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9-12. ÉVFOLYAM
(ESTI TAGOZAT)
A kile edik é fol a tól kezdődőe a ta tárg tartal i felépítése a disz ipli áris
hag o á okra épül. A középiskolai ta ul á ok első é é ek té akörei a re dszerta , az
ökológia és az etológia.
A
ö é y- és állatre dszerta
ta ul á ozása sorá
fejlődik a ta ulók
re dszergo dolkodása, a el a saját ta ulási stratégia kialakítását is tá ogatja. Az élő ilág
sokféleségé ek és szépségé ek eglátása, az e sokféleség e aló eligazodás képessége
segíti a ter észet, és a ak e olú iós sze po t ól külö ös értéket jele tő sokféleségé ek
egőrzése irá ti felelősségérzet alakulását. A ag élőlé soportok egészségüg i és
gazdasági jele tőségé ek, az ökológiai re dszerek egó ásá ak és fe tartásuk g akorlati
teendői ek
egis erése e sak a ter észettudo á os ko pete iát, ha e
a
kör ezettudatos go dolkodáso alapuló felelős álla polgári agatartás alakulását is
fejleszti. A ter észettudo á os izsgálódási ódszerek és odellek egis erése és eg
részük ek a kipró álása fo tos a tudo á os egis erés ódszerei ek és korlátai ak, a
áltozás elfogadásá ak egértése sze po tjá ól. A ag ar tudósok u kásságá ak,
ala i t a Kárpát- ede e élő ilágá ak, ter észeti értékei ek és az azokkal aló
gazdálkodás ódjai ak egis erése a e zeti ö tudat erősítéséhez is hozzájárul. Az
adatok, i for á iók i ter etes keresése, a kö tári g űjtő- és kutató u ka a digitális
ko pete ia g akorlati alkal azásá keresztül törté ő egerősítését és az ö álló ta ulás
képességét is fejleszti.

9-

. évfolya o a helyi ta terv sak
órát tervez.
ta óra sza ado tervezhető a szakta ár dö tése szeri t.
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9. ÉVFOLYAM
Éves óraszá : 6
Heti óraszá : óra
 ta óra sza ado tervezhető a szakta ár dö tése szeri t!
Tematikai egység

óra

MIKROBIOLÓGIA
Vírusok, aktériu ok, eg szerű eukarióták, go
zői.

Előzetes tudás

ák általá os jellem-

A ikro ák és eg szerű eukarióták példájá a széleskörű elterjedtség
A te atikai egység és a áltozatosság közötti kap solat felis ertetése. A aktériu ok,
fejlesztési éljai
go ák, írusok egészségüg i és gazdasági jele tőségé ek igazolása
ko krét példák alapjá .
Pro lé ák, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
gyakorlati alkal azások, is eretek
Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkalmazások:
Hog a függe ek össze a aktériu ok élet űkö- Mikroszkópos kép értel ezése.

dései az élel iszerek ro lásá al, etegségekkel,
jár á okkal? Mel ek a g ors szaporodás feltét- Az i ter et és a kö
elei és kö etkez é ei? A ikro iális te éke y- ák egis erésére.
ség ezőgazdasági, élel iszer- és g óg szeripari
jelentősége.

tár hasz álata a

ikro-

Ismeretek:

Sejtes és e sejtes szer eződési for ák.
A sejtek anyag- és e ergiaforrásai, az autotróf és
heterotróf élőlé ek űködésé ek összefüggése.
A fertőzések egelőzésé ek ódjai, az orvoshoz
fordulás sza ál ai. Az e er és a ikro ák sokrétű kap solata. Életterek e épesítési lehetőségei ek átteki tése a ikro ák példájá .

Kap solódási po tok:

Fizika: geo etriai optika, do orú le se képalkotása
Ké ia: kísérleti eszközök és hasz álatuk; a szé szer etle és szer es eg ületei; a ké és eg ületei;
a etá ; o idá ió és reduk ió; fertőtle ítőszerek; halogé ele ek.
Földrajz: a Napre dszer ol gói, ellék ol gói; a fertőző etegségek, jár á ok összefüggése a épességszá alakulásá al
Mate atika: geo etria, poliéderek; e
iségi összehaso lítás, értékeg ségek
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: az a ti iotiku ok e ezetésé ek hatása a épességszá áltozására; a jár á ok törté eti jele tősége.
Magyar el és irodalo : a jár á ok irodal i á rázolása.
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Sejtes és e sejtes szer eződés, autotróf, heterotróf, ke o- és fototróf
élet ód, írus, aktériu .
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Te atikai egység

A NÖVÉNYEK ÉS A GOMBÁK

óra

Szer eződési szi tek, az élő ilág éretskálája, az élőlé ek soportosításá ak el ei Li é és Dar i , i aros és i artala szaporodás.
A re dszerezés lehetséges ódjai ak e utatása.
A felépítés és a űködés összekap solása a ö é i szö etek ikA te atikai egység
roszkópi egfig elése sorá .
fejlesztési éljai
A ag élőlé soportok kör ezeti, egészségüg i és gazdasági jele tőségé ek e utatása.
Pro lé ák, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
gyakorlati alkalmazások, is eretek
Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkalmazá- Mikroszkópos képek, kész és készített preparátu ok izsgálata. Példák a ö é i szö esok:
tek felépítése és űködése közötti kap solatMil e sze po tok alapjá soportosíthatóak az ra. A egfig elések rögzítése ázlatrajz forélőlé ek? Mi ag arázza a kör ezetü k e élő ájá a .
ö é ek élet űködéseit: a felszí ást, a ö ekedést, a irágzást, a le élhullást? Mi az évg űrű, A ö é ek szerepé ek e utatása az e eitől od asod ak a fák? Miért örül ek a gazdák a riség táplálkozásá a ö álló is eretszerzés
éhek u kájá ak? Mel ik go át e szedje alapjá .
le? Hog a kerülhető el a pe észesedés, a kerti A izsgált ö é i szer ek felépítésé kereszö é ek go ás fertőzése?
tül az okság és korrelá ió ele zése az életfoIsmeretek:
lyamatok kapcsolataiban.
Testszer eződési típusok a ö é ek országá a . A talaj és az élőlé ek kap solatá ak ele zéA ö é i szö ettípusok. A ag ö é i re dse ko krét példák alapjá .
szertani csoportok (moszatok, ohák, harasztok,
A legfo tosa
ehető és érgező go ák
it ater ők, zár ater ők jelle zése. A testfelépítés, az élet űködések és a szaporodás ód felis erése.
Előzetes tudás

kapcsolata az élőhell el. A ö é ek i artala
szaporítása. A go ák testfelépítése, a ag- és
e ergiaforgal a, szerepük az életközösségekben.
Az ehető és érgező go ák. A ö é ek, gomák, ikro ák szerepe a talaj képződésé ek fol a atá a . A talaj édel é ek fo tossága a
fe tartható gazdálkodás a .

Kap solódási po tok:

Ké ia: a íz adszorp iója, o idá ió sejtlégzés és reduk ió fotoszi tézis , iaszok, ellulóz,
szé hidrátok, olajok, fehérjék, ita i ok.
Földrajz: A hu uszképződés, a Föld ter észetes ö é takarója; eg es fajok jele tősége a táplálékellátás a ; a ezőgazdaság ter elési ódjai, ágazatai; glo ális kör ezeti pro lé ák
Fizika: le sere dszerek ikroszkóp , elektro ikroszkóp, e ergia
Vizuális kultúra: a fa- és irágszi olika.
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: a ter elési ódok és a társadal i fejlődés kapcsolata.
Matematika: halmazok.
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Nö é i szö et és szer , alkal azkodás, telep, spóra, diffúzió, oz ózis,
féligáteresztő hárt a, talaj.
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Tematikai egység
Előzetes tudás

AZ ÁLLATOK

óra

Szer eződési szi tek, az élő ilág éretskálája, az élőlé ek csoportosításá ak el ei Li é és Dar i .

A e ha ikai sze lélet alkal azása az élet űködések ag arázata
sorá
. Az alkal azkodási áltozások és az állatfajok földrajzi elterjeA te atikai egység
dése összefüggései ek felis ertetése. A felépítés és a űködés kapfejlesztési éljai
csolatá ak ele zése a izsgált állati szer ek és szö etek egfig elése
sorá .
Pro lé ák, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
gyakorlati alkalmazások, is eretek
Pro lé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azások:

Mit ta ulhat a te h ika az állatoktól? Az állatteésztés hatása az élel iszeriparra, a ezőgazdaságra és a épesedésre.
Hog a alkal azkodott az állatok kültakarója,
idegre dszere, táplálkozása, életrit usa, szaporodása a kör ezetükhöz?

Preparátu ok, akettek, terepi tapasztalatok á rázolása.
A izsgált állati szer ek felépítésé ek egiserésé keresztül az okság és korrelá ió
ele zése az életfol a atok kap solatai a .

Ismeretek:
Az állati és e eri szö etek fő típusai. A ag
állati re dszerta i soportok szi a sok, salá ozók, férgek, ízeltlá úak, geri esek jelle zése
testfelépítésük alapjá . Állati szer ek, élet űködések és a kör ezet közti köl sö ös kap solatok.
Alkal azkodási áltozások, fejlődési irá ok az
állat ilág e olú iójában.

Kap solódási po tok:
Ké ia: o idá ió; o igé és eg ületei; fehérjék, szé hidrátok, zsírok; fehérjék, kal iu és
eg ületei, he oglo i , kollagé . Felületi feszültség, a ész áz összetétele, a kiti , diffúzió,
oz ózis.
Fizika: rugal asság, szilárdság, e előel , gázok oldhatósága íz e , rakétael , a le egés feltétele
Földrajz: korallzáto ok, édes izi és te geri észkő. A észkő, a kőolaj és a földgáz képződése; földtörté eti korok. A te ger, i t táplálék-forrás.
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: a geri es állatok törté eti jele tősége.
Mag ar el és irodalo : a kut a szó el i jele tés ilága, kap solódó jele tései
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Állati szö et és szer .
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Tematikai egység
Előzetes tudás

KAPCSOLATOK AZ ÉLŐ ÉS ÉLETTELEN KÖ)ÖTT

óra

Élettele kör ezeti té ezők és hatásuk az élőlé ekre, a tűrőképesség, a faj.

Az életközösségek izsgálatá keresztül az azokra jelle ző köl sö hatások egis erése. Az életközösségek áltozásá ak, az a agkörforgás
A te atikai egység folyamatainak egfig elésé és izsgálatá keresztül a iklikus és li eáfejlesztési éljai ris áltozások egis erése. A terepe égzett izsgálatok sorá a terészeti re dszerek leírására szolgáló ódszerek hasz álata.
Pro lé ák, jele ségek,
gyakorlati alkal azások, ismeretek
Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azások:
Mel fajok és iért él ek közös élőhel e ?
Mil e köl sö hatások kap solják össze az
eg ütt élő fajokat? Mi határozza eg eg
élőlé szerepét az életközösség e ? Mi agyarázza, hog eg es fajok eg edszá a közel
álla dó, ásoké hirtele áltozásokat utat?
Ismeretek:
A populá ió és életközösség társulás fogal a, jellemzői. Populá ió elüli és populá iók közti köl sö hatások: a sza ál ozás eg alósulása a populá iók és a
társulások szi tjé . Az életközösségek ízszi tes és
függőleges elre deződésé ek okai.
Példák az életközösségek e zajló a agkörforgásra
szé , itrogé , az a ag és e ergiaforgalo összefüggésére. Táplálékpira is ter elő-, fog asztó-, leo tó szer ezetek .Táplálkozási hálózatok
iológiai
produk ió, io assza . Ciklikus és eg irá ú folyamatok. Jár á ok, her órágás: életle szerű és kaotikus
létszá i gadozások.

Fejlesztési követel é yek

Biológiai jelzések i diká iók egfig elése és
egfejtése.
Az élőlé ek közötti kap solatok re dszeréek ele zése. Összetett ökológiai re dszerek
ele zése az i ter ete és az írott szakirodalo ól g űjtött a agok alapjá .
Eg szerű kísérlet ter ezése és el égzése az
élőlé ek eg ásra g akorolt hatásá ak izsgálatára, az ered é ek ele zése.
A iológiai re dszerek tér eli és idő eli áltozásait leíró grafiko ok, diagra ok értel ezése.
Me
iségi és i őségi áltozások okai ak
ele zése.
Struktúra és fu k ió összefüggései ek elemzése eg ed fölötti szer eződési szi teke .

Kap solódási po tok:

Földrajz: földrajzi ö ezetesség; a föld gö héjas szerkezete, ioszféra; az éghajlat té ezői, a le egő
és a felszí i izek fel elegedése.
Mate atika: ate atikai odellek, gráfok, függ é ek, függ é á rázolás, statisztikai ele zések ;
e
iségekkel aló ű eletek
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: Erőforrások, ter elési kultúrák,
kör ezetátalakítás. A szikesedés és talajerózió, i t törté ele for áló té ezők; ö é i, állati és
e eri élősködők de ográfiai hatásai

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Fajlista, korfa, szi iózis, predá ió, élősködés, a ti iózis, erse gés,
antibiotikum, reziszte ia, a kör ezet eltartóképessége, di erzitás,
bio assza, táplálékpira is.

5

PDF Compressor Pro
BIOLÓGIA
Tematikai egység
Előzetes tudás

A) ÁLLATOK VISELKEDÉSE

óra

Öröklött és ta ult agatartásfor ák, társas szükségletek, a kísérletezés ódszerei és élja.

Az élő re dszerek felépítésé e és űködésé e
egfig elhető közös
A tematikai egység sajátosságok összegzése. A iselkedés és a kör ezet kap solatá ak
fejlesztési éljai
egfogal azása, és eze keresztül az állati iselkedés, mint alkalmazkodási fol a at e utatása.
Pro lé ák, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
gyakorlati alkalmazások, is eretek
Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azá- Az öröklött és tanult magatartásfor ák egkülö öztetése példák alapjá .
sok:
Külö öző ta ulási ódszerek g űjtése, öszHog a deríthető ki, hog it érzékel ek az
szehaso lítása külö öző sze po tok alapállatok, és e ől i a fo tos szá ukra? Van-e
já pl. hatéko ság . Az állati iselkedés
élja és fu k iója az állati iselkedések ek?
megfig elése, a tapasztalatok rögzítése és
Mi az állati tájékozódás alapja? Miről és iért
értel ezése, az ered é ek e utatása.
„ eszélget ek” az állatok? Megérthetjük-e
Szaporodási stratégiák, az állati iselkedés és
„ eszédüket”?
a kör ezet összefüggései ek ele zése.
Ismeretek:
Az állati és e eri ko
u iká ió for ái ak
Az i ger, kul si ger és a oti á ió. Az örökössze etése izsgált példáko keresztül.
lött és ta ult agatartásfor ák és azok komi á iói. Jele tős kutatók ódszerei, tapasztalatai és ag arázatai.
Az állati és az e eri tájékozódás és ta ulás
típusai. Me ória és a ta ulás.
Az állati és az e eri ko
u iká ió jellemzői.
A társas kap solatok típusai, szerepük a faj
fe
aradásá a .
Kap solódási po tok:

Test e elés és sport: ozgásfor ák.
Fizika: rezgések, hullá ok, frekvencia; hang, ultrahang.
Mozgóképkultúra és édiais eret: a reklá ok hatása, szuper or ális i gerek.
Etika: soport or ák, ö is eret, é kép.
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: a soportos agresszió példái az e
el é e , a tö egek a ipulálásá ak eszközei.
Mag ar el és irodalo : er ális és o - er ális ko
u iká ió

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Reflex, kulcsinger, oti á ió, adaptá ió, ta ulás, ko
agresszió, altruiz us, kulturális öröklődés.

eriség törté-

u iká ió,
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Tematikai egység
Előzetes tudás

MÁSFÉLMILLIÓ LÉPÉS MAGYARORS)ÁGON
Kör ezet, szer eződési szi tek, kör ezetsze

óra
ezés, életközösség.

A glo ális éghajlat- áltozások lehetséges okai ak és kö etkez é eiA te atikai egység ek ele zése. Eg es kör ezeti pro lé ák fokozódó ü egházhatás,
evelési-fejlesztési sa as eső, „ózo -l uk” kö etkez é ei ek egis erésé keresztül
az e eri te éke ség hatásá ak izsgálata. A lokális és glo ális egéljai
közelítési ódok egis erése és összekap solása, a kör ezettudatosság fejlesztése.
Pro lé ák, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
gyakorlati alkalmazások, is eretek
Problé ák, jele ségek, gyakorlati
alkal azások:
Miért és hog a áltoztak a Kárpát-medence
jellegzetes életközösségei törté el ü k sorá ?
Mil e for á a
újthat tartós egélhetést
az ott élő közösségek ek? Mi jelle zi a közetle kör ezete élő ilágát?
Ismeretek:
Néhá jelle ző hazai társulás táj, életközösség és állapotuk.
A Kárpát- ede e ter észeti képé ek, tájaiak éhá fo tos átalakulása az e eri gazdálkodás kö etkezté e . Tartósa fe tartható gazdálkodás és pusztító ea atkozások
hazai példái.
A ter észet édele
hazai lehetőségei, a
iodi erzitás fe tartásá ak ódjai.

Terepen vagy épített kör ezet e
égzett
ökológiai izsgálat sorá az életközösségek
állapotá ak leírására szolgáló adatok g űjtése, rögzítése, a fajis ert ő ítése.
Eg hel i kör ezeti pro lé a felis erése,
ta ul á ozása és e utatása: okok feltárása, egoldási lehetőségek keresése.
A lokális és glo ális egközelítési ódok alkal azása eg hazai ökológiai re dszer taul á ozása sorá .

Kap solódási po tok:

Földrajz: a Kárpát- ede e, hazá k ag tájai, erózió, hu usz.
Ké ia: űtrág ák, ö é édőszerek, ro arölőszerek.
Mate atika: grafiko ok, érés.
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: a Kárpát-medence törté eti ökológiája fokos gazdálkodás, le sapolás, ízre dezés, szikesek, erdőirtás és - telepítés, ag üze i gazdálkodás .
Mag ar el és irodalo : ter észetleírások pl. Jókai Mór, Fekete Ist á .

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Biológiai sokféleség,
fe tartható fejlődés.

ter észeti

érték,

ter észet édele ,
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TOVÁBBHALADÁS
FELTÉTELEI

A fejlesztés várt
ered é yei a
9. évfolyam végé

 A ta uló tudja hasz ál i a fé y ikroszkóp külö öző fajtáit,
ahhoz előkészíte i a vizsgálati a yagokat.
 Vizsgálatai ak ered é yeit rajz a /fé yképekkel és írásban
rögzítse.
 Is eri a vírusok, aktériu ok iológiai egészségügyi jele tőségét, az általuk okozott e eri etegségek egelőzésé ek
lehetőségeit, a védekezés for áit.
 Ismeri a féregfertőzéseket és azok egelőzési feltételeit, a kulla s sípés egelőzését, a sípés esetleges következ é yeit.
 A iológiai szerveződési szi tek ek egfelelő sorre d e tault agyo élőlé y soportok ikro a, övé y,állat, go a
elhelyezése a törzsfá .
 Ok-okozati összefüggések felis erése az élőlé yek testfelépítése, élet űködése, élet ódja között.
 Az élet ód és a kör yezet köl sö hatásainak ismerete.
 Az állatok külö öző agatartásfor ái ak ismerete, ill. feliserése példák ól.

 ta óra sza ado tervezhető a szakta ár dö tése szeri t!
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10. ÉVFOLYAM
A iológiata ulás ásodik é é ek disz ipli áris té akörei a sejt iológia, az e er szervezetta a és élettana. A ta ulók összekap solják a legalap ető sejtszintű fol a atokat felépítés és le o tás ké iai is ereteikkel o idá ió, tápa ag olekula-típusok .
Az emberi szervezet anyagcsere-fol a atai ak összekap solásá al képet er ek a testü k e zajló fol a tokról, azok hel szí eiről és az egészség egőrzés feladatairól.
A ho eosztázist fe tartó sza ál ozó fu k iók közül a hor o ális, az idegi és az i
unre dszer fő űködéseit összefüggéseik e látják át, és összekap solják az általuk sza ál ozott, ezérelt fol a atokkal.
Éves óraszá : 6
Heti óraszá : óra
 ta óra sza ado tervezhető a szakta ár dö tése szeri t!
Tematikai egység

A SEJT FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

óra

A fé
ikroszkóppal látható fo tosa sejtalkotók. Állati és ö é i
sejt egkülö öztetése. A szö et fogal a, típusai.
Re dszersze lélet alkal azása a iológiai szer eződési szi tek egkülö öztetésekor, és eg ással aló összefüggéseikre. Re dszer és körezet összefüggésé ek tudatos alkal azása a sejt felépítésé ek és
űködésé ek ag arázatá a . Felépítés és űködés közötti összefügA te atikai egység gések egértése, a szerkezeti struktúra és a ké iai felépítés összekapsolása. A ag, e ergia és i for á ió fogal ai ak alkal azása a sejtfejlesztési éljai
e ég e e ő fol a atok értel ezése sorá . Álla dóság, áltozás és
ö azo osság értel ezése a sejt e zajló ioké iai folyamatok, valai t az öregedés o atkozásá a . A or ális sejt űködés és az e eri egészség közti kap solat egfogal azása.
Pro lé ák, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
gyakorlati alkal azások, ismeretek
Problé ák,
jele ségek,
gyakorlati Fizikai-ké iai
fol a atok
iológiai
szerepé ek, az élő állapot fizikai feltételei ek,
alkal azások:
Miért a tö féle felépítésű és űködésű határai ak ele zése.
űködés
izsgálata eg
el égzett
sejt is az élőlé ek e ? Hog a
eg ég e a E zi
sejtek e az a agok átalakítása? Mil e kísérlet e , a fol a at ele zése.
hatások gátolhatják, eszél eztethetik a sejtek Az élő re dszerek e ergiaszükségleté ek
egértése, a sejtszi tű e ergiaátalakító
a ag seréjét?
fol a atok lé egi is erete, kap solatuk
Ismeretek:
A íz iológiai sze po t ól fo tos jelle zői. elátása.
Az élő re dszereket felépítő szer es a agok Struktúra és fu k ió összekap solása a
sejtszi tű fol a atok ele zése sorá .
sajátos iológiai fu k iói.
Előzetes tudás
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Az e zi
űködés lé ege. A sejtkárosító
hatások fő típusai, ehézfé ek, érgek,
aró a agok, sugárzások, hőhatás .
A
iológiai
fol a atok
e ergetikai
összefüggései; a le o tó és a felépítő
a ag sere jelle zői, hel ük a sejte elül.
A ké iai ko
u iká ió lehetősége.

A
sza ál ozott
sejt űködés
éhá
fu k iójá ak
értel ezése
a
soksejtű
szer ezete elül. A sejtek közötti a ag- és
i for á ióforgalo jele tőségé ek elátása,
példáko keresztül.

Kap solódási po tok:
Fizika: diffúzió, oz ózis; hő, hő érséklet; elektro ág eses hullá ok, hullá hossz; e ergia
fogalma, értékeg sége, for ái és átalakíthatósága, pote iál, feszültség.
Ké ia: fo tosa fé es és e fé es ele ek; szer es eg ületek sajátosságai, soportjai;
ké hatás, pH; io ; oldódás, oldatok ko e trá iója, ké iai kötés, katalízis, katalizátor.
Matematika: a e iségi jelle zők kifejezése szá okkal; a szá ok értel ezése a alóság
e iségei el, ag ságre dek; hossz-, terület-, felszí -, térfogatszá ítás; halmazok
hasz álata, osztál ok a sorolás, re dezés.
I for atika: az i for á ió fogal a, eg sége
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

E zi , ki sapódás koagulá ió , a ag sere le o tó és felépítő),
autotróf, heterotróf, sejtlégzés, erjedés, fotoszi tézis, sejtalkotó.
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Te atikai egység

A TÁPLÁLKO)ÁS

óra

A tápa ag fogal a, típusai, a szer ezet e etöltött szerepük.
A táp sator a fő szakaszai, űködése. A táplálkozás alap ető i őségi
Előzetes tudás
és e iségi sze po tjai. Nor ál testsúl , testsúl pro lé ák okai és
kö etkez é ei.
A táplálkozás e ergia iszo ai al kapcsolatos e iségi sze lélet
erősítése. Az egészséges táplálkozást szolgáló szokások, értékre dek,
g akorlati készségek erősítése, a ko kázati té ezők sökke tése irá ti
A te atikai egység
igé felkeltése, az ö agu k irá ti felelősség érzésé ek erősítése. A
fejlesztési éljai
fo tosa
e észtőszer i és a ag sere etegségekkel kap solatos
is eretekre épülő, egészség egőrzésre irá uló attitűdök, élet iteli
képességek fejlesztése.
Pro lé ák, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
gyakorlati alkal azások, is eretek
Problé ák,
jele ségek,
gyakorlati A táplálkozás szervezet- és sejtszi tű
fol a atai ak összefüggés e hozása. A ílt
alkal azások:
űködésé ek értel ezése az
Miért
a
szükségü k
a
külö féle re dszer
a ag sere példájá .
tápa agokra? Hog a függe ek össze a
A táp sator a-szakaszok felépítésé ek, a
sejtek e
zajló
fol a atok
a
e ük
ég e e ő életta i fol a atok
táplálkozásu kkal?
Mi
törté ik
az
értel ezése. Eg szer tö
fu k iójá ak
elfog asztott ételekkel a táp sator á a ?
értel ezése a áj példájá .
Ho á kerül ek a
élre dszer ől fel ett
Az e észtési és a sejtszi tű le o tási
tápa agok,
i
törté ik
elük
a
fol a atok közötti összefüggés felis erése.
szervezetben?
Hog a
függ össze a
or ál testsúl
egőrzése a hel es táplálkozással? Mil e
okai és kö etkez é ei lehet ek a túlsúl ak,
illet e az alultápláltság ak?
Mel ek a táplálkozással összefüggő g akori
eg etegedések, it tehetü k a
egelőzésük érdeké e ?
Ismeretek:
Tápa agok
e ergiatartal a,
ké iai
összetétele. A táp sator a szakaszai és
űködésük. A fo tosa
e észtő ed ek,
hatásuk. A áj szerepe.
A or ál testsúl . A túlsúl és elhízás
kö etkez é ei.
A
kieg e súl ozott,
áltozatos étre d jele tősége.
Hiá etegségek lehetséges okai, tü etei.
Az élel iszer-higié ia jele tősége. A tartós
stressz hatása az e észtőre dszerre.
A szájhigié é, a re dszeres fogápolás.

A or ál testsúl
egőrzése jele tőségé ek
elátása
Élet ódhoz igazodó étre d ter ezése. Vita a
külö öző táplálkozási szokások, di atok pl.
egetaria iz us elő eiről és eszél eiről.
Az e észtőszer i fertőzések tü etei ek,
ala i t a
egelőzés, a g óg ulás és a
fertőzés terjedésé el kap solatos tee dők
összeg űjtése.
Liszt- és tej ukor-érzéke
eteg diétás étre djé ek összeállítása. A diétahi a eszél ei ek e utatása.
Az epe hatásá ak odellezése.
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Kap solódási po tok:
Matematika: Halmazok hasz álata; tulajdo ságok kie elése, a alizálása. Szi
etria; for a,
ará ok összehaso lítása, osztál ok a sorolása, re dezése külö féle tulajdo ságok szeri t.
Vizuális kultúra: for ák ará iszo ai; izuális reklá ok.
Földrajz: ko ti e sek földrajza, épek, ép soportok.
Fizika: sűrűség, szilárdság, rugal asság; erő, munka, e ergia; eg szerű gépek.
Ké ia: a íz; kal iu és eg ületei; fehérjék; kolloid állapot.
Aminosavak. fehérjék szerkezete; katalizátor. Reak ióhő; lipidek, szteroidok, koleszteri ;
glükóz, ke é ítő, ellulóz; as és eg ületei, ko ple eg ületek; ké hatás, pH; oldószer,
oldat; io eg ületek; kolloid re dszerek, koagulá ió; oldatok ko e trá iója; oz ózis
Mozgóképkultúra és édiais eret: e erá rázolás a képző ű észet e , fil e és
irodalomban; a divat.
Testne elés és sport: ozgáskultúra, pre e ió, élet ezetés, egészségfejlesztés;
a hel es testtartás; geri édele ; a fittség jelle zői.
Mag ar

el és irodalo : test eszéd, ar játék.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Tápa ag, étel, élel iszer
i őség , étre d, tápa yagenergiatartalom, e iségi és i őségi éhezés, alapa ag sere,
túlsúl , táp sator a, e észtő ed , e észtés, felszí ódás, higié é
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Tematikai egység

A LÉG)ÉS

óra

A légutak és a tüdő felépítése, űködése és fu k iói. A sejtlégzés.
A légzőre dszert
eszél eztető kör ezeti ártal ak és káros
Előzetes tudás
sze edél ek.
A felépítés és a űködés közötti kap solat értel ezése a lég sere és az
ö tisztulási képesség ag arázatá a , ala i t a tüdő léghól agjai ak
felépítése és a külső gáz serefol a at közötti összefüggés
A te atikai egység felis erésé e .
fejlesztési éljai Az egészséges kör ezettel, élet itellel kap solatos g akorlati készségek,
a fo tosa légzőszer i etegségekkel összefüggő is ereteke alapuló,
egészség egőrzésre irá uló attitűdök for álása.
Pro lé ák, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
gyakorlati alkal azások, is eretek

Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azások:
Mi a légzés életta i szerepe, hog a függ össze a
légzés a sejtjei k e zajló fol a atokkal? Hogyan
eg égbe a ki- és elégzés fol a ata? Hog a
sza ál ozza a szer ezet a légzés teljesít é ét?
Mi az összefüggés a légzés és a ha gképzés
között?
Mel ek a legg akori légsze ező a agok és
légzőszer i
eg etegedések,
it tehetü k a
egelőzés érdeké e ?
Ismeretek:
Az o igé fel étel és a szé -dio id leadás
összefüggése a sejtlégzéssel.
A felső- és alsó légutak felépítése. A gége
felépítése, fu k iói, a ha gadás és ha gképzés
iológiai té ezői. A ki- és elégzés fol a ata. A
he oglo i szerepe, jele tősége.
Mérgező eg ületek, allergé ek, szálló por, füst
dohá zás
ko kázatai.
Néhá
g akori
légzőszer i eg etegedés jellegzetes kórképe, a
egelőzés és a g óg ítás lehetőségei.

A légzés szer ezet- és sejtszi tű fol a atai ak
összefüggés e hozása.
A légutak és a tüdő felépítésé ek, a e ük
ég e e ő életta i fol a atok ele zése
á rázolás, á raele zés .
A lég sere
io e ha ikai értel ezése eg
készített odell alapjá .
Légzésfu k iós izsgálat értel ezése
A gáz sere, a légzési gázok szállításá ak, a szer ek
o igé ellátásá ak
a
fizikaiké iai
összefüggéseket fig ele e e ő ag arázata. A
gége űködést
e utató fil ,
ag
á ra
ele zése, a űködés összekap solása a fizikai
ismeretekkel.
Kísérlet sorá izsgált, ag i ter etről g űjtött
légsze ezési adatok értel ezése.
A dohá zás ko kázatai ak ele zése.

Kap solódási po tok:
Fizika: diffúzió; tö eg, súl ; e ergia, u ka; gázok o ása, ára lások; sűrűség;
diffúzió, oz ózis; elektro os ára .
Test e elés és sport: élet ezetés, egészségfejlesztés.
Földrajz: a Föld légköre; alapgázok és sze
ezők.
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

o ás;

Lég sere, légutak, léghól ag, légzési per térfogat, he oglo i , gége,
hangszalag, allergia, asztma.
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Tematikai egység

NEDVKERINGÉS ÉS KIVÁLAS)TÁS

óra

A ér összetétele, sejtes alkotói, iológiai szerepe. A keri gési
re dszer felépítése. Vérára lás, a érkörök. A szí üregei,
szí ille t űk, szí rit us, pulzus.
Re dszersze lélet fejlesztése a első kör ezet és a ed keri gés
iológiai fol a atá a , a külö öző a agforgal i fol a atok
eg ással aló kap solatá a .
A te atikai egység
A szí - és érre dszeri etegségek ko kázatai ak felis erése, a
fejlesztési éljai
egelőzést lehető é té ő élet ód-ele ek irá ti igé
felkeltése,
erősítése, pozití
attitűdök kialakítása. Elsősegél újtás és
újraélesztés e alapszi tű g akorlottság elérése.
Pro lé ák, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
gyakorlati alkal azások, ismeretek
Előzetes tudás

Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azások:

Miért és hog a keri ge ek testfol adékai k?
Mil e fol adékterek fordul ak elő a szer ezetü k e ?
Mi a kap solatuk? Mi ől áll, hog a keletkezik, hog a
al ad eg a ér?
Hogyan biztosítja a szí a érkeri gés irá át és áltozó
teljesít é ét? Mi az erek feladata? Hol és hog a
tapi tható a pulzus, érhető a ér o ás?
Miért áltozó a izelet e isége és összetétele?
Hog a
függ ez össze a
első kör ezetü k
iszo lagos álla dóságá al?
Mel ek a szí és érre dszeri eg etegedések ko kázati
té ezői, g akori
típusai? Mit tehetü k a
egelőzésük érdeké e ?
Mil e
elsősegél újtás alkal aza dó
érzések,
szí űködési za arok
ag
keri gésleállás

eseté ?
Ismeretek:

A ér oldott és sejtes ele ei. A ér és a szö etközti
ed , ill. a irok keletkezése, összetétele, fu k iói.
A éral adás életta i jele tősége, a fol a at té ezői.
A
érrög
képződés ko kázati
té ezői
és
kö etkez é ei.
A szí fölépítése és
űködése, a szí rit us és
per térfogat összefüggése. Értípusok, felépítésük,
fu k iójuk.
A ér o ás fogal a, érése, or ál értékei.
A ho eosztázis értel ezése a fol adékterek
összetételé ek példájá . A ese szer i felépítése,
A íz isszaszí ás értéké ek sza ál ozása.
A leggyakoribb szí - és érre dszeri etegségek tü etei,
kialakulásá ak okai. Ko kázatot jele tő életta i
jelle zők.
Vérzéstípusok és ellátásuk. A fertőtle ítés fo tossága.
A szí i farktus előjelei, tee dők a felis erés eseté .
Újraélesztés.

