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−

. ÉVFOLYAM

(ESTI TAGOZAT)

A . vfol a ra rkező diákok re dkívül külö öző tudással, tudáshiá
al rkez ek, s
teki tet e kell ve i a korá i kudar os ta ulási utat is. Vag is úg kell halad i, hog a
felzárkóztatást, a közös szi tre hozást is eg kell olda i. Nagyo fo tos a otivá ió kialakítása, illetve a ak tudatosítása, hogy a ta a yag olya tudást ad, a elyet hasz ál i tud ak
életbeli sikerességükhöz. A agyar yelvi ta ul á yok, a yelvvel és a yelv egis erésével kap solatos tevéke ységek élja a ta ulók szövegértési te h ikái ak, szóki sé ek, befogadói érzéke ységé ek, fogalo értésé ek és fogalo hasz álatá ak bővítése, fejlesztése.
Kie elt él továbbá az a ya yelvű írásbeliség or ái ak alkal azása, olvasható írás, biztos,
problé aérzéke y helyesírás. Elvárt az olvasási és szövegértési képességek folya atos differe iálása és élyítése; az értő ha gos és é a olvasás, a ely agába foglalja a külö féle
yelvi szi tek jele ségei ek felis erését, azo osítását, jele tésadó és jele tés ódosító szerepükre való refle iót, a egértés szóbeli és írásbeli alkal azását az ele i feladat egoldástól a beszélgetése át az ö álló írás űig.
Az a ya yelvi képzés kie elt területe külö féle hosszúságú, bo yolultságú, űfajú,
re deltetésű pl. szépirodal i, doku e tu és is eretterjesztő külö féle hordozóko közzétett szövegek olvasása, illetve egértésé ek, értel ezésé ek fejlesztése. A szövegalkotási
képesség fejlesztésével összefüggő, azt egelőző, illetve kísérő feladat az ö álló jegyzet- és
vázlatkészítés fejlesztése, az olvasott szöveg tartal ával kap solatos saját véle é y megfogal aztatása szóba és írásban.
A kulturált yelvi agatartás kialakítása feltételezi az ö kifejezéshez és a társastársadal i párbeszédhez szükséges szóbeli yelvi képességek fejlesztését. Átfogó l a
esz dpart erekhez alkal azkodó, a esz dhel zet ek egfelelő
elvi agatartás
kialakítása, ha gzó szövegek verbális és e verbális kódjai ak egértése és értel ezése, a
ha gzó szöveg külö féle ko
u iká iós helyzetekbe , beszédszá dékokkal és élokkal, a
beszédpart erek ko
u iká iós szá déká ak, e
yelvi jelei ek felis erése, azo osítása.
Elvárt feladat a ai agyar yelv ár yalt és igé yes hasz álatához szükséges yelvi,
yelvta i is eret továbbépítése, fejlesztése; felkészítés a yelvta i is ereteik ö álló
alkal azására a yelvi- yelvhasz álati jele ségek
egközelítésébe . C l az ö álló
kézikö yvhasz álat ellett a iztos hel esírású szövegek egírása. A yelvi tudatosság
fejlesztésé ek része, hogy a ta uló képessé váljo szövegfor álási, szövegszerkesztési és
helyesírási problé ák eg evezésére, a hibák ö álló javítására.
Cél a szövegele zés ár is ert ódszerei ek gazdagítása a stilisztikai és szövegta i
is eretek alkal azásával. E tevéke ységekhez járul a szöveg vizuális összetevői ek
értel ezése külö féle digitális, i for atikai alapú űfajokba . A szövegértés fejlesztése
eljut oda, hogy a ta uló kritikai és kreatív olvasással képes – írott, audiovizuális, digitális
kör yezetbe
egjele ő – szövegek jele tésé ek feltárására, értel ezésére, a ipulá iós
szá dékok, te h ikák felfedezésére.
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Is eri hivatalos írás űvek
eghatal azás, elis ervé y, jegyzőkö yv, szak ai
ö életrajz jelle zőit, és képes ö álló kézi és digitális szövegalkotásra e űfajokba . Képes
a ko otatív jele tések felfedezésével a szépirodal i
űvek üze eté ek teljesebb
egértésére.
Az irodalmi űveltség épüléséhez hozzájárul, ha a ta ulók képessé vál ak az olvasott,
külö böző korú és világlátású űvekbe
egjele ített té ák, élethelyzetek, otívu ok,
for ai egoldások közötti kap solódási po tok azo osítására, egértésére, a egis ert
korszakok, űvek áig tartó kulturális, irodal i hatásá ak egértésére, ko krét példák
felidézésére. Kívá atos, hog tudásukat alkal az i tudják, például szövegek kap solatá ak
és külö bségé ek felis erésébe , értel ezésébe pl. te atikus, otivikus kap solatok,
utalások, e
irodal i és irodal i szövegek, té yek és véle é yek összevetése).
A go dolkodási képességet, az ö kifejezést, a kreativitást fejlesztő feladathelyzet a
egis ert for ák és stilisztikai, yelvi sajátosságok alkal azása a
i de api
törté et o dásba , a kreatív írásba .
A ta ulási képesség fejlesztéséhez, az ö állóság öveléséhez járul hozzá a felkészítés
egy-egy agyobb a yaggyűjtést, ö álló
u kát igé ylő, terjedel esebb szöveg pl.
beszá oló, is ertetés, esszé, egyszerűbb értekezés írására; verbális és e verbális
(ha gzó és képi i for á iók élszerű gyűjtésére, szelek iójára, re dszerezésére, kritikájára
és felhasz álására. Mi d a ag ar elv, i d az irodalo ta ítás feladata az i for á iófelhasz álás or ái ak pl. a források egjelöl s t, id z st közvetít se. Elvárható ö álló
űele z s k szít se adott sze po tok szerint.
A választható irodal i

űvek

eghatározása a szakta ár ko pete iája.
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KÖ)MŰVELTSÉGI TARTALMAK
. Beszédkészség, szó eli szövegek egértése, értel ezése és alkotása
. . Beszédhallás, hallás utá i értés, beszéd
– hallás utá i értés: beszédszá dékok tájékoztatás, kap solattartás, beszélgetés,
eggyőzés, a ipulá ió ;
– érthető, jól artikulált, összefüggő beszéd, yelvi és e
yelvi kódok, kulturális,
agatartásbeli jelle zők;
– beszélt yelvi szövegek ko
u ikatív, retorikai jelle zői.
. . Mo ologikus szöveg előadás, szó oki beszéd és e oriterek értel ező tol á solása
. Olvasás, az írott szövegek egértése
. . Szövegértési stratégiák
– olvasási, szövegbefogadási ódok és stratégiák értel ező, kritikai, kreatív olvasás
külö böző yo tatott és elektro ikus, folya atos és e folya atos szövegeke ,
vala i t egyéb vizuális közlésekbe ;
– ábrák, képek, illusztrá iók kap solata a szöveggel.
. . Szövegele zési eljárások
– eltérő ko
u iká iós élú szövegtípusok yelvi, szerkezeti, szöveghasz álati jelle zői; közlési és olvasási fu k iók, retorikai eljárások; logikai kap solatok,
kohere iatere tő ele ek;
– szépirodal i űvek űfaji ter észeté ek egfelelő ele zési eljárások;
– szövegek retorikája és stílusele ei.
. Írás, szövegalkotás
. . Szövegalkotás
– folyéko y, olvasható, a o da ivaló ak egfelelőe jól tagolt, re dezett, átteki thető íráskép;
– szövegek elbeszélés, leírás, jelle zés, rövid érvelés, esszé, értekezés, szó oki beszéd, vita, ö életrajz, kérvé y, otivá iós levél, elektro ikus űfajok ko
unikáiós és űfaji jelle zői, szabadírás;
– yelvta i, yelvhelyességi, szövegta i, retorikai stilisztikai is eretek alkal azása.
. . Helyesírás
– a szófaji, a o datta i, az alapszi tű yelvtörté eti is eretek alkal azása.
. A ta ulási képesség fejlesztése
. . Kulturált kö yvtárhasz álat, tudatos és bizto ságos i ter ethasz álat
. . Ta ulást tá ogató eljárások
– adatkeresés, a yaggyűjtés yo tatott és elektro ikus források segítségével; egyyelvű szótárak, értel ező szótárak; szelek ió, értékelés, elre dezés;
– a vázlatkészítés külö féle eljárásai;
– az idézés, a forrásjelölés ódszerei;
– ö álló jegyzetelési te h ikák;
– jegyzet, vázlat alapjá ö álló szóbeli és írásbeli szövegalkotás.
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. . Szépirodal i űvek, részletek szöveghű felidézése
 Teljes űvek:
– húsz lírai alkotás, köztük Ad E dre, Ara Já os, Ba its Mihál , József Attila,
Kosztolá i Dezső s Petőfi Sá dor űvei.
 Részletek:
– ka o ikussá vált versszakok, sorok lírai űvekből; részletek epikai űvekből;
– drá arészletek.
. . Problé a egoldó go dolkodás és szövegfeldolgozás
– az i duk ió és deduk ió, a re dszerezés, a következtetés, az a alízis és szi tézis logikai eljárásai.
. A ya yelvi kultúra, is eretek az a ya yelvről
. . Ko
u iká ió
– a sze élyközi ko
u iká ió, helyzet, beszédszá dék, beszédpart er, té a;
– a soportos, a yilvá os és a tö egko
u iká ió sajátosságai;
– vizuális e
yelvi ko
u iká ió.
5.2. A nyelvi rendszer
– a yelv egységei, az egységek közötti re dszerszerű ha gta i, alakta i, szófajta i,
o datta i és jele tésta i összefüggések;
– szóki s, frazeológia;
– a agyar yelv és a ta ult idege yelv ek jelle zői.
. . A szövegek világa
– a szövegszervező gra
atikai, sze a tikai, prag atikai erők;
– szövegfajták, szövegtípusok, szövegszerkezet;
– a szövegköziség és a szá ítógépes szövegvilág.
5.4. Retorikai alapismeretek
– az élőbeszéd fajtái, a yilvá os beszéd, a eggyőző szöveg űfajok, érvelés, tétel,
állítás, érvtípusok, áfolat, bizonyítás.
. . Stílus és jele tés
– stílusele ek, stíluseszközök a köz yelvi és a űvészi szövegekbe ;
– stílusrétegek, stílusváltozatok.
. . A yelvi változás
– a agyar yelv roko sága, törté ete; a főbb yelvtörté eti korszakok és a legfontosabb yelve lékek;
– a mai magyar nyelv;
– az írott és a beszélt yelv or ái; a agyar helyesírás alapelvei;
– yelvváltozatok; yelvjárások;
– agyar yelvhasz álat a határo túl;
– e zetiségi yelvhasz álat és kultúra;
– yelvi tervezés, yelvpolitika, yelv űvelés;
– a agyar a világ yelvei között.
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5.7. A nyelv fogalma
– a yelv több sze po tú egközelítése; a yelv i t jelre dszer, yelv és go dolkodás, yelv és selekvés, yelv és kreativitás.
. Irodal i kultúra, az irodal i űvek értel ezése
. . Irodal i űfajok álla dó és változó sajátosságai
– a ekdota, ballada, elbeszélés, elbeszélő költe é y, eposz, lege da, levél, ítosz,
apló, ovella, paródia, példázatos törté et, regé y, szo iográfia, utópia; dal, elégia, ekloga, epigra
a, episztola, óda, rapszódia, hi usz, zsoltár; drá ai költeé y, ko édia, tragédia; értekező próza, esszé.
. . Az irodal i szöveg poétikai sajátosságai
– elbeszélő, ézőpo t, törté et o dás, selek é y, helyszí , szereplő, leírás, párbeszéd, jelle zés, jelle , hőstípus;
– vershelyzet, lírai é , költői agatartás, szerep, verstípusok;
– helyzet, ak ió, dik ió, ko fliktus, o ológ, dialógus, prológus, epilógus, késleltetés,
jelenet;
– a űvészi kifejezés ódok, stíluseszközök fu k iói; alakzatok, szóképek;
– ze eiség, rit us: üte ha gsúlyos és idő értékes verselés, szabad vers, szi ultá
verselés.
. . Művelődés- és irodalo törté eti tájékozódás
– korszakok, korstílusok, stílusirá yzatok a tikvitás, középkor, re eszá sz, barokk,
felvilágosodás, ro a tika, realiz us, oder ség, poszt odern);
– a agyar irodalo
éhá y sajátos korszaka és törekvése: a refor kori e zeti roa tika, a Nyugat i t folyóirat és i t ozgalo , a e zeti ko zervatív irodalo , a épi írók ozgal a.
– A Kárpát- ede e és az e igrá ió agyar irodal a.
. . Szerzők és űvek
Magyar irodalom:

