
Vízrajz: Balatoﾐ, Bodrog, Drá┗a, Duﾐa, Fertő, Herﾐád, Hé┗ízi-tó, Ipoly, Kis-Balaton, Körös, 
Maros, Mura, Rába, Sajó, Sió, Szaﾏos, Szá┗a, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, Tisza, Tisza-tó, 
Velencei-tó, )agy┗a, )ala; 
 

Települések: Ajka, Algyő, Baja, Balassagyarﾏat, Balatoﾐfüred, Bereﾐte, BékésIsaba, Bu-

dapest, Bük, Cegléd, DebreIeﾐ, Dorog, Duﾐaúj┗áros, Eger, Esztergoﾏ, Gyöﾐgyös, Győr, 
Gyula, Hajdúszoboszló, Harkáﾐy, Hat┗aﾐ, Hegyeshaloﾏ, Hé┗íz, Hódﾏező┗ásárhely, Holló-
kő, Jászberéﾐy, KaloIsa, Kapos┗ár, KaziﾐIbarIika, KeIskeﾏét, Keszthely, Koﾏároﾏ, Kőszeg, 
Koﾏló, Lábatlaﾐ, Makó, MiskolI, MoháIs, Mosoﾐﾏagyaró┗ár, Nagykaﾐizsa, Nyíregyháza, 
Orosháza, Ózd, Paks, Paﾐﾐoﾐhalﾏa, Pápa, PéIs, Salgótarjáﾐ, Sárospatak, Siófok, Soproﾐ, 
Százhaloﾏbatta, Szeged, Székesfehér┗ár, Szekszárd, Szeﾐteﾐdre, Szeﾐtgotthárd, Szolﾐok, 
Szoﾏbathely, Tata, Tatabáﾐya, Tihaﾐy, Tiszaúj┗áros, VáI, Várpalota, Veszpréﾏ, Visegrád, 
Visoﾐta, )áhoﾐy, )alaegerszeg, )alakaros; 
 

Nemzeti parkok, világörökségek: Aggteleki Nemzeti Park, Balaton-fel┗idéki Neﾏzeti Park, 
Bükki Neﾏzeti Park, Duﾐa–Drá┗a Neﾏzeti Park, Duﾐa–Ipoly Neﾏzeti Park, Fertő–Haﾐság 
Neﾏzeti Park, Hortobágyi Neﾏzeti Park, Kiskuﾐsági Neﾏzeti Park, Körös–Maros Nemzeti 

Park, Őrségi Nemzeti Park; Aggteleki- és Szlo┗ák-karszt┗idék, Budapest Aﾐdrássy út a Mil-
leﾐﾐiuﾏi földalatti┗al, Budapest Várﾐegyed és a pesti Duﾐa-part, Fertő tó, Hollókő, Horto-

bágy, Paﾐﾐoﾐhalﾏi apátság, PéIsi ókeresztéﾐy sírkaﾏrák, Tokaj-Hegyalja bor┗idéke; 
 

Megyék: Baraﾐya ﾏegye, BáIs-Kiskuﾐ ﾏegye, Békés ﾏegye, Borsod-Abaúj-)eﾏpléﾐ ﾏe-

gye, Csoﾐgrád ﾏegye, Fejér ﾏegye, Győr-Moson-Soproﾐ ﾏegye, Hajdú-Bihar megye, Heves 

ﾏegye, Jász-Nagykun-Szolﾐok ﾏegye, Koﾏároﾏ-Esztergoﾏ ﾏegye, Nógrád ﾏegye, Pest 
megye, Somogy megye, Szabolcs-Szatﾏár-Bereg megye, Tolna megye, Vas megye, Vesz-

préﾏ ﾏegye, )ala ﾏegye; 

Régiók: Dél-Alföld régió, Dél-Duﾐáﾐtúl régió, Észak-Alföld régió, Észak-Magyarország régió, 
Közép-Duﾐáﾐtúl régió, Közép-Magyarország régió, Nyugat-Duﾐáﾐtúl régió; Budapesti agg-

loﾏeráIió. 
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Teﾏatikai egység 3. AZ EURÓPAI UNIÓ 2 óra 