A ed keri gés rendszerszemléletű értel ezése, a
testfol adékok egkülö öztetése és összefüggésük
felis erése.
A ér étel, a la oratóriu i izsgálat jele tőségé ek
elátása, a fo tosa adatok értel ezése.
Álla dóság és áltozás sze po tjai ak alkal azása a
fol a at értel ezésé e . A éral adás fol a atá ak
egértése, jele tőségé ek felis erése, a tro ózisos
etegségekkel aló összefüggés e hozása.
Az érre dszer és a szí felépítése, ala i t a e ük
ég e e ő életta i fol a atok összekap solásá
alapuló fol a atele zés á rázolás, á raele zés .
Körfol a at értel ezése a szí iklus példájá .
Vér o ás érés osztál társako ; statisztikai átlag
szá olása és á rázolása.
A ese felépítése és a e e ég e e ő életta i
fol a atok
összefüggés e
hozásá
alapuló
fol a atele zés á rázolás, á raele zés .
A szí - és érre dszeri etegségekkel összefüggő
is eretek alapjá
kö etkeztetések le o ása az
egészség egőrzésre irá uló élet itelt illetőe .
Elsősegél - újtási tee dők g akorlása a izsgált
sérülések
és
rosszullétek
eseté e
pl. újraélesztés .

14

PDF Compressor Pro
BIOLÓGIA
Kap solódási po tok:
Fizika: diffúzió; tö eg, súl ; e ergia, u ka; gázok o ása, ára lások; sűrűség; o ás;
diffúzió, oz ózis; elektro os ára .
Ké ia: lipidek, szteroidok; peptidek; glükóz, glikogé ; jód, ko ple eg ületek; kal iu és
vegyületei; a olekulák szerkezete, io ok.
He oglo i , te gerek és édes izek sóko e trá iója.
Test e elés és sport: pre e ió, egészség édele , teljesít é fokozó szerek eszél ei;
motoros képességek, rela á ió.
Test e elés és sport: élet ezetés, egészségfejlesztés.
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Fol adéktér, ér, irok, éral adás, tro ózis, artéria, é a,
kapilláris, érkör, ka ra, pit ar, szí ille t ű, szí iklus, per térfogat,
ér o ás, ho eosztázis, újraélesztés.
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Te atikai egység

MO)GÁS ÉS TESTALKAT. A BŐR

óra

A csont szö eti szerkezete, so tok kap solódási ódjai. Az e eri
so t áz fő ele ei. A
ozgás és az egészség közötti alap ető
összefüggések. A ozgásszegé
élet ód egészségkárosító hatása.
Előzetes tudás
A há szö et alap ető jelle zői, csoportjai. A őr felépítése, fő
fu k iói. G akori
őrsérülések és ellátásuk. Higié iai alapis eretek, a
őrápolás sze po tjai és ódjai.
A felépítés és a űködés kap solatá ak külö öző egjele ése az
e eri ozgás szer re dszeré e .
A re dszeres test ozgás életta i hatásá ak is ereté alapuló tudatos
élet ódra aló törek és alakítása.
A te atikai egység
A testképe alapuló ö elfogadás erősítése.
fejlesztési éljai
A őr felépítése és űködése közötti összefüggések alkal azása
ag arázatok a . A sze él i higié é iztosításá al, a őr ápolásá al és
egészség egőrzésé el kap solatos élet iteli és g akorlati készségek
fejlesztése.
Pro lé ák, jele ségek, gyakorlati
Fejlesztési követel é yek
alkal azások, is eretek
Problé ák,
jele ségek,
gyakorlati
alkal azások:
Hog a kap solód ak eg séges re dszerré a
so tjai k? Mil e a so t összetétele,
szö eti és szerkezeti felépítése? Milyen
e ha ikai el ek alapjá
írható le az
izo
ozgás?
Mil e
ozgásszer i sérülések fordulhat ak
elő? Hog a előzhetők
eg és
il e
elsősegél alkal azható? Mil e élet óddal
őrizhető
eg a ozgásképesség? Hog a
előzhetők
eg
a
ozgásszer i
eg etegedések? Mil e kép él e ü k a
testü kről? Hog a áltozott a szépségideál a
últ a , és i határozza eg a jele e ?
Hog a
ódosítható a test
egjele ése,
for ája?
Mil e feladatokat lát el a őrü k? Hog a
épül föl? Mit jelez a őr testü k állapotá ól?
Mi alakítja ki a őr alapszí ét? Mil e őrszí
áltozatok jelle zőek az e eri fajra?
Hog a ápolhatjuk a őrü ket? Mel ek a őr
g akori
eg etegedései,
el ek ezek
ko kázati té ezői, it tehetü k a egelőzés
érdeké e ?
Ismeretek:
A kéz és a kopo a jellegzetességei. A ozgás

A so tok
e ha ikai szerkezete, ké iai
összetétele és iológiai fu k iója közötti
összefüggésekkel
kap solatos
kísérletek
el égzése.
Példák a külö öző so tkap solatokra.
A so tok eg ással és az iz okkal aló
kap solódási
ódjai ak
összefüggés e
hozása a ozgásképességgel.
Az izo zat hierar hikus felépítésé ek
elátása, a re dszerszerűség felis erése.
A
e ha ikai el ek,
io e ha ikai és
ioké iai sze lélet alkal azása.
Elsősegél újtás
külö öző
típusú
ozgásszer i sérülések eseté .
A ozgásszegé
élet ód egészségkárosító
hatásai ak felis erésé alapuló, rendszeres,
élet ódszerű test ozgás. Az ö izsgálatok és
re dszeres szűrő izsgálatok fo tosságá ak
elátása.
Az edzettség, fittség állapotá ak iológiai
leírása, izsgálata eg szerű érésekkel, ezek
értékelése.
Cso tok fizikai szerkezeté ek és ké iai
összetételé ek izsgálata.
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szerepe az e eri ko
u iká ió an. A csont Ér elés
a
táplálékkiegészítők,
szilárdsága és rugal assága, a ké iai teljesít é ö elők
hasz álatá al
összetétel és a szö eti-, szer i felépítés fő
kap solat a elő ök, hátrá ok, eszél ek .
jelle zői. A égtagok és függesztő ele eik, a Ér ek g űjtése a testképre ható di atok
geri oszlop és a
ordák, a kopo a eszél eiről.
fontosabb csontjai. A hajlító és feszítő iz ok
A őr fu k iói ak és felépítésé ek kap solata
űködése
éhá
példá , az iz ok
a
szer ezetszi tű
űködésekkel
–
so tokhoz tapadásá ak
ódja. Sérülések
hősza ál ozás ele zése.
típusai rá dulás, fi a , húzódás, szakadás,
Az e eri faj őrszí skálájá ak a iológiai
törés .
Alap ető
elsősegél - újtási
sokféleség részeké t aló értel ezése.
ismeretek. A be elegítés, erősítés,
újtás
Képek
g űjtése
a
külö öző
iológia alapjai, fo tossága. Az edzés és a
őr etegségekről, tü etek felis erése. Ér ek
fizikai
teljesít é
összefüggése.
A
g űjtése a szűrő izsgálatok, illet e az
sportágakkal járó terhelés hatása a ozgás
ö izsgálat fo tosságáról.
szer re dszerére. Testkép és lelki eg e súl
Koz etiku ok összetételé ek izsgálata és
összefüggése. A plasztikai se észet hatásai,
kap solat a hozása a őr felépítésé el és
ellékhatásai és eszél eik. A őr fu k iói,
űködésé el
rétegei, szö eti felépítésük. Az erek, a
zsírszö et és a
irig ek szerepe a
hősza ál ozás a .
Bőrflóra,
patta ás,
itesszer, há lás. Bőrpig e t, ela i .
A apozás hatása, eszél ei. A őr higié éje.
A apsugárzás UV károsító hatása, a őrrák
felis erhetősége, eszél essége.
Kap solódási po tok:
Test e elés és sport: ozgásfor ák
Fizika: sűrűség, szilárdság, rugal asság; erő, munka, e ergia; eg szerű gépek.
Ké ia: a íz; kal iu és eg ületei; fehérjék; kolloid állapot.
Mozgóképkultúra és édiais eret: e erá rázolás a képző ű észet e , fil e és
irodalomban; a divat.
Test e elés és sport: ozgáskultúra, pre e ió, élet ezetés, egészségfejlesztés;
a hel es testtartás; geri édele ; a fittség jelle zői.
Mag ar el és irodalo : test eszéd, ar játék.
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Ízület, függesztő ö , so tsűrűség, ázizo , í , szalag, e elegítés,
újtás.
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Tematikai egység
Előzetes tudás

AZ IMMUNRENDSZER

óra

A ér összetétele, az eg es alkotók szerepe. Belső kör ezet fogal a. Baktériu , írus
fogal a, egkülö öztetése. Fertőzés, jár á
fogal a. A ti iotiku ok hatása,
jele tősége. Hor o fogal a, a hor o ális sza ál ozás el i alapjai a ér ukorszi t
sza ál ozása .
Re dszersze lélet alkal azása az i
u re dszer és a szervezet egészé ek
u re dszer ko ple itásá ak elátására. Az oksági
u re dszer űködését feltáró kísérletek értel ezése
sorá . Az is ereteke alapuló dö téshozatali és selek ési képesség fejlesztése.

A tematikai egység iszo ára, ala i t az i
go dolkodás fejlesztése az i
fejlesztési éljai
Pro lé ák, jele ségek,
gyakorlati alkal azások, is eretek

Fejlesztési követel é yek

Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azások:
Miért a
szükségü k
iológiai „ö édele re”?
Mit jele t az ö azo osság, és i eszél ezteti e ek
egőrzését? Hog a
g őzi le szer ezetü k a
fertőzéseket? Miért kö etkezhet e az átültetett
szer ek kilökődése? Mi a ag arázata a édőoltások
hatéko ságá ak? Mil e
etegségeket sikerült
leküzde i, ag
isszaszoríta i eze a ódo ? Mi
g e gíti, és i erősíti i
u re dszerü ket?
Mil e
kö etkez é e lehet a
egg e gült
i
u édele ek?

Ismeretek:
Kórokozó, fertőző és eg etegítő képesség, hel i és
ilágjár á . A kórokozók által okozott lehetséges
hatások. A eleszületett és a szerzett i
u itás. A
iroksejtek típusai és fu k iói. Vér soportok,
érátö lesztés, Rh összeférhetetle ség. A kórokozók
hatása és a édekezés lehetősége Se
el eis,
Pasteur . Passzí és aktí i
u izálás. G akori
édőoltások, az i
u izálás közegészségüg i szerepe.
Az i
u re dszer és a lelki állapot közötti
összefüggés. A tartós, e ko trollált stressz hatása az
i
u re dszerre. Az i
u re dszer rosszi dulatú
eg etegedése. Az allergia és az aszt a i
u ológiai
háttere.

Az immunrendszer űködését feltáró kísérletek és az
arra adott ag arázatok értel ezése.
Alap ető közegészségüg i és jár á ta i is eretek
alapjá
alós hel zetek ele zése,
selek ési
lehetőségek érlegelése.
Az i for á ió értel ezése a saját-idegen felis erési
e ha iz usok a . A eleszületett, ter észetes
édekezőképesség, ala i t a szerzett, spe ifikus
i
u itás egkülö öztetése.
A édőoltások i dokoltságá ak értel ezése.
A testi és lelki egészség közötti összefüggés elátása,
iológiai ag arázata. A tartós stressz kezelésé el
összefüggő, egészség egőrzést szolgáló élet iteli és
g akorlati lehetőségek egis erése, össze etése a
saját élet óddal.
Vér soport izsgálatok ered é é ek egfig elése,
értel ezése.

Kap solódási po tok:
Ké ia: fehérjék harmadlagos szerkezete; ukrok, polisza haridok, lipidek; zsírok, ké hatás;
osó- és tisztítószerek.
Fizika: hő, hőára lás, párolgás; elektro ág eses sugárzások spektru a, UV sugárzás, dózis.
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: középkori jár á ok.
Test e elés és sport:

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

ozgáskultúra; pre e ió, élet ezetés, egészségfejlesztés; higié iai is eretek

Fertőzés, jár á , eleszületett i
u itás, szerzett spe ifikus
i
u itás, a tigé , a tigé felis erés, a titest i
u globulin),
iroksejt li fo ita , Rh és ABO ér soportre dszer, édőoltás,
i
u izálás, i
u ológiai e ória.
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Tematikai egység

A HORMONÁLIS S)ABÁLYO)ÁS

óra

Vezérlés és sza ál ozás fogalma. A mirigy fogalma, típusai. A
érkeri gés, érhálózat, ér összetétele. A hor o fogal a, a hor o ális
Előzetes tudás
sza ál ozás el i alapjai ér ukorszi t sza ál ozása . A stressz iológiai
értel ezése.
Az a sztrakt go dolkodás fejlesztése az életfol a atok sza ál ozásáról
A te atikai egység és ezérléséről alkotott odell általá osításá al, az idegi és hor o ális
fejlesztési éljai sza ál ozás közötti haso lóságok és külö ségek, ala i t az eg séges
euroe dokri re dszer e kap solódás felis erése sorá .
Pro lé ák, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
gyakorlati alkal azások, is eretek
Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azások:
Mil e sajátosságai a ak a ké iai jelát itel ek a
sza ál ozás a ?
Mel ek
a
szer ezet
első
eg e súl ára ható legfo tosa
hor o ok, hol
ter előd ek, és i a hatásuk? Mel re delle ességek,
etegségek ezethetők issza ala el hor o ális
zavarra?
A teljesít é fokozó szerek eszél ei.

Ismeretek:
A ké iai jelát itel jelle zői. Belső el álasztású irig .
Hor o és re eptor összefüggése, spe ifikus hatás. A
fol a at a aló ea atkozás lehetősége.
A hipofízis- és a hipotala uszre dszer felépítése és
űködése. A hor o ális sza ál ozás hierar hikus
felépítése. Az idegre dszeri elle őrzés ér é esülése.
A hor o hatás idő eli jelle zői. Példák a közpo ti
idegre dszer e
ter elődő hor o ok hatásaira
szoro gás, eufória . A ér ukorszi t sza ál ozásá ak
e ha iz usa i zuli . A tiro i és az adre ali
hatása. A
ukor etegség ko kázati té ezői,
felis erése, lehetséges kö etkez é ei és kezelése.
Nö ekedési re delle ességek. Pajzs irig etegségek.
Hor o ok, hor o hatású szerek a kör ezetü k e ,
lehetséges eszél ek.

A hor o hatás
hormon-re eptor
felis erése.

spe ifikusságá ak
egértése, a
kap solódás
jele tőségé ek

A sza ál ozás és ezérlés fogal á ak el él ítése a
hor o ális űködés példájá .
Az
idegi
és
hor o ális
sza ál ozás
összeha goltságá ak
egértése a hipotala uszhipofízisre dszer felépítése és űködése alapjá .
Hor o za arokkal összefüggő kórképek izsgálata, a
ko kázatok és egelőzési lehetőségek felis erése,
kö etkeztetések le o ása.
Ér elés a teljesít é fokozó és izo tö eg- ö elő
szerek hasz álata elle .

Kap solódási po tok:
Fizika: elektro osság, töltéshordozó; pote iál, feszültség; látható fé , do orú le se
képalkotása, törés utató; rezgések és hullá ok, hullá típusok, hullá jele ségek,
hullá hossz és frek e ia.
Ké ia: szer es ké ia, alkálifé ek és alkáli-földfé ek.
Informatika: a sza ál ozás alapjai
Test e elés és sport: a teljesít é fokozó szerek eszél ei
Te h ika, élet itel és g akorlat: aleseti eszél ek, ko kázatok.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Hormon, receptor, első el álasztású irig , szteroid, hipotala usz,
agyalapi mirigy-, pajzsmirigy-, has ál irig -, ellék ese-hormon.
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Te atikai egység
Előzetes tudás

óra

AZ IDEGRENDSZER

Az idegsejt és az idegszö et felépítése és űködése. Ele i idegi fol a atok. Az idegi
sza ál ozás alapel e. Kör éki és közpo ti idegre dszer egkülö öztetése. A refle
fogal a. A sze és a fül felépítése. Az ideg űködéseket efol ásoló, tudat ódosító
szerek eszél ei.
Re dszersze lélet alkal azása a sza ál ozott állapot

iológiai értel ezésé e .

A tematikai egység Re dszer és kör ezet kap solatá alapuló sze lélet ódok alkal azása az érzékelés
fejlesztési éljai és a sza ál ozottság ag arázatá a . A tudat ódosító, függőséget okozó szerekkel
sze

e i elutasító

agatartás erősítése.

Pro lé ák, jele ségek,
gyakorlati alkal azások, ismeretek

Fejlesztési követel é yek

Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azások:

Mi e külö özik az idegsejt felépítése és űködése
a tö i sejtétől? Hog a képes a szer ezet eállíta i
első állapotá ak életfo tosságú jelle zőit? Hogyan
állítják elő és to á ítják az idegsejtek a jeleket? Mi az
oka az idegre dszer első akti itásá ak? Mi a
geri elő szerepe az idegi sza ál ozás a ? Melyek az
em eri érzékelés területei? Mit tehetü k, érzékelési
képességei k egőrzése érdeké e ?
Mil e sza ál ozó re dszerek őrköd ek létfe tartó
élet űködései k felett? Hog a
alkal azkodik
szer ezetü k a testi és lelki terheléshez? Mel ek az
idegre dszert éri tő fo tosa
re delle ességek,
eg etegedések? Mit tehetü k
egelőzésük
érdeké e ?

A sza ál ozás és ezérlés fogal ai ak alkal azása az
idegre dszer űködésé ek ag arázatakor.
Álla dóság és
áltozás sze po tjai
alapuló
fol a atele zés és ag arázat.
A jel fizikai, ké iai és iológiai értel ezése.
A kör ezet e előforduló, az élőlé ek szá ára
adek át hatások, e ergiafor ák azo osítása, az inger
fogal á ak értel ezése.

Refle típusok egkülö öztetése, a refle kör felépítése
és űködése közötti kap solat értel ezése. El égzett
refle izsgálat értel ezése.
Ismeretek:
A kör ezet e előforduló, az élőlé ek szá ára
A sza ál ozókör fogal a, ele ei. A
egatí adek át hatások, e ergiafor ák azo osítása, az inger
issza satolás űködési el e, iológiai szerepe. Eg fogal á ak értel ezése.
példa is erete. Az idegsejt felépítése. A
ugal i Az érzékszer ek felépítése és
űködése közötti
pote iál té ezői, értéke. Ak iós pote iál összefüggés ele zése.
kialakulása, terjedése. Az idegsejtek közötti El égzett érzékelés-életta i kísérletek értel ezése.
köl sö hatások for ái és jele tőségük. A szi apszisok
űködésére ható a agok. Az idegsejtek akti itásá ak
Szo atikus
és
egetatí
sza ál ozás
első rit usa iológiai órák . A geri elő felépítése,
egkülö
öztetése,
a
egetatí
sza ál ozás
fu k iói. Szo atikus és egetatí geri elői refle ek.
Az i ger fogal a, típusai. A re eptor fu k iói. A látás éhá területé ek, ódjá ak és fu k iójá ak
fol a ata, alkal azkodás a áltozó tá olsághoz és értel ezése.
A
sza ál ozás
ele zése
fé erőhöz. A fül felépítése, a hallás és eg e súl ozás példáko .
fol a ata. Sze hi ák és látásja ító eszközök,
ódszerek. A halláskárosodás ko kázatai. Vegetatí
űködés kap solat a hozása, a
sza ál ozás fogal a, fu k iója, sza ál ozási területei. Felépítés és
re
dszerszerűség
felis erése és ag arázata.
Eg egetatí
űködés sza ál ozásá ak példája pl.
légzés .Az ag részei. Ag idegek. É erség és al ás
ritmusa, az ingerek áltozatosságá ak szerepe.
A g akori
idegre dszeri eg etegedések
Idegrendszeri sérülések okai, g akori esetei és
azo osítása jellegzetes tü eteik alapjá .
kö etkez é ei ideg-, gerinc-, ag sérülés . Fejlődési
re delle ességek, fog atékosság. Ag i keri gési
zavarok. Parkinson-kór, Alzhei er-kór, prio etegség.
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Kapcsolódási po tok:
Fizika: elektro osság, töltéshordozó; pote iál, feszültség; látható fé , do orú le se
képalkotása, törés utató; rezgések és hullá ok, hullá típusok, hullá jele ségek,
hullá hossz és frek e ia.
I for atika: a sza ál ozás alapjai, jelát itel.
Vizuális kultúra: tér eli szerkezetek etszetei.
Ké ia: elektroké iai alapis eretek, Da iell-ele , elektródpote iál.
Fizika: az ára ezetés feltételei, optika, le sék fé törés, képalkotás, hullá ta , ha gta .
Mag ar el és iroda-lom: hangtan, Kari th Frig es: Utazás a kopo á körül.
Te h ika, élet itel és g akorlat: aleseti eszél ek, ko kázatok.
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

TOVÁBBHALADÁS
FELTÉTELEI

A fejlesztés
várt ered ényei
a iklus végé

Vezérlés, sza ál ozás, egatí issza satolás, idegsejt euro , ak iós
pote iál, i gerküszö , szi apszis, refle kör, szo atikus és egetatí
idegre dszer, érzékelés, érzékszer ,
ag ag , kisag , ag törzs,
ag kéreg, dú , ag, ideg, pál a, szürkeállo á , fehérállo á .

A ta uló:
 Is erje és a pro lé a egoldás sorá
egfelelőe kezelje a iológiai szerveződési szi teket.
 Tudjo
agyarázatot ad i és következtetéseket levo i a övéyi és állati szervezet felépítése és űködése közötti összefüggésekre.
 Is erje fel az autotrófia ioké iai lé yegét és ökológiai jele tőségét.
 Is erje a ter észetes élőhelyek típusait és lé yeges jelle zőit,
tudja az élőlé y soportok kör yezeti igé yével kap solat a hozni.
 Lássa az állati viselkedés ódok élját, for áit és eredetét.
 Legye tisztá a az állati közösségek e
eghatározó társas kapsolatok for áival és fu k ióival.
 Tudja alkalmazni az etikai elveket az ökológiai pro lé ák értelezése és egoldása sorá .
 Vállaljo szerepet és selekedje a helyi ter észeti értékek védel é e .
 Legye képes a iológiai vizsgálatok ak egfelelő eszközöket és
ódszereket a gyakorlat a alkalmazni.
 Tudja hogya kell hasz ál i az i ter et és a kö yvtár yújtotta
lehetőségeket az ö álló ta ulás sorá .
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11. ÉVFOLYAM

A

. évfolya

fő té ái a

olekuláris ge etika, az evolú ió, az ökológia és az e

kedés. E té akörök feldolgozásá ak középpo tjá a az e
űködésé ek, az e
ele zése külö

eri visel-

eri szer ezet felépítésé ek és

er testi és lelki egészsége közti kap solat ak a

egértése áll. E

ek

öző szer eződési szinteken – sejt, szö et, szer , szervrendszer, szervezet –,

de azo os éllal törté ik. Az eg ed feletti szi tek az e

er eseté e át ezet ek a társadal i

jele ségek ilágá a. A iológia e tére eg részt a határterületeket éri t e a kap solatok fölis eréséhez ezet,
tartósa
él e

ásrészt an ak elfogadását ered é ezi, hog az e

sak a ter észeti kör ezet e illeszked e
eg kész algorit us

eri társadalo

aradhat fenn. A fenntarthatóság mint

egta ulását igé li – ilyen jelenleg nincs –, ha e

a iológiai

is eretek kreatí , átgo dolt alkal azását a társadal i élet területé is. Az ismereteknek
ahhoz a fölis eréshez is el kell ezet iük, hog az e

er testi és lelki egészségét köz etle-

ül, eg é i szi te is efol ásolja. A ta ulás sorá az el életi háttér is erete párosul a terészettudo á os go dolkodás

ódszerei el és a

izsgálódáshoz szükséges g akorlati

készségekkel. A té akörök iztosítják a tudás re dszerszerű építését, kap solód ak a
den api élet pro lé áihoz. Megjele

ek a iológiai szer eződés eg

in-

ás a épülő szi tjei, a

külö féle élő re dszerek és a közöttük lé ő összefüggések. Megis erésük sorá a ta ulók
kö etik az a ag, az e ergia és az i for á ió átadásá ak útjait,
és áltozás jele ségeit. Az e
e

er

egis erésekor a ta ulók e

egfig elhetik az álla dóság
sak a testi felépítést, ha-

a lelki alkatot, az ö is erettel, a tartós és kieg e súl ozott társas kap solatokkal össze-

függő iológiai kérdéseket is izsgálják. Az élettele és az élő ter észet kap solatá a, az
életközösségek ioszféra szi tjéig kö ethető felépülésé e és
for álja az eg é i élet itelt, és kialakítja a fe
e

űködésé e aló epilla tás

tarthatóságot szolgáló közösségi selek és-

aló aktí rész étel képességét.
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NEM)EDÉKRŐL NEM)EDÉKRE - AZ ÖRÖKLŐDÉS TÖRVÉNYEI

óra

A faj, a kör ezet kör ezeti té ező fogalma.
Az i aros szaporodás ge etikai lé ege. Vér soport-a tigé ek.
Az i for á ió-kifejeződés folyamatainak egértése az élő ilág a . A tudo á os
go dolkodás i de api élet e
aló hasz osságá ak elátása, a ódszerek
tudatos alkal azása. A pro lé ák tudatos azo osítása, felte ések eg izsgálása.
A életle szerepé ek és a alószí űség fogal á ak alkal azása.

Pro lé ák, jele ségek, gyakorlati
alkal azások, ismeretek

Fejlesztési követel é yek

Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azások:

Öröklőd ek-e a szerzett tulajdo ságok?
Mi
ag arázza
az
öröklött
tulajdo ságok
egjele ését ag eltű ését? Mil e
érték e
efol ásolhatja a kör ezet ag a e elés az öröklött
jellegek eg il á ulását? Mi az oka és jele tősége
iológiai sokféleségü k ek?

Ismeretek:

Me del
ódszerei ek, ered é ei ek és ezek
ér é ességi köré ek értel ezése.
Öröklött jelleg egjele ésé ek szá szerű egadása
az öröklés e et is ereté e .
Kö etkeztetés allélköl sö hatásra
az
eloszlás
is ereté e .

Me del sze lélet ódja a gé
i t szerkezet élküli
eg ség , ódszere, ered é ei. Allélköl sö hatások Családfa ele zése. Iker izsgálatok értel ezése.
do i a ia .
Példák
e eri
tulajdo ságok Ko kázati té ező és elő ig ázatosság értel ezése
öröklődésére. A
elte észtés és ko kázata ge etikai példá .
állatte észtés, ter észet édele , roko házasság
eszél e . Példák hajla ok öröklésére. Ko kázati Mi őségi és e iségi jelleg egkülö öztetése.
té ezők és gé ek köl sö hatása. Az eg é és a Me iségi eloszlás grafikus
egjele ítésé ek
társadalo eg üttélése öröklött hiá okkal diéta .
értel ezése.
A ge etikai sokféleség jelle zése allélszá
és
iológiai szerepe
e esítés, az alkal azkodás
lehetősége . A kör ezet hatása e iségi jellegek
öröklésére, sok gé – eg tulajdo ság kap solat.

Kap solódási po tok:
Földrajz: koz ológia, földtörté eti korok, állat- és ö é földrajzi is eretek.
Fizika: Koz ológia. az U i erzu kialakulása, sillagfejlődés.
Ké ia: izotópok, radioakti itás.
Etika: ge etiká al, gé a ipulá ió al összefüggő kérdések
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: Ősközösség. A szelek ió szerepe a ö é - és
állat e esítés e . Ásatások, restaurálás, kor eghatározás. Népek és el ek roko ságá ak kérdése. Jár á ok
törté ele for áló szerepe.
Mű észetek, izuális kultúra: példák a stílusok, di atok, szokások, rítusok,
el ek st . átalakulásaira.
Barlangrajzok.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Gé , allél, do i á s, re esszí , ho o- és heterozigóta, hajla ,
elte észtés, ge etikai sokféleség di erzitás .
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MEGFEJTHETŐ Ü)ENETEK - MOLEKULÁRIS GENETIKA
A fehérjék szerkezete. Katalízis. Az öröklődés tör é ei Me del .
A sejt fölépítése.

A tudo á os go dolkodás i de api élet e aló hasz osságá ak elátása, a
ódszerek tudatos alkal azása. Vizsgálati ódszerek, tudo á os ered é ek és
ezek ér é ességi köré ek értel ezése.

A te atikai egység
fejlesztési éljai
Az or oshoz fordulás éljá ak, hel es időzítésé ek egértése.
Az ér eke
felkeltése.

alapuló

itakultúra fejlesztése, a felelős állásfoglalás irá ti igé

Pro lé ák, jele ségek, gyakorlati
alkal azások, is eretek

Fejlesztési követel é yek

Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azások:

Mi ag arázza tulajdo ságok soportjai ak eg üttes
öröklését? Mi ől a ak, hol a ak és hog a
űköd ek a gé ek? Mi rögzíti e ük az i for á iót?
Mi a szerepe a sze ualitás ak a faj sze po tjá ól?
Mi ha golja össze sejtjei k gé űködését? Miért
jö ek létre daga atos
eg etegedések? Miért
fejlődü k, öregszü k, és iért halu k eg? Hogyan,
iért és il e
érték e avatkozhat bele az ember
a ge o
űködésé e? Mi e segíthet a szá ítógép
hasz álata a gé űködés egértésé e , a sze él re
sza ott g óg ítás a , a últ feltárásá a ?

Ismeretek:

Az osztódások szerepé ek értel ezése a testi és
i arsejtek létrejötté e és a ge etikai sokféleség
fe tartásá a .
A uklei sa ak örökítő szerepé ek izo ítása.
Kodon-szótár hasz álata.
Gé utá ió kö etkez é é ek értel ezése kodo szótár segítségé el.
Sza ál ozott gé űködés értel ezése á ra alapjá .
Daga atra utaló jelek fölis erése.
Se kezelés elsajátítása.

A ge etikai kap soltság és oka kro oszó ák .
A szá tartó és a szá felező osztódás; a sejtciklus.
Az ér ek és elle ér ek össze etése.
A uklei sa ak alapfölépítése. A írusok szaporodása, I for á ióforrások kritikus értékelése.
írus okozta etegségek. Testi és i ari kro oszó ák.
A DNS egkettőződése, i for á ióára lás a fehérjék
szi tézise sorá gé > fehérje > jelleg . A utá iók
típusai,
utagé té ezők sugárzás, eg ületek .
Példa a gé űködés sza ál ozottságára. A
sza ál ozott űködés za ara daga atos etegségek .
Az őssejtek lehetséges felhasz álása. Tartós károsodás
szö etelhalás és rege erá ió. Az öregedés lehetséges
okai. A gé te h ológia lehetőségei, ko kázatai és
éhá
alkal azása
ge etikailag
ódosított
élőlé ek, gé terápia .