épköltészeti alkotások
 epika
– Ara Já os egy-két balladája, Toldi estéje;
– Ba its Mihál : Jó ás kö yve; Halotti beszéd és kö yörgés;
– Jókai Mór: Az arany ember vagy egy ásik regénye;
– Kosztolá i Dezső egy regé ye és egy ovellája,
– Krúd G ula egy ovellája,
– Mikes Kelemen: Törökországi levelek részlete;
– Mikszáth Kál á egy regé ye és egy ovellája,
– Móri z )sig o d egy regé ye és egy ovellája,
– Petőfi Sá dor egy epikai alkotása,
– )rí i Miklós: Szigeti veszedelem részlete;
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– XX. századi szépprózai alkotások pl.: Gio Ná dor, Kari th Frig es, Márai Sá dor,
M szöl Miklós, N eth László, N irő József, Ottlik G za, Örk
Istvá , Sza ó
Magda, Sá ta Fere , Sütő A drás);
o kortárs szépprózai alkotások.


líra
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–





Ady Endre: A Sion-hegy alatt, Góg és Magóg fia vagyok é …, Kocsi-út az éjszakába és ég égy-öt űve,
Ara Já os: Epilogus, Letésze a la tot és ég két-háro
űve,
Ba its Mihál : Esti kérdés, Ősz és tavasz között és ég egy-két űve,
Balassi Báli t: Egy kato aé ek és ég egy-két űve,
Berzse i Dá iel: A közelítő tél, A agyarokhoz I. és ég egy űve,
Csoko ai Vit z Mihál : A tiha yi Ekhóhoz és ég egy űve,
Ill s G ula egy űve, Janus Pannonius egy műve,
József Attila: Külvárosi éj, Óda, Tudod, hogy i s bo sá at és ég égy-öt
űve,
Juhász G ula egy műve,
Kazinczy Ferenc egy epigra
ája,
Kosztolá i Dezső: Haj ali részegség, Halotti beszéd és ég egy-két űve,
Köl se Fere : Hymnus és ég egy űve, Ó agyar Máriasiralo ;
Petőfi Sá dor: A puszta, téle , A XIX. század költői, Európa se des, újra
se des, Szepte ber végé és ég háro - égy űve,
Pili szk Já os: Harmadnapon és ég egy űve,
Rad óti Miklós: Hetedik ecloga és ég két űve,
Sza ó Lőrinc egy-két űve,
Tóth Árpád egy-két űve,
Vajda Já os egy űve,
Vörös art Mihál : Előszó, Szózat és ég egy-két űve,
Weöres Sá dor egy-két űve;
további űvek a XX. századi agyar lírából pl.: Ápril Lajos, Dsida Je ő, Nag
László, Ne es Nag Ág es, Or á Ottó, Si ka Istvá , Szilág i Do okos műveiből ;
o kortárs lírai űvek.

drá a
– Kato a József: Bá k bá ;
– Madá h I re: Az ember tragédiája;
– Vörös art Mihál : Cso gor és Tü de;
– egy XX. századi drá a; a kortárs szí ház és drá a világa.
értekező próza, esszé
– háro részlet pl.: Ad E dre, Ara Já os, Ba its Mihál , Besse ei G örg ,
Ill s G ula, Kosztolá i Dezső, Köl se Fere , Márai Sándor, Nemes Nagy
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Ág es, N eth László, Páz á
kortárs esszék .

P ter, Sza ó Dezső, Szer A tal

űveiből;

Világirodalo :
 epika
–
éhá y itológiai törté et, vala i t ó- és újszövetségi törté etek; éhá y alkotás és részlet, például:
o Boccaccio egy ovellája,
o Cervantes: Don Quijote,
o Dante: Iste i szí játék;
o Ho rosz: Iliász, Odüsszeia;
– a XVIII–XIX. század irodal ából:
o Balza , E il Bro të, Csehov, Di ke s, Dosztojevszkij, Flaubert, Goethe,
Gogol, E.T.A. Hoffmann, Victor Hugo, Puskin, Stendhal, Swift, Lev Tolsztoj, Voltaire műveiből;
– a XX. század irodal ából:
o Bulgakov, Camus, Faulkner, Hemingway, Hrabal, Kafka, Thomas Mann,
Orwell, I. B. Singer, Szolzsenyicin űveiből; kortárs szerzők alkotásaiból.

éhá y lírai alkotás a világirodalo külö böző korszakaiból:
– a középkori hi uszokból, Horatius, Petrarca, Vergilius, Villon űveiből;
továbbá Apollinaire, Baudelaire, T. S. Eliot, Goethe, Keats, Poe, Rilke, Rimbaud, Shelley; Walt Whitman űveiből; továbbá kortárs lírai alkotások.
 szí ház és drá a
– Szophokl sz: A tigo é; Shakespeare egy drá ája, Moli re egy ko édiája;
egy drá a a XIX. század ásodik feléből; Csehov egy drá ája; egy-két XX.
századi vagy kortárs alkotás.
. Az ítélőképesség, az erköl si, az esztétikai és a törté eti érzék fejlesztése
. . Az irodalo és a kulturális hagyo á y
– helyi kötődés, irodal i e lékhelyek, e zeti ide titás.
. . Toposzok, otívu ok
–
éhá y alapvető e beri léthelyzet, otívu , etafora, toposz, ar hetípus álla dó és változó jele tésköre élet és halál, beavatás, út, salád, férfi- ő, szerelem, gyer ek, szülőföld, haza, törvé y, bű és bű hődés, ikro- és akrokozmosz, ars poetica).
. . Ha g e ek, esztétikai i őségek
– szép, rút, fe séges, hu or, groteszk, iró ia, abszurd, tragikum, komikum, idill;
katarzis.
. . Olvasat, ele zés, értékelés
– az irodal iság változó fogal a;
– epikai, lírai, drá ai alkotások külö böző ele zési, értel ezési eljárásai; jelentés, olvasat, értékelés él é y, hatás, erköl si dile
ák, világkép .
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. . Az irodal i élet
– irodal i díjak pl.: Kert sz I re Nobel-díjas Sorstala ság í ű regénye);
– az irodalo élete pl.: kultusz; virtuális tér, digitális irodalo , digitális közlés,
ha goskö yv ;
– befogadási ódok, kö yvü epek, sikerkö yvek.
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9. ÉVFOLYAM

Éves óraszá :
Esti tagozat:
óra
Heti óraszá :
Esti tagozat: anyanyelv, ko
irodalo : óra

Tematikai eg s g
Be e eti

r s

u iká ió: óra

2 óra

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE
A ta ulók előzetes tudásszi tjé ek

érése

MAGYAR NYELV

Tematikai eg s g

Előzetes tudás

KOMMUNIKÁCIÓ, TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ

12 óra

Mi de api ko
u iká iós helyzetekbe való eg yilvá ulás,
törekvés az érthető, kifejező beszédre. Szóbeli szövegek egértése,
reprodukálása, utasítások egfelelő követése, a ko
u iká iós
partner szóbeli közlésé ek egértése. Az alapvető ko
u iká iós
kap solatfelv teli for ák is erete s alkal azása: köszö és, beutatkozás, egszólítás, kérdezés, kérés stb.

A hallott szöveg eg rt s ek fejleszt se üze et, szá dék, hatás .
A szöveg rt si és szövegalkotási k szs gek fejlesztése a ak érdeA ta tárg hoz
kébe , hogy ö állóa , illetve ásokkal együtt űködve a ta uló
űvelts gterülethez képes legye a verbális és e verbális ko
u iká ió kódjai ak,
kap solható fejleszt si kap solatai ak, té yezői ek azo osítására, tudatos alkal azására,
feladatok
a külö böző szövegek egértésére, ele zésére, illetve kritikai feldolgozására a ko
u iká iós helyzet tér, idő és résztvevői szerepei ek ko te tus egfelelőe . A beszéd ze ei eszközei ek, e
verbális ko
u iká ió ele ei ek értő hasz álata.
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Ismeretek/fejleszt si követel

ek

A beszédhelyzet ek egfelelő adekvát yelvhasz álat: szövegszerkesztés élőszóba , szó- és
beszédfordulatok, ko
u iká iós helyzetek a ko
u iká iós helyzet tér, idő és résztvevői
szerepek ko te tus egfigyelése. A ko
u iká ió ko te tusá ak egértése, a élok aghatározásával a egfelelő ko
u iká iós eszközök eghatározása. A ko
u iká iót kísérő
e
yelvi jelek lehetőségei ek és korlátai ak egtapasztalása: az élőszó ze ei kifejezőeszközei, o verbális ko
u iká ió.
A testbeszéd, a térközszabályozás szerepé ek ismerete, tudatos alkal azása külö féle
kom u iká iós helyzetekbe ; dekódolása a hétköz api ko
u iká iós helyzetekbe és a
tö egko
u iká ióba . A kulturális ko te tus egfigyelése, egértése.
A külö féle ko
u iká iós helyzetekbe elha gzó üze etek éljá ak dekódolása, az üze etek manipulatív szá déká ak felis erése.
A ko
u iká ió típusai ak, jelle zői ek egis erése: sze élyes, soportos, yilvá os és
tö egko
u iká ió. A tö egko
u iká ió jelle zői, fu k iói, egjele ési for ái, yelvi
és képi kifejezési for ái. Néhá y tö egko
u iká iós űfaj egis erése.
Az új „szóbeliség” skype, hat jele ségei és jelle zői.
Iskolai és u kahelyi kör yezet beszédszituá iói állási terjú, érdekérvé yesítés, be utatkozás stb. . A hétköz api életbe , a hivatalos ko
u iká ióba
egjele ő
beszédhelyzetekbe való jártásság, érdekérvé yesítés ba k, egészségügy, ö kor á yzat,
bíróság stb. .
Kap solódási po tok:
Mozgóképkultúra és édiais eret: édia űfajok és jelle zőik; édiatudatosság. A édia
társadal i hatása.
Drá a és tá : beszédhelyzetek, dra atikus játékok.
Vizuális kultúra: A vizuális ko
u iká ió külö böző for ái; egkülö böztetés, értel ezés.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Ko
u iká ió, ko
u iká iós té yező adó, vevő, kód, sator a,
üze et, zaj, kap solat, ko te tus, a világról való tudás .
Ko
u iká iós él és fu k ió tájékoztató, felhívó, kifejező, etayelvi, esztétikai szerep, kap solatfelvétel, -fe tartás, -zárás , nem
yelvi jel teki tet, i ika, gesztus, testtartás, térköz, e blé ák ,
tö egko
u iká ió.
Tájékoztató űfaj hír, közle é y, tudósítás, riport, i terjú .
Véle é yközlő űfaj ko
e tár, glossza, jegyzet, olvasói levél,
is ertetés, ajánlás .
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Tematikai eg s g
Előzetes tudás

NYELVI SZINTEK, A NYELV GRAMMATIKAI JELLEM)ŐI

12 óra

Ha gta i, alakta i, szóta i, szószerkezetta i és
o datta i
ismeretek é s azok egfelelő hasz álata az írott és szóbeli szövegalkotás folya atába .