Előzetes tudás 

Az Európai Uﾐióról tagállaﾏai, a közösség ﾏűködéséﾐek alap┗ető 
eleﾏei, az egyes koﾐtiﾐeﾐsrészek terﾏészeti és társadalﾏi-gazdasági 
jelleﾏzői. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

proHléﾏák, alkalﾏazásokぶ 
Fejlesztési követelﾏéﾐyek 

ﾏódszertaﾐi ajánlások 

Az Európai Uﾐió kialakulása. 
Az eg┞üttﾏűködés kialakulását és 
elﾏél┞ítését segítő téﾐ┞ezők, az ágazati és 
regioﾐális eg┞üttﾏűködés területei és 
koﾐkrét példáiﾐak ﾏegﾐe┗ezése.  
Az Európai Uﾐió ﾏiﾐt gazdasági erőtér 
elhel┞ezése a ┗ilággazdaságHaﾐ. 
A területi fejlettség külöﾐHség jelleﾏzői. 
ふkék Haﾐáﾐぶ 
Néﾏetország, FraﾐIiaország, a Beﾐelu┝ ál-

laﾏok és az Eg┞esült Királ┞ság gazdaságáﾐak 
szerepe az Európai Uﾐió gazdaságáHaﾐ.  
Az Uﾐió felépítése, szervei, székhelyei. 
Alapjogok. 

A területi fejlettség külöﾐHség jelleﾏzői, az 
eltérő gazdasági fejlettség okaiﾐak feltárása; 
a regioﾐális politika léﾐ┞egéﾐek ﾏegértése. 

 

KapIsolódási poﾐtok: 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: Európa a ヲヰ. század ﾏásodik feléHeﾐ, az 
Európai Uﾐió kialakulása, Szo┗jetuﾐió, szoIializﾏus. 

Teﾏatikai egység 4. VILÁGÖRÖKSÉGI HELYS)INEK ヱ óra 

Mag┞arországi ┗ilágörökségi hel┞szíﾐek isﾏerete 
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TOVÁBBHALADÁSI FELTÉTELEK, KÖVETELMÉNYEK A) ÉVFOLYAM VÉGÉN 

  

TOVÁBBHALADÁSI  
FELTÉTELEK,  

KÖVETELMÉNYEK A) ÉVFO-

LYAM VÉGÉN 

 

 Öﾐállóaﾐ tudja eleﾏezﾐi a Európa és Magyarország gaz-

dasági és társadalﾏi adottságait. Terﾏészetföldrajzi té-
ﾐyeket, társadalﾏi-gazdasági adatokat Heﾏutató teﾏati-

kus térképek, adatsorok és diagraﾏok összehasoﾐlító lo-

gikai eleﾏzése. Aktuális Iikkek öﾐálló feldolgozása egyes 
régiók, országok proHléﾏáiról. Az egyes régiók világgaz-

dasági szerepéﾐek összehasoﾐlítása. A régiók változó sze-

repéﾐek jeleﾐtőségéﾐek ﾏagyarázata, az okok feltárása. 
 A taﾐuló legyeﾐ képes Heﾏutatﾐi az eltérő társadalﾏi-

gazdasági fejlettségű területeket EurópáHaﾐ és hazáﾐkban  

 Tudja eleﾏezﾐi hazáﾐk földrajzi helyzetét, terﾏészeti 
adottságait és a ﾏedeﾐIejelleg érvéﾐyesülését, valaﾏiﾐt 
legyeﾐ képes teﾏatikus térképek összehasoﾐlító eleﾏzé-
sével, koﾐtiﾐeﾐsek, országok, régiók gazdasági külöﾐHsé-
geiﾐek feltárására.  