Kap solódási po tok:
Ké ia: cukrok, foszforsa , ko de zá ió; a fehérjék fölépítése. A íz adszorp iója, o idá ió sejtlégzés
és reduk ió fotoszi tézis , iaszok, ellulóz, szé hidrátok, olajok, fehérjék, ita i ok
Fizika: elektro ág eses és radioaktí sugárzások típusai.
Mate atika: alószí űség.
Mag ar el és irodalo : fejlődés, öregedés és halál té ái az irodalo a ; példák az e eri élet
értékére; tudo á os-fantasztikus té akörök.
Etika: a tudo á os ered é ek alkal azásá al kap solatos kérdések; kör ezeti etika.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Kap soltság, kro oszó a testi, i ari , itózis,
differe iálódás, őssejt, tra szgé , GMO.

eiózis,

utá ió,
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S)APORODÁS, S)EXUALITÁS

óra

Genetika: mitózis és eiózis, e i kro oszó ák. Életta : hor o ok
hatás e ha iz usa, issza satolások.

ezéreltség, sza ál ozottság általá os
e ha iz usai ak
egértése a szaporodás és az öröklődés kap solatai ak példájá .
A te atikai egység Az eg irá ú és a körfol a atok közti külö ség egértése a e i
űködések példájá .
fejlesztési éljai
A felelős párkap solatok g akorlását és a pál a álasztást segítő
ö is eret fejlesztése.
Pro lé ák, jele ségek, gyakorlati
Fejlesztési követel é yek
alkal azások, is eretek
A

Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azások:

Mi
ag arázza az i aros úto létrejött
utódok sokféleségét, az i arsejtek és az
i arsejteket létrehozó eg edek külö ségeit,
a férfi és ő iológiailag eltérő jelle zőit?
Ismeretek:
I aros és i artala szaporodásfor ák az
élő ilág a . Mitózis és eiózis. Kló ozás.
Kro oszo ális, elődleges és
ásodlagos
nemi jellegek. A férfi és ői i arsejtek,
i arszer ek felépítése, űködése, a e i
űködések sza ál ozása. Foga zásgátlás.
Családter ezés
és
lehetőségei.
A megter éke ülés, a éhe elüli élet fő
jelle zői. A agzati élet édel e. Születés.
A születés utá i élet fő szakaszai ak iológiai
jelle zői.

Az i artala
és az i aros szaporodás
összehaso lító jelle zése.
Az i arsejtek össze etése.
A iklikus űködések egértése.
A saládter ezés lehetőségei kap sá ér ek
és té ek eg eszélése.
Fil ek,
fol a atá rák,
értel ezése.

akettek

Kap solódási po tok:
Földrajz: a ko ti e sek jellegzetes élő ilága.
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: a e i külö ségeket kie elő, ill. az
azokat elfedő szokások, öltözetek.
Mag ar
el és irodalo : szerele és sze ualitás, salád és a születés, az a ortusz
trau ájá ak irodal i feldolgozása;
a g er ekkor és serdülés, i t irodalmi té a.

Etika: kapcsolatok, felelősség állalás, az élet tisztelete.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Ivartalan és i aros szaporodás sze ualitás , kló ozás, tüsző, sárgatest,
tüszőserke tő és tüszőhor o
ösztrogé , sárgatest serke tő és
sárgatest-hor o
progesztero , hí
e i hor o
tesztoszteron),
o ulá ió,
e struá ió,
egter éke ülés,
eág azódás,
agzat,
éhlepé .
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A BIOLÓGIAI EVOLÚCIÓ
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Élőlé ek és élőlé soportok alkal azkodása kör ezetükhöz.
Az alkal azkodások e olú iós értel ezése. A fejlődés jelle zői az
eg é i élet e .
Módszerek, tudo á os ered é ek és ezek ér é ességi köré ek
ele zése. A tudo á törté eti fol a atok értel ezése a odellek,
az elképzelések, az eg ást áltó ag eg ást kiegészítő el életek
egszületéseké t és háttér e szorulásaké t. A életle szerepé ek és
A tematikai
egység fejlesztési a alószí űség fogal á ak alkal azása. E olú iós, kör ezet- és
ter észet édel i sze po tok összekap solása. Ter észeti értékek és
éljai
károk, kör ezeti károk felis erése, a selek ési lehetőségek
fel érése, a kör ezet irá ti felelős
agatartás erősítése. A
fejlődéstörté eti re dszer izsgálatát szolgáló ódszerek értel ezése.
Pro lé ák, jele ségek, gyakorlati
Fejlesztési követel é yek
alkal azások, is eretek
Előzetes tudás

Pro lé ák, jelenségek, g akorlati alkal azások:
Hog a alkal azkod ak az élőlé soportok a
áltozó körül é ekhez? Hog a efol ásolható
ez a folyamat az e er által szá dékosa
e esítés
ag
akaratla ul
jár á ok
kialakulása . Mi ek alapjá kö etkeztethetü k a
jele ől a últra és i jelezhető előre a jö ő ől?
Mikor és hog a efol ásolhatják kis áltozások
pl. eg é i dö tések a jö őt
eghatározó
folyamatokat?
Ismeretek:
Dar i és kortársai ak ér ei a fajok áltozása
ellett. Az e olú ió dar i i leírása. A ge etikai
áltozatosságot ö elő és sökke tő té ezők. A
fosszíliák értel ezése: az eg kori élőlé ek
reko struk iója
korrelá ió , a lelet kora.
Reziszte s kórokozók, g o ok egjele ése és
terjedése.
Fajok,
soportok
kihalásá ak
lehetséges okai. Vitatott kérdések irá ultság,
ö szer eződés, e eri e olú ió .

Az
e olú iós
go dolat
áltozásá ak
értel ezése.
Populá ióge etikai fol a atok értel ezése.
A korrelá ió-el alkal azása.
A
ódszerek korlátai ak, feltételei ek
ele zése.
Ér ek és elle ér ek össze etése, az e olú ió
e ha iz usaira
o atkozó
i for á ióforrások kritikus felhasz álása.
Pala k akhatás értel ezése.

Kap solódási po tok:
Fizika: koz ológia.
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: A szelek ió szerepe a ö é - és
állat e esítés e . Ásatások, restaurálás, kor eghatározás. Népek és el ek roko ságá ak kérdése.
Jár á ok törté ele for áló szerepe.
Mű észetek: példák a stílusok, di atok, szokások, rítusok, el ek st . átalakulásaira.

KULCSFOGALMAK

E olú ió, ki álogatódás (szelek ió , fosszília, korrelá ió, törzsfa.

FOGALMAK
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A) EMBER EGYÉNI ÉS TÁRSAS VISELKEDÉSE

Ta ulástípusok. Az állatok társas iselkedése agresszió, i adékgo dozás .
A pál a álasztást elősegítő ö is eret, az ö elfogadás, a társak irá ti eg üttérzés
fejlesztése. A sze él es felelősség, ala i t a szülők, a salád, a kör ezet
fo tosságá ak felis erése a függőségek egelőzésé e . Az or oshoz fordulás
éljá ak, hel es időzítésé ek tudatosítása.
Az e erfajták és kultúrák
sajátosságai ak és közös értékei ek fölis erése. A fog atékkal élő e erek
egis erése, állapotuk egértése. A go dolkodási fol a atokat eghatározó
té ezők, az érzel i és az értel i fejlődés kap solatá ak egis erése.

Pro lé ák, jele ségek, gyakorlati
alkal azások, ismeretek

Fejlesztési követel é yek

Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azások:
Mi e közösek az e eri és az állati soportok, és
i e külö özü k eg ástól? Hog a efol ásolják
a közösség el árásai eg é i életü ket és
egészségü ket? Mi é reszti föl és i gátolja az e eri
eg ütt űködés és agresszió for áit?

Ismeretek:
Az e eri soportokra jelle ző társas iszo ok:
utá zás, e pátia, tartós kötődés párkap solat,
salád ,
soport or ák és ezzel kap solatos
érzel ek.
A sza ál kö etés és sza ál tere tés példái. Az
idege
soportoktól aló elkülö ülés és az eltérő
soportok közti eg ütt űködés iológiai háttere.
Az e er, i t egis erő lé
utá zás, elátás,
pár eszéd, go dolati sé ák, előítéletek .
Szociokulturális hatások testkép, fog atékkal élők,
idős e erek, etegek, agzatok életé ek értéke .
Az érzel ek iológiai fu k iói, egküzdési stratégiák.
A depresszió, a feloldatla , tartós stressz lehetséges
okai, káros közösségi hatásai agresszió, apátia), testi
hatásai, a egelőzés és a feloldás lehetséges ódjai.

Az állati és az emberi soportok a uralkodó
kap solatok külö ségei ek egfogal azása.
Az agressziót és go doskodást ki áltó té ezők
külö ségei ek egfogal azása az állatok és az
e er között.
A tartós és kieg e súl ozott párkap solatot fe tartó
és fe egető hatások értel ezése.
Bizo ítás, egg őzés, ű észi hatás, a ipulá ió,
reklá , előítélet fölis erése és egkülö öztetése.
Az alter atí
g óg ászat
ko kázatai ak értel ezése.
A ké iai és a iselkedési
jellegzetességei ek fölis erése.

lehetőségei ek
függőségek

Kap solódási po tok:
Test e elés és sport: ozgásfor ák.
Fizika: rezgések, hullá ok, frek e ia; ha g, ultraha g.
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: a soportos agresszió példái az e
törté el é e , a tö egek a ipulásá ak eszközei.
Mozgóképkultúra és édiais eret: a reklá ok hatása, szuper or ális i gerek.
Etika: soport or ák, ö is eret, é kép.
Mag ar el és irodalo : er ális és o - er ális ko
u iká ió.
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Kötődés, e pátia, agresszió, soport or a, er ális/ e
ko
u iká ió, stressz, egküzdés, függőség.

és
közös

eriség

er ális
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Te atikai egység

GA)DÁLKODÁS ÉS FENNTARTHATÓSÁG

Előzetes tudás

Életközösségek, populá iós köl sö hatások, talajképződés.
Ge etikai sokféleség.

A te atikai egység
fejlesztési éljai

óra

Összetett te h ológiai, társadal i és ökológiai re dszerek ele zése. Lokális és
glo ális szi tű go dolkodás ód fejlesztése. E olú iós ag arázat keresése iológiai
és ezzel összefüggő fizikai, földrajzi, törté el i té ekre; az e er szerepé ek
kritikus izsgálata. A kör ezeti kár, az ipari és ter észeti-időjárási katasztrófák
okai ak ele zése, elkerülésük lehetőségei.
Egészség- és kör ezettudatos agatartás kialakítása a hétköz api élet i de
területé , ekap solódás kör ezet édel i te éke ségek e.
Az is eretek alkal azása a fe tarthatóság és auto ó ia érdeké e a
háztartások a és kisközösségek e .

Pro lé ák, jele ségek, gyakorlati
alkal azások, is eretek

Fejlesztési követel é yek

Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azások:

Hog a határozzák eg a ter észeti feltételek az
e eri létet? Mil e
értékig és e ire tartósa
A fe tartható gazdálkodás iológiai feltételei ek
efol ásolhatjuk e feltételeket? Mik a törté ele
egfogal azása.
iológiai ta ulságai? Mil e
gazdálkodási és
go dolkodásiélet ód eli
for ák
lehet ek A ter észet édele ge etikai hátteré ek
fe
aradásu k feltételei?
értel ezése.

Ismeretek:

Az e er hatása a földi élő ilágra a törté ele
Az ökológiai lá o
sökke tése lehetőségei ek
sorá . Ö pusztító i ilizá iók és a ter észeti
egfogal azása az iskolai, ill. lakókör ezet e .
kör ezettel összha g a
aradó gazdálkodási Auto ó ia és eg ütt űködés lehetőségei ek
for ák.
ele zése.
A ter észeti kör ezet terhelése: fajok kiirtása, az
élőhel ek
eszűkítése és részekre sza dalása,
sze ezőa ag-ki o sátás,
fajok
ehur olása,
egtelepítése, talajerózió. Fajok, területek és a
iológiai sokféleség édel e. A ter észet édele
lehetőségei.
A
kör ezeti
kár
fogal a,
sökke tésé ek lehetőségei. Ökológiai lá o .
Az ökológiai krízis társadal i-sze léleti hátteré ek fő
té ezői fog asztás, árosiasodás, fosszilis e ergia
felhasz álása, glo alizá ió .

Kap solódási po tok:
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: Törté eti ökológia; i ilizá iós korszak áltások
okai, az állat- és ö é e estés törté el i szerepe, hel szí ei. Kör ezeti katasztrófák a
törté ele e és a jele kor a . Példák e zetközi eg ez é ekre. Glo alizá iós te de iák és
függetle ségi törek ések hátteré ek ele zése.
Mag ar el és irodalo : e er és ter észet iszo á ak egfogal azásai.
Földrajz: A település, az i frastruktúra ele ei; a gazdaság területei; a ezőgazdaság te h ológiái.
Glo alizá ió. Glo ális kör ezeti pro lé ák.
Etika: kör ezeti etika kérdései

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Fe tarthatóság, iológiai sokféleség, ökológiai lá o , erózió,
ki o sátás e isszió , határérték, kör ezeti terhelés.
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A fejlesztés várt
ered é yei a
. évfolya végé






A ta uló gyakorlatot szerez a iológia külö öző szerveződési
szintjein – sejt, szerv, szervre dszer, egyed és egyed feletti
szintek – a fölépítés és űködés kap solatai ak eglátására és
ele zésére.
A űködés törvé yszerűségeit képes lesz vala ilye sokaság
alkotói ak közös viselkedésé e keres i, legye ek azok gé ek,
egyedek vagy fajok, s ezt a fu k iót e űködések agasa
szerveződési szi t e etöltött szerepeké t értel ez i.
Is eri az e eri és állati közösségek e a
kap solatok iológiai fu k ióit.

eghatározó társas

Sze léleté e
egjele ik a folya atok egyszeriségét,
egis ételhetetle ségét jele tő törté etiség is.
Ismeri egy-két jele tős külföldi és hazai ter észettudós
kutatási ered é yei ek lé yegét.
Képes értel ez i fé y ikroszkópos képet a
egis erés
folya atá a , ö álló ta ulása sorá hasz álja az i ter et és a
kö yvtár yújtotta lehetőségeket.
Érti a sze élyes felelősségét a fertőzések
sikeres gyógyulás érdeké e .

egelőzésé e , és a

Képes egyszerű kísérleteket elvégez i,
tapasztalatait egfogal az i, leír i.
Képes a pro lé ák tudatos azo osítására,
hipotézisek egvizsgálására.

egfigyeléseit és
egoldására, a

es óraszá : 6
Heti óraszá : óra
 Még ta órát kötelezőe

e kell tervez i!
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FIZIKA
9-12. ÉVFOLYAM
(ESTI TAGOZAT)

A ter észettudo á yos
e

ű eltség

i de e ber szá ára fo tos. A fizika ta ítását

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

akörbe

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

nos ismeretekkel i dítjuk a ta a yag feldolgozását.
Rá kell ezet ü k ta ít á yai kat arra, hogy a fizika hasz os, az élet
rületé

i de fo tos te-

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

gyakorlatiasság és az is eretek egye súlyá ak
tartásá ak és

egtere tése a

oti á ió folya atos fe n-

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

jele ségeit értőkké álja ak.
Az el árható alapszi t az, hogy a ta ulók a ta ter be lé ő té aköröket

egis erjék,

értel ezzék a jele ségeket, is erjék a te h ikai alkal azásokat, és így legye ek képesek a
körülöttü k lé ő ter észeti-te h ikai kör yezetbe eligazod i.
A ta ter ezzel egy időbe lehető é teszi a

élyebb összefüggések felis erését is, a i

a differe iálás, a tehetséggo dozás, az ö álló is eretszerzés ré é a
szettudo á yos pályára készülők szá ára
A fel őttképzési fizika ta ter

e

egfelelő

oti á iót és orie tá iót yújthat.

a hagyo á yos, sokszor ö élú, „begyakoroltató”

szá ítási feladatoko alapul. Szá ításokat sak olya esetekbe
el égzése a ta a yag

élyebb

A tanterv alkalmazása sorá az életkor ak
atikai

áru k, a ikor a szá ítás

egértését szolgálja agy a szá értékek ö

kesek. A fizika ta tárgy keretébe eszközké t hasz áljuk a
értel ezés, a

ér öki és a ter é-

egértés folya atait segítő

ate atikát.

egfelelőe

ate atikai

agukba érde-

egjele

ek a tapasztalat, az

odellek, eszközök, például

ate-

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

be ezek ter észetese kizárólag a
A fel őttek középiskolája 9-

egértést segítő eszközök.

. osztályá ak feladata az 5- é folya ra épít e olya is ere-

tek és képességek yújtása, a elyek átfogják az általá os

ű eltség középiskolai körét, te-
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ki tetbe é e a ta ulók élettapasztalatait és korábbi általá os iskolai, illet e

egszakított

középiskolai ta ul á yait, re dez e és kiegészít e ezek ered é yeit.
Ebből kii dul a a fel őttek középiskolája

egtere ti az érettségi, a középfokra alapozott

szakképzés, a felsőfokú to ábbta ulás, a

u kaerő-pia o törté ő elő yösebb elhelyezke-

dés, illet e a szak ai égzettség

egszerzésé ek lehetőségét.

A ta a yag ta tárgyi és ta tárgyközi tartal ai, te éke ységfor ái köz etítik és to ábbfejlesztik a ko

u iká iós és a ta ulási képességeket, az élethosszig tartó ta ulás igényeinek

és az erre aló képességek kifejlődésé ek érdekébe .
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Éves óraszá : 6 óra
Heti óraszá : óra

 Mérés-értékelés óra

9. o. TÉMAKÖRÖK
1.
2.
3.
4.

A ozgás leírása
A ozgás áltozásá ak oka
Me ha ikai u ka, e ergia, teljesít é
Eg szerű gépek a mindennapokban
Mérés- értékelés

10
10
12
4
Összese

TEMATIKAI EGYSÉG
FEJLES)TÉSI CÉL

1. A MO)GÁS LEÍRÁSA

36
10 ÓRA

Előzetes tudás

Se esség, ektorok, függ é ek.
A közlekedésnek, mint rendszernek az értel ezése, az álla dóság és
A te atikai egység áltozás egjele ítése a ozgások leírásá a . Az eg é i felelősségtufejlesztési éljai dat formálása.
Is eretek tartal ak, jele ségek,
problé ák, alkal azások

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajá lások

Pro lé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azások: Út-idő és se esség-idő grafiko ok készítése,
Jár ű ek se essége, g orsítása, fékezése. Milyen ele zése. Szá ítások el égzése az eg e es o aa izto ságos és ké el es közlekedés? pl. lú eg e letes ozgás eseté e . A se esség és a
te po at, tá olságtartó radar, tolató radar.
gyorsulás fogalma közötti külö ség felis erése.
Ismeretek: Ki e atikai alapfogal ak: út, el oz- A közlekedés ki e atikai pro lé ái ak g akorladulás, se esség, átlagse esség. A se esség kü- ti, szá ításokkal kísért ele zése, pl.adott se eslö öző értékeg ségei. A gyorsulás fogal a, ség eléréséhez szükséges idő; a fékút ag sága;a
értékeg sége. Sza adesés út-idő összefüggése. reak ióidő és a féktá olság kap solata.
A sza adesés és a gra itá ió kap solata. Az Hétköz api kör ozgásokhoz kap solódó
eg e letes kör ozgást leíró ki e atikai jellem- szá ítások, pl. autó ag kerékpár ag görzők pál asugár, kerületi se esség, fordulatszá ,
kor sol a kerekei ek fordulatszá a, ill. kerükeri gési idő, szögse esség, e tripetális g orsuleti po tjá ak e tripetális g orsulása adott
lás .

se esség él.

Kap solódási po tok:
Matematika: függ é y fogal a, grafikus ábrázolás, egye letre dezés.
Informatika: függ é yábrázolás táblázatkezelő hasz álata .
Test e elés és sport: érdekes sebességadatok, érdekes sebességek, pályák te h ikai kör yezete.
Biológia-egészségta : élőlé yek ozgása, sebességei, reak ióidő.
Mű észetek; ag ar el és irodalo : mozgások ábrázolása.
Te h ika, élet itel és g akorlat: jár ű ek sebessége és fékútja, kö etési tá olság, közlekedésbizto sági eszközök, te h ikai eszközök autók
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: Galilei u kássága; a kerék feltalálásá ak jele tősége.
Földrajz: a Naprendszer szerkezete, az égitestek ozgása, sillagképek, tá sö ek

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Se esség, átlagse esség, g orsulás, sza adesés, eg e letes kör ozgás.
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Előzetes tudás

2. A MO)GÁS VÁLTO)ÁSÁNAK OKA

10 ÓRA

A se esség és a g orsulás fogalma.

Az oksági go dolkodás fejlesztése az álla dóság és áltozás ok-okozati
A te atikai egység kap solatá keresztül a közlekedés re dszeré e . Kör ezettudatos
fejlesztési éljai go dolkodás for álása. A közlekedés izto ság, a ko kázatok és kö etkez é ek fel érésé keresztül az eg é i, ala i t a társas felelősségérzet, az ö is eret fejlesztése és a saládi életre e elés.
Is eretek tartal ak, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
problé ák, alkal azások
ódszerta i ajánlások
Pro lé ák, jele ségek, gyakorlati alkalmazások:
Az eredő erő szerkesztése, kiszá olása egyAz utasok terhelése eg e es o alú eg e le- szerű esetek e .
tes és eg e letese g orsuló ozgás eseté . A súrlódás szerepe a gépjár ű ozgása és
A súrlódás szerepe a közlekedés e , például: irá ítása sze po tjá ól.
ABS, fékerő sza ál ozó, a kerekek tapadása Az e ergiatakarékos közlekedés, a kör ezetaz autógu i szerepe . A gépjár ű ek fo- tudatos, a ter észet épségét ó ó közlekedési
g asztását efol ásoló té ezők.
agatartás lehetőségei ek feltárása.
Az utasok édel e a gépjár ű e :
A közlekedés izto sági eszközök űködésé g űrődési zó a;
ek összekap solása az alapul szolgáló fizikai
 izto sági ö ;
el ekkel, a tudatos és kö etkezetes hasz álat
 légzsák.
irá ti igé .
Ismeretek:
A ka arodás ezetéste h ikai ele ei ek öszAz erő fogal a, érése, értékeg sége.
szekap solása ezek fizikai alapjai al.
Ne to tör é ei ek egfogal azása.
A test súl a és a tö ege közötti külö ségtéSpe iális erőhatások ehézségi erő, o ó- tel.
erő, fo álerő, súl erő, súrlódási erők, rugóerő . A rugók erőtör é e. A le dület fogal a.
Le dület- eg aradás. Ütközések típusai.
Az eg e letes kör ozgás di a ikai feltétele.

Kap solódási po tok:

Matematika: a függ é y fogal a, grafikus ábrázolás, egyenletre dezés.
Te h ika, élet itel és g akorlat: takarékosság; légsze yezés, zajsze yezés; közlekedésbizto sági
eszközök, közlekedési szabályok. Bizto sági ö , ütközéses balesetek, a biztonságos fékezés.
Biológia-egészségta : reak ióidő, az állatok ozgása pl. edúza).
Földrajz: a Napre dszer szerkezete, az égitestek ozgása, sillagképek, tá sövek.

KULCSFOGALMAK
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Tö eg, erő, eredő erő, tehetetlenség, súl , le dület, le dületeg aradás.
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3. MECHANIKAI MUNKA, ENERGIA, TELJESÍTMÉNY
EGYS)ERŰ GÉPEK A MINDENNAPOKBAN

12 ÓRA

A ki e atika és a dinamika alapfogal ai. Vektorok fel o tása összeteőkre.

Az e ergiafogalo
él ítése, kiterjesztése. A u ka, e ergia és teljeA te atikai egység
sít é értel ezésé keresztül a tudo á os és a köz api szóhasz áfejlesztési éljai
lat külö özőségé ek e utatása.
Is eretek tartal ak, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
problé ák, alkal azások
ódszerta i ajánlások
A mechanikai energia tárolási lehetőségei ek
Gépek, jár ű ek otorjá ak teljesít é e. felis erése.
Az e eri teljesít é fizikai határai. A súrló- A e ha ikai e ergiák átalakítási fol a ataidás és a közegelle állás hatása a e ha ikai nak ismerete.
e ergiákra.
A mechanikai energia- eg aradás tételé ek
Eg e súl i állapotok
e utatása sza adesés él.
 biztos,
Szá ítási feladatok égzése a teljesít é
el
 bizonytalan,
kapcsolatban.
 közö ös,
Az eg e súl és a nyugalom közötti külö ség
 metastabil.
felis erése ko krét példák alapjá .
Miért használu k eg szerű gépeket? Eg szerű Szá os példa izsgálata a hétköz apok ól az
eg szerű gépek hasz álatára pl. háztartási
gépek a g akorlat a .
gépek, építkezés a törté ele fol a á ,
 eg oldalú és kétoldalú e elő;
sport).
 álló és ozgó siga;
A külö féle eg szerű gépek űködésé ek ér he gerkerék;
tel ezése a izsgált példák és érések alap lejtő;
já .
 csavar;
A hel es testtartás egértése ag teher
 ék.
emelésé él.
Cso tok, ízületek, iz ok.
Ismeretek:
Mu ka égzés, a e ha ikai u ka fogal a,
értékeg sége. A hel zeti e ergia, ozgási
energia,
rugalmas
energia.
Energiaeg aradás. A u ka égzés és az e ergiaáltozás kap solata. A teljesít é fogal a,
régi és új értékeg ségei lóerő, kilo att .
Testek eg e súl i állapota, az eg e súl feltétele. A forgató o aték fogal a.
Pro lé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azások:
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Kap solódási po tok:
Matematika: a függ é y fogal a, grafikus ábrázolás, egyenletre dezés.
Test e elés és sport: sportolók teljesít é ye, sportoláshoz hasz ált pályák e ergetikai viszoyai és sporteszközök e ergetikája.
Te h ika, élet itel és g akorlat: jár ű ek fogyasztása, u ka égzése, közlekedésbizto sági
eszközök, te h ikai eszközök autók, otorok .
Biológia-egészségta : élőlé yek ozgása, teljesít é ye.
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

A fejlesztés várt
ered é yei a
9. évfolya végé

Munka, mechanikai energia (helyzeti e ergia, ozgási e ergia, rugalmas e ergia , e ergia eg aradás, teljesít é . eg e súl i
állapot, forgató o aték, eg szerű gép.

A kísérletezési, érési ko pete ia, a egfigyelő, re dszerező
készség fejlődése. A ozgásta i alapfogal ak ismerete, grafikus feladat egoldás. A e to i e ha ika sze léleti lé yegéek elsajátítása: az erő e a ozgás fe tartásához, ha e a
ozgásállapot egváltoztatásához szükséges.
Egyszerű ki e atikai és di a ikai feladatok egoldása.
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FELTÉTELEI -

9. ÉVFOLYAM

(A FEJLES)TÉS VÁRT EREDMÉNYEI A 9. ÉVFOLYAM VÉGÉN)
A ta uló legye képes a ozgásokról ta ultak és a köz api jele ségek összekap solására,
a fizikai fogal ak helyes hasz álatára, egyszerű szá ítások el égzésére.
Is erje a érés lé yegi jelle zőit, a szab á yos és a gyakorlati értékegységeket.
Legye képes a gyakorlatba alkal az i a egis ert érési ódszereket.
Tudatosítsa a iszo yítási re dszer alap ető szerepét, eg álasztásá ak szabadságát és
élszerűségét.
Is erje a áltozó ozgás általá os fogal át, értel ezze az átlag- és pilla at yi sebességet.
Is erje a gyorsulás fogal át, vektor-jellegét.
Tudja ábrázol i az s-t, v-t, a-t grafikonokat.
Tudjo egyszerű feladatokat egoldani.
Is erje a kör ozgást leíró kerületi és szögjelle zőket és tudja alkalmazni azokat.
Tudja értel ez i a e tripetális gyorsulást.
Mutasso be egyszerű kísérleteket, éréseket.
Értel ezze az egye es o alú egye letes ozgás jelle ző e yiségeit, tudja azokat
grafikusa ábrázol i és értelmezni.
Ismerje a tehetetle ség fogal át és legye képes az ezzel kap solatos hétköz api jelenségek értel ezésére.
Ismerje az inercia- tehetetle ségi re dszer fogal át.
A ta uló is erje az erő alak- és ozgásállapot- áltoztató hatását, az erő érését, értékegységét, vektor-jellegét. Legye képes erőt ér i rugós erő érő el.
Tudja Ne to II. tör é yét, lássa kap solatát az erő szab á yos értékegységé el.
Is erje a tehetetle tö eg fogal át. Értse a tö egközéppo t szerepét a alóságos testek ozgásá ak értel ezése sorá .
Is erje, és tudja alkal az i a ta ult egyszerű erőtör é yeket.
Legye képes egyszerű feladatok egoldására, éhá y egyszerű esetbe :
 álla dó erő el húzott test;

ozgás lejtő ,
 súrlódás szerepe egyszerű ozgások eseté .
Értse, hogy az egye letes kör ozgást égző test gyorsulását a e tripetális gyorsulást a
testre ható erők eredője adja, a i i dig a kör középpo tjába utat. Is erje Ne to
gra itá iós tör é yét.
Tudja, hogy a gra itá iós köl sö hatás a égy alap ető fizikai köl sö hatás egyike, eghatározó jele tőségű az égi e ha ikába .
Is erje a sta il, la ilis és közö ös eg e súl i állapot fogal át és tudja alkal az i egyszerű esetek e .
Is erje az erő forgató hatását, a forgató yo aték fogal át.
A ta uló értse a fizikai u ka égzés és a teljesít é y fogal át, is erje értékegységeiket. Legye képes egyszerű feladatok egoldására.
Is erje a u katételt és tudja azt egyszerű esetekre alkal az i.
Is erje az alap ető e ha ikai e ergiafajtákat, és tudja azokat a gyakorlatba értelmezni.
Tudja egyszerű zárt re dszerek példái
keresztül értel ez i a
e ha ikai
e ergia eg aradás tör é yét.
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Tudja a gyakorlatba hasz ált egyszerű gépek űködését értel ez i, ezzel kap solatban
feladatokat megoldani.
Értse, hogy az egyszerű gépekkel u ka e takarítható eg.
Is erje a le dület fogal át, ektor-jellegét, a le dület áltozás és az erőhatás kap solatát.
Tudja a le dülettételt.
Is erje a le dület eg aradás tör é yét párköl sö hatás eseté .
Tudjo értel ez i egyszerű köz api jele ségeket a le dület eg aradásá ak tör é yével.
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10. ÉVFOLYAM
Éves óraszá : 6 óra
Heti óraszá : óra
 Mérés-értékelés óra

10. o. TÉMAKÖRÖK
1.
2.
3.
4.
5.
6.

E ergia élkül e
eg
Hidro- és aerodi a ikai jele ségek, a repülés fizikája
Rezgések, hullá ok
Szikrák és illá ok Az elektro os ára
Lakások, házak elektro os hálózata
Mérés - értékelés

7
7
6
6
6
4

Összese

TEMATIKAI EGYSÉG
FEJLES)TÉSI CÉL

1. ENERGIA NÉLKÜL NEM MEGY

Előzetes tudás

Mechanikai e ergiafajták. Mechanikai energia- eg aradás.

36

7 ÓRA

Az energia fogal á ak kiterjesztése a hőta ra, a kör ezet és fe tartA te atikai egység hatóság, a kör ezeti re dszerek állapota, ala i t az e er egészsége
fejlesztési éljai vonatkozásá a . A tudo á , te h ika, kultúra sze po tjá ól az i oá ió és a kutatások jele tőségé ek felis erése.
Is eretek tartal ak, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
problé ák, alkal azások
ódszerta i ajánlások
Pro lé ák, jele ségek, gyakorlati alkalmazások:

A hel es táplálkozás e ergetikai o atkozásai.
A legfo tosa
élel iszerek e ergiatartalá ak is erete. Joule-kísérlet: a hő e haikai eg e értéke. Gépjár ű ek e ergiaforrásai, a külö öző üze a agok tulajdo ságai. Külö leges eghajtású jár ű ek: például hibridautó, hidrogé el hajtott otor,
elektro os autó.

Egyes táplálékok e ergiatartal á ak összehaso lítása.
Az egészséges táplálkozás jelle zői.
A hő e
iség és hő érséklet fogal á ak
elkülö ítése.
A gépjár ű ek e ergetikai jelle zői és a körezetre g akorolt hatás érlegelése.
Új jár ű eghajtási egoldások o o köetése g űjtő u ka alapjá .

Ismeretek:

A hő régi és új értékeg ségei: kalória, joule.
A hőközlés és az égéshő fogal a.
A fajhő* fogalma.
A hatásfok fogal a, otorok hatásfoka.
* fajlagos hőkapa itás

9
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Kap solódási po tok:
Te h ika, élet itel és g akorlat: takarékosság, az autók hűtési re dszeré ek téli édel e.
Folya atos te h ológiai fejlesztések, i o á ió
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: beruházás egtérülése, egtérülési idő,
takarékosság. A Nap kitü tetett szerepe a itológiába és a ű észetekbe .
Biológia-egészségta : táplálkozás alap ető biológiai folya atai, ökológiai problé ák. A hajszál sö esség szerepe ö é yek él, a le egő páratartal á ak hatása az élőlé yekre, fagykár
a gyü öl sösökbe , ü egházhatás, a ér yo ásra ható té yezők. Az „éltető Nap”, hőháztartás, öltözködés.
Mag ar el és irodalom: Madá h: Az e ber tragédiája eszki ó szí .
Ké ia: az üze a yagok ké iai e ergiája, a táplálék mege észtésé ek ké iai folya atai,
elektrolízis. E oter és e doter folya atok, ter oké ia, Hess- tétel, kötési e ergia, reakióhő, égéshő, elektrolízis. Gyors és lassú égés, tápa yag, e ergiatartalo ATP , a ké iai reak iók irá ya, egfordítható folya atok, ké iai egye súlyok, sta io árius állapot, élel iszerké ia.
Földrajz: kör yezet édele , a egújuló és e
egújuló e ergia fogalma.
KULCSFOGALMAK

Hő, fajhő*, kalória, égéshő, hatásfok.