A ta tárg hoz
A yelvi ele ek értő, ele ző hasz álatá ak fejlesztése.
(művelts gterülethez A o dat szó szeri ti és prag atikai jele tésé ek felis ertetése, az
kap solható fejleszt si elsődleges és ásodlagos jele tés egkülö böztetése.
feladatok
Is eretek/fejleszt si követel

ek

Hangtani ismeretek: a agyar ha gállo á y is erete, agá ha gzók és ássalha gzók
re dszere, a ha gok alapvető képzési, ejtési jelle zői. A ha gkap solódási szabályosságok
típusai és a helyesírás összefüggése. A agyar ha gre dszer yelvjárási eltérései ek egfigyelése.
Alakta i sajátosságok: a szótő, a szóele ek szerepe és fu k iója, kap solódási szabályaik.
A szavak szófaji re dszerbe sorolásá ak kritériu ai, hagyo á yai, egy lehetséges szófaji
rendszer egis erése.
A szószerkezet fogal a, a szi tag ák típusai, szerepük a o dat felépítésébe , o datbeli
viszonyaik, a vonzatok. A o datrészek fogal a, fajtái, felis erésük o datba , helyes
hasz álatuk a o datok felépítésébe . A o dat fogal a, a o dat szerkesztettség és
o datfajta szeri ti típusai, az egyszerű és összetett o datok típusai ak felis erése,
ele zése, a helyes o datszerkesztés a gyakorlatba . A yelvi szi tek ele készletéről,
re dszeréről ta ultak fogal i szi tű eg evezése, re dszerező átteki tése.
Kap solódási po tok:
Idegen nyelvek: a ta ult idege
mondatszerkezete.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

yelv ha gta a, alakta i szerkezete, szóalkotási

ódjai,

Hang, fo é a, ha gtörvé y, szóele
orfé a : szabad és kötött
orfé a, szótő, képző, jel, rag.
Szófaj: alapszófaj, viszo yszó, o datszó.
Szószerkezet szi tag a : aláre delő, ellére delő szi tag a.
Mo datrész: ala y, állít á y, tárgy, határozó, jelző. Vonzat.
Mo dat, a o dat szerkesztettsége, o datfajta; egyszerű mondat,
összetett ondat.
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Tematikai eg s g
Előzetes tudás

S)ÖVEGÉRTÉS, S)ÖVEGALKOTÁS

10 óra

Olvasási stratégiák alkal azása külö böző típusú és űfajú szövegek
feldolgozásába , yo tatott és elektro ikus adathordozóko . A szöveg
i for á iói ak és gondolatainak értel ezése és értékelése.

A szöveg tartal á ak, éljá ak egfelelő jegyzetelési te h ika kialakítása. A társalgás általá os szerkezeté ek, szabályszerűségének
egfigyelése. A leggyakoribb hivatalos szövegtípusok szerkezetéek, for ájá ak egis ertetése, tárgyszerű és fu k io ális hivataA ta tárg hoz
los szövegek alkotásá ak képessége. Azo szövegtípusok gyakorláűvelts gterülethez)
sa, a elyekkel találkoztak ár, illetve találkoz i fog ak ba k, hivakap solható fejleszt si
tal stb.). Az esszéírás te h ikájá ak egis erése és alkal azása
feladatok
külö böző té ájú és típusú esszé írásakor. A kritikai go dolkodás
és a felelősségérzet fejlesztése elektro ikus, i ter etes szövegtípusok hitelességé ek, egbízhatóságá ak vizsgálata. A szövegalkotás
lépései, az a yaggyűjtés te h ikák.
Is eretek/fejleszt si követel

yek

Ö álló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás éljá ak egfelelő olvasási stratégia és szövegfeldolgozási ód egválasztásával. A szöveg és kép összefüggése. Hat ko jeg zetel si s
vázlatírási te h ikák egis er se, adekvát alkal azásuk. Külö böző agá jellegű és hivatalos szövegek szerkezeté ek, jelle zői ek egis erése, hivatalos szövegek alkotásá ak
képessége. Hivatali és vizsgaszituá iók ak egfelelő verbális viselkedés or ái ak azo osítása, gyakorlása. Az a yaggyűjtés ódjai írott és e írott források felhasz álásával, az idézés szabályai. Az esszé és a ta ul á y űfaji külö bségei, az esszé jelle zői, az esszéírás
folyamata. Néhá y gyakoribb i ter etes szöveg szerkezeté ek, egjele ésé ek, közlési
szá déká ak egfigyelése, a tapasztalatok felhasz álása a szövegbefogadáskor, az i ter etes szövegek yilvá osságá ak kérdése, etikája. Mu kahel eke hasz álatos doku e tuok eg rt se u kaköri leírás, szerződ s, álláshirdet s. A hétköz api életbe , a hivatalos ko
u iká ióba alkal azott doku e tu ok, yo tatvá yok egértése ba ki, orvosi, ö kor á yzati, jogi . I ter etes szövegalkotási gyakorlatok pl. fóru , blogbejegyzés írása, o li e regisztrá ió . Az írásba törté ő be utatkozás szabályai a papíralapú és az o li e
felülete ö életrajz, közösségi édia . Az i ter ete való ko
u iká ió sza ál ai, vesz l ei pl. közöss gi oldalak, hat, regisztrá ió st . . A u kahelyek által igé yelt dokumentu típusok elkészítése ö életrajz, otivá iós levél .
Kap solódási po tok:
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: külö böző típusú források feldolgozása;
esszéírás.
Valamennyi ta tárgy: vázlatírás, jegyzetelés.
I for atika: i for á iókezelés, forrásfelhasz álás, hivatkozás, szöveges adatbázis, az i terethasz álat jogi, etikai kérdései.
Hivatalos levél, kérvé y, ö életrajz, otivá iós levél, eghatal aKULCSFOGALMAK
zás, elis ervé y, esszé, értekezés, ta ul á y.
FOGALMAK
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IRODALOM
ÉR)ÉKENYÍTÉS, RÁHANGOLÁS −

Tematikai eg s g
Előzetes tudás

4 óra

ES)TÉTIKAI BEVE)ETŐ

Irodal i, fil es, ze ei és képző űvészeti él é yek.

A ak felis ertetése, hogy az ele ző és értel ező olvasás segíti az
él é y- és tapasztalatszerzést. A ak felis ertetése, hogy az irodalo olvasás érzel i, go dolati, erköl si, esztétikai él é yek és a
A ta tárg hoz
űvelts gterülethez tapasztalatszerzés forrása. Más kultúrák egis erése irá ti igé y
kap solható fejleszt si erősítése. Olya is eretek, sze po tre dszerek közvetítése, a elyek segítségével viszo yul i tud ak a űalkotásokhoz. Fogal i
feladatok
keret felvázolása a űele zéshez, űvészeti, ű e , űfaj
alapvető kérdései, az egyes űvészeti ágak elkülö ítése, jelle zőik
egfigyelése.
Is eretek/fejleszt si követel

ek

Nyelv, szépség, hu or kérdései a űvészetekbe és az irodalo ba .
Jelek, jelre dszerek haso lósága és külö bözősége a űvészetekbe és a világba .
Valóság és a képzelet összefüggései a űalkotásokba .
A tér és az idő i t ko po áló eszközre dszer. Tér az irodalo ba , idő a képző űvészetbe . A „ter éke y pilla at” problé ája.
Rész és egész, ok és okozat szerepe a űalkotásokba és a világba . Az irodal i yelv tere tő ereje.
Szerző, ű, befogadó viszo ya és egy ásra való hatása többféle űvészeti alkotásba .
Kap solódási po tok:
Vizuális kultúra: R. Magritte: A képek árulása/ Ez e egy pipa ; az a tik-görög űvészet
éhá y alkotása; illusztrá iók és irodal i űvek párhuza ai, későbbi korok té afeldolgozásai.
Festészet: irá yzatok jelle vo ásai

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Nyelv, szépség, hu or, valóság, képzelet, fik ió, rész, egész, ok,
okozat, szerző, ű, befogadó, egértés, űvészeti ágak, ű e ek.
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Tematikai eg s g
Előzetes tudás

VILÁGIRODALOM – GÖRÖG MITOLÓGIA, ANTIK GÖRÖG
EPIKA ÉS LÍRA, RÓMAI IRODALOM

8 óra

Epikai és lírai űvek. Elbeszélés és törté et. )e eiség, rit us. Költői képek típusai.
A

ak felis erése és tudatosítása, hogy az irodalo olvasás érzeli, go dolati, erköl si és esztétikai él é yek forrása. Más kultúrák
A ta tárg hoz
egis erése irá ti igé y erősítése.
űvelts gterülethez
kap solható fejleszt si Alapvető e beri agatartásfor ák felis ertetése, egvitatása
révé az erköl si és esztétikai érzék fejlesztése. Az irodal i alapfeladatok
űveltség építése. Irodal i alapfor ák, űfajok, otívu ok befogadása, értel ezése.
Is eretek/követel

ek

Mitológiai törté etek és hősök külö féle feldolgozásokba ; törté ettípusok.
Ho rosz: Iliász, Odüsszeia részletek . Egy sze elvé y a görög lírából és
prózaepikából. A szerzőkhöz, illetve hősökhöz kap solódó toposzok.
Sze elvé yek a ró ai lírából és epikából, pl. Horatius és Vergilius egy űve. A ró ai irodalo jelle ző űfajai.
Irodal i alapfor ák, törté etek és otívu ok hatása, továbbélése többféle értel ezésbe
az európai és a agyar irodalo ba , képző űvészetbe , fil e .
A ta uló
 felis er és azo osít alapvető e beri agatartásfor ákat itológiai történetekben
és eposzokba ;
 véle é yezi a horatiusi életelvek érvé yességét;

egis er irodal i alapfor ákat, űfajokat és otívu okat;
 ele zi a törté et esélés for áit, az elbeszélői ézőpo tokat;
 felis eri a görög és ró ai kultúra áig tartó hatását.
Kap solódási po tok:
Vizuális kultúra: az a tik-görög űvészet éhá y alkotása; illusztrá iók és irodal i űvek
párhuza ai, későbbi korok té afeldolgozásai.
Földrajz: topológiai tájékozódás.
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: az a tik világ agy szó okai, törté etírói.
Mate atika; fizika: tudo á ytörté et; az a tik világ tudo á yosságá ak öröksége.
Filozófia: a tik filozófusok, filozófiai irá yzatok.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Szóbeliség, írásbeliség, a tikvitás, ítosz, itológia, eposz, eposzi
konve iók, kala d, utazás i t selek é yszervező elv; dal, elégia,
epigramma, himnusz, hexameter, ekloga, episztola, ars poetica, fabula, archetípus, toposz.
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Te atikai eg s g
Előzetes tudás

S)ÍNHÁ)- ÉS DRÁMATÖRTÉNET –
A) ANTIK S)ÍNHÁ) ÉS DRÁMA

8 óra

Drá a, tragédia, ko édia, szí ház, előadás, párbeszéd, ko fliktus.