 Tudja eleﾏezﾐi hazáﾐk időjárását, éghajlatát, vízreﾐdszer-

ét áHrák segítségével. 
 Topográfiai követelﾏények 

TOVÁBBHALADÁSHOZ  

KÖTELE)Ő 

FOGALMAK* 

Eurázsia, Európa terﾏészeti határai, parttagoltság, Ős-, Ó-, 

Mezo- és Új-Európa tájai, az éghajlat és ﾐövéﾐyzet, ill. a talajok 
összefüggése EurópáHaﾐ, az európai „kék-Haﾐáﾐ”, róﾏai szerző-
dések, az EU Hővülési folyaﾏata és iﾐtézﾏéﾐyei, ill. döﾐtési ﾏe-

chanizmusa, az EU versenytársai a világgazdaságHaﾐ; közép-

európai földrajzi helyzetüﾐk, ﾏedeﾐIejelleg, „távvezérelt” éghaj-

latuﾐk, Ieﾐtripetális vízhálózatuﾐk, terﾏészeti erőforrásaiﾐk, 
gazdasági-statisztikai régióiﾐk;  
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KÖVETELMÉNYEK A 11. ÉVFOLYAM VÉGÉN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A taﾐulók leg┞eﾐek képesek a külöﾐHöző szeﾏpoﾐtHól elsajátított 
földrajzi ふáltaláﾐos és leíró terﾏészet-, illet┗e társadaloﾏ-, valamint 

gazdaságföldrajziぶ isﾏereteik sziﾐtetizálására. Reﾐdelkezzeﾐek ┗alós 
képzetekkel a körﾐ┞ezeti eleﾏek ﾏéreteiről, a száﾏszerűeﾐ kifejezhető 
adatok és az időHeli ┗áltozások ﾐag┞ságreﾐdjéről.  
Leg┞eﾐek képesek a térkép iﾐforﾏáIióforráskéﾐt törtéﾐő haszﾐálatára, a 
leol┗asott adatok értelﾏezésére. Isﾏerjék fel a Világeg┞eteﾏ és a 
Napreﾐdszer felépítéséHeﾐ, a Hol┞gók ﾏozgásáHaﾐ ﾏegﾐ┞il┗áﾐuló 
tör┗éﾐ┞szerűségeket.  
Tudjaﾐak tájékozódﾐi a földtörtéﾐeti időHeﾐ, isﾏerjék a koﾐtiﾐeﾐseket 
felépítő ﾐag┞szerkezeti eg┞ségek kialakulásáﾐak időHeli reﾐdjét, földrajzi 
elhel┞ezkedését.  
Leg┞eﾐek képesek ﾏegadott szeﾏpoﾐtok alapjáﾐ Heﾏutatni az egyes 