FOGALMAK

* fajlagos hőkapa itás
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2. HIDRO- ÉS AERODINAMIKAI JELENSÉGEK,

TEMATIKAI EGYSÉG
FEJLES)TÉSI CÉL
Előzetes tudás

A REPÜLÉS FI)IKÁJA

A

7 ÓRA

o ás.

A te atikai egység A kör ezet és fe tarthatóság kérdései ek tudatosítása az időjárást efol áfejlesztési éljai soló fizikai fol a atok izsgálatá al kap solat a . Eg ütt űködés, kezde éezőkészség fejlesztése soport u ká a fol tatott izsgálódás sorá .

Is eretek tartal ak, jele ségek,
problé ák, alkal azások

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások

Pro lé ák, jele ségek, gyakorlati alkalmazások:

A felhajtóerő i t hidrosztatikai o ásküA lég o ás áltozásai. A lég o ás függé- lö ség értel ezése.
se a te gerszi t feletti agasságtól és a ak Aerodi a ikai parado o e utatása.
életta i hatásai. A lég o ás és az időjárás A szél épületekre g akorolt hatásá ak e ukapcsolata. Hidro- és aerodi a ikai el ek, tatása példáko .
jele ségek. Az ára lások o ás iszo ai. A Ter észeti és te h ikai példák g űjtése és a
légkör ára lásai ak fizikai jelle zői, a moz- fizikai el ek értel ezése a repülés kap sá
gató fizikai hatások. A te gerára lások jel- ter ések, állatok, repülő szerkezetek st . .
le zői, a ozgató fizikai hatások. A íz kör- A jég re dhag ó iselkedése kö etkez é eforgása. A efag ó ta ak. A jégheg ek. A szél i ek e utatása ko krét g akorlati példáko .
energiája. Az időjárás ele ei, sapadékok, a A szél e rejlő e ergia lehetőségei ek átlátácsapadékok kialakulásá ak fizikai leírása. A sa. A szélerő ű ek elő ei ek és hátrá aiter ik szerepe. pl. a sárká repülő él, itor- ak összeg űjtése.
lázó er ő él. Repülők szár kialakítása. Repülés izto sági statisztikák ele zése.
Hangrob a ás. Légzés.
Ismeretek:
N o ás, hő érséklet, páratartalo . A le egő, i t ideális gáz. A hidrosztatikai o ás
és a felhajtóerő. A páratartalo fogal a, a
telített gőz. A repülés el e. A légelle állás. A
repülőgépek szár á ak sajátosságai a
szár ra ható e előerő .
Kap solódási po tok:
Matematika: a függ é y fogal a, az e po e iális függ é y grafikus ábrázolás, egye letre dezés.
Ké ia: folyadékok, felületi feszültség, kolloid re dszerek, gázok, le egő, iszkozitás, alter atí e ergiaforrások. A légkör összetétele. Relatí páratartalo , har atpo t.
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: hajózás szerepe, légiközlekedés szerepe.
Te h ika, élet itel és g akorlat: repülőgépek közlekedésbizto sági eszközei, ízi és légi közlekedési szabályok.
Biológia-egészségta : Vízi élőlé yek,
adarak
ozgása, légzés,
élységi
á or,
hegyibetegség, adarak repülése sebességei, reak ióidő. A yo ás és áltozásá ak hatása
az emberi szer ezetre pl. súlyfürdő, keszo betegség).
Test e elés és sport: sport agy agasságokba , sportolás a élybe .
Földrajz: térképek, atlaszok hasz álata; sapadékok, sapadék-eloszlás; te gerára lások;
légkör összetétele, részei, lég yo ás, agy földi légkörzés, szél.
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Lég o ás, hidrosztatikai
namikai felhajtóerő.

o ás, hidrosztatikai felhajtóerő, aerodi-
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Előzetes tudás

3. RE)GÉSEK, HULLÁMOK

6 ÓRA

Az eg e letes kör ozgás ki e atikájá ak és di a ikájá ak alapfogal ai. Vektorok. Rugóerő, rugal as e ergia. Me ha ikai e ergiaeg aradás.

Rezgések és hullá ok a Földö a felépítés és űködés iszo re dszeré e . A jele ségkör di a ikai hátteré ek értel ezése. A társadal i
A tematikai egység felelősség kérdései ek ha gsúl ozása a ter észeti katasztrófák e ufejlesztési éljai
tatásá keresztül. A tudo á , te h ika, kultúra sze po tjá ól az
idő érés és az épít é ek szerkezeti ele ei ek e utatása. Kezdeé ezőkészség, eg ütt űködés fejlesztése.
Pro lé ák, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
gyakorlati alkalmazások, is eretek
ódszerta i ajá lások
Pro lé ák, jele ségek, gyakorlati alkal a- A rezo a ia feltételei ek e utatása g akorlati példáko a te h iká a és a ter ézások:
Periodikus jele ségek rugóhoz erősített test szetben.
rezgése, fo áli ga ozgása . Csillapodó rez- A rezgések általá os oltá ak, létrejötté ek
egértése, a sillapodás jele ségé ek felisgések. Ké szerrezgések. Rezo a ia, rezoerése ko krét példáko .
nancia-katasztrófa. Me ha ikai hullá ok
kialakulása. Földre gések kialakulása, előre- A rezgések gerjesztésé ek felis erése ég akorlati példá . A hullá ok i t
jelzése, te gerre gések, u a ik. Az árapál - há
jele ség. A Hold és a Nap szerepe a jele ség tér e terjedő rezgések értel ezése g akorlati példáko . A földre gések létrejötté ek
létrejötté e .
ele zése a Föld szerkezete alapjá . A földIsmeretek:
re gésekre, te gerre gésekre
o atkozó
A har o ikus rezgő ozgás jelle zői:
fizikai alapis eretek elsajátítása, a ter é– rezgésidő periódusidő ,
szeti katasztrófák idejé kö ete dő hel es
– a plitúdó,
agatartás, a földre gés iztos épületek sa– frekvencia.
játságai ak egis erése.
A har o ikus rezgő ozgás és a fo áli ga
Árapál -tá lázatok ele zése.
ozgásá ak e ergia iszo ai, a sillapítás
leírása.
Hossza ti lo gitudi ális , keresztirá ú
tra sz erzális hullá .
A e ha ikai hullá ok jelle zői: hullámhossz, terjedési se esség.
A hullá hosszúság, a frek e ia és a terjedési se esség közötti kap solat is erete.
Hu ge s u kássága.
Kap solódási po tok:
Matematika: alap ű eletek, egye letre dezés, táblázat és grafiko készítése.
Informatika: i for á iókeresés i ter ete .
Földrajz: földre gések, le eztekto ika, árapály-jele ség.
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Har o ikus rezgő ozgás, frek e ia, rezo a ia,
lá , hullá hosszúság, hullá terjedési se essége.

e ha ikai hul-
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Előzetes tudás

4. SZIKRÁK ÉS VILLÁMOK. A) ELEKTROMOS ÁRAM
Erő-elle erő,

6 ÓRA

u ka égzés, elektro os töltés

Az elektro os alapjele ségek értel ezése az anyagot jelle ző eg ik
A te atikai egység alap ető köl sö hatáské t. A sztatikus elektro osságra épülő te h ifejlesztési éljai kai re dszerek felis erése. Felelős agatartás kialakítása. A eszélyhelyzetek felis erése, egelőzése, felkészülés a segítség újtásra.
Is eretek tartal ak, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
problé ák, alkal azások
ódszerta i ajánlások
Pro lé ák, jele ségek, gyakorlati alkalmazások:

Az elektromos töltés fogal a, az elektrosztatikai alapfogal ak, alapjele ségek értel ezése, g akorlati tapasztalatok alapjá .
Po ttöltések közötti erő kiszá ítása. ,jó
szigetelő és jó ezető a agok felsorolása.
Eg szerű elektrosztatikai jele ségek feliserése a fé y ásoló és a lézer o tató
űködésé e se atikus á ra alapjá . A
illá ok eszél é ek, a illá hárítók űködésé ek egis erése, a hel es agatartás elsajátítása zi ataros, illá sapáseszél es idő e . Az elektromos térerősség
és az elektromos feszültség jele tésé ek
egis erése, hasz álatuk a jele ségek leírásá a , értel ezésé e . A ko de zátorok szerepé ek felis erése az elektrote hiká a ko krét példák alapjá .

Pro lé ák, jele ségek, gyakorlati alkalmazások:

Az elektromos ára létrejötté ek egiserése. Az elektro os ára hő-, fé -,
ké iai és ág eses hatásá ak egis erése.
Or osi alkal azások: EKG, EEG felhasz álási területei ek, diag osztikai szerepé ek
átlátása.Az elektro os elle állás kiszá ítása, érése; a szá ított és ért értékek
összehaso lítása, kö etkeztetések le o ása.
Az e eri test őr elle állásá ak érése
külö öző körül é ek között, kö etkeztetések le o ása.

Elektrosztatikus alapjele ségek: dörzselektro osság, töltött testek közötti köl sö hatás,
földelés. A fé
ásoló és a lézer o tató
működése. A illá ok keletkezése, eszél e,
a illá hárítók
űködése. Az elektro os
töltések tárolása: ko de zátorok.
Ismeretek:
Po ttöltések közötti erőhatás, az elektro os
töltés eg sége. Elektro osa szigetelő és
ezető a agok. Az elektro osság fizikai leírásá a hasz álatos fogal ak: elektro os
térerősség, feszültség, kapa itás.

Az elektro os ára életta i hatása: az e eri test ára ezetési tulajdo ságai, idegi
ára ezetés. Az elektro os ára életta i
szerepé ek, az or osi diag osztikai és terápiás alkal azásoknak az ismerete.
A hazugság izsgáló űködése.
Ismeretek:
Az elektro os ára fogal a, az ára erősség
értékeg sége. Az elektro os elle állás fogal a, értékegysége. Oh tör é e ezető
szakaszra. Vezetők elektro os elle állásá ak
hő érsékletfüggése.
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Kap solódási po tok:

Ké ia: Elektro , proto , elektro os töltés, az ato felépítése, elektrosztatikus köl sö hatások,
kristályrá sok szerkezete. Kötés, polaritás, olekulák polaritása, fé es kötés, fé ek elektro os
ezetése. Io kötés. Elektro os ára , elektro os ezetés. Rá stípusok tulajdo ságai és azok
ato szerkezeti agyarázata. Gal á ele ek űködése, elektro otoros erő.
Io os együletek elektro os ezetése ol adékba és oldatba , elektrolízis. Vas ág eses tulajdonsága.
Matematika: alap ű eletek, egye letre dezés, szá ok or álalakja, ektorok, függ ények.
Te h ika, élet itel és g akorlat: Ára biológiai hatása, elektro os ára a háztartásba , biztosíték, fogyasztás érők, baleset édele , földelés. Világítás fejlődése és a korszerű ilágítási eszközök.
Korszerű elektro os háztartási készülékek, e ergiatakarékosság.
Informatika: ikroelektro ikai ára körök, ág eses i for á iórögzítés.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

TEMATIKAI EGYSÉG
FEJLES)TÉSI CÉL

Elektromos köl sö hatás, elektro os töltés, szigetelő a ag,
ezető a ag, elektro os térerősség, elektro os ező, elektroos feszültség, ko de zátor. Elektro os ára , elektromos elle állás.

5. LAKÁSOK, HÁ)AK ELEKTROMOS HÁLÓ)ATA

6 ÓRA

Eg e ára ok alapfogal ai, az elektro os feszültség és elle állás fogalma.
A háztartás elektro os hálózatá ak mint technikai rendszernek azoA te atikai egység osítása, az éri tés édel i sza ál ok elsajátítása, saládi életre efejlesztési éljai
elés. A kör ezettudatosság és e ergia hatéko ság sze po tjaiak egjele ése a i de api élet e az elektro os e ergia felhasználásá a .
Is eretek tartal ak, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
problé ák, alkal azások
ódszerta i ajánlások
Pro lé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azások:
Eg szerű
kap solási rajzok értel ezése,
Elektro os hálózatok kialakítása lakások- ára kör összeállítása kap solási rajz alapjá .
a , épületek e , elektro os kap solási A soros és a párhuza os kap solások legrajzok. Az elektro os ára
eszél ei, kon- fo tosa
jelle zői ek
egis erése, fenektorok lezárása kisg er ekek édel e szültség- és ára erősség iszo ok izsgálaérdeké e . A iztosíték kis egszakító ta éréssel, összefüggések felis erése az
űködése, hasz álata, ol adó- és auto ata adatok alapjá . Az elektro osság eszél eiiztosítékok. Háro - eres ezetékek hasz á- ek egis erése. A iztosítékok szerepé ek
lata, a föld ezeték szerepe. Külö öző telje- egis erése. Az elektromos munka égzés,
sít é ű fog asztók összehaso lítása. Az a Joule-hő, ala i t az elektro os teljesíte ergiatakarékosság kérdései, ezérelt éj- é
kiszá ítása, fog asztók teljesít északai ára . A illa szá la elemzése.
é ek összehaso lítása. Az energiatakaréIsmeretek:
kosság kérdései ek is erete, a illa számSoros és párhuza os kap solás.
la értel ezése. Hag o á os izzólá pa és
Az elektro os u ka égzés és a Joule-hő azo os fé erejű, fehér LED-eket tartal azó
fogal a, az elektro os teljesít é kiszá- lá pa elektro os teljesít é é ek összeítása.
hasonlítása.
Előzetes tudás
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Kap solódási po tok:
Ké ia: elektro os ára , elektro os ezetés, rá stípusok tulajdo ságai és azok a yagszerkezeti agyarázata. Gal á ele ek űködése, elektro otoros erő. Io os együletek
elektro os ezetése ol adékba és oldatba , elektrolízis. Vas ág eses tulajdo sága.
Matematika: alap ű eletek, egye letre dezés, szá ok or álalakja.
KULCSFOGALMAK

Soros és párhuza os kap solás, Joule-hő, földelés.

FOGALMAK

A TOVÁBBHALADÁS

FELTÉTELEI 10. ÉVFOLYAM

(A FEJLES)TÉS VÁRT EREDMÉNYEI A 10. ÉVFOLYAM VÉGÉN )
Hő érséklet fogal a, értékegységei és érése.
A hő e yiség.
Hőta i alapfogal ak hő, fajhő, kalória, égéshő, hatásfok , a hőta főtételei, hőerőgépek
ele i szi tű, de alkal az i képes ismerete.
A ak felis erése, hogy gépei k űködtetése és az élő szer ezetek űködése is e ergiasökke éssel járó folya at, ezért tartósa , sak e ergia „befektetése árá ” alósíthatók
meg.
Energetikai szempo tból lássa a lé yegi haso lóságot a hőerőgépek és az élő szer ezetek
űködése között.
Értse eg a hőerőgép, hűtőgép, hőszi attyú űködésé ek alapel ét.
Tudja, hogy „örök ozgó” „e ergiabetáplálás” élküli hőerőgép e létezhet! Másodfokú se : i s
%-os hatásfokú hőerőgép.
Mi de api kör yezetü k hőta i o atkozásai ak is erete.
Is erje a hőkapa itás és a fajlagos hőkapa itás fajhő fogal át.
Is erje a íz kie elkedőe
agas fajhőjé ek gyakorlati o atkozásait.
Tudjo egyszerű hő seré el kap solatos feladatokat megoldani.
Is erje a párolgás, forrás, le sapódás jele ségét, e yiségi jelle zőit. Legye képes a
jele ségek felis erésére a hétköz api életbe időjárás .
Is erje a forráspo t yo ásfüggésé ek gyakorlati jele tőségét és a ak alkal azását.
Jele ségek, alkal azások: a „kuktafazék” űködése a forráspo t yo ásfüggése
Ismerje a íz külö leges hőtágulási sajátosságait.
Is erje az ol adáspo t yo ástól és a yagi i őségtől aló függését.
Is erje a fagyás és ol adás szerepét a i de api életbe .
A ta uló is erje a lég yo ás fogal át, értékegységeit.
Is erje éhá y, a le egő yo ásá al kap solatos, gyakorlati sze po tból is fontos
jele séget. Tudja alkal az i hidrosztatikai is ereteit köz api jele ségek értel ezésére.
A ta ult is eretek alapjá legye képes pl. hidraulikus gépek alkal azásai ak be utatása .
Tudja, hogy az ára lások oka a yo áskülö bség. Legye képes köz api ára lási jelenségek k alitatí fizikai értel ezésére.
Tudja értel ez i az ára lási sebesség áltozását a kereszt etszettel az anyagmegmaradás ko ti uitási egye let alapjá . Is erje a közegelle állás jele ségét, tudja, hogy a
közegelle állási erő sebességfüggő.
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Legye tisztába a ízi és széle ergia jele tőségé el, hasz osításá ak últbeli és korszerű lehetőségei el. A egújuló e ergiaforrások aktuális hazai hasz osítása.
A ta uló is erje a rezgő test jelle ző para étereit a plitúdó, rezgésidő, frek e ia .
Is erje és tudja grafikusa ábrázol i a ozgás kitérés-idő, sebesség-idő, gyorsulás-idő
függ é yeit. Tudja, hogy a rezgésidőt a test tö ege és a rugóálla dó határozza meg, de
a kitéréstől független.
Tudja, hogy a harmonikus rezgés di a ikai feltétele a li eáris erőtör é y által leírt erőhatás ér é yesülése.
Legye képes az e ergia iszo yok k alitatí értel ezésére a rezgés sorá .
Tudja, hogy a kör yezeti hatások súrlódás, közegelle állás iatt a rezgés sillapodik.
Is erje a rezo a ia jele ségét és e ek gyakorlati jele tőségét.
A ta uló tudja, hogy a e ha ikai hullá a rezgésállapot terjedése ala ely közegbe ,
iközbe a yagi része skék e halad ak a hullá
al, a hullámban energia terjed.
Kötélhullá ok eseté értel ezze a jelle ző e yiségeket hullámhossz, periódusidő .
Is erje a terjedési sebesség, a hullá hossz és a periódusidő kap solatát.
Is erje a lo gitudi ális és a tra sz erzális hullá ok fogal át.
Hullá kádas kísérletek alapjá értel ezze a hullá ok issza erődését, törését.
Tudja, hogy a hullá ok akadálytala ul áthaladhat ak egy áso .
Értse az i terfere ia jele ségét és értel ezze erősítés és gye gítés kioltás feltételeit.
Tudja, hogy alkal as frek e iájú rezgés álla dósult hullá állapotot állóhullá eredé yezhet.
Is erje az elektrosztatikus alapjele ségeket, pozití és egatí elektro os tulajdo ságú
része skéket, ezek szerepét az elektro os állapot létrejöttébe , töltést, az elektro os
egosztás jele ségét.
Is erje a ező fogal át, és létezését fogadja el a yagi objektu ké t. Tudja, hogy a
sztatikus elektro os ező forrása/i az elektro os tulajdo ságú része skék.
A ta uló is erje az elektro os ára fogal át, értékegységét, érését.
Tudja, hogy az egye ára ú ára források feszültségét, pólusai ak polaritását e elektro os jellegű belső folya atok gyakra töltésátre deződéssel járó ké iai agy ás
folya atok biztosítják.
Is erje az elektro os ára kör legfo tosabb részeit, az ára kör ábrázolását kap solási
rajzon. Ismerje az elektromos elle állás, fajlagos elle állás fogal át, értékegységét és
érésé ek ódját.
Tudja Oh tör é yét. Legye képes egyszerű szá ításokat égez i Oh tör é ye alapjá . Is erje a belső elle állás fogal át.
Tudja értel ez i az elektro os ára teljesít é yét, u káját.
Tudja értel ez i a fogyasztóko feltü tetett teljesít é yadatokat.
Is erje a soros és párhuza os kap solást.
Is erje a biztosítékok és a szigetelés szerepét.
Is erje szigetelő a yagokat.
Is erje az alap ető elektro os éri tés édel i szabályokat és azokat a gyakorlatban is
tartsa be.
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11. ÉVFOLYAM
Éves óraszá : 6 óra
Heti óraszá : óra
 Mérés-értékelés óra

ÓRA

11. o. TÉMAKÖRÖK
1
2
3
4
5

A hang és a hangszerek ilága
Vízkör ezetü k fizikája
Ko
u iká ió, ko
u iká iós eszközök
Glo ális kör ezeti pro lé ák fizikai o atkozásai
Mérés - értékelés

6
8
12
6
4

Összese
TEMATIKAI EGYSÉG
FEJLES)TÉSI CÉL
Előzetes tudás

1. A HANG ÉS A HANGSZEREK VILÁGA

36
6 ÓRA

Rezgések fizikai leírása. A se esség fogal a.

A hang szerepé ek egértése az e eri szer ezet egis erésé e ,
A te atikai egység
az e er érzékelésé e , egészségé e , a ko
u iká iós re dszerekfejlesztési éljai
ben.
Is eretek tartal ak, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
problé ák, alkal azások
ódszerta i ajánlások
Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azások:

Ha gse ességérése. A ha gse esség
függése a közegtől. Doppler-hatás. Az emberi hangérzékelés fizikai alapjai. Az e eri
fül felépítése. A hangok keltésé ek eljárásai,
hangszerek. Húrok rezgései, húros ha gszerek. Sípok fajtái. A zajsze
ezés. Ultrahang
a ter észet e és g ógyászat a .
Ismeretek:
A ha g fizikai jelle zői. A ha g terjedésé ek
mechanizmusa. Ha gi te zitás, a de i el
fogalma. Felharmonikusok.

A ha g agasság és frek e ia kap solatá ak
kísérleti e utatása. Legalá eg ha gse esség- érés el égzése. Közeledő, illet e tá olodó
autók ha gjá ak izsgálata, a frek e ia áltozás k alitatí értel ezése. Néhá jellegzetes
ha g elhel ezése a de i elskálá ö álló i forá iókeresés alapjá . Kísérlet húros ha gszere : felha g egszólaltatása, a tapasztalatok
értel ezése. A ha golás e utatása. Vizet tartal azó ké sö ek ha g agasságá ak izsgálata, zárt és itott síp ha gjá ak összehaso lítása. G űjtő u ka a fokozott ha gerő egészségkárosító hatásá al, a hatást sökke tő izto sági i tézkedésekkel kap solatban.

Kap solódási po tok:

Matematika: periodikus függ é yek. Filozófia: az idő filozófiai kérdései.
Informatika: az infor atikai eszközök űködésé ek alapja, az órajel.

KULCSFOGALMAK

Frekvencia, terjedési se esség, hullá hossz, alaphang, felharmonikus.

FOGALMAK
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*
Te atikai egység
Fejlesztési él
Előzetes tudás

2. VÍ)KÖRNYE)ETÜNK FI)IKÁJA
Fajhő fajlagos hőkapa itás , hő e

8 ÓRA

iség, e ergia.

A kör ezet és fe tarthatóság kérdései ek értel ezése a ízkör ezet kap sá , a kör ezettudatosság fejlesztése. Hal azállapotáltozások sajátságai ak azo osítása ter ikus re dszerek e , a fizikai
odellezés képességé ek fejlesztése. Képi és er ális i for á ió feldolgozásá ak erősítése.
Pro lé ák, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
gyakorlati alkalmazások, is eretek
ódszerta i ajá lások

A tematikai egység fejlesztési
éljai

Pro lé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azások:

A íz külö leges tulajdo ságai re dhag ó
hőtágulás, ag ol adáshő, forráshő, fajhő*), ezek hatása a ter észet e , illet e
mesterséges kör ezetü k e .
Hal azállapot- áltozások párolgás, forrás,
le sapódás, ol adás, fag ás, szu li á ió .
A o ás és a hal azállapot- áltozás kapcsolata. Köl sö hatások határfelületeke
felületi feszültség, hajszál sö esség .
Lakóházak izesedése. Vér o ás, éráramlás.
Ismeretek:
A szilárd a agok, fol adékok és gázok tulajdo ságai.
A hal azállapot- áltozások e ergetikai iszo ai: ol adáshő, forráshő, párolgáshő.

A külö öző hal azállapotok eghatározó
tulajdo ságai ak re dszerezése, ezek értel ezése része ske odellel és köl sö hatás-típusokkal.
A jég re dhag ó hőtágulásá ól adódó teendők, sza ál ok összeg űjtése pl. a él ségi
fag határ szerepe az épületek él, ízellátásál st . .
Hő érséklet-hő e
iség grafiko ok készítése,
ele zése
hal azállapotáltozások ál.
A égső hő érséklet eghatározása különöző hal azállapotú, ill. külö öző hő érsékletű a agok ke erésé él.
A felületi jele ségek ö álló kísérleti izsgálata.
A ér o ás érés el é ek átlátása.

Kap solódási po tok:
Matematika: függ é y fogal a, grafikus ábrázolás, egye letre dezés.
Biológia-egészségta : A hajszál sö esség szerepe ö é yek él. A le egő páratartal a és a
közérzet kapcsolata. Vérkeri gés, a ér yo ásra ható té yezők.
Ké ia: Hal azállapotok és áltozásaik. Gázok, folyadékok ára lási re dszere. Kapilláris
jele ség. A íz tulajdo ságai; adszorp ió. Felületi feszültség.
Földrajz: A Föld ízkészlete. A íz körforgása. Csapadékok képződése. Ó eá i éghajlat, „álla dó esők ö e”.
KULCSFOGALMAK
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Ol adáshő, forráshő, párolgáshő, ter ikus eg e súl , felületi feszültség.
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TEMATIKAI
EGYSÉG

FEJLES)TÉSI CÉL

3. KOMMUNIKÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓS ES)KÖ)ÖK,
KÉPALKOTÁS, KÉPRÖG)ÍTÉS A 21. S)Á)ADBAN

óra

Me ha ikai rezgések, elektro ág eses hullá ok. Az elektro ág eses
hullá ok ter észete.
I for á iós, ko
u iká iós re dszerek i t te h ikai re dszerek
értel ezése. Szerepük egértése az adatrögzítés e , adatok to á íA tematikai
tásá a . Képalkotási eljárások, adattárolás és to á ítás, or osi, diagegység evelésinosztikai eljárások előfordulásá ak, éljai ak, legfő
sajátságai ak
fejlesztési éljai
felismerése a i de apok a . Az i o á iók szerepé ek felis erése
a tudo á a , te h iká a és kultúrá a .
Pro lé ák, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
gyakorlati alkal azások, is eretek
ódszerta i ajá lások
Előzetes tudás

Pro lé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azások:
A korszerű ka erák, a te ák, e őkészülékek
űködésé ek legfo tosa ele ei.
Az elektro ág eses hullá ok elhajlása, szóródása, issza erődése az io oszférá ól.
A o iltelefo felépítése és űködése.
A teljes issza erődés jele sége. Ü egszálak
optikai ká elek e , e doszkópok a . Diagnosztikai ódszerek alkal azásá ak élja és
fizikai alapel ei a g óg ászat a a test e
keletkező ára ok ki utatása, rö tge , képalkotó eljárások, e doszkóp hasz álata .
Terápiás ódszerek alkal azásá ak élja és
fizikai alapel ei a gyógyászatba . Elektronikus
me óriák. Mág eses e óriák.CD, DVD le ezek. A képek és ha gok kódolása.
A fé elektro os hatás jele sége, g akorlati
alkal azása digitális ka era, fé
ásoló, lézer o tató űködése .
A digitális fé képezés alapjai. I tegrált áramkörök és felhasz álásuk.
Ismeretek:
Elektro ág eses rezgések ílt és zárt rezgőkör e .
A rádió űködésé ek el e. A odulá ió.
A i áris kód, digitális jelek, i pulzusok.
A fé elektro os hatás fizikai leírása, ag arázata.
Al ert Ei stei
u kássága.

Az elektro ág eses hullá ok szerepé ek
felis erése az i for á ió- ha g, kép át itelben.
A o iltelefo legfo tosa
tartozékai ak
SIM kárt a, akku ulátor st . kezelése,
fu k iójuk egértése.
Az aktuálisa leg oder e
o ilkészülékekhez re delt éhá fu k ió, szolgáltatás
értel ezése fizikai sze po t ól, azok alkal azása.
A ká ele törté ő adatát itel el é ek egértése.
Az e doszkópos operá ió és éhá diagosztikai eljárás el é ek, g akorlatá ak,
szer ezetre g akorolt hatásá ak egis erése, az egészségtudatosság fejlesztése.
A digitális technika leglényegesebb elveinek,
a legelterjedtebb alkalmazások fizikai alapjainak áttekintése konkrét gyakorlati példák
alapján. Kísérletek DVD- (CD-) lemezzel.
A legelterjedte adattárolók legfo tosa
sajátságai ak, a legúja
ko
u iká iós
lehetőségek ek és te h ikák ak
o o
kö etése. A digitális képrögzítés el i lé egé ek, ill. a CCD felépítésé ek átlátása.
A fé képezőgép jelle ző para éterei ek
értel ezése: fel o tás, optikai- és digitális
zoom. G űjtő u ka: A „jó” fé képek készítésének titkai. A rö tge sugarak g óg ászati
szerepé ek és eszél ei ek összeg űjtése.
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Kap solódási po tok:

Mozgóképkultúra és édiais eret: A ko
u iká ió alapjai. A képalkotó eljárások alkalazása a digitális ű észetekbe .
Biológia-egészségta : Betegségek és a képalkotó diag osztikai eljárások, a egelőzés szerepe.
Vizuális kultúra: a fé yképezés i t ű észet, digitális ű észet
Mag ar

el és irodalo ;

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

ozgóképkultúra és

Elektro ág eses rezgés, hullá , teljes issza erődés, adatát itel,
adattárolás, i for á ió, fé elektro os hatás.

4. GLOBÁLIS KÖRNYE)ETI PROBLÉMÁK

TEMATIKAI EGYSÉG
FEJLES)TÉSI CÉL
Előzetes tudás

édiais eret: A fé y szerepe. Az U i erzu .

6 ÓRA

FIZIKAI VONATKO)ÁSAI
A hő terjedésé el kap solatos is eretek.
A kör ezettudatos

agatartás fejlesztése, a glo ális sze lélet erősítése.

A te atikai egység A kör ezeti re dszerek állapotá ak, édel é ek és fe tarthatóságá ak
fejlesztési éljai
egis ertetése g akorlati példáko keresztül. Médiatudatosságra e elés
a szerzett i for á iók té eke alapuló, kritikus

érlegelésé keresztül.

Pro lé ák, jele ségek,
gyakorlati alkal azások, is eretek

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajá lások

Pro lé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azások:
Hatásu k a kör ezetü kre, az ökológiai lábo ot
eghatározó té ezők: táplálkozás,
lakhatás, közlekedés st . A hatások ele zése a
fizika sze po tjá ól. A Föld éges eltartó képessége. Kör ezetsze ezési, légsze ezési
pro lé ák, azok fizikai hatása. Az ózo pajzs
szerepe. Ipari létesít é ek izto sága. A gloális fel elegedés kérdése. Ü egházhatás a
ter észet e , az ü egházhatás szerepe. A gloális fel elegedéssel kap solatos tudo á os,
politikai és áltudo á os iták.

Megfelelő segédletek felhasz álásá al a saját
ökológiai lá o
eg e sülése. A sökke tés
ódozatai ak égiggo dolása, kör ezettudatos fog asztói sze lélet fejlődése.
A kör ezeti ártal ak egis erése, súl ozása
például: újság ikkek értel ezése, a kör ezettel kap solatos politikai iták pro- és ko tra érvre dszeré ek egértése . A glo ális fel elegedés o jektí té ei ek és a lehetséges okokkal
kapcsolatos feltevések ek az elkülö ítése. A
kör ezet állapota és a gazdasági érdekek lehetséges összefüggései ek egértése.

Ismeretek:
A hősugárzás elektro ág eses hullá
köl sö hatása eg kiterjedt testtel. Az
ü egházgázok fogal a, az e eri te éke ség szerepe az ü egházhatás erősítésé e . A széndioxid-k óta.
Kap solódási po tok:
Biológia-egészségta : az ökológia fogal a.
Földrajz: Kör yezet édele ; A egújuló és e
tétele. A le egő fel elegedése.
Informatika: adatgyűjtés az i ter etről.
KULCSFOGALMAK

Ökológiai lá

egújuló e ergia fogal a; A légkör össze-

o , ü egházhatás, glo ális fel elegedés, ózo pajzs.