A ta tárg hoz
Alapvető erköl si értékek képviselete, azo osulás a példaadó eművelts gterülethez) beri agatartásfor ákkal. Dialogikus űvek befogadásá ak, érkap solható fejleszt si telmezésé ek képessége, az erköl si go dolkodás fejlesztése.
feladatok
Is eretek/követel

ek

Az a tik görög szí ház jelle zői.
Szophoklész: A tigo é és az Oidipusz király részlete .
Az a tik drá a hatása a drá atörté etre.
A ta uló
 képes dialogikus ű olvasására, befogadására, értel ezésére, egy drá arészlet előadására;
 felis er külö féle agatartásfor ákat, ko fliktusokat, értékeket és hibákat har óia, értéktartás, hübrisz ; ezek ele zésével, értékelésével fejlődik erköl si érzéke;
 po tosítja a katarzis fogal át; felis eri, hogy a befogadóra tett hatások változatosak;
 képes a űről szóló véle é yek kritikus befogadására.
Kap solódási po tok:
Vizuális kultúra; Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: görög és ró ai szí házépítészet.
Földrajz: egy-két fe
aradt a tik szí ház topológiája.
Etika; filozófia: Arisztotelész Poétikájá ak éhá y alapvetése.
Drá a és tá : szí ház űvészet, szí háztörté et.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Szí ház, esztétikai i őség, tragiku , ko iku , tragédia, ko édia,
dialógus, ak ió, dik ió, alapszituá ió, ko fliktus, drá ai szerkezet,
kar, katarzis.
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Te atikai eg s g
Előzetes tudás
A ta tárg hoz
űvelts gterülethez
kap solható fejleszt si
feladatok

VILÁGIRODALOM – BIBLIA

8 óra

Bibliai törté etek, az Ó- és Újszövetség éhá y szereplője.
A bibliai törté etek etikai vo atkozásai ak tudatosítása. Bibliai élethelyzetek, agatartásfor ák, té ák, otívu ok egis ertetése,
befogadásá ak képessége, továbbélő hatásuk tudatosítása.
Is eretek/követel

ek

Sze elv
ek az Ószövetség ől
(pl. Tere téstörté et; Kái és Á el; A vízözö ; Bá el tor ya; József törté ete, Mózes és a tízpara solat; próféták; Jó ás törté ete; zsoltárok).
Sze elv
ek az Újszövetség ől pl. Máté eva géliu a; példabeszédek, pl. A tékozló fiú; Az
irgal as sza aritá us; a passió, Pál apostol „szeretethi usza”; az Apokalipszis egy részlete).
A i liai hag o á tová
l se az európai s a ag ar szó eli s írásos kultúrá a (pl.
szóki sbe , szólásokba , té ákba , otívu okba .
A ta uló

egis er/felis er bibliai élethelyzeteket, agatartásfor ákat, té ákat, otívu okat;
 tudja éhá y közkeletű bibliai szólás, álla dósult kifejezés eredetét és jele tését;
 is eri a Bibliához kap solódó ü epek, hagyo á yok kará so y, húsvét, pü kösd,
vízkereszt stb. eredetét, tartal át;
 tudatosítja a bibliai otívu ok, té ák, űfajok továbbélését a kultúrába ;
 is eri a Biblia áig tartó hatását az európai irodalo ra és űvészetre.
Kap solódási po tok:
Vizuális kultúra; É ek-ze e: a Biblia hatása ás űvészeti ágakra; külö böző korok bibliai
té afeldolgozásai, külö féle űvészeti ágak példáival fil ek, fest é yek

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, ká o , tere téstörté et, pusztulástörté et, zsoltár, próféta, eva géliu , apostol, példabeszéd, apokalipszis.
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Te atikai eg s g
Előzetes tudás
A ta tárg hoz
űvelts gterülethez
kap solható fejleszt si
feladatok

VILÁGIRODALOM – A) EURÓPAI IRODALOM
A 14–16. SZÁZADBAN (RENES)ÁNS))

5 óra

Kötet, rí , rí képlet, lírai é , ovella, re eszá sz.
A re eszá sz esz é yek, értékek, té ák, alkotások, alkotói agatartások
befogadása révé az azo osulás és kritikai érzék fejlesztése. Művelődéstörté eti és stílustörté eti korszakolás problé ái ak tudatosítása. A poétikai űveltség továbbépítése ovella, szo ettforma, versciklus).

Is eretek/követel

ek

Sze elvé yek a – . századi európai re eszá sz irodalo ból. Az itáliai kora re eszá sz
irodalomból: Petrarca: Daloskö yv (egy-két szo ett , Boccaccio: Dekameron (egy novella).
A ta uló
 tudatosítja a legfo tosabb re eszá sz esz é yeket, értékeket, tárgyakat, té ákat;
 Petrar a és Bo a io éhá y űve alapjá
egis erkedik a kor lehetséges/sajátos
alkotói agatartásaival kettősségek: tudós hu a iz us és sze élyes él é ya yag,
illetve a szórakoztatás szá déka ;
 po tosítja is ereteit űele zés alapjá a ovella űfajáról; felis eri a szo ettforát.
Kap solódási pontok:
Vizuális kultúra; É ek-ze e: a re eszá sz építészet, képző űvészet, ze e éhá y alkotása

KULCSFOGALMAK

Re eszá sz, hu a iz us, hu a ista, ovella, szo ett, vers iklus.

FOGALMAK
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Tematikai eg s g
Előzetes tudás

KÖ)ÉPKORI NYELVEMLÉKEK

4 óra

Nyelvtörté eti alapis eretek.

A yelvi és irodal i hagyo á y egbe sülése.
A ta tárg hoz
Az a ya yelvi kultúra építése: a agyar kultúra legkorábbi e lékeűvelts gterülethez
i ek egértése, értel ezése – összefüggésbe a középkori írásbelikap solható fejleszt si
ség szerepé ek, a yelve lékek jele tőségé ek tudatosításával.
feladatok
Művelődéstörté eti összefüggések egértése.
Is eretek/követel

ek

Középkori írásbeliség, űfajok, yelve lékek. Halotti eszéd és kö yörgés; Ó agyar Mária-siralom.
A ta uló
 értel ezi a agyar yelvű kultúra legkorábbi írásos e lékeit kötelező űvek: HB;
ÓMS);

egis eri a középkori írásbeliség sajátosságait;
 tudatosítja a yelve lékek szerepét, jele tőségét.
Kap solódási po tok:
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: a
yelve lékek, kóde ek.

KULCSFOGALMAK

agyar ép vá dorlásá ak törté ete,

Írásbeliség, szóbeliség, yelve lék, szövege lék, kóde , prédiká ió.

FOGALMAK
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Te atikai eg s g
Előzetes tudás
A ta tárg hoz
(művelts gterülethez
kap solható fejleszt si
feladatok

JANUS PANNONIUS PORTRÉJA

6 óra

Idő értékes verselés.
Nyelve lékek.
Egy hu a ista alkotó portréjá ak egis ertetése. Az élet ű éhá y fo tos té ájá ak tudatosítása, értékelése.
A törté eti és a problé a egoldó go dolkodás fejlesztése: fogalmak változó jele tésé ek egértése.
Is eretek/követel

ek

Janus Pannonius lírája, jelle ző té ái pl. ö tudat, békevágy, betegség : Pa ó ia di sérete.
Epigra
ák s el giák (pl. Egy du á túli a dulafáról, Bú sú Váradtól).
A ta uló
 megismeri egy huma ista alkotó portréját, költői és e beri szerepvállalását; sze élyes él é ya yagá ak költészetfor áló szerepét;
 tudatosítja, értékeli az élet ű éhá y fo tos té áját, a lírai ala y agatartását pl.
költői ö tudat, űvészi be svágy, bú súzás, betegség, kato áskodás, test és lélek ;

egis eri éhá y fogalo változó jele tését pl. elégia, epigra
a.
Kap solódási po tok:
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: a . sz. kulturális élete Magyarországo .
Vizuális kultúra; É ek-ze e: a re eszá sz kultúra Magyarországo .
Film: Janus Pannonius

KULCSFOGALMAK
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Elégia, epigra
a, bú súzásvers, refré , diszti ho , költői
tás, iró ia, gú y, i terkulturalitás.

agatar-
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Tematikai eg s g
Előzetes tudás

BALASSI BÁLINT PORTRÉJA

8 óra

Üte ha gsúlyos verselés, lírai é , té a.

A Balassi-versekbe
egjele ített agatartásfor ák és értékek
felis erése. A szövegvers és dalla ra írott é ekvers egkülö bözA ta tárg hoz
tetésé ek kérdései. Életfor ák találkozásai, értel ezései: végvári
űvelts gterülethez
élet, költő-lét.
kapcsolható fejleszt si
Balassi Báli t portré közvetítése. Szövegbefogadási képességek,
feladatok
rit usérzék fejlesztése: üte ha gsúlyos for ák rit izálása, a Balassi-strófa azo osítása.
Is eretek/fejleszt si követel

ek

Balassi Báli t lírája; költői tudatosság; az élet ű éhá y te atikus és for ai jelle zője.
Egy kato aé ek ko pozí ió, értékre d .
Legalább további két ű értel ezése szerel i te atika, pl. Júlia-vers/C lia-vers; istenes
te atika, zsoltárparafrázis vagy kö yörgésvers, pl. Adj ár se dességet).
Megfor áltság, szerkezet pl. ara y etszés, háro pillérű ko pozí ió .
A ta uló

egis eri az alkotó költői portréját és agatartását az élet ű - darabja yo á ;
 tudatosítja az élet ű egközelítési problé áit;

egkülö bözteti a dalla vers és szövegvers fogal át;
 tud rit izál i üte ha gsúlyos for ákat, felis eri a Balassi-strófát.
Kap solódási po tok:
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: a . sz. kulturális élete Magyarországo .
Vizuális kultúra: a re eszá sz kultúra Magyarországo ; az ara y etszés.
É ek-ze e: egze ésített Balassi versek

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Kötetko pozí ió, dalla vers, szövegvers, üte ha gsúlyos verselés,
rímelhelyezkedés, Balassi-strófa.
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Te atikai eg s g
Előzetes tudás
A ta tárgyhoz
űvelts gterülethez
kap solható fejleszt si
feladatok

S)ÍNHÁ)- ÉS DRÁMATÖRTÉNET – A) ANGOL S)ÍNHÁ) A
16–17. S)Á)ADBAN ÉS SHAKESPEARE
A drá ai

8 óra

ű e . A tragédia.