geoszférák sajátosságait, jelleﾏző fol┞aﾏatait és azok összefüggéseit. 
Lássák He, hog┞ az eg┞es geoszférákat ért körﾐ┞ezeti károk hatása ﾏás 
szférákra is kiterjedhet. 
Leg┞eﾐek képesek a földrajzi ö┗ezetesség kialakulásáHaﾐ ﾏegﾐ┞il┗áﾐuló 
összefüggések és tör┗éﾐ┞szerűségek értelﾏezésére. 
Leg┞eﾐek képesek alap┗ető összefüggések és tör┗éﾐ┞szerűségek 
felisﾏerésére és ﾏegfogalﾏazására az egész Földre jelleﾏző társadalﾏi-
gazdasági fol┞aﾏatokkal kapIsolatosaﾐ.  
Tudják elhel┞ezﾐi az eg┞es országokat, országIsoportokat és 
iﾐtegráIiókat a ┗ilág társadalﾏi-gazdasági fol┞aﾏataiHaﾐ, tudják 
értelﾏezﾐi a ┗ilággazdaságHaﾐ Hetöltött szerepüket. 
Leg┞eﾐek képesek össze┗etﾐi és értékelﾐi az eg┞es térségek, illet┗e 
országok eltérő társadalﾏi-gazdasági adottságait és az adottságok 
jeleﾐtőségéﾐek időHeli ┗áltozásait.  
Isﾏerjék a gloHalizáIió gazdasági és társadalﾏi hatását, értelﾏezzék 
elleﾐtﾏoﾐdásait.  
Isﾏerjék a ﾏoﾐetáris ┗ilág jelleﾏző fol┞aﾏatait, azok társadalﾏi-
gazdasági hatásait.  
Isﾏerjék hazáﾐk társadalﾏi-gazdasági fejlődéséﾐek jelleﾏzőit, a 
gazdasági fejlettség területi külöﾐHségeit és eﾐﾐek okait. 
Példákkal táﾏasszák alá Európai Uﾐió egészére kiterjedő, illet┗e a 
körﾐ┞ezető országokkal kialakult regioﾐális eg┞üttﾏűködések szerepét  
Tudják elhel┞ezﾐi hazáﾐkat a ┗ilággazdaság fol┞aﾏataiHaﾐ.  
Tudják példákkal Hizoﾐ┞ítaﾐi a társadalﾏi-gazdasági fol┞aﾏatok 
körﾐ┞ezetkárosító hatását, a lokális proHléﾏák gloHális kö┗etkezﾏéﾐ┞ek 
el┗éﾐek ér┗éﾐ┞esülését. Isﾏerjék az egész Földüﾐket ériﾐtő gloHális 
társadalﾏi és gazdasági proHléﾏákat.  
Tudjaﾐak ér┗elﾐi a feﾐﾐtarthatóságot szeﾏ előtt tartó gazdaság, illet┗e 
gazdálkodás foﾐtossága ﾏellett.  
Isﾏerjék az eg┞éﾐ szerepét és lehetőségeit a körﾐ┞ezeti proHléﾏák 
ﾏérséklésHeﾐ, ﾐe┗ezzék ﾏeg koﾐkrét példáit.  
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Legyenek képesek terﾏészet-, illet┗e társadaloﾏ- és gazdaságföldrajzi 
ﾏegfig┞elések el┗égzésére, a tapasztalatok rögzítésére és összegzésére.  
Leg┞eﾐek képesek külöﾐHöző ﾐ┞oﾏtatott és elektroﾐikus 
iﾐforﾏáIióhordozókHól földrajzi tartalﾏú iﾐforﾏáIiók g┞űjtésére és 
feldolgozására, az iﾐforﾏáIiók összegzésére, a léﾐ┞eges eleﾏek 
kieﾏelésére. Eﾐﾐek soráﾐ alkalﾏazzák digitális isﾏereteiket.  
Leg┞eﾐek képesek ┗éleﾏéﾐ┞üket a földrajzi goﾐdolkodásﾐak ﾏegfelelőeﾐ 
ﾏegfogalﾏazﾐi, logikusaﾐ ér┗elﾐi.  
Tudják alkalﾏazﾐi isﾏereteiket földrajzi tartalﾏú proHléﾏák ﾏegoldása 
soráﾐ a ﾏiﾐdeﾐﾐapi életHeﾐ.  
Tudják földrajzi isﾏereteiket felhaszﾐálﾐi külöﾐHöző döﾐtéshel┞zetekHeﾐ.  
Leg┞eﾐek képesek a társakkal ┗aló eg┞üttﾏűködésre a földrajzi-
körﾐ┞ezeti tartalﾏú feladatok ﾏegoldásakor.  
Alakuljoﾐ ki Heﾐﾐük az igéﾐ┞ arra, hog┞ későHHi életük fol┞aﾏáﾐ öﾐállóaﾐ 
g┞arapítsák to┗áHH földrajzi isﾏereteiket. 
Leg┞eﾐek képesek topográfiai tudásuk alkalﾏazására ﾏás taﾐtárg┞ak 
taﾐulása soráﾐ, illet┗e a ﾏiﾐdeﾐﾐapi életHeﾐ.  
Isﾏereteik alapjáﾐ Hiztoﾐsággal tájékozódjaﾐak a földrajzi térHeﾐ, illet┗e 
az azt ﾏegjeleﾐítő külöﾐHöző térképekeﾐ. Isﾏerjék a taﾐaﾐ┞agHaﾐ 
ﾏeghatározott topográfiai fogalﾏakhoz kapIsolódó tartalﾏakat. 
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