FOGALMAK
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TOVÁBBHALADÁS
FELTÉTELEI

A fejlesztés várt
ered é yei a
. évfolya végé

A ta uló is erje a rezgő test jelle ző para étereit a plitúdó, rezgésidő, frek e ia .
Tudja, hogy a ha g e ha ikai rezgés, a i a le egőbe lo gitudi ális
hullá ké t terjed.
Is erje a ha g agasság, a ha gerősség, a terjedési sebesség fogalát.
Legye képes legalább egy ha gszer űködésé ek agyarázatára.
Is erje az ultraha g és az i fraha g fogal át, gyakorlati alkal azását.
Ismerje a hallás fizikai alapjait, a hallásküszöb és a zajsze yezés fogal át.
Is erje a felületi feszültség fogal át. Is erje a határfelületek ek azt
a tulajdo ságát, hogy i i u ra töreksze ek.
Legye tisztába a felületi jele ségek fo tos szerepé el az élő és élettelen természetben.
A ta uló tudja az a yag külö böző hal azállapotait szilárd, folyadék- és
gázállapot akroszkopikus fizikai tulajdonságaik alapjá jelle ez i. Lássa,
hogy ugya azo a yag külö böző hal azállapotai eseté a belsőe ergiaértékek külö böz ek, a hal azállapot eg áltozása e ergiaközlést el oást igényel.
Is erje az ol adás, fagyás fogal át, jelle ző para étereit ol adáspo t,
ol adáshő .
Is erje az ol adáspo t yo ástól és a yagi i őségtől aló függését.
Is erje a fagyás és ol adás szerepét a i de api életbe .
Is erje a párolgás, forrás, le sapódás jele ségét, e yiségi jelle zőit. Legye képes a jele ségek felis erésére a hétköz api életbe időjárás . Is erje a forráspo t yo ásfüggésé ek gyakorlati jele tőségét és a ak alkalmazását.
Is erje az elektro ág eses hullá fogal át, tudja, hogy az elektro ág eses hullá ok fé ysebességgel terjed ek, a terjedéshez i s szükség közegre.
Tá oli, rezo a iára ha golt rezgőkörök között az elektro ág eses hulláok ré é e ergiaát itel lehetséges fé es összeköttetés élkül. Az i for áióto ábbítás új útjai.
Is erje az elektro ág eses hullá ok frek e iatarto á yokra osztható
spektru át és az egyes tarto á yok jelle zőit
Tudja, hogy az elektro ág eses hullá ba e ergia terjed.
Legyen képes példáko be utat i az elektro ág eses hullá ok gyakorlati
alkal azását. Tudja a ta uló, hogy a fé y elektro ág eses hullá , az elektro ág eses spektru egy eghatározott frek e iatarto á yához tartozik.
Tudja a ákuu beli fé ysebesség értékét és azt, hogy mai tudásunk szerint
e él agyobb sebesség e létezhet határsebesség .
Is erje a fé y terjedésé el kap solatos geo etriai optikai alapjele ségeket
issza erődés, törés
Ismerje a geometriai optika legfo tosabb alkal azásait.
Ismerje az UV- és az IR-sugárzás egészségügyi hatásait.
Is erje az ökológiai láb yo , ü egházhatás,

globális fel elegedés, ózo pajzs fogal akat.
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12. ÉVFOLYAM
Éves óraszá :

óra

Heti óraszá : óra
 Mérés-értékelés óra

1
2
3
4
5

12. o. TÉMAKÖRÖK
A fé ter észete és a látás
Atomfizika a hétköz apok a
A Naprendszer fizikai viszonyai
Csillagok, galaxisok
Mérés - értékelés
Összese

TEMATIKAI EGYSÉG
FEJLES)TÉSI CÉL

Előzetes tudás

1. A FÉNY TERMÉS)ETE ÉS A LÁTÁS

6
8
8
6
3
31
6 ÓRA

Elektro os ező, a Nap sugárzása, hősugárzás, ü egházhatás. Minde api is eretei k a szí ekről, a fé
iselkedésére o atkozó geometriai optikai alapismeretek.

A fé kettős ter észeté ek egértése. A sztrakt go dolkodás fejlesztése. Az e eri sze
édel e fo tosságá ak és lehetőségei ek
eláttatása, az egészséges élet ódra törek és erősítése. A szí ek
A te atikai egység szerepe i de apjai k a , a har o ikus szí összeállítás fizikai alapo törté ő ag arázata, esztétikai e elés. A tudo á , te h ika,
fejlesztési éljai
kultúra sze po tjá ól az i o á iók például a holográfia, a lézer
szerepé ek felis erése. A ag ar kutatók, felfedezők Gá or Dé es
szerepé ek egis erése a lézeres alkal azások fejlesztésé e :
nemzeti azonosságtudat erősítése.
Is eretek tartal ak, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
problé ák, alkal azások
ódszerta i ajánlások
Pro lé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azások:

Elsődleges és ásodlagos fé források a
kör ezetü k e . A fé
alá . Ár ékjelenségek, a félár ék fogal a. A alódi és a
látszólagos kép. A sze
ázlatos felépítése.
G akori látáshi ák. Sze ü eg és ko taktle se jelle zői, a dioptria fogal a. Szí es
világ: örös, zöld és kék alapszí ek, ke ert
szí ek. A szí es o itorok, kijelzők űködése. Szi ár á . Déli á . A lézer. A háromdi e ziós képalkotás aktuális ered ényei.

Az elsődleges és ásodlagos fé források
egkülö öztetése. Az ár ékjele ségek
felis erése, értel ezése,
egfig elése.
Egy fé se esség érésére
e slésére
alkal as eljárás
egis erése. Eg szerű
kísérletek el égzése a háztartás a és körezetü k e előforduló elektro ágneses
hullá ok és az a ag köl sö hatására.
A foto el élet értel ezése, a frek e ia
hullá hossz és foto e ergia kap solatáak egis erése. A látást eszél eztető
té ezők átteki tése, a látás-kiegészítők és
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A tá ső és a ikroszkóp űködésé ek elve.
Ismeretek:
Az elektro ág eses hullá fogal a.
A fé se essége légüres tér e . A fé seessége külö öző a agok a . Planck hipotézise, foto ok. A fé törés és a fé iszsza erődés tör é ei. Teljes issza erődés.
Valódi és látszólagos kép. Le sék tulajdonságai, legfő jelle zői, a dioptria fogal a.
A fé fel o tása, a tiszta spektru szí ek:
örös, narancs, sárga, zöld, kék, i ol a.
Tükrök sík, do orú, ho orú .

optikai eszközök ki álasztása szempontjaiak egis erése.
Eg szerű sugár e etek készítése, leképezések értel ezése.
A tá ső és ikroszkóp felfedezésé ek tudo á törté eti szerepé ek egis erése,
hatásá ak felis erése az e eri go dolkodásra.
A lézerfé
el kap solatos izto sági
előírások tudatos alkal azása.

Kap solódási po tok:
Biológia-egészségta : Az e ergiaátadás szerepe a gyógyászati alkal azások ál. A sze
látás, a sze egészsége.
Ké ia: lá gfestés.
Mag ar el és irodalo ; ozgóképkultúra és
I for atika: o itorok, kijelzők.
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

édiais eret: szí ek a

és a

ű észetekben.

Hullá hossz, frekvencia, fé se esség, elektro ág eses hullá , foto ,
spektru . Tükör, le se, fókuszpo t, látszólagos és alódi kép, szí felo tás. Teljes issza erődés.
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Te atikai egység
Fejlesztési él
Előzetes tudás

2. ATOMFIZIKA A HÉTKÖ)NAPOKBAN
Ütközések. A fé

8 óra

jelle zői. Elemek tulajdo ságai.

Az a ag odellezésé e rejlő filozófiai, tudo á törté eti vonatkozások felis erése. A odellalkotás is eretel életi szerepé ek értelezése. A radioakti itás és a agszerkezet kap solatá ak egis eréA te atikai egység
se, a radioaktí sugárzások i de api egjele ésé ek, az élő és
fejlesztési éljai
élettele kör ezetre g akorolt hatásai ak e utatása, az e ergiater elés e játszott szerepé ek átteki tése. Az álla polgári felelősség állalás erősítése.
Is eretek tartal ak, jele ségek,
pro lé ák, alkal azások

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajá lások

Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkal azások:
Az ato fogal á ak fejlődése, az egyes
ato
odellek ellett és elle szóló ér ek,
tapasztalatok.
Elektro , ato ok, olekulák és eg é összetett re dszerek kristál ok, fol adékkristályok, kolloidok). Az ato
ag felfedezése:
Rutherford szórási kísérlete.

Külö öző fé ki o sátó eszközök spektruá ak g űjtése a g ártók adatai alapjá . Pl.
ak áriu -fé sö ek fajtái ak spektruma.)
Kutató u ka: a radioaktí jód izsgálati jele tősége. A radioakti itás egészségüg i hatásai ak felis erése:
 sugár etegség;
 sugárterápia.

Sta il és o ló ato
agok. A radioaktí sugárzás felfedezése. A radioaktí
o lás.
A o lás életle szerűsége.
Radioakti itás, esterséges radioakti itás.
A ukleáris e ergia felhasz álásá ak kérdései.
Az e ergiater elés ko kázati té ezői.
Ato erő ű ek
űködése, sza ál ozása.
Ko kázatok és re dszer izto ság sugár édelem).
Ismeretek:
Vo alas és fol to os szí képek jelle zése,
létrejöttük ag arázata.
A agszerkezetre o atkozó ato fizikai elképzelések. Az a ag kettős ter észete.
Építőkö ek: proto , eutro , k ark. A tö eghiá fogalma. Az ato
ago elüli köl sönhatások.
A tö eg-e ergia eg e értékűség.
Radioaktí izotópok.
Felezési idő, akti itás.
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Kap solódási po tok:
Matematika: folyto os és diszkrét áltozó, e po e iális függ é y.
Ké ia: anyagszerkezeti vizsgálatok, az ato szerkezete; kristályok és kolloidok; az atommag.
Etika: a tudo á y felelősségé ek kérdései.
Biológia-egészségta : a sugárzások iológiai hatásai.
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: a Hirosi ára és Nagaszakira ledo ott két
ato o a törté ete, politikai háttere, késő i kö etkez é ei.
Földrajz: e ergiaforrások.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Vo alas szí kép, az a ag kettős ter észete. Tö eg-e ergia eg e értékűség. Radioakti itás, felezési idő.
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Te atikai egység
Fejlesztési él

3. A NAPRENDSZER FIZIKAI VISZONYAI

8 óra

Az általá os tö eg o zás tör é e, Kepler-tör é ek, hal azállapotáltozások.

Előzetes tudás

A Naprendszer mint összefüggő fizikai re dszer egis erése, értelezése, állapotá ak és keletkezésé ek összekap solása. Az űrkutaA te atikai egység
tás
i t társadal ilag hasz os te éke ség egértetése. Az űrkutafejlesztési éljai
tás tudo á törté eti o atkozásai, szerepé ek átteki tése a körezet és fe ntarthatóság sze po tjá ól.
Is eretek tartal ak, jele ségek,
Fejlesztési követel é yek
pro lé ák, alkal azások
ódszerta i ajá lások
Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkalmazá- Az Föld ozgásaihoz kötött időszá ítás logikájá ak egértése.
sok:

A hold- és a apfog atkozás.
A Merkúr, a Vé usz és a Mars jellegzetességei.
A Jupiter, a Szatur usz, az Urá usz és a Neptunusz jellegzetességei. G űrűk és holdak az óriásol gók körül. Meteorok, meteoritek.
A kis ol gók ö é ek elhel ezkedése. Az űrkutatás
állo ásai: első e er az űr e , a Hold eghódítása, ag arok az űr e . Emberi objektumok az
űr e : hordozórakéták, szállító eszközök. Az emeri élet lehetősége az űr e . Ne zetközi Űrállo ás. A ilágűr egfig elése: tá sö ek, para olaa te ák, űrtá ső.

Ismeretek:
A Naprendszer szerkezete, legfontosabb objektu ai. A ol gók pál ája, keri gésük és forgásuk
sajátságai. A Naprendszer keletkezése. A Föld
kora. A Hold jelle ző adatai tá olság, keri gési
idő, forgási periódus, hő érséklet , a légkör hiáa. A Hold fázisai, a fázisok ag arázata. A Hold
kora. Az űrkutatás irá ai, hasz osítása, társadalmi szerepe.

A Földö uralkodó fizikai iszo ok ak és a Föld
Napre dszere
elüli hel zeté ek összekap solása. Holdfog atkozás egfig elése, a Hold- fázis
és holdfog atkozás egkülö öztetése. Tá lázati adatok segítségé el két égitest sajátságaiak, felszí i iszo ai ak összehaso lítása, az
eltérések okai ak és azok kö etkez é ei ek az
értel ezése.
Az űrkutatás fejlődésé ek legfo tosa állo ásaira o atkozó adatok g űjtése, re dszerezése.
A ag ar űrkutatás ered é ei ek, űrhajósai k ak, a ag arok által fejlesztett, űr e juttatott eszközök ek a egis erése.
Az űrkutatás jele kori progra já ak, fő törek ései ek átteki tése.

Kap solódási po tok:
Törté ele , társadal i és álla polgári ismeretek: Kopernikusz, Kepler, Newton mu kássága. A apfogyatkozások szerepe az e beri kultúrába .
Földrajz: a tananyag sillagászati fejezetei, a Föld forgása és keri gése, a Föld forgásá ak
kö etkez é yei yugati szelek ö e , a Föld belső szerkezete, földtörté eti katasztrófák,
kráterbe sapódás keltette felszí i alakzatok keresése térképeke , űholdfel ételeke .
Biológia-egészségta : a Hold és az e ber biológiai iklusai, az élet fizikai feltételei; A tartós
súlytala ság hatása az e beri szer ezetre; A agy tá olságú e beres űrutazás pszi hológiai korlátjai. Etika: kör yezeti etika kérdései; az e ber helye és szerepe.
KULCSFOGALMAK

Pál a, keri gés, forgás, ol gó, hold, üstökös,

eteor,

eteorit. Űrkutatás.

FOGALMAK
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4. CSILLAGOK, GALAXISOK

Előzetes tudás A Nap sugárzása, e ergiater elése. A fé

terjedése.

A felépítés és űködés kap solatá ak értel ezése a sillagok a
i t
A tematikai ter észeti re dszerek e . Az U i erzu
általu k is ert része a agi
egység fejlesz- eg ségé ek eláttatása. A ilág i de ség i t fizikai re dszer fejlődésétési éljai
ek, a fejlődés keretei ek, kö etkez é ei ek, idő eli lefutásá ak egértése.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követel é yek
problé ák, alkal azások
ódszerta i ajánlások
Problé ák, jele ségek, gyakorlati alkalmazások:

A Nap árható jö ője. A csillagte éke ség A sillagok éret iszo ai ak ag ságrenfor ái, ezek észlelése. A fizikai-matematikai dek ek átteki tése. A csillagok energiaterelésé ek egértése. Ö álló projekt unilágleírások hatása az európai kultúrára. Az
kák,
képek g űjtése, eg szerű egfig elések
U i erzu tágulására utaló tapasztalatok, a
égzése például: a Tejút
egfig elése .
gala is hal azok tá olodása.
Ér elés és ita az U i erzu ról kialakított
képzetekkel kap solatban.
Ismeretek:
A sillag defi í iója, jelle zői, g akorisága,
érete, szerepe az ele ek kialakulásá a .
A gala isok, alakjuk, szerkezetük. Gala isu k: a Tejút. Az Uni erzu fejlődése, az
ősro a ás el élet. Az Univerzum kora,
létrejötté ek, jö őjé ek éhá
odellje.
Kap solódási po tok:
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: Napkultusz az a tik kultúrákba .
Ké ia: a periódusos re dszer, ele ek keletkezése.
Mag ar el és irodalo : Madá h I re: Az e ber tragédiája.
Etika: az e ber ilágegyete be elfoglalt helyé ek értel ezése.
Biológia: az e olú ió fogal a.
KULCSFOGAL- Csillag, gala is, Tejút. Ősro a ás, téridő.
MAK FOGALMAK
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A FEJLES)TÉS VÁRT EREDMÉNYEI A 12. ÉVFOLYAM VÉGÉN
A ta uló legyen képes fizikai jele ségek egfigyelésére, s az e ek sorá szerzett tapasztalatok el o dására. Legye tisztába azzal, hogy a fizika átfogó tör é yeket is er fel,
elyek alkal azhatók jele ségek értel ezésére, egyes ese é yek i őségi és e yiségi előrejelzésére.
Legye képes egyszerű fizikai re dszerek eseté a lé yeges ele eket a lé yegtele ektől
el álaszta i, tudjo egyszerűbb szá ításokat el égez i és helyes logikai kö etkeztetéseket levonni.
Tudja helyese hasz ál i a ta ult e ha ikai és elektro osságta i alapfogal akat tehetetlenség, sebesség, gyorsulás, tö eg, erő, erőtör é yek, le dület, u ka, e ergia,
teljesít é y, hatásfok, ára erősség, feszültség, elle állás .
Tudjo példákat o da i a ta ult jele ségekre, a ta ult legfo tosabb tör é yszerűségek
ér é yesülésére a ter észetbe , a te h ikai eszközök esetébe .
Tudja a ta ult értékegységeket a i de api életbe is előforduló e yiségek esetébe hasz ál i.
Legye képes a szá ítógépes ilágháló a té ához kap solódó érdekes és hasz os adatokat, i for á iókat gyűjte i. Is erje a ta ul á yok sorá előforduló fo tosabb hétköz api eszközök űködési el ét, bizto ságos hasz álatát.
Legye tisztába saját fizikai aspektusai al, ala i t a ozgás, tájékozódás, közlekedés,
a háztartás e ergetikai ellátásá ak ilágítás, fűtés, elektro os re dszer, hőháztartás
legalap etőbb fizikai o atkozásai al, ezek gyakorlati alkal azásaival.
Is erje az e ber és kör yezeté ek köl sö hatásából fakadó elő yöket és problé ákat,
valamint az emberiség felelősségét a kör yezet egó ásába .
A ta uló is erje az i foko
u iká iós te h ológia legfo tosabb eszközeit, alkal azásukat, űködésük fizikai hátterét.
Is erje saját érzékszer ei űködésé ek fizikai o atkozásait, törekedje ezek állapotáak tudatos édel ére. Is erje a látható fé y külö böző hullá tulajdonságait.
Is erje olya kísérleti ered é yeket, tapasztalati té yeket, a elyekből arra kö etkeztethetü k, hogy az a yag ato os szerkezetű. Is erje fel, hogy a fizika odelleke keresztül ragadja eg a alóságot, eljárásai, ódszerei kijelölik a tudo á y határait.
Ismerje a mag-átalakulások főbb típusait hasadás, fúzió . Legye tisztába ezek felhaszálási lehetőségei el.
Tudja összehaso líta i az ato e ergia felhasz álásá ak elő yeit és hátrá yait a többi
e ergiater elési óddal, külö ös teki tettel a kör yezeti hatásokra. Legye képes U ierzu u kat és az e bert köl sö hatásukba sze lél i, az e beriség létrejöttét, sorsát,
jö őjét és az U i erzu törté etét összekap sol i.
Legye ek is eretei a sillagászat alap ető ered é yeiről. Is erje az U i erzu és a
Napre dszer kialakulásá ak törté etét. Is erje az űrhajózás el életi és gyakorlati jelentőségét.
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Tudja a ta uló, hogy a fé y elektro ág eses hullá , az elektro ágneses spektrum egy
eghatározott frek e iatarto á yához tartozik.
Tudja a ákuu beli fé ysebesség értékét és azt, hogy ai tudásu k szeri t e él agyobb sebesség e létezhet határsebesség .
Is erje a fé y terjedésé el kap solatos geo etriai optikai alapjele ségeket issza erődés, törés
Is erje a fé y hullá ter észetét bizo yító legfo tosabb kísérleti jele ségeket i terfere ia, polarizá ió , és értel ezze azokat.
Tudja értel ez i a fehér fé y összetett oltát.
Is erje a fé y része sketulajdo ságára utaló fé yelektro os kísérletet, a foto fogalát, e ergiáját Is erje a geo etriai optika legfo tosa alkal azásait.
Értse a leképezés fogal át, tükrök, le sék képalkotását. Is erje és értse a g akorlata fo tos optikai eszközök eg szerű ag ító, ikroszkóp, tá ső , sze ü eg, űködését.
Legye képes egyszerű optikai kísérletek el égzésére.
Légköroptikai jele ségek délibáb, szi ár á y, fé yszóródás, a le e ő Nap örös színe).
Hullá hossz, frek e ia, fé ysebesség, elektro ág eses hullá , foto , spektrum. Tükör, le se, fókuszpo t, látszólagos és alódi kép, szí felbo tás. Teljes issza erődés.
Is erje a ta uló az ato ok létezésére utaló korai ter észettudo á yos tapasztalatokat, tudjo
eggyőzőe ér el i az ato ok létezése ellett. Értse az ato ról alkotott
elképzelések ato
odellek fejlődését: a odell i dig kísérleteke , éréseke alapul, azok ered é yeit agyarázza; új, a odellel ár e értel ezhető, azzal elle to dásba álló kísérleti tapasztalatok eseté új odell egalkotására a szükség.
Mutassa be a odellalkotás lé yegét Tho so és Rutherford odelljé , a odellt
egalapozó és egdö tő kísérletek, jele ségek alapjá .
Tudja, hogy a kvantummechanikai atommodell az elektronokat hullá ké t írja le. Tudja, hogy az elektro ok i pulzusa és helye egyszerre e
o dható eg po tosan.
A ta uló is erje az ato
ag jelle zőit tö egszá , re dszá és a ag alkotórészeit.
Is erje az ato
agot összetartó agerők, az ú . „erős köl sö hatás” tulajdo ságait.
Tudja k alitatí szi te értel ez i a ag kötési e ergiáját, értse a eutro ok szerepét
a ag stabilizálásában.
Is erje a tö egdefektus jele ségét és kap solatát a kötési e ergiával.
Is erje a radioaktí bo lás típusait, a radioaktí sugárzás fajtáit és egkülö böztetésük kísérleti ódszereit. Tudja, hog a radioaktí sugárzás i te zitása érhető. Is erje
a felezési idő fogal át.
Legye fogal a a radioaktí izotópok esterséges előállításá ak lehetőségéről és tudjo példákat a esterséges radioakti itás éhá y gyakorlati alkal azására a gyógyászatba és a űszaki gyakorlatban.
Értse az ato e ergia szerepét az e beriség ö ek ő e ergiafelhasz álásába , ismerje
elő yeit és hátrá ait.
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Legye tájékozott arról, hogy a sillagokba
agfúziós folya atok zajlanak, ismerje a
Nap energiater elését biztosító fúziós folya at lé yegét.
Is erje a Nap és a Hold égi ozgásá ak jelle zőit, értse a Hold fázisai ak áltozását,
tudja értel ez i a hold- és apfogyatkozásokat. Is erje a legfo tosabb égitesteket
bolygók, holdak, üstökösök, kisbolygók és aszteroidák, sillagok és sillagre dszerek,
gala isok, gala ishal azok és azok legfontosabb jelle zőit.
Legye ek is eretei a esterséges égitestekről és azok gyakorlati jele tőségéről a tudo á yba és a te h ikába .
Is erje a Napre dszer jelle zőit, a keletkezésére o atkozó tudo á yos elképzeléseket.
Tudja, hogy a Nap sak egy az átlagos sillagok közül, iközbe a földi élet sze po tjából eghatározó jele tőségű. Is erje a Nap legfo tosabb jellemzőit:
a Nap szerkezeti felépítését, belső, e ergiater elő folya atait és sugárzását, a Napból
a Földre érkező e ergia e yiségét apálla dó . . Is erje az U i erzu korára és
kiterjedésére o atkozó be sléseket, tudja, hogy az U i erzu gyorsuló üte be tágul.
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Földrajz 9-11. évfolya
(esti tagozat)

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 megismeréséhez és megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és információszerzés,
A földrajzoktatás egis erteti a ta ulókat a szűke és tága kör ezet ter észeti és társadalmi-gazdasági, ala i t kör ezeti jelle zői el, fol a atai al, a kör ezet e aló tájékozódást, eligazodást segítő alap ető eszközökkel és ódszerekkel. Vizsgálódásá ak középpo tjá a a földrajztudo á , ala i t a társföldtudo á ok geológia, eteorológia, geofizika, pla etológia által feltárt ter észeti, társadal i-gazdasági és kör ezeti fol amatok,
jele ségek, azok köl sö hatásai, illet e apjai k gazdasági, kör ezeti ese é ei áll ak, lokális, regio ális és glo ális szi te eg ará t, külö ös teki tettel a fe tarthatóságra.
A ta tárg ta ításá ak élja, hog a ta ulók el tudják hel ez i Mag arországot és Európát a
ilág ter észeti és társadalmi folyamatai a , kialakuljo e ük a e zeti és az európai
ide titástudat. A ta tárg ta ításá ak to á i élja, hog
egértesse a ter elés és fog asztás iszo át, ö ekedésük korlátait és kö etkez é eit, ezzel eg ütt a Föld glo ális problé áit. Kifejlessze a ta ulók a az aktí rész étel készségét közösségük, országuk, régiójuk
és a ilág pro lé ái ak egoldásá a .
A gi áziu i földrajzta ítás felkészíti a ta ulókat a ta tárg i érettségi izsga sikeres teljesítésére is. Ko ple is ereta aga ré é segíti a ta ulók pál a álasztását, eligazodását a
u ka ilágá a , felkészíti őket a szakirá ú felsőfokú ta ul ányokra is.
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KÖ)MŰVELTSÉGI TARTALMAK 9–11. ÉVFOLYAM
. A tér és á rázolása
. . Téregységek
– A Föld, a Napre dszer és a Világegyete .
– A geoszférák és felépítő részeik, fu k io ális terek.
. . Térábrázolás
– A tér egis erés és a térábrázolás eszközei.
– Az űrkutatás és a tá érzékelés társadal i-gazdasági, kör yezeti jele tősége.
. Az idő
. . Időegységek
– A api és é i időszá ítás sillagászati alapjai; a földtörté eti időszá ítás alapjai.
– A társadal i-gazdasági és kör yezeti folya atok időskálája, időtarta a.
. . Időre d
– Földrajzi-kör yezeti folya atok, a földtörté et főbb ese é yei és azok időre dje Földü k
egészére kiterjedő példák alapjá .
. A ter észeti kör yezet és jele ségei
3.1. Anyagok, anyagi rendszerek
– A Napre dszert és a geoszférákat felépítő a yagok, a yagi re dszerek keletkezése és jele tősége, szerepük a i de api életbe és a gazdaságba .
. . Geoszférák
– A Föld szférái ak kialakulása és fejlődése.
– A geoszférák felépítése, szerkezete, tagolása, a felépítéséből adódó kör yezeti és társadal i kö etkez é yek.
– A geoszférák fő folya atai, jele ségei.
– Anyag- és e ergiaforgalo .
– Ára lási re dszerek a geoszférákba .
– A geoszféráko belüli és az azok közötti folya atok köl sö hatásai, társadal i-gazdasági
és kör yezeti kö etkez é yei, kezelésük. Veszély- és katasztrófahelyzetek.
. . Földrajzi ö ezetesség
– A ko ple földrajzi ö ezetesség re dszere; az ö ezetesség ele ei ek összefüggései.
– A forró, a érsékelt és a hideg ö ezet, ö ei ek, területei ek jelle zői.
. . Égitestek
– A Világegyete , a Napre dszer és a Föld kialakulása.
– A Világegyete és a Napre dszer főbb folya atai, jele ségei és azok földi kö etkez ényei.
. A társadal i-gazdasági tér szerveződése és folya atai
. . A társadal i-gazdasági élet térszer eződése
– A épesség szerkezete; de ográfiai utatók és társadal i-gazdasági kö etkez é yei.
– Világ yel ek és ilág allások.
– A települések szerkezeté ek és szerepköré ek átalakulása, településhálózat, településhierarchia.
– Gazdálkodás a ter észeti és a társadal i erőforrásokkal.
– A gazdasági szerkezet, a gazdasági szektorok, ágazatok jelle zői, szerepük áltozása.
– A gazdasági fejlettség területi külö bségei, a gazdasági szerkezet és a társadal igazdasági fejlettség kap solata.
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. . A ilággazdaság szer eződése és űködése
– A globális ilággazdaság és ilágpia kialakulása, jelle zői, űködése, a tra sz a io ális állalatok.
– Társadal i-gazdasági obilitás
u kaerő- á dorlás, tőke ozgás, ter elésáthelyeződés , a folya atok társadalmi-gazdasági és kör yezeti hatásai.
– Az i tegrálódás folya ata és szi tjei.
– A pé ztőke űködése, az értékpapírok és a tőzsde kap solata. A o etáris ilág jelle ző
folyamatai: hitelezés, adósság, eladósodás.
– Fo tosabb e zetközi gazdasági-társadal i, kör yezeti és segélyszer ezetek, i téz éyek pé zügyi szer eztek szerepe.
. A földrajzi tér regio ális szerveződése
5. . Magyarország és a Kárpát- ede e földrajza
– Hazá k kap solódása az európai erőterekbe, helye és szerepe a ilággazdaságba ;
a társadalmi-gazdasági fejlettség területi külö bségei hazá kba .
– A agyarországi régiók földrajza.
– A Kárpát- ede e eurorégiói, a régiószer eződés földrajzi logikája.
– A agyarsághoz kötődő ilágörökségi helyszí ek.
5. . Európa
– Az Európai U ió földrajzi jelle zői és politikája ezőgazdasági, regio ális, kör yezeti ;
társadal i-gazdasági és kör yezeti együtt űködések Európába .
– Az európai erőtér helye a
ilággazdasági folya atokba ; a társadal igazdaságifejlettség területi külö bségei Európába .
– A közép-európai regio ális együtt űködések földrajzi alapjai.
5. . Az Európá kí üli ko ti e sek, tájak, országok
– A társadal i-gazdasági fejlettség területi külö bségei és kö etkez é yei az Európá kíüli földrészeke .
– A tá oli ko ti e sek sajátos ter észeti és társadal i-gazdasági adottságok alapjá létrejött tipikus tájai ak, területei ek földrajzi-kör yezeti jelle zői.
–A
ilággazdaságba
eltérő szerepet betöltő országok és ország soportok
(pl.: e tru térségek, perifériák , regio ális példák.
6. Glo ális kihívások
. . Globális problé ák
– A Föld globális társadal i-gazdasági problé ái, azok okai, kö etkez é yei és egoldási
lehetőségei.
– A globalizá ió társadal i, kulturális hatásai.
– A geoszférák ter észetes egye súlyára ható eszélyforrások, folya atok, problé ák.
. . Fe tarthatóság
– A társadal i-gazdasági és a kör yezeti sze po tok köl sö ös ér é yesíthetősége a gazdálkodásba .
– A gazdasági ö ekedés kö etkez é yei; tudatos fogyasztói és ásárlói agatartás; fe ntartható erőforrás-hasz osítás.
– A felhasz álás károsító hatásai ak érséklési lehetőségei.
– Kör yezet- és ter észet édel i feladatok, kör yezetgazdálkodás; édett ter észeti és
kulturális értékek ilágörökségek példái.
– Felelős kör yezeti agatartás, az egyé társadal i szerep állalása.
– Helyi szer eződések, regio ális és e zetközi összefogás a fe tarthatóság eléréséért:
egyez é yek, irá yel ek, emzetközi szer ezetek.
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Nemzeti alaptanterv

. VI. . Kor á y re delet)

FÖLDRAJ) 9.-11. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT)
1.
2.
3.

1.
2.
3.

9. ÉVFOLYAM
A tanulók teljesítményének mérése
Természetföldrajz
Szabadon tervezhető

Összesen

10. ÉVFOLYAM
A ta ulók teljesít é é ek érése
Társadalo - és gazdaságföldrajz
Sza ado tervezhető
Összese

1
2

11. ÉVFOLYAM
A ta ulók teljesít é é ek érése
Európa és Mag arország földrajza

3

(1. Európa
(2. Magyarország
Európai U ió

4.