A űvekbe felvetett erköl si problé ák érlegelő egítélése.
A végzetszerűség és az egyé i felelős selekvés dile
ája. Ko fliktushelyzetek kezelésé ek ódjai.
A űis ereti tájékozottság, a kulturális e lékezet övelése
(Shakespeare-szállóigék felidézése ; az a gol re eszá sz szí ház és
drá a jelle zői, a shakespeare-i dra aturgia és yelvezet befogadása.
Is eretek/követel

ek

Az angol szí ház a – . századba szí ház, előadás és dra aturgia összekap solódása .
Shakespeare egy drá ája Hamlet/esetleg Ro eo és Júlia vagy ás, választott ű .
A ta uló
 is er éhá y Shakespeare-té át, szállóigét;
 képes egy ű részletes ele zése kap sá a hősök jelle zésére, agatartásuk, ko fliktusaik értékelésére és e oriter: egy o ológ/részlete;

egérti a befogadói elvárások korabeli közö ség és a dra aturgia összefüggését;
 lehetőség szeri t egteki t egy szí házi előadást vagy felvételét ;
 alkal assá válik egy szóbeli érettségi té akör a yagá ak összeállítására és az abba
egjelölt feladat kifejtésére.
Kap solódási po tok:
Vizuális kultúra; É ek-ze e; Mozgóképkultúra és édiais eret: illusztrá iók, ze ei és fil es
feldolgozások Shakespeare- űvekből.
Részlet )effirelli Ro eo és Júlia és Madde : Szerel es Shakespeare .fil jéből
)effirelli Ha let és/vagy To Stoppard: Rose ra tz és Guildenstern halott . fil jéből
Drá a és tá : szí háztörté et, szí ház űvészet, szí padi hatás.

KULCSFOGALMAK

Drá ai

űfajok, drá ai szerkezet, drá ai yelv, drá ai jelle .

FOGALMAK
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Te atikai eg s g
Előzetes tudás

S)ÍNHÁ)- ÉS DRÁMATÖRTÉNET – A FRANCIA
KLASS)ICISTA S)ÍNHÁ) (17. S)Á)AD)
Drá atörté eti és drá ael életi is eretek. Ko iku

8 óra
és tragiku .

Az e beri agatartások sokféleségé ek belátása és felelős egítélése. Kötelesség és sze vedély, egyé és közösség viszo ya.
A ta tárg hoz
A klasszi ista or atív esztétika sajátosságai ak űfaji hierarchia,
űvelts gterülethez szabályok ; a korabeli elvárások és a dra aturgia összefüggésé ek
kap solható fejleszt si felis ertetése. A ko iku
űfajfor áló i őségé ek és változafeladatok
tai ak egértése. Műele ző képesség fejlesztése: egy ű részletes ele zése, a hősök jelle zése, agatartásuk, ko fliktusaik értékelése.
Is eretek/követel

ek

A klasszi iz us elvárásai. Tragédia és ko édia.
A fra ia szí ház a . századba szí ház, előadás és dra aturgia összekap solódása .
Moli re: Tartuffe vagy ás űve . A ko iku
egjele ési for ái.
A ta uló
 felis eri a klasszi ista or atív esztétika sajátosságait űfaji hierar hia, szabályok ;
a korabeli elvárások és a dra aturgia összefüggését;

egérti a ko iku
űfajfor áló i őségét és változatait helyzet- és jelle ko ikum);
 képes egy ű részletes ele zése kap sá a hősök jelle zésére, agatartásuk, ko fliktusaik értékelésére és e oriter: egy részlet;
 alkal assá válik egy szóbeli érettségi té akör a yagá ak összeállítására és az abba
egjelölt feladat kifejtésére.
Kap solódási po tok:
Drá a és tá : szí háztörté et, a szí padi kísérő ze e, a koreográfia.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Felvo ás, jele et, díszlet, jel ez, szerzői utasítás, hár as egység,
értéktartás, helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum,
jellemtípus, bizal as, rezo őr.
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Tematikai eg s g
Előzetes tudás

LÁTÁSMÓD – ZRÍNYI MIKLÓS

5 óra

Eposz, eposzi ko ve iók kellékek .

A társadal i, közösségi és egyé i ko fliktusok egértése, a orális
go dolkodásra és ítéletalkotásra való képesség fejlesztése. A hazáA ta tárg hoz
űvelts gterülethez hoz való kötődés erősítése, a )rí yi által képviselt értékek elfogadákap solható fejleszt si sa.
A barokk alapvető for ai és stílusjegyei ek azo osítása, eg evefeladatok
zése. A űfaji ko ve ió jele téshordozó szerepé ek be utatása.
Az olvasott űvek befogadásá ak, egértésé ek tá ogatása.
Is eretek/követel

ek

Magyar barokk irodalom.
)rí i Miklós: Szigeti veszedelem részletek ; a barokk eposz szerkezet; ko ep ió; e beresz é y/a főhős i t Krisztus kato ája; értékre d .
A ta uló
 felismeri a barokk for ajegyeit az irodal i űvekbe és ás űvészeti ágakba is,
összha gba az irodalo
al;

egis eri világkép és űfajok, poétikai/retorikai egoldások összefüggését;
 tisztába va az eposzi kellékek hagyo á yozódásával, az a tik és barokk eposzok
külö bségével ko ep ió, szerkezet, értékre d, e beresz é y .
Kap solódási po tok:
Vizuális kultúra; É ek-ze e: a barokk for ajegyei a festészetbe , építészetbe , a ze ébe .
Egy Vermeer-kép ele zése
Törté ele : )rí yi és kora

KULCSFOGALMAK
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Barokk eposz, eposzi ko ve iók a barokkba , erköl si érték, heroiz us, kör o dat.
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A TOVÁBBHALADÁS
FELTÉTELEI

Kellő te pójú, olvasható írás, a szöveg eg rt s t iztosítóolvasás, felolvasás. A ko
u iká iós hel zet ek
egfelelő
elvhasz álat. A í zett ek, a t á ak, a esz dhel zet ek
egfelelő fogal azás. A tö egko
u iká ió g akori űfajairól, eszközeiről s hatásukról szerzett alapvető is eretek irtoká a v le
alkotás, kritikus agatartás efogadásuk a .
Az irodalo
s az olvasó kap solatá a a sajátos ko
u ikáiós viszo felis er se.
Jártasság szövegele ző eljárások a : a t tel o dat kie el se,
tö örít s egadott terjedele e , szövegfeldolgozás egadott k rd sek alapjá . A szöveg szerkezet ek, t ahálózatának felismer se. Az olvasott sz pirodal i szövegek szó szeri ti
s tö letjele t s ek egkülö öztet se. A szövegfo etikai
eszközök szerep ek felis er se a szöveg rtel ez s e .
Sza atos, világos fogal azás: a ko
u iká iós hel zet ek
megfelelő szövegfel pít s, a űvek szereplői ek jelle z se eg
ásik szereplő zőpo tjá ól.
A elvi szi tek ha g, szó, o dat sza ál airól s ele k szlet ről eddig ta ultak fogal i
eg evez se, re dszerez se.
A mag ar hel esírás alapelvei ek is erete, alapvető hel esírási
k szs g. Jeg zet, vázlat k szít se írott szövegről, előadásról.
Kö vtárhasz álati táj kozottság.
Epikai, drá ai, lírai for ák s ta ult űfajok azo osítása.
Az epikai űvek e a szereplők s a köztük l vő viszo jelle z se, a drá ai űvek e az idő-, t r- s selek
szerkezet e utatása. A szerző, az el esz lő s a szereplők egkülö öztet se, az el esz lői zőpo t, a esz dhel zet rtel ez se. A lírai ko pozí ió esz dhel zet, versel s, is tlőd s
eg evez se. N há alapvető versforma ismerete.
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10. ÉVFOLYAM
Éves óraszá :
Esti tagozat:
óra
Heti óraszá :
Esti tagozat: a a elv, ko
irodalo : óra

u iká ió: óra

MAGYAR NYELV
Tematikai eg s g
Be e eti

r s

Tematikai eg s g
Előzetes tudás

2 óra

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE
A tanulók előzetes tudásszi tjé ek

érése

HELYESÍRÁSI ISMERETEK

4 óra

Az alapvető helyesírási alapelvek felis erése, hasz álata, írásjelek
adekvát hasz álata.

A ta tárg hoz
A yelvi or aérzék, a or akövető írás fejlesztése.
űvelts gterülethez A helyesírás re dszerszerűségé ek egis ertetése.
kap solható fejleszt si A hibajavítási képesség és az ö korrek ió fejlesztése.
feladatok
Is eretek/fejleszt si követel

ek

A hel esírás alapelvei, egis ert fő sza ál szerűs gei.
A szöveg közpo tozásá ak szabályai, hasz álata, az írásjelek fu k iója.
Helyesírási gyakorlatok az egybe- és külö írás, a gyakoribb tulajdo evek írására stb.
Helyesírási szótárak, elektro ikus helyesírás-elle őrző progra ok hasz álata az iskolai és a
i de api szövegalkotásba .
Az i ter etes szövegek eltérő helyesírásá ak, jelhasz álatá ak fu k iója.
A or ától való eltérés stilisztikai hatásá ak felis erése, értel ezése.
Kap solódási po tok:
Minden ta tárgy: helyesírás.
Földrajz: földrajzi evek helyesírása
I for atika: helyesírás-elle őrző progra ok is erete, hasz álata.
Idege yelvek: egyedi karakterek helyesírási szabályok

KULCSFOGALMAK

Helyesírási alapelv, yelvi or a.

FOGALMAK
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Tematikai eg s g

10 óra

A S)ÖVEG

Előzetes tudás

A szövegértési és szövegalkotási képesség hétköz api szi tje. Beszélt és írott yelvi, továbbá i ter etes szövegek eltérései ek azoosítása.

A ta tárg hoz
űvelts gterülethez
kap solható fejleszt si
feladatok

A szövegszervező erők egis ertetése és alkal azása a gyakorlatba . A szöveg általá os szerkezeté ek, a szövegértele összetevői ek egfigyelési és értel ezési képességé ek fejlesztése a legjelle zőbb szövegtípusoko . A szövegele ző képességek fejlesztése:
a szövegfeldolgozás ódjai ak gyakorlása a feladatnak egfelelő
leghatéko yabb olvasástípus alkal azásával.
Is eretek/fejleszt si követel

ek

A szöveg fogal a, jelle zői ek egfigyelése, eg evezése, re dszerezése.
A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegfor álásra. A szóbeli és írott szövegek szerepe,
eltérő jegyei. A szöveg szerkezete: a szöveg és a o dat viszo ya, szövegegységek.
A szöveg rtele összetevői: prag atikai, jele tésbeli és yelvta i szi tje. Szövegtípusok
jelle zői egjele és, űfajok és yelvhasz álati szí terek szeri t. A legjellegzetesebb szövegtípusok: a beszélt yelvi társalgási és az írott o ologikus szövegek.
Szövegközis g, az i ter etes szövegek jelle zői.
Az írott és i ter etes szövegek összehaso lítása, az eltérő és azo os jegyek egfigyelése,
eg evezése.
Az internetes adatkeres s, a külö böző forrásokból szár azó adatok egbízhatóságá ak és
hasz álhatóságá ak kérdései.
A külö böző forrásból szár azó i for á iók egadott sze po tok szeri t való összehasonlítása, egvitatása, kritikai következtetés levo ása.
A szöveg rt s, szövegfeldolgozás te h ikája, olvasási típusok s strat giák.
Kap solódási po tok:
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: a forrásszövegek típusai.
Idege yelvek: az idege yelvi szöveg/ek kultúrafüggő felépítése.
Biológia-egészségta ; Fizika; Ké ia; Földrajz: a ter észettudo á yos is eretterjesztő, illetve szakszövegek té ahálózata, szóki se, felépítése.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. Szöveg o dat, bekezdés, tö b, szakasz. Szövegkohézió té ahálózat, té a-ré a, szövegtopik, szövegfókusz, kul sszó, í . Szövegprag atika szövegvilág, ézőpo t, fogal i sé a, tudáskeret, forgatókö yv .
Nyelvta i szi taktikai té yező kötőszó, év ás, évelő, határozószó, előre- és visszautalás, dei is, egyeztetés . Interte tualitás. Szövegtípus
o ologikus, dialogikus és polilogikus; beszélt, írott,
elektro ikus; spo tá , tervezett . Szöveg űfaj elbeszélő, leíró, érvelő . Nyelvhasz álati szí terek szeri ti szövegtípus
i de api,
közéleti és hivatalos, tudo ányos, sajtó és édia, szépirodal i .
Szövegfo etika ha gsúly, ha glejtés, ha gerő, szü et, beszédtempó .
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STILISZTIKAI ALAPISMERETEK
Befogadói és
norma.