4
28
4*
36

A mag arsághoz kötődő ilágörökségi helyszí ek
Összese

4
28
4*
36

2
13
6
7
2
1
18

11. é folya o a szabad sá terhére került beépítésre heti ,5 óra ( é i 18 óra , új
ta a yag bee elése élkül.
Így el yújt a a földrajz oktatását, a korábba ta ultak el élyítését, a földrajz,
i t szabado álasztható érettségi izsgatárgy, álasztásá ak lehetőségét kí ánjuk ele elősegíteni, megteremtve annak alapjait.
TANTERVTŐL FÜGGETLEN HASZNOS HOLMIK
 Érettségi feladatg űjte é ek
 Szó eli té aköröket és írás eli érettségi feladatsorokat tartal azó kiad á ok
 Korá i é ek írás eli érettségi feladatsorai és egoldási út utatói
 Szó eli té akörök összefoglalói, té a ázlatok
 Suli et Digitális Tudás ázis
 Földrajzta ár elektro ikus eszközkészlete
 Eg ete i, főiskolai földrajz ho lapok
 Külö öző szer ek, szer ezetek ho lapjai
KIEMELT FEJLES)TÉSI FELADATOK

4

PDF Compressor Pro
FÖLDRAJZ
1. Feladat egoldás
a) Tájékozódás a földrajzi térbe :
 Földrajzi hely eghatározás: fokhálózat, kereső hálózat, szá ítási feladatok
 Topográfiai gyakorlatok: atlasz hasz álat, „ aktérkép”
 Tájékozódás a térképe , térképpel: tá olság- és agasság eghatározási
és a éretará yhoz kap solódó szá ítási feladatok
b) Tájékozódás az időbe : fokhálózat, szá ítási feladatok,
2. Tájékozódás a kör yezet a yagairól és kör yezeti folya atokról
a) Globális kör yezeti problé ák:
 Ü egházhatás – globális fel elegedés – klí a áltozás
 Ózo réteg el éko yodása
 Sa as eső
3. Világörökségi helyszí ek

A TANKÖNYVVÁLAS)TÁS S)EMPONTJAI
1. A ta kö yvek, ta eszközök kiválasztásá ál a következő sze po tokat kell figyele
ven ü k:






e

a ta eszköz felelje
eg az iskola helyi ta ter é ek;
a ta eszköz legye jól ta ítható, jól ta ulható;
a ta eszköz yo dai ki itelezése legye alkal as a ta tárgy óraszá á ak és igé yei ek egfelelő hasz álatra több ta é e keresztül;
a ta eszköz i ősége, egjele ése legyen alkalmas a ta ulók esztétikai érzéké ek
fejlesztésére, e elje a diákokat igé yességre, pre íz u ka égzésre, a ta eszköz állapotá ak egó ására;

Elő ybe kell részesíte i azokat a ta eszközöket:




a elyek több é e keresztül hasz álhatók;
a elyek egy ásra épülő ta tárgyi re dszerek, ta kö y saládok, sorozatok tagjai;
a elyekhez egfelelő yo tatott kiegészítő ta eszközök áll ak re delkezésre
(pl. munkafüzet, feladatgyűjte é y ;
 a elyek beszerzése e ró feleslegese agy terhet a ta ulói kra
 a elyek elérhetők, beszerezhetők
 a elyek több ta é is ereta yagát tartal azzák
 a elyek lé yegre törőek, érthetőek, hasz álhatók a szűk időkeret ellett ta ulók
szá ára is
 lehető é teszik az egyé i ta ulást is
 kellő e yiségű és egfelelő i őségű ábra a yagot is tartal az ak
2. A tananyagtartal ak feldolgozását segítsük sza ad hozzáférésű, általu k is elle őrzött
tartal ú és jó i őségű i ter etes a yagokkal.
3. Készítsü k saját ta a yagokat, segédleteket!
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A FÖLDRAJ)OKTATÁS ÉS HELYI TANTERVÜNK FELNŐTTOKTATÁSBÓL EREDŐ SAJÁTSÁGAI
Nagyon fontos, hogy
suk a következőket:




u ká k tervezésekor és ta ári gyakorlatu k a is sze

előtt tart-

Ta ulói k eltérő ta ulási törté ettel, ige külö öző előzetes is erettel érkez ek
hozzá k, sokszor agasa é fol a o satlakoz ak e az oktatás a. Előfordulhat,
hogy a ta uló évtizedekkel korá a vagy egyáltalá e is ta ult ég földrajzot.
Erre a felzárkóztatás, a szi tre hozás, a hiá pótlás és az é közi u ka sorá teki tettel kell le ü k, ezt a ta órák ter ezése, szer ezése és az oktatás-értékelés sorá
– összha g a a Pedagógiai Progra mal -, lehetőség szeri t figyelembe kell ven ü k.
A fel őttoktatás a a szol ált ta ul á aik égé a ta ulók a appali re dszer e
égzettekhez haso ló eljárás a részesül ek, a képzési for á a
utatkozó rele á s
külö ségek, a fel őttoktatás sajátosságai elle ére is, az érettségi vizsga követelé yszi tje egegyező.
Az egyes té akörök végé az érettségi követel é yek ek is egfelelő fogal i listát
adtunk meg. A középszi tű érettségi kö etel é ek ek egfelelő fogal i listát é fol a o ké ti o tás a összefüggőe is egadjuk.





A Kerettanterv a fel őttek földrajzoktatását 9-10. é fol a o , heti - ta órá a tervezi. Ta ulói k ag szá a álasztják érettségi tárg ak a földrajzot. Erre és Gi áziu u k ak a középszi tű érettségire törté ő felkészítésre o atkozó állalására tekintettel, a szabado eosztható órakeret terhére . évfolya o 0,5 óra időkerete
iztosítjuk a ta tárgy ta ulásá ak folyto osságát. Ehhez új ta a yagot e
re delü k, a ta a yag feldolgozását yújtjuk el. Az évfolya ta a yagtartal át a
Helyi Ta terv kijelöli. *
Az előzőek ől ered, hog 11. évfolya o is kötelezően* előírjuk ta ulói k ak a földrajz ta ulását, függetle ül attól, hog a ta uló álasztja-e érettségi tárg ul a földrajzot
vagy sem.
A tanulók teljesít é yét az alsó évfolya okhoz haso lóa értékel i kell.

* Jogsza ályi felhatal azás alapjá .
Egyé hasz os i for á ió: *
 A részletes izsgakö etel é ek e e kerül külö felsorolásra a izsga sikeres teljesítéséhez szükséges topográfiai kö etel é , a Helyi Tantervben (KT-ben) megadott
topográfiai fogal ak egy e a vizsgakövetel é yt is jele tik.
 Az érettségivizsga-követel é y tartal azza az általá os iskolai regio ális földrajzi
tananyagot is. Ezért a izsga sikeres teljesítéséhez szükség a az általá os iskolá a
ta ultak szi tézisére, ala i t a középiskolá a elsajátított is eretek alapjá törté ő
újraértel ezésére.
* Részletes érettségivizsga-követel é yek
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EGY PÉLDA (javaslat) A RÉS)LETESEBB TERVE)ÉSRE
. évfolya :

1.
3.

1.
3.
4.
5.
6.
7.

+

óra

9. ÉVFOLYAM
A tanulók teljesítményének mérése
2. Természetföldrajz
Szabadon tervezhető

4
28
Összesen

TERMÉSZETFÖLDRAJZ
A Naprendszer
2. Tájékozódás tér e és időben
A kőzet urok
A légkör
A íz urok
Felszí alakta
Földrajzi ö ezetesség
Összesen
Szabadon tervezhető

4*
36

3
5
5
5
4
5
6
28
4*
32

TÁJÉKOZÓDÁS TÉRBEN ÉS IDŐBEN
Új ismeret
Gyakorlás
Ismétlés, rendszerezés
(mérés)
2
2
1
A érésre iztosított órát eloszthatjuk a kö etkezők szerint:
Ter észetese a té akörre eghatározott órakeretből is ter ezhetü k időt a
1.
érés: Ta ulók tudásá ak előzetes fel érése a ta é elejé
2.
érés: . és . té akör égé , a két té akört eg ütt kezel e
3.
érés: . és . té akör égé , a két té akört eg ütt kezel e
4.
érés: 5. és 6. té akör égé , a két té akört eg ütt kezel e

érésre.

Az eg es té akörök ől írathatu k - feladatot tartal azó rö id dolgozatokat, a el ek e
igé el ek eg teljes ta órát, de a fol a atos ta ulást, issza satolást iztosítják.
Nag o dolgozatot két té akör égé íratu k, ki étel ez alól az ö ezetesség té aköre.
Javaslat a szabad óra felhasz álására:
5.
érés: 7. té akör égé
6.
érés: Ta é égé , a to á haladási kö etel é ek szeri t
 felmaradó két óra:
 topográfiai gyakorlatok, adat- és ábraele zés, szö egértéses feladatok,
éghajlati diagra ok szerkesztése és értel ezése, atlasz hasz álata
 földrajz ta ulásá ak ódszerta a ta ulás ta ítása
Ehhez haso lóa kell egter ez ü k a tanterv alapjá az é es u ká kat  tanmenet).
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. ÉVFOLYAM
Éves óraszá : 6
Heti óraszá :

Te atikai egység
Célok

Te atikai egység
Előzetes tudás

1. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE

óra

Alap etőe és ha gsúlyosa írásbeli tesztekkel, aktérképekkel és
esszé jellegű kérdésekkel ko ple e
ér i a tárgyi tudást és az
ok-okozati összefüggések feltárásá ak képességét.
2. TERMÉS)ETFÖLDRAJ)

+

óra

Az általá os iskolai földrajz ta tárgy is ereta yaga.

A ta tárgyhoz űveltségterülethez kap solható fejlesztési feladatok
 A Naprendszer
A Napre dszer kialakulása, felépítése, elhelyezkedése a ilágegyete be ; a Föld i t
égitest, ozgásai és azok kö etkez é yei; tájékozódás a földrajzi térbe és időbe ; Űrkutatás a Föld szolgálatában.
 A kőzet urok
A Föld és a földi szférák kialakulása, fejlődése; Földü k gö bhéjas szerkezete; a kőzetburok felépítése; a le eztekto ika alapjai; a kőzetburokba lejátszódó folya atok: ulkáosság, földre gés; ás á yok és kőzetek keletkezése, tulajdo ságaik.
 A légkör
A yagi összetétele, szerkezete; az időjárási-éghajlati ele ek és áltozásaik; a légkör alapfolya atai fel elegedés, sapadékképződés, lég ozgások ; iklo ok, a ti iklo ok, időjárási fro tok; általá os légkörzés.
 A víz urok
A ízburok tagolódása, elhelyezkedése, íztípusai; az ó eá ok és a te gerek földrajzi jelle zői; a te ger íz fizikai, ké iai tulajdo ságai; a te ger íz ozgásai; a szárazföld izei;
a szárazföldi jég; a ízgazdálkodás alapjai, ár íz édelem.
 Felszí alakta
A belső és a külső erők szerepe a felszí fejlődésébe ; a földfelszí áltozása: a hői gadozás, a jég, a íz és a szél felszí for áló u kája; folyó izek, álló izek; do borzati ele ek
és for ák; a hegységek és a síkságok kialakulása; talaj keletkezése, jelle zői és édel e,
jellegzetes felszí for ák, kialakulásuk, átalakulásuk.
 Éghajlati övezetesség
A szoláris és a alódi éghajlati ö ezetek és ö ek kialakulása, jelle zőik; a forró, a érsékelt, a hideg ö ezetek és tagolódásuk; az élő ilág, a talaj, a ízrajzi jelle zők, a felszínfor álódás éghajlattól függő ö ezetessége; a hegy idékek függőleges ö ezetessége;
a talaj kialakulása, talajfajták és hasz osítása; a le egő, a izek és a talajok sze yezése.
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2.1. A NAPRENDSZER
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkal azások
A Világeg ete U i erzu , a Tejútre dszer
Gala is és a Napre dszer kap solata és éretei.
A Napre dszer kialakulása, tagjai, felépítéséek tör é szerűségei, az égitestek osztál ozása.
A Föld-típusú kőzet- és a Jupiter-típusú
gáz- ol gók jelle zői ek összehaso lítása
A Föld i t égitest: a te gel körüli forgás és
Nap körüli keri gés jelle zői és kö etkez ényei.
A Hold jelle zése; ozgásai földi hatásai ak,
a holdfázisok és a fog atkozások kialakulásáak ag arázata.

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások
 Tájékozódás a Napre dszert á rázoló
térképeke , a sillagtérképeke és az
ég olto .
 A Föld ozgásai ak kö etkez é ei és
azok összekap solása az e er életére
g akorolt hatásokkal.
 Űrkutatás a Föld szolgálatá a .
 Modellek alkal azása

Kap solódási po tok:
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: az ó- és a középkor tudo á os go dolkodása. Mag arok és az űrkutatás.
Mag ar el és irodalo : itológia.
Fizika: a ol gó ozgás tör é ei, a tö eg o zás tör é e, forgó ozgás, iszo ítási re dszer, a sillagok e ergiater elése, elektro ág eses sugárzás, része skesugárzás,
o ás, hő érséklet, erő-elle erő, űrkutatás. Nape ergia hasz osítása.
Ké ia: hidrogé , héliu , gázok, ol gók felépítő a agai, légkörük összetétele.
A Nap e ergiater elő folyamatai.
Mate atika: logika, ate atikai eszközhasz álat.
Biológia-egészségta : az élet fogal a, fotoszi tézis, apsugárzás káros hatásai.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Világeg ete , Tejútre dszer, fé é , e o ol gó, Napre dszer, sillagászati eg ség, kőzet ol gó Föld-típusú ol gó , gáz ol gó Jupitertípusú ol gó , törpe ol gó, te gel körüli forgás, keri gés, földrajzi
koordi átare dszer, hel i és zó aidő, holdfázis, ap- és holdfog atkozás, űrállo ás.
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2.2. TÁJÉKO)ÓDÁS TÉRBEN ÉS IDŐBEN
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkal azások)
A térképek soportosítása éretará
és
tartalo
alapjá ;
a
do orzat
háro di e ziós á rázolásá ak lehetőségei.
A térképek fajtái. Jelre dszer.
Térkép ázlatok és eg szerű kereszt etszeti
á rák készítése.
Topográfiai és te atikus térkép, kis-,
közepes- és ag
éretará ú térkép,
a szolút és relatí
agasság, szi t o al,
hel eghatározás, tá érzékelés.
A földrajzi fokhálózat
Ne ezetes szélességi körök.
A szélességi körök és a hosszúsági körök
összehaso lítása.
)ó aidő, helyi idő. Idő eghatározás.

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások
Sze léleti
térképol asás.
A
logikai
térképol asás képességé ek kialakítása;
g akorlottság kialakítása külö öző típusú
térképek
i for á ióforráské t
aló
hasz álatá a
közölt
i for á iók
felis erése, értel ezése, felhasz álása .
A földrajzi fokhálózat ele ei ek hasz álata,
tájékozódás a fokhálózat segítségé el.
Tá olság- és agasság eghatározási és a
éretará hoz
kap solódó
szá ítási
feladatok megoldása külö öző éretará ú
térképeke . A térképi is eretek alkal azása
i de api tájékozódási hel zetek e .

Kap solódási po tok:
Matematika: ará ok, eg szerű szá ítások
I for atika: adat, i for á ió, adat ázis, digitális i for á ióforrások hasz álata, informatikai eszközök hasz álata. Digitális térképezés, térképszoft erek, GPS. Digitális tá érzékelés,
téri for atika.
Törté ele : ag földrajzi felfedezések a térképészet fejlődése
Mű elődéstörté et: a ter észettudo á ok fejlődése
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Vetület, etülettípus, jelre dszer, topográfiai és te atikus térkép,
kis-, közepes- és ag éretará ú térkép, a szolút és relatí agasság, szi t o al, hel eghatározás, tá érzékelés.
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2.3. A KŐ)ETBUROK
Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások
A földtörté et fő ese é ei ek idő eli á rázolása. A ter észetföldrajzi té eket e utató te atikus térképek, adatsorok és diagraok összehaso lító, logikai ele zése.
A kőzet ol gó i t összetett, tör é szerűségek alapjá
áltozó re dszer e utatása.
Az oksági go dolkodás erősítése a agok külö öző körül é ek közötti eltérő fizikai viselkedésé ek e utatásá al. Hel es időképzet kialakítása idő ag ságre dek össze etése,
az ese é ek sorre diségé ek felis erése
ré é . Ás á - és kőzet izsgálati g akorlatok
A lemeztektonika alapjai
Folyamatá rák ele zése és készítése.
A ko ti e tális és az ó eá i kőzetle ezek A külö öző ozgásfol a atokat e utató
felépítésé ek és legfo tosa tulajdo sága- modellek alkal azása.
i ak összehaso lítása. A közeledő, a tá olodó és az el súszó kőzetle ezek jelle ző
fol a atai ak és kö etkez é ei ek leírása
ko krét példák alapjá .
A kőzet urok a lejátszódó folya atok
Mag arázó á rák ele zése. Az ütköző kőzetVulká osság, földre gés. A felszí alatti és a lemez-szegél ek e té lejátszódó fol a afelszí i ag atiz us jelle zői ek e uta- tok összehaso lítása.
tása; a ulká osság típusai, összefüggésük a
kőzetlemez-szegél típusokkal.
Mél te geri árok, pere i
ede e, A e zetközi segítség újtás szerepe. A földülédékfelhal ozódás, szigetí , heg ségkép- re gések előrejelzésé ek lehetőségei. A legződés oroge ezis . Hegységre dszerek ki- fo tosa kőzetalkotó ás á ok felis erése,
alakulása és jelle zésük. A földre gés eszé- elkülö ítése; az eg es kőzet soportokhoz tarl es térségek elhel ezkedésé ek tör é y- tozó fő kőzettípusok jelle zése; kőzet izsszerűségei. Ásvá yok és kőzetek keletkezé- gálat, kőzetfelis erés.
se, tulajdo ságaik. A kőzetek soportosítása. Az ér á ászat, fosszilis e ergiahordozók
A legg akori
hazai üledékes és ulká i kiter elésé ek és felhasz álásá ak kör ezekőzetek.
ti kö etkez é ei, i for á ióg űjtés és felFosszilis e ergiahordozók: a kőszé és a dolgozás alapjá . A fe tarthatóság. Olyan
szé hidrogé ek keletkezésé ek fol a ata. képesség és sze lélet kialakítása, a el a
pozití hatások, a lehetséges kör ezeti kockázatok és az eg ással ütköző érdekek felis erésére ré é hozzájárul, a ta ultakat felhasz ál i képes, egalapozott ér elés irá ti
igé kialakulásához.

Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkalmazások
Föld és a földi szférák kialakulása, fejlődése
A földtörté eti időskála: az időeg ségek
rendszere. A Föld fejlődésé ek legfo tosa
eseményei.
Földü k gö héjas szerkezete, a kőzet urok felépítése. A első gö héjak fizikai
jelle zői; a tulajdo ságok áltozásá a
egfig elhető tör é szerűségek
egfogal azása. Az eg es gö héjak fő geokéiai és ás á ta i jelle zői.
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Kap solódási po tok:
Ké ia: szer es és szer etle eg ületek, ke erék, öt özet, ás á ok, kőszé , szé hidrogé ,
hal azállapotok. A sze ülés. A szé
ódosulatai. A kőolaj összetétele és feldolgozása. A ké
és ké -dio id ulká osság tulajdo ságai. Ér ek képződése, fé ek előállítása. A ag izsgálati ódszerek. Alter atí e ergiaforrások, hulladékgazdálkodás.
Biológia-egészségta : élő a ag, e olú ió, re dszerta .
Mate atika: tér eli ozgások elképzelése időeg ségek, időtarta
érés.
Fizika: úszás, sűrűség, o ás, hő érséklet, erőhatások, szilárd testek fizikai áltozásai, hullá terjedés. Alter atí e ergiaforrások.
Etika: az erőforrásokkal aló etikus gazdálkodás, eg é i és társadal i érdek.
Törté ele : a Vezú kitörése, Po pei
Kör ezet édele : fe tarthatóság, rekulti á ió; Katasztrófa édele , elsősegél újtás

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

TOPOGRÁFIAI
KÖVETELMÉNYEK

Geoszféra, földkéreg, földköpe , föld ag, aszte oszféra, ag a,
geoter ikus gradie s, kőzetle ez- ozgás, heg ségképződés, földre gés, ulka iz us, szerkezeti ozgás; kőzetalkotó ás á , agás, üledékes és átalakult kőzet, ér ás á , ér képződés, ag agásá , geoké iai körforgás; ag szerkezeti elem, domborzati forma,
rekulti á ió; kor eghatározás, ős arad á
fosszília , földtörté eti eo , idő, időszak, kor.
Go d a a, Pa gea, Teth s. Ősföldek pajzsok ta ult példái. A Kaledó iai-, a Variszkuszi-, a Pacifikus-, az Eurázsiai-heg ségre dszer
ta ult tagjai. Fuji, Vezú , Et a, Ha aii-szigetek, Teleki- ulká , Kilia dzsáró- soport, Mt. Pelée, Mou t St. Hele s, Popo atépetl,
Krakatau, Hawaii-szigetek
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2.4. A LÉGKÖR
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkal azások)
A yagi összetétele, szerkezete
A légkört felépítő a agok soportosítása,
az eg es a agok légköri fol a atok a
etöltött szerepé ek egis erése. Állandó gázok, áltozó gázok, erőse
áltozó
gázok.
Az időjárási-éghajlati ele ek és változásaik
A légkör alapfol a atai fel elegedés,
csapadékképződés, lég ozgások
Ciklo ok, a ti iklo ok, időjárási fro tok.
Általá os légkörzés. Szélre dszerek.
A szél és a sapadék felszí for áló te éke sége.

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások
A hő érsékleti adatok grafikus á rázolása.
A légköri jele ségek felis erése, időjárási
térképek ele zése. Időjárási térképek elemzése.
Időjárási fro tok jelölése. A légsze
ezés.
Az oksági go dolkodás fejlesztése a légköri
fol a atokat alakító té ezők közötti kölsö hatások alapjá . A légkör i t re dszer
fol a atai ak a Föld egészére g akorolt hatásá ak e utatása. Igé és képesség kialakítása a te éke , felelős kör ezeti agatartásra az e eri te éke ség légköri
fol a atokra g akorolt hatásai ak e utatásá al, a sze él es felelősség és selek és
szükségességé ek felis ertetésé el. A lokális
és a glo ális kap solatá ak eláttatása a hel i károsító fol a atok glo ális eszél forrásokká álásá ak példájá . Az időjárás okozta
eszél hel zetek felis ertetése, a hel es és
ások irá t is felelős selek és képességének kialakítása.

Kap solódási po tok:
Ké ia: gázok jelle zői, gáztör é ek, a íz tulajdo ságai, ké hatás, ké iai eg e letek, légo ás, hő érséklet, ko e trá iók, hal azállapotok, sa as eső. Ózo . Csapadékképződés,
harmatpont, sapadékok fajtái. Gázok és fol adékok ára lási re dszere. ÜHG. Gázele zések.
Fizika: gáztör é ek, ki sapódás, lég o ás, hő érséklet, sűrűség és ára lások, se esség,
ü egházhatás.
Biológia-egészségta : légzés, keri gés, légúti etegségek, allergia.
Mate atika: százalékszá ítás, diagra ok készítése, értel ezése.
Meteorológia.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Álla dó, áltozó és erőse áltozó gáz; troposzféra, sztratoszféra;
ü egházhatás, a hő érséklet api és é es járása, izoter a, izo ár,
hő érsékleti eg e lítő, fő szél, har atpo t, a szolút / relatí páratartalo , felhőtípusok, talaj e ti sapadék, hulló sapadék; időjárás-előrejelzés, ki o sátás, szállítás, leülepedés, ózo réteg ritkulása
el éko odása , glo ális fel elegedés, sa as sapadék, a szél pusztító és építő u kája, erózió.

13

PDF Compressor Pro
FÖLDRAJZ
2.5. A VÍ)BUROK
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkal azások
A víz urok tagolódása, elhel ezkedése,
a világó eá . Felszí i és felszí alatti izek.
Az ó eá ok és a te gerek földrajzi jellemzői.
Beltenger, peremtenger.
Vízg űjtó terület, íz álasztó.
A te gervíz fizikai, ké iai tulajdo ságai
A te gervíz ozgásai.
A szárazföldi jég.
Folyók. Szakaszjelleg, torkolattípus, felszínalakító fol a atok. Vízhoza .
Tavak keletkezése, típusai, pusztulása.
Felszí alatti vizek.
Az eg es íztípusok jelle zése.
A karsztosodás
A felszí i és felszí alatti karsztfor ák
jelle zése.
A vízgazdálkodás alapjai, árvízvédelem.

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások
A ízg űjtő terület, a ízállás, a ízjárás és a
ízhoza összefüggései ek felis erése.
A te ger íz sótartal át efol ásoló té ezők
földrajzi összefüggései ek értel ezése.
A tó ede ék kialakulásá ak típusai példák
alapjá ; a ta ak pusztulásához ezető fol aatok, illet e azok összefüggései ek e utatása. A karsztosodás fol a atá ak e utatása, a té ezők közötti összefüggések felismerése. A jelle ző felszí for ák felis erése
képeke , kö etkeztetés a kialakulás fol a atára. A gazdaság ízigé e: ko
u ális és
ipari ízellátás, ö tözés, a íze ergia hasz osításá ak lehetőségei és korlátai. A ízi szállítás
jelle zői; a íz i t idege forgal i té ező
e utatása hazai és e zetközi példáko .

Kap solódási po tok:
Ké ia: íz, oldatok, oldódás, szé sa , itrátok. A te ger íz összetétele. Víz izsgálatok.
Fizika: o ás, ára lási rendszerek, tö eg o zás, e ergia.
Biológia-egészségta : eutrofizá ió, ízi életközösségek.
Etika: az erőforrásokkal aló etikus gazdálkodás, eg é i és társadal i érdek, az eg é i felelősség felis erése, ö ké tes segítő u ka.
Kap solódási po tok - Kör yezeti evelés - A víz urok kör yezeti pro lé ái
A legnagyo sze
ező források eg e ezése. Oksági go dolkodás fejlesztése a ö ek ő
ter elés és fog asztás által a íz urok a ekö etkezett áltozások, az e eriség to á i
sorsát is efol ásoló hatások egláttatásá al. A sze él es felelősség és selek és szükségességé ek, lehetőségei ek felis ertetése, a felelős kör ezeti agatartás irá ti igé kialakítása. A kör ezeti sze lélet fejlesztése a lokális károsító fol a atok köl sö hatások
ré é
eg alósuló glo ális eszél forrásokká álásá ak, ala i t az egészséges i ó íz iztosításá ak eg re ag o
ehézségei iatt ele gedhetetle ésszerű, takarékos ízfelhasz álás eláttatásá al. A íz urok fol a atai által okozott eszél hel zetek felis ertetése és a
hel es, ások irá t is felelős selek és képességé ek kialakítása.
Világte ger, elte ger, pere te ger, fajhő, talaj íz, talaj ed esség,
el íz, réteg íz, artézi íz, hé íz, ízre dszer, fertő, o sár, láp,
KULCSFOGALMAK
eutrofizá
ió, lefol ástala terület, épülő te gerpart, pusztuló te gerFOGALMAK
part, szakaszjelleg, glec ser, oré a, karsztjele ség, karsztfor a.
Az ó eá ok és te gerek, ta ak, fol ók ta ult példái.
Karib (Antilla)-te ger, Csád-tó, Niger, Ta ga ika-tó, Szt. Lőri -fol ó;
Eufrátesz, Holt-te ger, Je iszej, Lé a, E ro, Elba, Fekete-tenger,
TOPOGRÁFIAI
Rajna,
Genfi-tó, G ilkos-tó, Odera, Olt, Sze t A a-tó, Vág, Visztula,
ISMERETEK
Bodrog, Her ád, Mura, Sza os, Szá a, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó,
Tisza-tó; Golf-, Észak-atlanti-, Labrador-, Humboldt-, Oja-shio-, Kuroshio-ára lás.
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2.6. FELS)ÍNALAKTAN
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkal azások
A első és a külső erők szerepe a felszí
fejlődésé e
A földfelszí változása: a hői gadozás, a jég,
a íz és a szél felszí for áló u kája

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások
Ko krét példák az eg es fol a atokra. A
felszí for áló te éke séget
efol ásoló
té ezők összeg űjtése; a pusztító és építő
te éke ség által létrehozott jelle zői for ák
felismerése.

A folyóvizek, állóvizek.
A ízállásjele tések értel ezése.
A te ger felszí for áló u káját efol ásoló té ezők egis erése; épülő és pusztuló
tengerpartok jelle zése.
Domborzati elemek és for ák; a heg ségek A talaj fu k iói, hasz osítása; a le egő, a izek
és a talajok sze
ezése.
és a síkságok kialakulása.
Jellegzetes felszí for ák, kialakulásuk, átalakulásuk.
A talaj keletkezése, szerkezete és szi tjei ek
jelle zői és édelme.
Kap solódási po tok:
Ké ia: íz, jég tulajdo ságai, jég térfogata.
Fizika: o ás, e ergia
Biológia-egészségta : a talaj fu k iói, ö é ek tápa agfel étele, tá oli tájak életközössége.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

geo orfológia, külső és első erők, aprózódás, állás, tö eg ozgás,
talaj, hu usz, fol ók u ka égző képessége, szakaszjelleg, sodor oal, hordalékkúp, fol óterasz, fol ótorkolat, a rázió, turzás, jégár,
jégtakaró, gla iális felszí for ák, karsztosodás, íz elő, doli a,
seppkő, karszt arla g
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2.7. FÖLDRAJ)I ÖVE)ETESSÉG
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkal azások
A szoláris éghajlati övezetek és az azt ódosító té ezők
A valódi éghajlati övezetek és ö ek kialakulása, jelle zőik
A forró, a érsékelt, a hideg övezetek és
tagolódásuk, jelle zésük.
Földrajzi övezetesség. Az élő ilág, a talaj, a
ízrajzi jelle zők, a felszí for álódás éghajlattól függő ö ezetessége.
Az ö ezetek tagolódásá ak tör é szerűségei.
A szoláris éghajlati ö ezetesség kialakulása
tör é szerűségei ek, a alódi éghajlati
ö ezetességgel
aló kap solatá ak, az
ö ezetességet kialakító és
ódosító
té ezők
szerepé ek
értel ezése,
összefüggései ek feltárása.
Az ö ezetesség re dszeré ek egerősítése;
az éghajlati és a földrajzi ö ezetesség közötti
külö ség i doklása.
A hegyvidékek függőleges övezetessége.
A
kialakulás
összefüggései ek,
tör é szerűségei ek izo ítása.
A
függőleges
ö ezetesség e
eg il á uló
területi
külö ségek
e utatása példák alapjá .

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások
Éghajlati diagra ok készítése és ele zése.
Ta ulói kiselőadás a ter észeti jele ségekről.
Az
éghajlati
jelle zők
áltozásá a
egfig elhető tör é szerűségek feltárása,
ás ele ekkel
aló összefüggései ek
e utatása.
A ter észetföldrajzi adottságok és az
élet ód, illet e gazdálkodás kap solatá ak
e utatása; az összefüggések, ok-okozati
kap solatok
feltárása.
A
ter észeti
adottságok és a ezőgazdasági te éke ség
közötti, az éghajlat és a táplálkozás, a api
élet itel közötti összefüggések felis erése.
A re dszersze lélet fejlesztése a földrajzi
ö ezetesség ele ei ek egis erése sorá .
A ak egértése, hog az eg es ele ek e
bekö etkező áltozások az egész ol gó kra
kiterjedő ö ezetesség re dszeré ek
ego lásához is ezethet ek és átalakíthatják,
illet e lété e
eszél eztethetik az eg es
társadal ak életterét.

Kap solódási po tok:
Fizika, ké ia: eteorológiai jele ségek fizikai, ké iai alapjai.
Mate atika: odellek és diagra ok egértése, adatleol asás.
Biológia-egészségta : életfeltételek, életközösségek, ag rasszok, io ok, ökológiai kapcsolatre dszerek, talaj, az élő ilág re dszerezése. Tá oli tájak élő ilága.
Etika, idege
el ek: ás kultúrák irá ti érdeklődés.
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Szoláris és alódi éghajlati ö ezetesség, földrajzi ö ezetesség, ö ezet, ö , terület, idék; zo ális talaj, ter észetes élő ilág, függőleges ö ezetesség, erdőhatár, hóhatár.
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Tematikai
egység

SZABADON FELHAS)NÁLHATÓ ÓRAKERET

óra

A Hold-e pedí ió be utatása. A Föld fel elegedése. A kőzetburok úszásáKERETTANTERVI ak odellezése. A leggyakoribb ás á yok, kőzetek be utatása. A földrenJAVASLAT
gések és a ulká i űködés ozgófil es be utatása. A szél, a íz, a jég
u kájá ak be utatása. A földrajzi ö ezetek képi be utatása.
TOVÁBBHALADÁSI FELTÉTELEK, KÖVETELMÉNYEK A) ÉVFOLYAM VÉGÉN
A ta uló tudjo hely eghatározási és térképészeti szá ításokat végezi, és tudjo sillagászati és földrajzi feladatokat megoldani, valamint
is erje a első és a külső erők felszí -for áló szerepét, a felszí fejlődés
folya atát. Is erje a légkör szerkezetét, a yagi felépítését, legfo tosa folya atait, és is erje a Föld és földi szférák kialakulásá ak fejlődését, vala i t is erje a hegységképződés folya atait, az ásvá yok és
kőzetek keletkezését. Tudja ele ez i az éghajlati diagramokat.