Előzetes tudás

A ta tárg hoz
(művelts gterülethez
kapcsolható fejleszt si
feladatok

űele zési tapasztalatok, yelvi

10 óra
agatartás, yelvi

A ak egtapasztalása, hogy a yelvi ele ek stílusértéke a
ko krét szövegbe , yelvhasz álatba kap szerepet; a stílust befolyásolja a beszélő, a ko
u iká iós helyzet, a eg yilatkozás élja.
A megismert jele tésta i, stilisztikai, a szövegta i jele ségek feliserése és alkal azása a űele zésbe , a i de api élet yelvi
jele ségei ek egítélésébe , szövegalkotásba .
A közlési szá dék ak és beszédhelyzet ek egfelelő stílusréteg,
stílusár yalat és stíluseszköz hasz álata.
A fogal i, a kreatív go dolkodás, a szövegértel ező képesség fejlesztése.
Is eretek/fejleszt si követel

ek

A jellegzetes stílustípusok stílusár alatok) egis erése pl. a társalgás bizal as vagy közö bös , felis erése, hatásá ak ele zése.
A yelvi szi tek alkal i és a szótárakba jelölt álla dó stílusértéké ek egfigyelése, felis erésük, vala i t alkal azásuk a szövegalkotásba .
A leggyakoribb stílusr tegek jelle zői ek egis erése, felis erése, ele zése, összefüggésbe a szövegta i jelle zőkkel.
A hel zet ek, ko
u iká iós l ak egfelelő stíluseszközök tudatos hasz álata a szövegalkotás a .
Kap solódási po tok:
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: külö böző forrásszövegek stílusjelle zői.
Idege yelvek: beszélt yelvi stílusregiszterek.
Biológia-egészségta ; Fizika; Ké ia; Földrajz: etaforák a ter észettudo á yos szövegekben.
Drá a és tá : drá ajáték; társalgási stílusár yalatok egjele ítése.
Mozgóképkultúra és édiais eret: yilvá os eg yilatkozások, külö féle űsortípusok, illetve i ter etes felületek jelle ző stílusregiszterei.
I for atika, kö yvtár: kézikö yvek, egy yelvű szótárak hasz álata.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Stílus, stilisztika, stílustípus bizal as, közö bös, választékos stb. .
Stílusérték alkal i és álla dó . Stílusréteg társalgási, tudo á yos,
publi isztikai, hivatalos, szó oki, irodal i . Stílushatás.
Szókép etafora, haso lat, szi esztézia, eto í ia, szi ekdo hé, öszszetett költői kép, allegória, szi bólu .
Alakzat ellipszis, kötőszóhiá y, is étlődés, go dolatrit us, oximoron).
Mo datstilisztikai eszköz verbális stílus, o i ális stílus, kör o dat .
Ha gszi bolika, ha gutá zás, ha gulatfestés, alliterá ió, áthajlás, figura eti ologi a, e presszivitás, eufe iz us, evoká ió, ar haizálás, egyéi szóalkotás.
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Előzetes tudás

10 óra

JELENTÉSTAN

Szóki s, világis eret. Az azo os alakú, többjele tésű és a roko
értel ű szavak, alkal azásuk a beszélt és írott szövegalkotásba .
Köz o dások, szólások jele tésé ek és eredeti fu k iójá ak is erete, yelvi és e
yelvi ko
u iká iós üze etek jele tése.

A ha galak és jele tés viszo yá ak felis erése, értel ezése különböző beszédhelyzetekbe . A o dat és szövegjele tést eghatáA ta tárg hoz
rozó
té yezők felis erése.
űvelts gterülethez
kap solható fejleszt si A agyar szóre d egváltozása és az üze et jele tésváltozása közötti összefüggés felis erése o dat-átalakítási gyakorlatokkal.
feladatok
Nyelvü k gyakori etaforikus kifejezéséi ek és hasz álati köré ek
egfigyelése, értel ezése.
Is eretek/fejleszt si követel

ek

A szavak jele t s ek szerkezete, jele t sele ek.
A ha galak és jele tés viszo ya, jele tés ező.
Motivált és otiválatla szavak felis erése, hasz álata.
A jele tés szerepe a yelvi szerkezetek kialakításában.
A szóre d jele tésváltozatai ak
lata.

egfigyelése, hatásértel ezés. Egy yelvű szótárak hasz á-

Kap solódási po tok:

Idegen yelvek: idege

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

yelvi ko

u iká ió, udvariassági for ák

Jele tésszerkezet, jele tésele , jele tés ező, jelhasz álati szabály.
De otatív, ko otatív jele tés. Metaforikus jele tés.
Motivált és otiválatla szó, ha gutá zó, ha gulatfestő szó.
Egyjele tésű, többjele tésű szó, ho o i a, szi o i a, haso ló alakú
szópár, elle tétes jele tés.
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Előzetes tudás

VILÁGIRODALOM – A) EURÓPAI IRODALOM
A 18. S)Á)ADBAN

3 óra

Felvilágosodás, regé y.

A ta tárg hoz
( űvelts gterülethez)
kap solható fejleszt si
feladatok

Külö böző világlátású űvek egjele ített té ái ak, élethelyzeteknek elhelyezése többféle értel ezési ko te tusba ; az erköl si
és esztétikai ítélőképesség fejlesztése.
A felvilágosodás esz ere dszerébe felvetett erköl si problé ák.
A szabadság esz é yé ek külö böző egközelítései. Az esz etörté eti korszak, filozófiai irá yzat és stílusirá yzat kategóriái ak
egkülö böztetése, összefüggések egvilágítása. Sze elvé yek,
művek értel ezése.
Is eretek/követel

ek

A felvilágosodás irodal á ak jelle ző űfajai s stílusirá zatai: klasszicizmus, szentimentaliz us érzéke ység , rokokó.
Művek, sze elvé yek az a gol, fra ia és é et irodalo ból.
A választott szerzőkhöz, űvekhez ka solódó fogal i is eretek.
A ta uló

egkülö bözteti az esz etörté eti korszak, filozófiai irá yzat és stílusirá yzat kategóriáit;

egis eri a böl seleti háttér és a stílusirá yzat, űfaj, te atika éhá y összefüggését
az európai irodal akból vett egyes sze elvé yek alapjá ;

űis ereti i i u a: S ift, Voltaire, Goethe egy-egy űvé ek/részleté ek is erete.
Kap solódási po tok:
Vizuális kultúra; É ek-ze e: klasszi iz us, rokokó ás űvészeti ágakba ; egze ésített irodal i űvek pl. Goethe, S hiller alkotásai .
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek; Filozófia; Etika: a felvilágosodás korá ak
böl selete; értekezések a kor szerzőitől.

KULCSFOGALMAK Felvilágosodás, klasszi iz us, sze ti e taliz us, rokokó, valóság és fikFOGALMAK

ió, elbeszélői ézőpo t, kala dregé y, robi zo ád, fejlődésregé y, é regé y, levélregé y, tézisregé y, elle utópia, szatíra szatirikus ha g e .
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MAGYAR IRODALOM A 18. S)Á)ADBAN – PORTRÉK:
CSOKONAI VITÉ) MIHÁLY, BERZSENYI DÁNIEL

10 óra

Barokk és felvilágosodás. A akreó és Horatius élet űvé ek éhá y jelle zője.

Az európai és a agyar irodalo összekap solódásá ak felis erése által
a e zeti és az európai ide titás erősítése. Az egyé és közösség problé
ái ak európai és hazai di e ziói: polgárosodás, parlagiasság. Az
A ta tárg hoz
űvelts gterülethez a ya yelv és az a ya yelvi kultúra fejlesztésére irá yuló törekvések
egbe sülése. A yelvújítási ozgalo jele tőségé ek tudatosítása.
kap solható fejleszt si

feladatok

Jelle ző stílusirá yzatok, űfajok, verstípusok és versfor ák felis ertetése, összefüggésbe Csoko ai és Berzse yi élet űvé ek
jellegével.
Is eretek/követel

ek

A

. század irodal a a felvilágosodás előtt a kuru költészethez kap solódó irodal i forák; Mikes Kelemen: Törökországi levelek részlete).
A felvilágosodás korá ak irodal a. Kazi zy Fere irodalo szervező tevéke ysége és írói
u kássága legalább egy epigram ája .
Csoko ai Vit z Mihál portréja; élet űvé ek űfaji, for ai és stiláris sokszí űsége: A Reég legalább egy ű pl. Az estve, Tartózkodó kérele ,
é yhez, A tiha yi Ekhóhoz és
A Magá ossághoz) alapjá .
Berzse i Dá iel portréja; jelle ző űfajok, té ák, életérzések költészetébe . A közelítő
tél, A agyarokhoz I. és legalább ég egy ű pl. Levéltöredék arát é hoz, Osztályrészem értel ezése. Csoko ai és Berzse yi hatása, továbbélése a későbbi agyar költészetben.
A ta uló
 ismeri Kazinczy tevéke ységét; a agyar felvilágosodás időszaká ak, irodal i életéek éhá y sajátosságát;
 tudatosítja a yelvújítási ozgalo jele tőségét;
 tisztába va Csoko ai és Berzse yi élet űvé ek jellegével, az alkotók helyével, szerepével a agyar irodalo törté etébe ; felismer jelle ző stílusirá yzatokat, űfajokat, verstípusokat és versfor ákat;

űis ereti i i u a: Mikes Kele e : Törökországi levelek részlet , Kazi zy Fere egy epigra
ája; Besse yei György egy értekező prózai részlete; Csoko ai Vitéz
Mihály: A Re é yhez; A tiha yi Ekhóhoz és egy ű; Berzse yi Dá iel: A közelítő tél, A
magyarokhoz I. és egy ű.
 Csoko ai és Berzse yi kap sá alkal assá válik legalább - alkotásuk és a űveikről
szóló véle é yek, ele zések értel ezésére; egy-egy szóbeli té akör kifejtésére;
memoriterek tol á solására.
Kap solódási po tok:
Vizuális kultúra; é ek-ze e: stílusirá yzatok egy ás ellettisége a . századba .
Földrajz: a té akörhöz, az alkotókhoz kap solódó topológia.
Nyelvújítás, irodal i élet, űvelődési progra , értekezés, sze tenKULCSFOGALMAK
ia, szi ultá rit us, böl seleti óda, elégia, dal, episztola, létösszegFOGALMAK
zés, idősze besítő verstípus.
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Előzetes tudás
A ta tárg hoz
( űvelts gterülethez)
kap solható fejleszt si
feladatok

VILÁGIRODALOM – A) EURÓPAI IRODALOM A 19.
S)Á)AD ELSŐ FELÉBEN (ROMANTIKA ÉS REALI)MUS)

6 óra

Ro a tika, a ro a tikus korstílus éhá y alapvető jelle zője.
A e zeti és az európai ide titás erősítése. Esz é y és valóság
viszo yá ak értel ezése. E bertípusok, életvezetési stratégiák,
esz ei és erköl si törekvések értékelése.
A ro a tika korstílus jellegé ek, jele tőségé ek, a ro a tika és a
kritikus, realista sze lélet együtthatásá ak egértetése.
Is eretek/követel

ek

A ro a tika irodal á ak jelle zői esztétikai elvek, űvészi szabadság, stílus- és for ajegyek; iro ikus látás ód, groteszk i őség .
Új űfajok, for ák pl. törté el i regé y, bű ügyi törté et, drá ai költe é y, verses regé y .
Társadal i típusok felesleges és karrierista hősök, hivatal okok egjele ése a ro a tikával egyidejű, realista sze léletű űvekbe .
Művek, sze elvé yek az a gol/a erikai, fra ia, é et és orosz irodalo ból. A választott
szerzőkhöz, űvekhez ka solódó fogal i is eretek.
A ta uló
 felis eri az élet űvek egy ás ellettiségét az
-as évekbe klasszika, ro a tika, realiz us te de iái és a ro a tika korstílus jellegét, jele tőségét; a ro a tika
és a kritikus, realista sze lélet együtthatását;

űis erete: Shelley, Keats, Poe, V. Hugo, E. T. A. Hoffmann, Puskin, illetve Balzac,
Stendhal, Gogol kiválasztott űvei ek/ űrészletei ek is erete;
 képes egy választott/kijelölt epikai alkotás házi olvas á y ele ző be utatására a
közös értel ezés utá ;
 alkal assá válik a korszakról, a szerzőkről, űvekről szóló véle é yek kritikus befogadására, egy lehetséges szóbeli tétel kifejtésére.
Kap solódási po tok:
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek;
Vizuális kultúra: Caspar David Friedri h: Vá dor a ködte ger felett
É ek-ze e: a ro a tika űvészete.
Schubert: Wi terreise dal iklusa és Ki si y Balázs: Wi terreise i stallá iója
Mozgóképkultúra és édiais eret: a ro a tika

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Műfajkeveredés, ha g e i kevertség, groteszk, iró ia, bű ügyi törté et, törté el i regé y, verses regé y, regé y iklus, analitikus
regé y.
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Előzetes tudás

S)ÍNHÁ)- ÉS DRÁMATÖRTÉNET –
KATONA JÓ)SEF: BÁNK BÁN

6 óra

Klasszi iz us és ro a tika. Tragédia. A tragikus hős összeo lása.

Élet-válaszutak a külö böző helyzetekbe .
A tettek és a szavak közötti viszo y szerepé ek felis erése.
A „ e zeti drá a” i t közös is eret.
A ta tárg hoz
egjele ített agá életi és közéleti ko fliktus értéűvelts gterülethez A tragédiába
kelése.
kap solható fejleszt si
Felkészítés a Bá k á olvasására, befogadására, értel ezésére
feladatok
proble atika, drá ai szerkezet és yelv, sajátos lezárás, „ egoldás” . Érvelő képesség: álláspo tok egis erése, összevetése, értékelése.
Is eretek/követel

ek

Kato a József: Bá k á – sok sze po tú ű rtel ez s. Pl.
 magá életi és közéleti ko fliktus, alapkérdések;
 a szereplők körei, Bá k összeo lása; a í szereplő egítélésé ek változatai;
 felépítés, szerkezeti egoldások az V. felvo ás szerepe .
A ta uló
 is eri a agyar szí ház törté eté ek éhá y sajátosságát az álla dó agyar szí ház
hiá yát, törekvéseket a létrehozására ;
 képes ele ez i e zeti tragédiá k sajátosságait proble atika, drá ai szerkezet és
yelv, sajátos lezárás, „ egoldás ;

e oriter: részlet ek a űből;
 alkal assá válik egy szóbeli érettségi té akör a yagá ak összeállítására és az abba
egjelölt feladat kifejtésére.
Kap solódási po tok:
É ek-ze e: operafeldolgozás.
Fil : Káel Csaba: Bá k bá
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Vá dorszí ház, álla dó szí ház, szerepkör, i trikus, aiva, késleltetés,
drá ai yelv, klasszi iz us és ro a tika.
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MAGYAR IRODALOM A 19. S)Á)AD ELSŐ FELÉBEN –
PORTRÉK: KÖLCSEY FERENC, VÖRÖSMARTY MIHÁLY

10 óra

Ro a tika; éhá y épdal.

A ta tárg hoz
űvelts gterülethez
kapcsolható fejleszt si
feladatok

Törekvés a társadal i, közösségi és egyé i ko fliktusok, kérdésfelvetések szelle i hátteré ek egértésére, a orális go dolkodásra
és ítéletalkotásra. Az alkotók űveibe
egjele ített egyé i és
nemzeti sorsproblé ák egértése és értékelése. A refor kornemzeti romantika- épiesség fogal ak tartal á ak, szerepé ek és
jele tőségé ek felis ertetése. Köl sey- és Vörös arty- űvek befogadásá ak, értel ezésé ek elősegítése, jele tőségük egértése,
elfogadása. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség
fejlesztése.
Is eretek/követel

ek

Magyar irodal i let a . század első fel e . A refor kori e zeti ro a tika.
A piess g progra jai.
Köl se Fere alkotói portréja; közéleti szerep, egyé i és közösségi sors. Hymnus és ég egy
lírai alkotása pl. Elfojtódás; Vanitatum vanitas; Zrí yi dala; Zrí yi ásodik é eke).
Értekező prózája pl. Ne zeti hagyo á yok és/vagy a Parainesis részlete .
Vörös art Mihál portréja. Ro a tikus világlátás, te atika és képalkotás lírába és drá ában a Szózat; Előszó és ég egy-két lírai alkotás (pl. Késő vágy; Go dolatok a kö yvtár a ; Az
e erek; A vé igá y) alapjá , illetve a Cso gor és Tü de értel ezésével pl. alapkérdések,
értékszerkezet, otívu ok, űfaji sajátosságok: esejáték/drá ai költe é y .
A ta uló
 is eri a agyar irodalo
éhá y sajátosságát a . század első felébe ;
 felismeri a reformkor-nemzeti romantika- épiesség fogal ak tartal át, szerepét és jele tőségét;
 tisztába va Köl sey és Vörös arty élet űvé ek jellegével, az alkotók helyével, szerepével a agyar irodalo törté etébe ;

űis ereti i i u a: Köl sey: Hymnus, Huszt és ég egy lírai ű, egy értekező prózai részlet; Vörös arty: Szózat, Előszó és ég egy-két lírai ű, vala i t a Cso gor és
Tü de; memoriterek;
 Köl sey és Vörös arty kap sá alkal assá válik legalább égy alkotásuk és a űveikről
szóló véle é yek, ele zések értel ezésére; egy-egy szóbeli té akör kifejtésére; eoriterek tol á solására.
Kap solódási po tok:
Vizuális kultúra; É ek-ze e: a agyar ro a tika ás űvészeti ágakban.
Földrajz: az alkotókhoz kap solódó topológia.
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: a refor kori űvelődés és társadal i élet.

KULCSFOGALMAK Irodal i élet, épköltészet, épdalgyűjtés; e zeti hi
FOGALMAK

usz, értekezés,
i tele , értéksze besítő és idősze besítő verstípus, rapszódia, ro a tikus iró ia, drá ai költe é y.
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ÉLETMŰ – PETŐFI SÁNDOR

óra

Előzetes tudás
Ro a tika, épiesség, épdal, dal, helyzetdal, elbeszélő költeé y.
A lírai beszéd ód változatai ak értel ezése; Petőfi jelle ző té ái ak, űfajai ak, poétikai egoldásai ak, versfor ái ak egküA ta tárg hoz
lö böztetése, jelle ző ha g e ei ek pl. hu or és iró ia befogaűvelts gterülethez
dása. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejleszkap solható fejleszt si
tése. Felkészítés ö álló űértel ezés egfogal azására. Petőfi
feladatok
űveiről szóló véle é yek, ele zések értel ezésére, kritikus befogadására.
Is eretek/követel

ek

Petőfi Sá dor élet űve. Pályaszakaszok életérzések, költői agatartás és jelle ző alkotások. A épi
sze lélet ód hatása; ro a tika és épiesség. Té ák pl. szerele , táj, ars poeti a , vers iklusok;
lírai űfajok és líratípusok pl. dalok, helyzetdalok, ódák, elégiák, rapszódiák; tájlíra, forradal i látoásvers és versfor ák változatossága;
A puszta, téle ; A XIX. század költői; Európa se des, újra se des…; Szepte er végé és ég legalább háro - égy lírai alkotás ele ző feldolgozása.
Verses epika (pl. A helység kalapá sa i t eposzparódia; és/vagy Az apostol.
A ta uló
 is eri az élet ű főbb alkotói korszakait; Petőfi helyét, szerepét a agyar irodalo törté etébe ; költészeté ek jellegét;
 tisztába va a ro a tikus korstílus és a épiesség stíluste de iájá ak együtthatásával;

űele zések sorá
egis eri Petőfi jelle ző té áit, űfajait, poétikai egoldásait, versfor áit; egkülö bözteti jelle ző ha g e eit pl. hu or és iró ia ;
 képes ö álló űértel ezés egfogal azására;

űis ereti i i u a: Az Alföld; Nemzeti dal; Já os vitéz; A puszta, téle ; A XIX. század költői; Európa se des, újra se des…; Szepte er végé és ég háro - égy ű és e oriterek;
 képessé válik Petőfi élet űvé ek be utatására legalább - lírai és -2 verses epikai alkotás alapjá ; a űveiről szóló véle é yek, ele zések értel ezésére, kritikus befogadására;
egy szóbeli té akörbe kijelölt feladat kifejtésére, e oriterek tol á solására.
Kap solódási po tok:
Ho és épis eret: Petőfi e lékhelyek.
Törté ele :
Földrajz: Petőfi életútjá ak topológiája.
Vizuális kultúra; É ek-ze e: a ro a tika űvészete, Petőfi űvek feldolgozásai dal, rajzfil ,
ha goskö yv, szí ház .
Fere zi György és a Ra kaja : Petőfi-cd
Kirá dulás: a PIM: Ki vagyok é ? - Petőfi . álla dó kiállítására
Népiesség, elbeszélő költe é y, vers iklus, helyzetdal, tájlíra, láto áskölKULCSFOGALMAK
tészet, ars poeti a, ko ikus eposz, költői szerep, váteszköltő.
FOGALMAK
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LÁTÁSMÓD – JÓKAI MÓR

Tematikai eg s g
Előzetes tudás
A ta tárg hoz
űvelts gterülethez
kap solható fejleszt si
feladatok