TOVÁBBHALADÁSHOZ
KÖTELE)Ő
FOGALMAK

Gala is, fé yév, sillagászati egység, ekliptika ferdesége, geoid, holdfázisok, horizo t, fokhálózat, világidő, zó aidő, gö héj, geoter ikus
gradie s, paleo ág esség, le eztekto ika, ag atiz us, vulka izus, rétegvulká , pajzsvulká , kaldera, szolfatára, gejzír, epi e tru ,
hipocentrum, cunami, Richter-skála, hegységre dszer, gyűrődés, vetődés, kőzetek körforgása, álla dó és változó gázok, éghajlati ele ek,
üvegházhatás, izoter a, izo ár, har atpo t, iklo , a ti iklo , sapadékfajták, futóára lás, ó eá , te ger, hullá zás, te gerára lás, tengerjárás, talajvíz, rétegvíz, résvíz, hévíz, gyógyvíz, vízgyűjtő terület, vízválasztó, vízhoza , vízjárás, tó ede e, eutrofizá ió, geo orfológia,
külső és első erők, aprózódás, állás, tö eg ozgás, talaj, humusz,
folyók u kavégző képessége, szakaszjelleg, hordalékkúp, folyótorkolat, a rázió, turzás, jégár, jégtakaró, gla iális felszí for ák, karsztosodás, víz yelő, seppkő, karszt arla g, szoláris éghajlati öv, földrajzi övezetek, övek és területek.
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A KÖ)ÉPS)INTŰ ÉRETTSÉGI KÖTELE)Ő FOGALMAI
. Koz ikus kör yezetü k Általá os fogal ak:
koz ikus kör ezet,
a Naprendszer kiala- fé é , sillagászati eg ség CSE ,
kulása, felépítése, sillag, ol gó, kőzet ol gó Föld-típusú , gáz ol gó Jupiterhelye a típusú , a ol gók ozgástör é ei, g űrűre dszer, hold, üstöVilágegyetemben kös, eteor, eteorit, ol góközi a ag
a Nap és kísérői a Nap gö héjai,
apkitörés, apszél, apfolt, sarki fé ,
nap- és holdfog atkozás, holdfázisok
a Föld és ozgásai földalak geoid ,
te gel körüli forgás, Nap körüli keri gés, látszólagos és alós
mozgás, é , ap, apszakok,
api és é i időszá ítás,
aptári é , szökőé , hel i idő, zó aidő, időzó a,
te gel ferdeség, ta aszi és őszi apéjeg e lőség, ári és téli
apforduló, sillagászati é szakok
Az . té akörhöz tartozó Világeg ete , Tejútre dszer, Napre dszer, Nap, Hold, Merkur,
egyedi fogalmak Vé usz, Mars, Föld, Jupiter, Szatur usz, Urá usz, Neptu usz,
Plutó, Sarkcsillag, Nagy-Gö öl
. Tájékozódás tér e és Általá os fogal ak:
idő e térkép ázlat, térkép, földgö , etület, éretará , o alas
ará
érték, topográfiai-, földrajzi-, te atikus térkép, atlasz,
Térképészet, a térképi kis-, közepes- és ag
éretará ú térkép, szi t o alas-, színá rázolás fokozatos-, ár ékolásos do orzatá rázolás
tevéke ységek a té leges és iszo lagos földrajzi fek és, te gerszi t feletti
térképe és a térképpel agasság,
agassági szá , a szolút és relatí
agasság,
látóhatár horizo t , kereszt etszet, tö szel é ,
földrajzi fokhálózat, szélességi és hosszúsági kör délkör, eridiá , hel eghatározás, tá olság érés és eghatározás, északi-, déli-, keleti-, ugati félgö , jelkul s, kilo éter-hálózat,
keresőhálózat, tájolás, fő- és ellék ilágtáj, sillagászati és földrajzi északi irá
A . té akörhöz tartozó Eg e lítő, Ráktérítő, Baktérítő, Északi sarkkör, Déli sarkkör,
egyedi fogalmak Északi-sark, Déli-sark, Gree i h, kezdő hosszúsági kör, eridiá , délkör
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Általá os fogal ak:
földta geológia , ás á ta , kőzetta ,
a földtörté et időeg ségei: idő, időszak, kor, ős-, ó-, közép- és
földtörté et újidő, ős arad á ,
őslégkör, ősó eá , ózo ,
ős asszí u , kaledó iai-, variszkuszi-, eurázsiai-, pacifikus
heg ségképződés,
har ad és eg edidőszak, jégkor pleiszto é , jele kor holoé

. A kőzet urok

geoszférák gö héj, kőzet urok litoszféra ,
íz urok
le egő urok at oszféra , ioszféra, talaj urok,

lemeztektonika

kőzetek, ásvá yok

agyszerkezeti egységek

felszí for álódás

hidroszféra),

első hő, geoter ikus grádie s, föld ág esség, földkéreg, földköpe , külső és első ag, aszte oszféra lág köpe
ag a, ag aára lás, ó eá i és szárazföldi kőzetle ez,
ó eá i hátság, él te geri árok, él te geri síkság, hasadékölg ,
ko ti e s á dorlás, alá ukás, eol adás, tá olodó-, közeledő
ütköző -, el súszó le ez ozgás,
ér , él ségi ag atiz us, felszí i ulká osság, lá a, ulká i
ha u, pár alá a, pajzs ulká , réteg ulká , kürtő, kráter, roba ásos ulká , ulká i szigetí , ulká i utó űködés, gejzír,
földre gés, szeiz ográf, re gésfészek epi e tru , re gésközpo t hipo e tru , utóre gés
a heg ségképződés típusai: két ko ti e tális-, két ó eá i-, ó eá i és szárazföldi le ez ütközésé el ; heg ségre dszer, szerkezeti ozgások, g űrődés, redő, etődés, etősík, törés o al,
rög, sas ér , árok, lép ső idék, ede e,
ás á , kőzet, kristál ,
él ségi ag ás kőzet, ulká i kiö lési kőzet, ulká i tör elékes kőzet; tör elékes-, vegyi-, szer es üledékes kőzet;
átalakult kőzet, k ar , kősó, észkő, ho ok, ho okkő, lösz,
kőszé fajták, kőolaj, földgáz, ag ag, au it, asér , grá it, a dezit, bazalt, riolit, tufák, ár á , palás kőzetek
ősföld ős asszí u , fedett és fedetle ős asszí u , tá lás
idék, rögheg ség, g űrtheg ség,
ulka ikus heg ség,
süll edékterület, ó eá i ede e, ó eá i hátság, él te geri
árok, feltöltött és lepusztult síkság
aprózódás, állás, szállítás, lepusztulás, felhal ozás, külső és
első erők,
felszí for ák: él föld, alföld, fe sík, do ság; közép- és
agasheg ség; lá heg ség; hátság, ölg , hágó, szoros, ede e; ta úheg

A . té akörhöz tartozó Eurázsiai-, Pacifikus-, Variszkuszi-, Kaledó iai- heg ségre dszer
egyedi fogalmak
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Általá os fogal ak:
légkör, alsó-, középső-, felső légkör,
troposzféra, sztratoszféra, ózo réteg,
álla dó-, áltozó-, erőse áltozó gázok, e déga agok
fel elegedés esugárzás, issza erődés, hőel elődés, kisugárzás,
ü egházhatás, fé issza erő-képesség al edo ,
fel elegedés és lehűlés, ódosító té ezőik,
a hő érséklet api és é i járása, api-, havi-, é i középhő érséklet, api hői gás, é i közepes hői gás, a szolút hői gás, izoterma
. A légkör

ozgása lég o ás, szél, eltérítő erő, izo ár, érsékelt ö ezeti iklo és
anticiklon, hideg- és elegfro t, fro tát o ulás,
ho okfodor, szél arázda, ho ok u ka dű e , kőgomba,
szélre dszer, passzát, ugatias szelek, sarki szelek, általá os
légkörzés, hő érsékleti ter ikus eg e lítő, o szu szélre dszer, forró- és érsékelt ö ezeti o szu
sapadékképződés té leges és iszo lagos ízgőztartalo , har atpo t, telítettség, túltelítettség, ki sapódás, felhőképződés, sapadékképződés, felhő, köd, hulló sapadékfajták, talaj e ti sapadékfajták,
sapadéktérkép, aszál
időjárás és éghajlat idő, időjárás, éghajlat, eteorológia, éghajlatta ; időjárási térkép
időjárási és éghajlati ele : apsugárzás, hő érséklet, lég oás, szél, sapadék,
éghajlat álasztó heg ség,
glo ális fel elegedés,
ózo réteg-el éko odás, éghajlat áltozás,
légsze
ező a agok, sa as eső
A 4. té akörhöz tartozó „fag ossze tek”, „Medárd- ap”, „ é asszo ok ara”
egyedi fogalmak
. A víz urok Általá os fogal ak:
világte ger hidrológia, íz urok hidroszféra , ízháztartás, ízkörforgás,
ilágte ger, ó eá , te ger, te gerszoros, ö öl,
elte ger, pere te ger, Földközi te ger ,szárazföldi talapzat
self , fajhő, sótartalo , hűtő-fűtő hatás,
hullá zás, hideg és eleg te gerára lás, te gerjárás, apál ,
dagál , deltatorkolat, töl sértorkolat, épülő part, turzás, lagúna,
pusztuló part, tagolt- és tagolatla part
tavak álló íz, tó, fertő, o sár, láp, eutrofizá ió
ki él ített és elgátolt tó edence,
jég ájta-, gleccser-, morotva-, szél ájta-, oré a által elgátolt-,
tekto ikus eredetű-, esterséges tó,
feltöltődés
folyóvizek ízg űjtő terület, íz álasztó, fő- és ellékfol ó, lefol ásos és
lefol ástala terület, ízállás, ízhoza , ízjárás, ár íz, a fol ó
u ka égző képessége, feltöltődő alsó -, oldalazó közép -,
a levegő
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e ágódó felső szakaszjelleg, hordalék, hordalékkúp, záto ,
sziget, V-kereszt etszetű ölg
felszí alatti vizek felszí alatti íz, talaj ed esség, talaj íz, réteg íz, rés íz, el íz,
artézi íz, ás á íz, hé íz, g óg íz, karszt íz, forrás,
karsztfor ák: íz elő, doli a tö ör , polje, karr ező, seppkő,
arla g, arla gi patak, karsztforrás
jég és u kája hóhatár, elföldi jégtakaró, agasheg ségi jég, gle ser, la ina,
gleccserpatak, U-alakú ölg , jég siszolta felszí , oré asá ,
oré asíkság, tóhátság, fjord
vízgazdálkodás fol ósza ál ozás, ederkotrás, ár íz édel i gát, ártér, ár entesített terület, íztározó, ízlép ső, el íz édele , i ó íz, ipari
íz, ízforgatás, sápos kút, artézi kút, íze ergia, ö tözés,
sze
íztisztítás, ízsze
ező források, íz édele , el ízi- és
te gerhajózás, halászat, tengeri erőforrások
Golf-, Észak-atlanti-, Labrador-, Humboldt-, Oja-shio-, Kuro-shioA . té akörhöz tartozó
ára lás
egyedi fogalmak
. A földrajzi övezetesség Általá os fogal ak
éghajlat, ö ezetesség, szoláris és alós éghajlati ö ezet,
ter észetföldrajzi ö ezetesség, ízszi tes és függőleges
ter észetföldrajzi ö ezetesség,
ö ezet, ö , idék, terület; forró ö ezet,
hideg ö ezet;

érsékelt ö ezet,

egye lítői ö , át e eti ö , térítői ö , eg e lítői éghajlat,
sza a a éghajlat, trópusi si atagi éghajlat, o szu idék,
forró ö ezeti o szu éghajlat; eleg- érsékelt ö , o szu
terület,
érsékelt ö ezeti
o szu éghajlat,
editerrá
terület, editerrá éghajlat, alódi érsékelt ö , ó eá i
terület, ó eá i éghajlat,
érsékelte szárazföldi terület,
nedves-konti e tális éghajlat, szárazföldi terület, száraz-kontinentális éghajlat, szélsőségese szárazföldi terület, érsékelt
ö ezeti si atagi éghajlat, hideg- érsékelt ö , tajga éghajlat;
sarkköri ö , sark idéki ö , tu dra éghajlat, álla dóa fag os
éghajlat; esőerdő trópusi esőerdő , sza a a, o szu erdő
dzsu gel ,
ke é lo ú
erdő,
a érlo ú
erdő,
lo oserdő, tajga, tu dra, erdős és fü es puszta, erdőhatár,
ha asi legelő, sziklaha as, „örök fag ”
A talaj talaj, hu usz, talajképződés, talajpusztulás, talajle egő,
trópusi örösföldek,
ezőségi-, ar a erdő-, szürke erdő
(podzol)-talaj, szikes talajok, talajerózió, talaj édele
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Megjegyzés: Az ö ezetek, ö ek kör yezeti problé ái al kap solatos fogal ak a globális álságproblé ák ál jele ek eg.

TOPOGRÁFIAI KÖVETELMÉNYEK

Világegyete
Tejútre dszer Gala is , Napre dszer, Nap,
Jupiter, Föld, Mars, Merkúr, Neptu usz, Plútó, Szatur usz,Urá usz, Vé usz; Hold.
Föld
Földrajzi fokhálózat: Baktérítő, Déli-sark, Déli sarkkör, Egye lítő, Északi-sark, Északi sarkkör,
Ráktérítő; kezdő hosszúsági kör gree i hi délkör ;
Ó eá ok: Atlanti-ó eá , Cse des-ó eá , I diai-ó eá , Jeges-tenger;
Földrészek: Afrika, A erika, A tarktika, Ausztrália, Ázsia, Eurázsia, Európa;
Nagyszerkezeti egységek: Afrikai-lemez, Antarktiszi-le ez, Ausztrál–Indiai-lemez,
Cse desó eá i-le ez, Dél-amerikai-le ez, Észak-amerikai-le ez, Eurázsiai-le ez, Fülöple ez Filippí ó-lemez), Nasca-lemez (Nazca-le ez ; Japá -árok, Maria a-árok; Eurázsiaihegységre dszer, Kaledó iai-hegységre dszer, Pa ifikus-hegységre dszer, Variszkuszihegységre dszer;
Egyé : Déli-sark idék, Északi-sark idék.
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1.
2.
3.

. ÉVFOLYAM
Éves óraszá : 6
Heti óraszá :
Te atikai egység
Célok

4
28
4*
36

óra

1. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE

Alap etőe és ha gsúlyosa írásbeli tesztekkel, aktérképekkel és
esszé jellegű kérdésekkel ko ple e
ér i a tárgyi tudást és az okokozati összefüggések feltárásá ak képességét.

Te atikai egység
Előzetes tudás


10. ÉVFOLYAM
A ta ulók teljesít é é ek érése
Társadalo - és gazdaságföldrajz
Sza ado tervezhető
Összese

A ta tárgyhoz

2.TÁRSADALOM- ÉS GA)DASÁGFÖLDRAJ)

+

óra

A földrajz ta tárgy 9. é folya o elsajátított is ereta yaga.
űveltségterülethez kap solható fejlesztési feladatok

A világ épessége és településtere

A épesség ö ekedése apjai kig, a épesség összetétele, eloszlása, sűrűsége, a tropológiai, yel i és allási egoszlása; az e beri települések, a árosiasodás di a ikája.


A világ változó társadal i-gazdasági képe

A gazdasági élet szerkezeté ek átalakulása; a gazdasági szektorok jelle zői; a szolgáltatások előretörése; ilággazdaság jelle ző folya atai; a pia gazdaság; a gazdasági ágazatok közötti területi együtt űködés lehetőségei; a ulti a io ális állalatok szerepe;
a űködőtőke és a pé z ilága; a tőzsde.
 A világgazdaság a külö öző szerepet etöltő régiók, országok és országcsoportok
Kialakulásuk és áltozó szerepük a ilággazdaságba ; Észak-A erika, Kelet és DélkeletÁzsia, az Európai U ió; a fejlődő országok általá os problé ái és eltérő fejlettségű soportjaik, helyük és szerepük a ilággazdaságba ;


Glo ális világpro lé ák
o ter észet és kör yezet édele ;
 a levegősze yezés,
 a ízsze yezés, a talajsze yezés és édele ;
 az élő ilág édel e;
 a társadal i te éke ység hatása a kör yezet állapotára;
o a de ográfiai robba ás, túl épesedés;
o az urba izá ió;
o élel ezési go dok;
o nyersanyag- és e ergia álság;
o a fe tartható fejlődés.

23

PDF Compressor Pro
FÖLDRAJZ
2.1. NÉPESSÉGFÖLDRAJ)
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkal azások
A épesség övekedése apjai kig.
De ográfiai ro a ás. A de ográfia alapfogalmai.
De ográfiai át e et szakaszai, korfa, migrá ió, épességko e trá ió, e erfajták.
A épességszá -változás idő eli és területi
külö ségei ek,
okai ak
feltárása,
kö etkez é ei ek
egfogal azása; a
fiatal és az öregedő társadal ak
jelle zői ek össze etése, kö etkeztetés
társadal i fol a atokra, pro lé ákra.
A épesség tér eli eloszlását efol ásoló
té ezők egis erése.
A épesség gazdasági akti itás szeri ti
jelle zői keresők, eltartottak .
A épesség összetétele, eloszlása, sűrűsége,
a tropológiai, el i és allási egoszlása.

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások
Társadalmi-gazdasági jele ségeket, fol a atokat, té eket e utató te atikus térképek elemzése.
Az e erfajták területi elhel ezkedésé ek
e utatása.
A de ográfiai fol a atokhoz kap solódó
egyszerű szá ítási feladatok
egoldása,
kö etkeztetések le o ása az ered é ek
alapjá . Korfák ele zése.
Példák eg e ezése ritká és sűrű lakott
területekre.
Napjai k igrá iós fol a atai ak egis erése, ko krét példái ak e utatása.
Álla , e zet, e zetálla , tö
e zetiségű álla , e zeti kise ség fogal á ak
értel ezése ko krét példák alapjá .
A el i sokszí űség jelle zése, a ilág elek szerepé ek egértése.
A ilág allások elterjedésé ek, a allás kulturális és a társadal i-gazdasági fol a atok a
etöltött szerepé ek egis erése
példák alapjá .

Kap solódási pontok:
Biológia-egészségta : e erfajták, ag pestisjár á .
Mate atika: logikus go dolkodás, ate atikai eszközhasz álat, statisztikai adatok értelezése.
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: a ol gó e épesülése, de ográfiai
folyamatok; vallás, e zetiség. Külö öző korok épesség ozgal ai.
Népességföldrajz, de ográfia, épsűrűség, ter észetes szaporodás és
fog ás, a épesedési fol a at szakaszai, épességro a ás, korfa, fiataKULCSFOGALMAK lodó társadalo , öregedő társadalo , születéskor árható élettarta ,
FOGALMAK
épsűrűség, ilág el , ilág allás, aktí és i aktí épesség, u ka élküliség, endég u kás.
TOPOGRÁFIAI
ISMERETEK

Nyugat-európai, észak-a erikai és kelet-ázsiai
a világ allások közpo tjai.

épességtö örülés,
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2.2. TELEPÜLÉSFÖLDRAJ)
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követel é yek
pro lé ák, alkal azások
ódszerta i ajánlások
A települések soportosítása külö öző
A településtípusok jelle ző o ásai ak esze po tok alapjá példákkal.
utatása képek, térképek, alaprajzok, leíráta a, far , falu, áros, árosszerkezet
sok alapjá .
A falu és a áros fejlődésé ek, szerepé ek,
jelle zői ek
összehaso lítása,
példák
külö öző szerepkört etöltő településekre
a szerepkörök átalakulására.
Ur a izá ió: árosodás és árosiasodás
Az e eri települések, a árosiasodás dia ikája.
Agglo erá iók.
Népességtö örülési gó ok. Népsűrűség.
Kap solódási po tok:
Biológia-egészségta : életfor ák
Mate atika: logikus go dolkodás, ate atikai eszközhasz álat, statisztikai adatok értelezése.
Törté ele : a árosok kialakulása, ur a izá ió jelle zői. Vallási közpo tok kialakulása.
Híres eg ete árosok.
árosszerkezet, agglo erá ió. szór á település, soportos település,
ta
a, far , falu, áros, apró és óriásfalu
KULCSFOGALMAK
agglo erá ió, árosodás, árosiasodás, ur a izá ió,
FOGALMAK
ol gó áros, al ó áros
TOPOGRÁFIAI
ISMERETEK

Nyugat-európai, észak-a erikai és kelet-ázsiai
a világ allások közpo tjai.

épességtö örülés,
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2.3. A VILÁG

VÁLTO)Ó TÁRSADALMI-GA)DASÁGI KÉPE

Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkal azások
A gazdasági élet szerkezeté ek átalakulása.
A gazdasági szektorok jelle zői.
Gazdasági utatók (GDP, stb)
A szolgáltatások előretörése.
A ilággazdaság jelle ző fol a atai.
A pia gazdaság; a gazdasági ágazatok közötti területi eg ütt űködés lehetőségei.
A TNC ulti a io ális állalatok szerepe.
A űködőtőke és a pé z világa; a tőzsde.
A űködő tőke és a pé ztőke ára lásáak jelle zői.
A i de apok pé züg i fol a atai, a
pé züg i szolgáltatások egis erése fol ószá la, hitel, efektetés, értékpapírok,
aluta , a tőzsde űködésé ek jelle zői.
Az i flá ió.
A glo alizá ió.

Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások
Adatok g űjtése, ajd azok alapjá
éleé alkotás az e eri ea atkozás kör ezetre g akorolt hatásairól. A pé z ilág alapető fol a atai ak
egértetése, i tézé re dszeré ek egis ertetése, az iseretek i de api pé züg i hel zetek e
aló alkal azási képességé ek kialakítása.
A hitelfel étel esetleges eszél ei ek eláttatása. Példák: TNC-ra.
A salád i t a legkise gazdasági közösség
űködése.

Kap solódási po tok:
Mate atika: logikus go dolkodás, ate atikai eszközhasz álat, statisztikai adatok értelezése, ka atszá ítás
Idege
el ek: a el ta ulás fo tossága oti á ió .
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: a pé z törté ete; az eltérő gazdasági
fejlettség törté el i alapjai, Európa a . század ásodik felé e , gazdaságtörté et. Gazdasági szer ezetek. Gazdasági ag hatal ak.
Etika: a pé z szerepe a i de api élet e .

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

TOPOGRÁFIAI

Világgazdaság, glo alizá ió, ilágpia , glo ális ilággazdaság, ilággazdasági korszak áltás, gazdasági szerkezet, pia gazdaság, költség etés, integrá ió, K+F, glo alizá ió, pé ztőke, űködőtőke. Valuta, deviza,
álla papír, értékpapír, rész é , köt é , fol ószá la, hitel, ka at, i flá ió, tőzsde, pé ztőke, e zetközi tőkeára lás, költség etési hiá ,
hitelképesség, adósság, eladósodás.
Gazdasági ágazat szektor , pri er-, szekunder-, ter ier és k ater er
szektor, ruttó hazai ter ék GDP , ruttó e zeti ter ék GNP ,
multi- (transz- a io ális állalat TNC
A ilág eghatározó jele tőségű pé züg i közpo tjai ak, tőzsdéi ek
hel szí ei.

ISMERETEK
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2.4. NEM)ETGA)DASÁGOK ÉS A VILÁGGA)DASÁG
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követel é yek
pro lé ák, alkal azások
ódszerta i ajánlások
A gazdaság fejlettségi utatói
A gazdaság szer eződését efol ásoló terA ilággazdaság a külö öző szerepet e- észeti és társadal i telepítő té ezők
töltő régiók, országok és ország-csoportok.
egis erése, szerepük átalakulásá ak pélA ilág eghatározó jele tőségű országai- dái.
nak alap ető gazdasági jelle zői.
A gazdasági szerkezet, az eg es ágazatok
Foglalkozási szerkezet egváltozása
áltozó szerepé ek egértése, a gazdasági
szerkezet és társadal i-gazdasági fejlettség
I tegrá iós folya atok
A fejlődő országok általá os pro lé ái és összefüggései ek e utatása ország példákon.
eltérő fejlettségű soportjaik, hel ük és
A gazdasági fejlettség összehaso lítására
szerepük a ilággazdaság a
Az A erikai Egyesült Álla ok szerepé ek alkal as utatók értel ezése, a területi
e tru
és
be utatása a ilág gazdasági és pé züg i külö ségei ek példái: a
periféria
térségek
jelle zői,
folyamatai ak alakulásá a .
Japá
eghatározó szerepe Kelet– és Dél- kap solatre dszerük sajátos o ásai.
Észak–Afrika és trópusi Afrika földrajzi
kelet–Ázsia gazdasági fejlődésé e
összehaso lítása,
a
A feltörek ő új gazdasági hatal ak Kí a és adottságai ak
társadal i-gazdasági
felzárkózás
India fejlődésé ek sajátos o ásai.
lehetőségei ek példái.
Fejlődő országok.
Külö öző típusú statisztikai források ól
Az Európai U ió
g űjtött fejlettséget tükröző adatsorok
A területi fejlettség külö ségei Európá a
Az Európai U ió agterületei. Né etország, értel ezése.
Fra iaország, a Be elu álla ok és az
Eg esült Királ ság gazdaságá ak szerepe az
Európai U ió gazdaságá a .
Kap solódási po tok:
Mate atika: logikus go dolkodás, ate atikai eszközhasz álat, statisztikai adatok értelezése
Idegen n el ek: a el ta ulás fo tossága oti á ió .
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: az eltérő gazdasági fejlettség törté elmi
alapjai, ipari forradalo , gazdasági ilág álság, Európa a . század ásodik felé e , gazdaságtörté et. az Európai U ió kialakulása.
áru sere, e zetközi kereskedele , sza adkereskedele , á , ámu ió, tá ogatás szu e ió , k óta, el- és külkereskedele , ilággazdasági e tru -periféria, g ar atosítás, poszti dusztriális társadalo ,
KULCSFOGALMAK duális gazdaság, feltörek ő ország, üdülősziget, adóparadi so , ültetFOGALMAK
é , far , éhségö ezet, OPEC. Gazdasági u ió, eurózó a, S he ge i
eg ez é , u iós tá ogatás, területi fejlettség külö sége, regio ális
politika, agterület, periféria terület, felzárkózás.
Eg edi szerepkörű ország soportok, országok adóparadi so ok, üdülőszigetek, kőolajra épülő gazdaságok, a á köztársaságok
Száhel-ö ezet
TOPOGRÁFIAI
Pé züg i közpo tok
ISMERETEK
USA, Japá , I dia
Európai U ió: kék a á
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2.5. A GLOBÁLIS VILÁGPROBLÉMÁK
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követel é yek
pro lé ák, alkal azások
ódszerta i ajánlások
A glo alizá ió fogal a és értel ezése.
Kör yezettudatosság. Ökológiai lá
o .
A társadal i te éke ség hatása a kör e- A ak egértése, hog a ter észeti és a
zet állapotára.
társadal i– gazdasági fol a atok közötti
A glo álissá váló kör yezetsze yezés és eg e súl
egőrzése, a kör ezettudatos
következ é yei
ter elés
és
fog asztás
el é ek
A szférákat ért kör ezetkárosító hatások ér é esülése
Földü k
jö ője
re dszerezése, az összefüggések feltárása, a sze po tjá ól alap ető fo tosságú. A
lokális sze
eződés glo ális kö etkez é- lokális fol a at – glo ális kö etkez é el
ei ek igazolása példákkal; a kör ezetká- értele é e az eg é és a hel i közösségek
rosodás életkörül é ekre, élet i őségre felelősségé ek elátása.
A kör ezeti té ák irá ti fol a atos
g akorolt hatásá ak e utatása.
tájékozódás igé é ek, a kör ezet arát
De ográfiai válság
egis erése irá ti
A épességro a ás kialakulása, kö etkez- ter ékek, eljárások
kialakítása, a té ához kap solódó
é ei, a fol a at összefüggései ek, terü- igé
leti jelle zői ek feltárása. Eltérő épesedé- édiá a elha gzó i for á iók kritikus
si fol a atok: sökke ő lélekszá ú és in- értel ezése.
te zí e ö ek ő társadal ak jelle zői ek Törek és a fog asztási szokások kör ezeti
sze po tokat
sze
előtt
tartó
e utatása példáko .
átalakítására,
a
tudatos
fog asztói
Ur a izá iós válság
A ag árosok terjeszkedése: az ur a izá i- agatartásra aráti és saládi kör e
ós fol a at területi jelle zői ek, elle t- eg ará t.
o dásai ak, társadal i-gazdasági kö et- A ter észeti kör ezet, a ter észetes tájak
kez é ei ek feltárása példákkal.
és életközösségek sokszí űségé e rejlő
szépség felis ertetése, a egőrzését segítő
Élel ezési válság
Az élel iszerter elés és -fog asztás területi agatartásfor a kialakítása.
egszerzett is eretek tudatos
elle t o dásai ak felis erése. A fokozódó A té á a
ezőgazdasági ter elés kör ezeti hatása- alkal azása a i de api élet e , és ajd
késő a u ka ilágá a is.
i ak igazolása példákkal.
A ioszféra és a talaj sérüléke ségé ek A glo alizá ió és a TNC-k kap solatá ak
felis erése.
felis erése.
glo alizá ió
kö etkez é ei ek,
A ge etikailag ódosított ter ékek előállí- A
tásá ak, elterjedésé ek lehetséges hatásai. i de api életü kre g akorolt hatásá ak
e utatása.
A iogazdálkodás jelle zése.
e zetközi szer ezetek
Az egyre nagyo
értékű fogyasztás és a A legfo tosa
te éke ségé ek
e utatása, a fő
gazdasági övekedés következ é yei
eg ez é ek, irá yel ek élkitűzései ek
A nyersanyag- és e ergiaválság.
egis erése.
Hulladékkezelés és a hulladékgazdálkodás.
A kör ezet- és a ter észet édele feladatai.
A fe tarthatóság.
Kap solódási po tok:
I for atika: I ter et és szolgáltatásai, ko
u iká iós eszközök
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Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: de ográfia, ur a izá ió.
Fizika, ké ia: alter atí e ergiaforrások
Ké ia: le o ló, kör ezet arát so agolóa agok; élel iszeripari kutatások; hulladékok
kezelése
Te h ika, élet itel és g akorlat: saládter ezés, tudatos fog asztói agatartás.
Etika: a jö ő ge erá ióért érzett felelősség.
Biológia: ökológiai lá o , gé a ipulá ió, élel iszerek tápértéke.
Kör ezet édel i eg ez é ek. Kör ezet arát ter ék jelek.
Ter észetes és esterséges ökosziszté a,hel i, regio ális és glo ális
pro lé a, eltartóképesség. Ökológiai lá
o . ÜHG.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

TOPOGRÁFIAI
ISMERETEK

Elsi atagosodás, elszikesedés, talajpusztulás, ózo ritkulás, glo ális
fel elegedés, radioaktí sze
eződés, i ó ízellátás, ízhiá , ízsze
ezés, épességro a ás, élel ezési álság, ur a izá iós problé ák, fog ó és egújuló e ergiaforrások, e ergiahatéko ság, eszél es hulladék, szelektí hulladékg űjtés, hulladék újrahasz osítása,
fe tarthatóság.
kör ezeti álság, eszél eztetett élőhel , iológiai sokféleség sökke ése, erdőirtás, felégetés, fü es területek feltörése, túllegeltetés,
kör ezetgazdálkodás, e zeti park, ter észet édel i terület, táj édel i körzet, ioszféra rezer átu , ter észet édele , kör ezet édele , kör ezet édel i tör é , ilágörökség,
ENSZ, FAO, UNESCO, WHO, WWF, Greenpeace, Kiotói eg ez é .
Kör ezeti ilágeg ez é ek aláírásá ak hel szí ei. Regio ális és
glo ális hatású társadal i-gazdasági és kör ezeti katasztrófák kipatta ásá ak hel szí ei.
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2. 6. MONETÁRIS VILÁG - PÉN)ÜGYI S)ERVE)ETEK
Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások

Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkal azások
Alapvető gazdasági fogal ak.

A tőzsde

A pé z ilág alap ető fol a atai
I téz é yre dszer.

A hitelfel étel és az eladósodás összefüggései ek felis erése az eg é , a e zetgazdaság és a ilággazdaság szi tjé ; az eladósodás és az adósság álság kialakulásá ak
fol a ata, az összefüggések feltárása

Pé züg i szolgáltatások
Az eladósodás és az adósságválság

űködésé ek jelle zői.

A gazdaság szer eződését efol ásoló ter- A e zetközi eg ütt űködés lehetőségei, a
észeti és társadal i telepítő té ezők e zetközi szer ezetek szerepe a ilág táregis erése, szerepük átalakulásá ak pél- sadalmi-gazdasági életé ek alakításá a .
dái.
Ne zetközi tőkeára lás.
A ilág

eghatározó pé züg i szer ezetei.

Kap solódási po tok:
Te h ika, élet itel és g akorlat: a saládi gazdálkodás, a jö edele , hitelfel étel.
Törté ele : e zetközi pé züg i szervezetek
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Tematikai
egység
KERETTANTERVI
JAVASLAT

GDP, GNP, fejlett és fejlődő ország
e tru -periféria , TNC,
űködőtőke-ára lás, pé z, aluta, de iza, i flá ió, tőzsde, ENS), i tegrá ió, regio ális i tegrálódás lép sőfokai, EGK, EU, APEC

SZABADON FELHAS)NÁLHATÓ ÓRAKERET

óra

A e zetközi együtt űködés lehetőségei, a e zetközi szer ezetek szerepe a ilág társadal i-gazdasági életé ek alakításába . Ne zetközi
tőkeára lás. Az adósság álság. A ilág eghatározó pé zügyi szer ezetei.
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TOVÁBBHALADÁSI FELTÉTELEK, KÖVETELMÉNYEK A) ÉVFOLYAM VÉGÉN






TOVÁBBHALADÁSHOZ
KÖTELE)Ő
FOGALMAK

A ta uló tudja értel ez i a világ külö
figyelhető i tegrá iós folya atokat,

öző térségei e

eg-

a te atikus térképek segítségével tudja e utat i a kör yezetkárosító té yezők földrajzi egjele ését, következtesse
ezek ől a glo ális veszélyek kialakulására,
a ta uló tudja jelle ez i a
vállalatok szerepét,

űködő tőke és a

ulti a io ális

a ta uló tudja ele ez i a épességro a ás jele ségeit, az
élel ezési go dokat, a ak okait és a egoldásra tett erőfeszítéseket,
legye képes e utat i a világgazdasági pólusok helyét, szerepét a világ társadal i-gazdasági re dszeré e , kap solatukat a fejlődő világgal.

De ográfiai át e et szakaszai, korfa, igrá ió, épességko e trá ió, e erfajták, világ yelvek, világvallások, ta ya, falu, város,
ur a izá ió, városiasodás és városiasodás, falusi alaprajztípusok,
agglo erá ió, pri er-, szekunder-, tercier- és kvater er szektorok,
álla for ák, pia gazdaság, világgazdaság, sza adkereskedele ,
GDP, GNP, fejlett és fejlődő ország e tru -periféria , TNC,
űködőtőke-ára lás, pé z, valuta, deviza, i flá ió, tőzsde, ENS),
i tegrá ió, regio ális i tegrálódás lép sőfokai, EGK, EU, APEC, gloalizá ió, iológiai sokféleség, fe tartható fejlődés.

A KÖ)ÉPS)INTŰ ÉRETTSÉGI KÖTELE)Ő FOGALMAI
. Népességföldrajz Általá os fogal ak
épességföldrajz,
de ográfia,
épességro a ás,
ter észetes szaporulat,
épességfog ás, elöregedő és
fiatalodó társadalo , épesedési szakasz, korfa, kor- és
foglalkozási szerkezet, születéskor árható átlagos élettarta ,
a alfa étiz us, e erfajta, europid-, negrid-, mongolid-,
ausztralid emberfajta,
akkli atizá ió, el salád, ilág el , ilág allás, épsűrűség, épességko e trá ió, első á dorlás
településföldrajz település, i frastruktúra, szór á település, soportos település, ta a, far , falu, áros, apró és óriásfalu, sza ál tala
alaprajzú hal az -, úti-, sza ál os alaprajzú falu, településhal az agglo erá ió , árosodás, árosiasodás, ur a izáió, ol gó áros, al ó áros, közpo ti szerepkör, első unkahel ö
it , első lakóhel ö , külső u kahel ö , külső
lakóö , ur a izá iós ártal ak, o or eg ed
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Általá os fogal ak: ter elés, fogyasztás, ter előerő, ter é. A világ változó
társadalmi-gazdasági szeti erőforrás, hu á erőforrás, ter észeti kör yezet, társaképe dal i kör yezet, földrajzi kör yezet,gazdasági ágazat szektor), primer-, szekunder-, ter ier és k ater er szektor, aktí
világgazdaság kereső, eltartott, u ka élküli, foglalkozási átrétegződés,
gazdasági fejlettség, ter eléke ység, gazdasági ö ekedés,
bruttó hazai ter ék GDP , bruttó e zeti ter ék GNP , alaso y, közepes és agas jö edel ű ország, fejlett és fejlődő
ország, életszí o al, ilággazdaság, e zetgazdaság, ö ellátó gazdaság, pia gazdaság, gazdasági re dszer áltás,közösségi-, álla i és agá tulajdo , pri atizá ió, pia , ár,
árre dszer, kí álat, kereslet, yereség profit , pia i erse y,
versenyképesség,társadal i egye lőtle ség, szo iális háló,
nemzetközi u ka egosztás, szakosodás spe ializá ió , globalizá ió, ilágpia , globális ilággazdaság, ilággazdasági
korszak áltás, ulti- (transz- a io ális állalat,
túlter elési álság, tudo á yos-technikai forradalom, töegáru-ter elés, o opolkapitalizmus,
fogyasztói társadalo , jóléti álla ,kőolajár-robba ás,
ipari i dusztriális társadalo , ipar utá i posztindusztriális
társadalo , i for á iós társadalo gazdaság ,
áru sere, e zetközi kereskedele , szabadkereskedele ,
á , á u ió, tá ogatás (szub e ió , k óta,bel- és külkereskedele , külkereskedel i yitottság, pozití és egatí külkereskedel i érleg, kereskedel i áruszerkezet, kereskedel i
társulás, i tegrá ió, szabad kereskedel i ö ezet, közös pia ,
gazdasági u ió, regio ális gazdasági i tegrá ió, eurorégió,
egységes belső pia , áru- és szolgáltatáskereskedelem, regioális politika, fel e őpia ,húzóágazat, szerkezet áltás, álságágazat, kooperá ió
ezőgazdaság ezőgazdaság, ö é yter esztés, állatte yésztés, erdő-, halés
adgazdálkodás, élel iszergazdaság, agrárgazdaság,
agrárország, agrote h ika, külterjes e te zí és belterjes
i te zí gazdálkodás,teraszos ű elés, hagyo á yos ezőgazdaság, égető-talaj áltó gazdálkodás, kapás föld ű elés,
ugarolás, ültet é yes gazdálkodás, o okultúra, ö tözéses
gazdálkodás, árasztás, oázisgazdálkodás, száraz
ű elés, o ád pásztorkodás, á dorló állatte yésztés, istállózó
állatte yésztés, egyes ezőgazdaság, szakosodott ezőgazdaság, ö ezetes ö é yter esztés, kisparaszti gazdaság, szövetkezeti gazdálkodás, far gazdaság, árosellátó ö ezet,
szá tó, kert, gyü öl sös, rét és legelő, ádas, erdő,
ter őkörzet, törté el i bor idék,közös agrárpolitika, e yiségi korlátozás,élel iszer túlter elés
e ergiagazdaság e ergiagazdaság, e ergiahordozó, elsődleges és ásodlagos
e ergiaforrás, egújuló és fogyó e ergiahordozó, alter atí
energiaforrás, e ergiaszerkezet,e ergia-újrahasz osítás
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ipar gyáripar, ipari forradalo , iparosodás,
kiter elő-, alapa yaggyártó- és - feldolgozó ipar; kéz űipar,
ehézipar, kö yűipar, élel iszeripar,
kul siparág, sú ste h ológia, elektro ika, elektrote h ika,
mikroelektro ika, biote h ológia, kör yezet édel i ipar,ipari
telepítő té yezők, ipar idék, hagyo á yos ipar idék
i frastruktúra közlekedés, sze élyszállítás, áruszállítás,hagyo á yos és
és szolgáltatás ko bi ált szállítási-közlekedési
ód, közlekedési hálózat,
egyközpo tú sugaras szerkezetű hálózat, tö egközlekedés,
tra zithelyzet, tra szko ti e tális út o al, bel ízi hajóút,
anyagi-, hu á - és i téz é yi i frastruktúra, gazdasági és
társadal i szolgáltatás,tö egko
u iká ió, áruforgal i
logisztikai közpo t, hírközlés,idege forgalo , belföldi és
e zetközi turizmus, idegenforgal i körzet,kulturális-, gyógyöko-, konferencia-, falusi turizmus
A pé z világa pé z, készpé z, ba kszá lapé z, aluta, de iza, ko ertibilitás, alutaárfolya ,álla papír, értékpapír, rész é y, köt é y,
folyószá la,hitel, ka at, i flá ió,tőzsde, érték- és árutőzsde,
tőke, pé ztőke,
e zetközi tőkeára lás, értékpapírbefektetés, űködőtőke-befektetés, fizetőképes kereslet, költség etési hiá y, hitelképesség, adósság, eladósodás, átüte ezés, árfolya áltozás, sereará y, adóparadi so
A 2. té akörhöz tartozó Európai U ió, Közép-európai Szabadkereskedel i Megállapoegyedi fogalmak dás CEFTA ,Alpok-Adria Közösség, Kárpátok Eurorégió,
Ne zetközi Valutaalap IMF , Világba k, Egyesült Ne zetek
Szer ezete ENS) , Ne elésügyi Tudo á yos és Kulturális Szerezet UNESCO , Egészségügyi Világszer ezet WHO , Északatla ti Szerződés Szer ezete NATO ,Kőolaj-e portáló Országok Szervezete (OPEC)
3. A világgazdaság a Általá os fogal ak:
külö

öző szerepet
etöltő régiók,
ország soportok és
országok

gazdasági polarizá ió, ilággazdasági pólus erőtér , e tru
és periféria, egy- és többpólusú ilággazdaság, duális gazdasági
szerkezet,
„ba á köztársaság”,
„olaj-ország”,
tra zitország, egyedi gazdasági szerepkör

A glo ális Általá os fogal ak:
válságpro lé ák ter észetes és esterséges ökosziszté a,helyi, regio ális és
földrajzi vo atkozásai globális problé a, túl épesedés, a épesség elöregedése, épességfogyás, születésszabályozás,éhezés, éhségö ezet, alultápláltság, társadal i egye lőtle ség, ilágélel ezési álság,
túlfogyasztás,
eltartóképesség,
fizetőképes
kereslet,e ergia álság, yersa yaghiá y,
3. A té akörhöz tartozó az ENS) Kör yezet édel i Progra ja, Élel ezési és Mezőgazegyedi fogalmak dasági Szer ezet FAO , E ber és Bioszféra MABprogra ,Ter észet édel i Világnap (WWF)
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. ÉVFOLYAM

Éves óraszá : 8
Heti óraszám: 0,5

2
13
6
7

A ag arsághoz kötődő ilágörökségi helyszí ek
Összese

1. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE

2
1
18

óra

Alap etőe és ha gsúlyosa írásbeli tesztekkel, aktérképekkel és
esszé jellegű kérdésekkel ko ple e
ér i a tárgyi tudást és az okokozati összefüggések feltárásá ak képességét.

Te atikai egység
Előzetes tudás


3

. Európa
. Magyarország
Európai U ió

4.

Te atikai egység
Célok

1
2

11. ÉVFOLYAM
A ta ulók teljesít é é ek érése
Európa és Mag arország földrajza

A ta tárgyhoz

2. EURÓPA ÉS MAGYARORS)ÁG
A 9. és

óra

. é folya o elsajátított ta a yag.

űveltségterülethez kap solható fejlesztési feladatok

Európa

Európa helyzete, kialakulása és ter észeti adottságai; Európa épessége és települései;
az európai i tegrá ió folya ata; Európa regio ális jelle zői Észak-Európa, NyugatEurópa, Dél-Európa, Kelet-Európa, Nyugat-Közép-Európa és Kelet-Közép-Európa jele tősebb országai ; Európa helye a ilágba ;


Hazá k helye és kap solatai Európá a

Magyarország földrajzi helyzete és ter észeti adottságai; épességü k földrajzi elhelyezkedése és épesedési folya atai k; települései k; hazá k gazdasági szerkezete, gazdasági fejlettsége; iparu k ter észeti és társadal i alapja, iparu k főbb ágai; ezőgazdaságu k földrajzi és társadal i adottsága, főbb ágai; közlekedésü k; idege forgal u k
adottságai; e zetközi kap solatai k, európai i tegrá iós folya atokba aló rész ételü k; ulti a io ális égek szerepe hazá k gazdaságában;
2.1. EURÓPA
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követel é yek
pro lé ák, alkal azások
ódszerta i ajánlások
Európa helyzete, kialakulása és ter észeti A ko ti e s elhel ezkedése, ag szerkezeti
adottságai
eg sége, part o ala, felszí e és éghajlata,
Európa
épessége
és
települése ill. ízrajza.
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Az európai i tegrá ió folya ata, az Európai
U ió
Az eg ütt űködés kialakulását és el él ítését segítő té ezők, az ágazati és regio ális
eg ütt űködés területei és ko krét példáinak megnevezése.
Európa regio ális jelle zői
Észak-Európa, N ugat-Európa, Dél-Európa,
Kelet-Európa, N ugat-Közép-Európa és Kelet-Közép-Európa jele tőse
országai
Európa hel e a ilág a .

Meghatározó országai, ill. ország soportjai
Izrael, Törökország
Világu k ter észeti és társadalmi-kulturális
sokszí űségé ek felis ertetése, ez ezek e
rejlő értékek egőrzése irá ti felelősség
kialakítása. N itottság kialakítása ás országok ter észeti és kulturális értékei ek egis erése irá t. Más kultúrák értékei ek tisztelete. A Föld közeli és tá oli országai al
kap solatos hírek, i for á iók értel ezése,
érdeklődés felkeltése a közösséget, az egész
e eriséget éri tő té ák, ese é ek egis erése irá t. Eg álasztott térség / ország
egadott sze po tok szeri ti e utatása
pl. preze tá ió készítésé el külö öző források ól g űjtött i for á iók alapjá .

Kap solódási po tok:
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: Európa törté el e, Európa a . század
ásodik felé e , az Európai U ió kialakulása, Szo jetu ió, szo ializ us.
Magyar nyelv és irodalo : útleírások, tájleírások.
Eurázsia, Európa ter észeti határai, parttagoltság, Ős-, Ó-, Mezoés Új-Európa tájai, az éghajlat és ö é zet, illet e a talajok összefüggése Európá a , az európai „kék- a á ”, ró ai szerződések,
az EU ő ülési fol a ata és i téz é ei, illet e dö tési e haiz usa, az EU erse társai a ilággazdaság a ; közép-európai
KULCSFOGALMAK
földrajzi hel zetü k, ede ejelleg, „tá ezérelt” éghajlatu k,
FOGALMAK
centripetális ízhálózatu k, ter észeti erőforrásai k, gazdaságistatisztikai régiói k; ko ti e sek ag szerkezeti eg ségei, felszí e
és éghajlata, illet e ízrajza, a ko ti e s eghatározó országai, ill.
ország soportjai.
TOPOGRÁFIAI KÖVETELMÉNYEK - EURÓPA
A földrész részei: Dél-Európa, Észak-Európa, Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa, KözépEurópa, N ugat-Európa;
Tájak: Alpok, Appenninek, Appennini-félsziget, Azori-szigetek, Balká -félsziget, Balká heg ség, Balti-ősföld, Brit-szigetek, Ciprus, Dal á ia, Di ári-heg ség, Et a, Fi -tó idék,
Francia-középheg ség, Holland- él föld, Izla d, Kárpátok, Kelet-európai-síkság, Kréta,
Londoni- ede e, Mo t Bla , Párizsi-medence, Pennine-heg ség Pe i e , Pire eusi
I ériai -félsziget, Pire eusok, Ska di á -félsziget, Ska di á -heg ség, Szi ília, Urál, Vezú ;
Vízrajz: Adriai-tenger, Balti-te ger, D eper, Do , Du a, E ro, El a, Északi-tenger, Feketete ger, Földközi-tenger, IJssel-tó, La Ma he, Ladoga-tó, Pó, Raj a, Rh e, Szaj a, Te ze,
Urál fol ó , Volga, Watt-tenger;
Országok: Al á ia, A glia, Belgiu , Bosz ia-Hercegovi a, Bulgária, Dá ia, Eg esült Királyság, Fehéroroszország, Fi ország, Fra iaország, Görögország, Holla dia, Hor átország,
Írország, Lu em urg, Ma edó ia, Málta, Moldo a, Mo a o, Mo te egró, Nag -Britannia,
Nor égia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Spa olország, S édország, Szer ia, Ukraja, Vatiká ;
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Törté el i táj evek: Burge la d Őr idék , Dél idék, Erdél , Fel idék; Kárpátalja; Vajdaság;
Városok: A szterda , A t erpe , Athé , Bar elo a, Belgrád, Beregszász, Bil ao, Birmingha , Brüsszel, Chişi ắu, Csernobil, Dnyepropetrovszk, Do e k, Du li , Du ro ik, Eszék,
Europoort, Fiu e Rijeka , Ge o a, Gi raltár, Glasgo , Göte org, Hága, Helsi ki, Kije ,
Koppe hága, Lisszabon, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Marseille, Miláó, Mi szk, Moszk a,Mu ká s, Mur a szk, Nápol , N izs ij No gorod, Odessza, Oslo,
Párizs, Podgori a, Re kja ík, Ró a, Rotterda , Se illa, Skopje, Split, Sto khol , Strasourg, Sza adka, Szaraje ó, Sze tpéter ár, Szófia, Theszalo íki, Tira a, Tori o, Új idék,
U g ár, Vár a, Vele e, Volgográd, )ágrá ;
Iparvidékek: Dél- és délkelet-a gliai ipar idék, Do e - ede e, Északkelet-angliai iparvidék, Észak ugat-oroszországi Sze tpéter ár kör éki ipar idék, Fla driai ipar idék, Karaga da, Közép-a gliai ipar idék, Kuz e ki-mede e, Lotari gia, Moszk a kör éki Közpo ti ipar idék, Olasz ipari háro szög, Ra dstad, Skót ipar idék, Uráli ipar idék, Volgai
ipar idék.
Közép-Európa
Tájak: Bé si- ede e, Csallóköz, Cseh- ede e, Déli-Kárpátok, Du a-delta, Erdél iközépheg ség, Erdél i- ede e, Északkeleti-Kárpátok, Észak ugati-Kárpátok, Ger á alföld, Grossglo k er, Hargita, Kárpát- ede e, Kárpát- ede e idék, Keleti-Alpok, Keleti-Kárpátok, Le g el-alföld, Le g el-középheg ség, Le g el-tóhátság, Magas-Tátra, Mor aede e, Né etközépheg ség, N ugati-Alpok, Ro á -alföld, Székel föld, Sze t Gotthárdhágó, Szilézia, Szudéták, Vere kei-hágó;
Vízrajz: Bode -tó, Du a–Majna–Raj a ízi út, Ge fi-tó, G ilkos-tó, Odera, Olt, Sze t Annató, Vág, Visztula; Szá a lásd Mag arország ál is
Országok: Ausztria, Csehország, Észtország, Le g elország, Lettország, Lit á ia, Né etország, Ro á ia, S áj , Szlo ákia, Szlo é ia;
Városok: Arad, Beregszász, Bé s, Berli , Ber , Bo , Brassó, Bré a, Br o, Bukarest,
Co sta ţa, Dort u d, Drezda, Duis urg, Fra kfurt, Galaţi, Gda sk, Ge f, Graz, Halle,
Ha urg, Ha o er, Kassa, Karlo Var , Kato i e, Kolozs ár, Köl , Krakkó, Li z, Lip se,
Lju lja a, Łódź, Maros ásárhel , Mü he , Ma hei , Nag árad, Ostra a, Ploieşti,
Plze , Pozso , Prága, Riga, Ré ko áro , Rosto k, Salz urg, Stuttgart, Sz ze i , Székelyud arhel , Talli , Te es ár, Trieszt, Varsó, Vil ius, )üri h;
Iparvidékek: Ruhr- idék
2.2. HA)ÁNK HELYE ÉS KAPCSOLATAI EURÓPÁBAN
Fejlesztési követel é yek
ódszerta i ajánlások
Magyarország földrajzi helyzete és ter é- Az eg es régiók jelle ző erőforrásai ak
egis erése,
földrajzi
adottságai ak
szeti adottságai
összehaso lító értékelése; a társadal i–
Viszo lagos és té leges földrajzi hel zet
gazdasági közpo tok egis erése.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
pro lé ák, alkal azások

Népességü k földrajzi elhel ezkedése és A édele alatt álló ter észeti, kulturális
épesedési folyamataink.
értékek,
e zeti parkok,
ilágörökségi
hel
szí
ek
értékei
ek
re
dszerezése,
Települései k
idegenforgalmi szerepük feltárása
Hazá k gazdasága
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A
regio ális szer eződések
földrajzi
Gazdasági szerkezet, gazdasági fejlettség.
Iparunk ter észeti és társadal i alapja, alapjai ak feltárása; eurorégiók a Kárpát–
ede é e , űködésük értel ezése.
iparu k fő ágai.
Európai
U ió a
etöltött
Mezőgazdaságu k földrajzi és társadal i Hazá k
szerepé
ek
egis
erése,
e
zetközi
adottsága, fő
ágai; közlekedésü k;
gazdasági kapcsolatai k e utatása.
Idege forgal u k adottságai.
Ne zetközi kap solatai k, európai i tegráiós fol a atok a aló rész ételü k.
A
regio ális szer eződések
földrajzi
alapjai ak feltárása; eurorégiók a Kárpát–
ede é e , űködésük értel ezése.
Hazá k Európai U ió a etöltött szerepéek
egis erése, e zetközi gazdasági
kapcsolatai k e utatása.
Multi a io ális égek szerepe hazá k gazdaságá a
Kap solódási po tok:
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: Mag arország törté el e.
Vizuális kultúra: az épített kör ezet értékei.
Biológia-egészségta : édett ö é ek és állatok.
Mag ar el és irodalo : hazai tájakról készült leírások.
I for atika: digitális i for á ióforrások hasz álata, i for atikai eszközök hasz álata.
Etika: kulturális érték, a hazá k a élő e zetiségek kulturális értékei ek tisztelete.
Ter észeti és társadal i erőforrások, gazdasági re dszer áltozás,
eladósodás,
űködőtőke- efektetés, területi fejlettségkülö ség,
KULCSFOGALMAK tra zitforgalo , gazdasági szerkezet áltás, húzóágazat, idege forgalo ,
FOGALMAK
sze él gépko si-g ártás, eg ipar, ipari park, hu gariku ,
itott
gazdaság, eurorégió.
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TOPOGRÁFIAI KÖVETELMÉNYEK - MAGYARORS)ÁG
Nagytájak: Alföld, Du á túli-domb- és hegy idék Du á túli-do bság , Du á túliközéphegység Du á túli-középhegy idék , Északi-középhegység, Kisalföld, Nyugatagyarországi-pere idék Nyugati-pere idék ;
Egyé tájak: Aggteleki-karszt, Alpokalja, Badacsony, Bakony, Balaton-fel idék, Baradlabarlang, Baranyai-do bság, Bodrogköz, Borsodi- ede e, Börzsö y, Budai-hegység, Bükk,
Bükk-fe sík, Csepel-sziget, Cserehát, Cserhát, Drá a e ti síkság Drá a- ellék , Duna–
Tisza köze, Du aka yar, Du á túl, Du azug-hegység, Gere se, Győri- ede e, Hajdúság,
Hegyalja, Hortobágy, Írott-kő,Jászság, Kékes, Kisku ság, Körös–Maros köze, Kőszegihegység, Mar al- ede e, Mátra, Me sek,Mezőföld, Mohá si-sziget, Móri-árok, Nagykunság, Nógrádi- ede e, Nyírség, Őrség, Pesti-síkság, Pilis, Somogyi-do bság, Sopro ihegység, Szigetköz, Szekszárdi-do bság, Sze te drei-sziget, Tapolcai-medence, Tihanyifélsziget, Tiszá túl, Tokaj–Eperjesi-hegység, Tol ai-do bság, Vele ei-hegység, Vértes,
Villá yi-hegység, Visegrádi-hegység, )alai-do bság, )e plé i-hegység;
Vízrajz: Balato , Bodrog, Drá a, Du a, Fertő, Her ád, Hé ízi-tó, Ipoly, Kis-Balaton, Körös,
Maros, Mura, Rába, Sajó, Sió, Sza os, Szá a, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, Tisza, Tisza-tó,
Velencei-tó, )agy a, )ala;
Települések: Ajka, Algyő, Baja, Balassagyar at, Balato füred, Bere te, Békés saba, Budapest, Bük, Cegléd, Debre e , Dorog, Du aúj áros, Eger, Esztergo , Gyö gyös, Győr,
Gyula, Hajdúszoboszló, Harká y, Hat a , Hegyeshalo , Hé íz, Hód ező ásárhely, Hollókő, Jászberé y, Kalo sa, Kapos ár, Kazi bar ika, Ke ske ét, Keszthely, Ko áro , Kőszeg,
Ko ló, Lábatla , Makó, Miskol , Mohá s, Moso agyaró ár, Nagyka izsa, Nyíregyháza,
Orosháza, Ózd, Paks, Pa o hal a, Pápa, Pé s, Salgótarjá , Sárospatak, Siófok, Sopro ,
Százhalo batta, Szeged, Székesfehér ár, Szekszárd, Sze te dre, Sze tgotthárd, Szol ok,
Szo bathely, Tata, Tatabá ya, Tiha y, Tiszaúj áros, Vá , Várpalota, Veszpré , Visegrád,
Viso ta, )áho y, )alaegerszeg, )alakaros;
Nemzeti parkok, világörökségek: Aggteleki Nemzeti Park, Balaton-fel idéki Ne zeti Park,
Bükki Ne zeti Park, Du a–Drá a Ne zeti Park, Du a–Ipoly Ne zeti Park, Fertő–Ha ság
Ne zeti Park, Hortobágyi Ne zeti Park, Kisku sági Ne zeti Park, Körös–Maros Nemzeti
Park, Őrségi Nemzeti Park; Aggteleki- és Szlo ák-karszt idék, Budapest A drássy út a Mille iu i földalatti al, Budapest Vár egyed és a pesti Du a-part, Fertő tó, Hollókő, Hortobágy, Pa o hal i apátság, Pé si ókereszté y sírka rák, Tokaj-Hegyalja bor idéke;
Megyék: Bara ya egye, Bá s-Kisku
egye, Békés egye, Borsod-Abaúj-)e plé
egye, Cso grád egye, Fejér egye, Győr-Moson-Sopro
egye, Hajdú-Bihar megye, Heves
egye, Jász-Nagykun-Szol ok egye, Ko áro -Esztergo
egye, Nógrád egye, Pest
megye, Somogy megye, Szabolcs-Szat ár-Bereg megye, Tolna megye, Vas megye, Veszpré
egye, )ala egye;
Régiók: Dél-Alföld régió, Dél-Du á túl régió, Észak-Alföld régió, Észak-Magyarország régió,
Közép-Du á túl régió, Közép-Magyarország régió, Nyugat-Du á túl régió; Budapesti agglo erá ió.
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Te atikai egység
Előzetes tudás

3. AZ EURÓPAI UNIÓ
2 óra
Az Európai U ióról tagálla ai, a közösség űködésé ek alap ető
ele ei, az egyes ko ti e srészek ter észeti és társadal i-gazdasági
jelle zői.

Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követel é yek
pro lé ák, alkal azások
ódszerta i ajánlások
Az Európai U ió kialakulása.
A területi fejlettség külö ség jelle zői, az
Az
eg ütt űködés
kialakulását
és eltérő gazdasági fejlettség okai ak feltárása;
el él ítését segítő té ezők, az ágazati és a regio ális politika lé egé ek egértése.
regio ális eg ütt űködés területei és
ko krét példái ak eg e ezése.
Az Európai U ió
i t gazdasági erőtér
elhel ezése a ilággazdaság a .
A területi fejlettség külö ség jelle zői.
kék a á
Né etország, Fra iaország, a Be elu álla ok és az Eg esült Királ ság gazdaságá ak
szerepe az Európai U ió gazdaságá a .
Az U ió felépítése, szervei, székhelyei.
Alapjogok.
Kap solódási po tok:
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: Európa a . század ásodik felé e , az
Európai U ió kialakulása, Szo jetu ió, szo ializ us.
Te atikai egység
4. VILÁGÖRÖKSÉGI HELYS)INEK
óra
Mag arországi ilágörökségi hel szí ek is erete
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TOVÁBBHALADÁSI FELTÉTELEK, KÖVETELMÉNYEK A) ÉVFOLYAM VÉGÉN

TOVÁBBHALADÁSI
FELTÉTELEK,
KÖVETELMÉNYEK A) ÉVFOLYAM VÉGÉN

TOVÁBBHALADÁSHOZ
KÖTELE)Ő
FOGALMAK*

 Ö állóa tudja ele ez i a Európa és Magyarország gazdasági és társadal i adottságait. Ter észetföldrajzi téyeket, társadal i-gazdasági adatokat e utató te atikus térképek, adatsorok és diagra ok összehaso lító logikai ele zése. Aktuális ikkek ö álló feldolgozása egyes
régiók, országok pro lé áiról. Az egyes régiók világgazdasági szerepé ek összehaso lítása. A régiók változó szerepé ek jele tőségé ek agyarázata, az okok feltárása.
 A ta uló legye képes e utat i az eltérő társadal igazdasági fejlettségű területeket Európá a és hazá kban
 Tudja ele ez i hazá k földrajzi helyzetét, ter észeti
adottságait és a ede ejelleg érvé yesülését, vala i t
legye képes te atikus térképek összehaso lító ele zésével, ko ti e sek, országok, régiók gazdasági külö ségei ek feltárására.
 Tudja ele ez i hazá k időjárását, éghajlatát, vízre dszerét á rák segítségével.
 Topográfiai követel ények
Eurázsia, Európa ter észeti határai, parttagoltság, Ős-, Ó-,
Mezo- és Új-Európa tájai, az éghajlat és övé yzet, ill. a talajok
összefüggése Európá a , az európai „kék- a á ”, ró ai szerződések, az EU ővülési folya ata és i téz é yei, ill. dö tési echanizmusa, az EU versenytársai a világgazdaság a ; középeurópai földrajzi helyzetü k, ede ejelleg, „távvezérelt” éghajlatu k, e tripetális vízhálózatu k, ter észeti erőforrásai k,
gazdasági-statisztikai régiói k;
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KÖVETELMÉNYEK A 11. ÉVFOLYAM VÉGÉN
A ta ulók leg e ek képesek a külö öző sze po t ól elsajátított
földrajzi általá os és leíró ter észet-, illet e társadalo -, valamint
gazdaságföldrajzi is ereteik szi tetizálására. Re delkezze ek alós
képzetekkel a kör ezeti ele ek éreteiről, a szá szerűe kifejezhető
adatok és az idő eli áltozások ag ságre djéről.
Leg e ek képesek a térkép i for á ióforráské t törté ő hasz álatára, a
leol asott adatok értel ezésére. Is erjék fel a Világeg ete és a
Napre dszer felépítésé e , a ol gók
ozgásá a
eg il á uló
tör é szerűségeket.
Tudja ak tájékozód i a földtörté eti idő e , is erjék a ko ti e seket
felépítő ag szerkezeti eg ségek kialakulásá ak idő eli re djét, földrajzi
elhel ezkedését.
Leg e ek képesek egadott sze po tok alapjá
e utatni az egyes
geoszférák sajátosságait, jelle ző fol a atait és azok összefüggéseit.
Lássák e, hog az eg es geoszférákat ért kör ezeti károk hatása ás
szférákra is kiterjedhet.
Leg e ek képesek a földrajzi ö ezetesség kialakulásá a
eg il á uló
összefüggések és tör é szerűségek értel ezésére.
Leg e ek képesek alap ető összefüggések és tör é szerűségek
felis erésére és egfogal azására az egész Földre jelle ző társadal igazdasági fol a atokkal kap solatosa .
Tudják elhel ez i az eg es országokat, ország soportokat és
i tegrá iókat a ilág társadal i-gazdasági fol a atai a , tudják
értel ez i a ilággazdaság a etöltött szerepüket.
Leg e ek képesek össze et i és értékel i az eg es térségek, illet e
országok eltérő társadal i-gazdasági adottságait és az adottságok
jele tőségé ek idő eli áltozásait.
Is erjék a glo alizá ió gazdasági és társadal i hatását, értel ezzék
elle t o dásait.
Is erjék a
o etáris ilág jelle ző fol a atait, azok társadal igazdasági hatásait.
Is erjék hazá k társadal i-gazdasági fejlődésé ek jelle zőit, a
gazdasági fejlettség területi külö ségeit és e ek okait.
Példákkal tá asszák alá Európai U ió egészére kiterjedő, illet e a
kör ezető országokkal kialakult regio ális eg ütt űködések szerepét
Tudják elhel ez i hazá kat a ilággazdaság fol a atai a .
Tudják példákkal
izo íta i a társadal i-gazdasági fol a atok
kör ezetkárosító hatását, a lokális pro lé ák glo ális kö etkez é ek
el é ek ér é esülését. Is erjék az egész Földü ket éri tő glo ális
társadal i és gazdasági pro lé ákat.
Tudja ak ér el i a fe tarthatóságot sze előtt tartó gazdaság, illet e
gazdálkodás fo tossága ellett.
Is erjék az eg é szerepét és lehetőségeit a kör ezeti pro lé ák
érséklés e , e ezzék eg ko krét példáit.
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Legyenek képesek ter észet-, illet e társadalo - és gazdaságföldrajzi
egfig elések el égzésére, a tapasztalatok rögzítésére és összegzésére.
Leg e ek
képesek
külö öző
o tatott
és
elektro ikus
i for á ióhordozók ól földrajzi tartal ú i for á iók g űjtésére és
feldolgozására, az i for á iók összegzésére, a lé eges ele ek
kie elésére. E ek sorá alkal azzák digitális is ereteiket.
Leg e ek képesek éle é üket a földrajzi go dolkodás ak egfelelőe
egfogal az i, logikusa ér el i.
Tudják alkal az i is ereteiket földrajzi tartal ú pro lé ák egoldása
sorá a i de api élet e .
Tudják földrajzi is ereteiket felhasz ál i külö öző dö téshel zetek e .
Leg e ek képesek a társakkal aló eg ütt űködésre a földrajzikör ezeti tartal ú feladatok egoldásakor.
Alakuljo ki e ük az igé arra, hog késő i életük fol a á ö állóa
g arapítsák to á földrajzi is ereteiket.
Leg e ek képesek topográfiai tudásuk alkal azására ás ta tárg ak
ta ulása sorá , illet e a i de api élet e .
Is ereteik alapjá izto sággal tájékozódja ak a földrajzi tér e , illet e
az azt egjele ítő külö öző térképeke . Is erjék a ta a ag a
eghatározott topográfiai fogal akhoz kap solódó tartal akat.
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