óra

Ro a tika, ro a tikus ábrázolás ód, ro a tika és épiesség.
A Jókai-regé yekbe föl utatott erköl si, egyé i és e zetiközösségi problé akörök felis erése. Értékek és szerepek ko fliktusai. Jókai alkotás ódjá ak jelle zői, a ro a tikus ábrázolás ód
sajátosságai és a ro a tikus regé y jelle ző űfaji változatai. Felkészítés egy regé y sokoldalú egközelítésére, ö álló véle é ykifejtésre.
Is eretek/követel

ek

Jókai alkotásai ak jelle zői, űfaji változatok az élet űvébe ;
regé yírói űvészeté ek sajátosságai a ro a tikus prózaepika jegyébe .
Jókai Mór: Az arany ember esetleg ás regé yé ek ele ző értel ezése sok sze po tú
egközelítéssel, pl.: a ro a tika egjele ési for ái; űfaji változat; szerkezet, jelle ábrázolás, ha g e i és otivikus összetettség.
A ta uló
 is eri Jókai helyét a agyar regé yirodalo törté etébe , alkotás ódjá ak jellemzőit;
 felis eri a ro a tikus ábrázolás ód sajátosságait és a ro a tikus regé y jelle ző
űfaji változatait;

űis ereti i i u a: egy regé ye pl. Az arany ember, Egy agyar á o , Fekete
gyé á tok);
 egy regé yele zés kap sá képes ö álló szóbeli tétel keretébe egy ele zési feladat
kifejtő egoldására.
Kap solódási po tok:
Ho és épis eret; törté ele , társadal i és álla polgári is eretek; vizuális kultúra; é ekze e: a ro a tika űvészete.
Mozgóképkultúra és édiais eret: Jókai- űvek fil es feldolgozásai.
Földrajz: a regé y/ek topológiája

KULCSFOGALMAK
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Törté el i regé y, vallo ásregé y, epizód, leírás, utópia, hu or,
anekdota.
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Te atikai eg s g

Előzetes tudás

ÉLETMŰ – ARANY JÁNOS

8 óra

A bű és bű hődés erköl si kérdései.
Ro a tika, épiesség, elbeszélő költe é y, életkép, episztola, ballada, üte ha gsúlyos és idő értékes verselési for ák, felező tize kettes versfor a. Is eretek Ara y életútjáról, űveiről; kapcsolat Petőfivel.

Az Arany-élet űbe felvetett erköl si, agatartásbeli kérdések
felvetése és értel ezése. Ara y költői szerepé ek, költészete jellegé ek egis ertetése. Műele zés, értel ezés: Ara y jelle ző
A ta tárg hoz
űvelts gterülethez lírai té ái, űfajai, poétikai egoldásai, versfor ái és éhá y verkap solható fejleszt si ses epikai alkotása.
Felkészítés lírai és epikai alkotások ö álló értel ezésé ek egfofeladatok
gal azására, a űvekről szóló véle é yek, ele zések értel ezésére, kritikus befogadására.
Is eretek/követel

ek

Ara Já os let űve. Pályaszakaszok életérzések, költői agatartások és jelle ző alkotások. (Letésze a la tot, Epilogus és legalább ég két-háro lírai alkotás.
A ballada űfaji sajátosságai; te atikus és szerkesztés ódbeli külö bségek a két balladakorszak alkotásaiba A alesi árdok és ég legalább -2 ballada).
A Toldi estéje ele ző be utatása.
A ta uló
 is eri az élet ű főbb alkotói korszakait; Ara y költői szerepét a agyar irodalo törté etébe ; költészeté ek jellegét;

űele zések sorá
egis eri Ara y jelle ző lírai té áit, űfajait, poétikai egoldásait, versfor áit és éhá y verses epikai alkotását;
 képes lírai és epikai alkotások ö álló értel ezésé ek egfogal azására; a Toldi és a
Toldi estéje éhá y sze po tú összevetésére;

űis ereti inimuma: A alesi árdok; Rege a sodaszarvasról; Toldi; Családi kör;
további egy-két ballada; Toldi estéje; Letésze a la tot; Epilogus és ég két-háro lírai alkotás e oriterek is ;
 képessé válik Ara y élet űvé ek be utatására legalább - lírai alkotás, 2-3 ballada
és a Toldi és a Toldi estéje alapjá ; a űveiről szóló véle é yek, ele zések értel ezésére, kritikus befogadására; egy-egy szóbeli té akörbe kijelölt feladat kifejtésére,
e oriterek tol á solására.
Kap solódási po tok:
I for atika: kö yvtári és i ter etes tájékozódás.
Etika: bű , bű hődés, testvérféltéke ység.
Törté ele : lovagi tor ák

KULCSFOGALMAK
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Elbeszélő költe é y és verses regé y, ballada, üte ha gsúlyos és
idő értékes for ák és együtthatásuk , verstípusok idő- és értéksze besítés, létösszegzés .
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Tematikai eg s g

S)ÍNHÁ)- ÉS DRÁMATÖRTÉNET –
MADÁCH IMRE: AZ EMBER TRAGÉDIÁJA

4 óra

Alapvető drá ai űfajok és for ák. A ro a tika űfaji kevertsége.
Az e beri létezés alapkérdései ek értel ezése. A ak belátása,
hogy a küzdés és a ráhagyatkozó hit egy ás erősítői az e ber éleA ta tárg hoz
tébe . Olvasás, szövegele zés, beszélgetés révé a ű egértéűvelts gterülethez
sé ek tá ogatása a tragédia űfaji változatá ak jelle zői, filozókap solható fejleszt si
fiai, böl seleti tartal ak , sajátos drá ai hősei; többféle világfelfofeladatok
gás egyidejű létezése; a drá ai költe é y ibe léte. Műértel ezés többféle egközelítésből.
Előzetes tudás

Is eretek/követel

ek

Madá h I re: Az e er tragédiája – sok sze po tú űértel ezés.
A drá ai költe é y űfajá ak következ é ye a szerkezetre és hősökre.
Felépítés selek é y-szerkezet: keret- és törté eti szí ek, sze élyiségközpo túa /lírai
szerkezet: te atikus, szétválássorozat .
Proble atika, törté ele sze lélet, böl seleti háttér szabadelvűség és pozitiviz us .
Az idő, tér, a yag szerepe az e beriség és külö böző szelle i irá yok törté etébe .
A ta uló

egis eri a drá ai költe é y űfaji változatá ak jelle zőit filozófiai, böl seleti
tartal ak , sajátos drá ai hőseit; értel ezi a űvet lehetőleg többféle egközelítésből ;

űis ereti i i u a: a Tragédia házi olvas á y ele ző feldolgozása és e oriter: részlet ek a űből, vala i t szállóigévé vált sorok;
 alkal assá válik egy szóbeli érettségi té akör a yagá ak összeállítására és az abba
egjelölt feladat kifejtésére.
Kap solódási po tok:
Etika; Filozófia: filozófiai irá yzatok a . századba . Ka t, Hegel
Drá a és tá : szí ház űvészet, a ű szí revitele külö böző felfogásokba .
Szi etár Miklós Az e ber tragédiája . fil adaptá iója
Szikora Já os re dezte Tragédia videó felvételről
Jeles A drás: A gyali üdvözlet
Ja kovi s Mar ell: Az e ber tragédiája
Rajz és vizuális kultúra: Kass Já os illusztrá iói
I for atika, kö yvtár: tájékozódás a Tragédia hazai és e zetközi szí házi előadásairól, fordításairól, adaptá ióiról.

KULCSFOGALMAK
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Drá ai költe é y, lírai drá a, böl seleti
ellenutópia, pozitiviz us.

o da ivaló, fala szter,
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VILÁGIRODALOM – A) EURÓPAI EPIKA ÉS LÍRA A
ROMANTIKA UTÁN (19. SZ. MÁSODIK FELE)

Tematikai eg s g

3 óra

Előzetes tudás

Ro a tika és realiz us, hőstípusok pl. karrierista hős, a felesleges
ember, a hivatalnok).

A ta tárg hoz
űvelts gterülethez
kap solható fejleszt si
feladatok

Az epikába a ro a tika és realiz us együtthatásá ak, folytonosságá ak felis ertetése, a realista és aturalista stílusirá yzat jelle zői ek értel ezése. Felkészítés világirodal i alkotások ö álló
értel ezésére, stílusirá yzatok jelle zői jegyei ek felkutatására.
Is eretek/követel

ek

A realista s aturalista epika jelle zői esztétikai elvek, te atika, látás ód, stílus- és forajegyek a . század közepétől; a prózaepika újításai a kis- és agyepikába .
I presszio iz us, szi boliz us és a lírai ű e
egújítása pl. a sze élyiség, a lírai közvetlenség háttérbe szorulása, a láto ás felszabadítása, objektivizálódás .
A ta uló
 felis eri a ro a tika és realiz us együtthatását, folyto osságát az epikába ; értelezi a realista és aturalista stílusirá yzat jelle zőit;

egis eri az i presszio ista és pre szi bolista európai líra éhá y sajátosságát;
 képes egy választott/kijelölt epikai alkotás házi olvas á y ele ző be utatására a
közös értel ezés utá ; éhá y lírai alkotás értel ezésére;

űis eret: éhá y ű/részlet, pl. E ily Bro të, Di ke s, Flaubert, Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij alkotásaiból, illetve Baudelaire, Ri baud, Rilke, Whit a
űveiből;
 alkal assá válik egy lehetséges szóbeli tétel kifejtésére.
Kap solódási po tok:
Vizuális kultúra; É ek-ze e: i presszio iz us, szi boliz us ás űvészeti ágakba .
Filozófia: a létre vo atkozó kérdések, etika, erköl sfilozófia:
a világ töredezettségé ek és a sze élyiség osztottságá ak
oder tapasztalata,
ö refle ivitás,
Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, James, Bergson, Freud, É ek-zene:
Pravoszláv liturgikus zene, Cseh-Bere é yi: F. M. Dosztojevszkij és az ördög

KULCSFOGALMAK
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Realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus; eszmeregé y, polifo ikus regé y, tolsztojizmus, regé y iklus, l’art pour l’art,
tiszta költészet, kötetko pozí ió, ha gulatlíra, prózavers, szabad vers,
objektív líra, tárgyvers.
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Tematikai eg s g
Előzetes tudás

MAGYAR IRODALOM A 19. S)Á)AD MÁSODIK FELÉBEN –
PORTRÉ: MIKS)ÁTH KÁLMÁN

6 óra

Mikszáth Kál á egy ovellája, esetleg egy kis regé ye pl. Szent
Péter eser yője).

Néhá y alapvető e beri léthelyzet egis erése élet és halál, salád, férfi- ő, szerele , gyer ek, szülőföld, haza, törvé y, bű és
A ta tárg hoz
bű hődés . Az elbeszélő és állásfoglalásá ak viszo ya az elbeszélő
űvelts gterülethez
űvekbe . A ak belátása, hogy a régióhoz kötődés egyete es
kap solható fejleszt si e beri kérdések felvetését is jele theti. Mikszáth alkotói portréjáfeladatok
ak közvetítése, alkotás ódjá ak jelle zői, a ovellaele ző készség fejlesztése, a ikszáthi törté etszövés egfigyelése, egy regé y sok sze po tú egközelítése.
Is eretek/követel

ek

A . század ásodik felé ek irodal i jelle zői – Vajda Já os.
Mikszáth alkotásai ak jelle zői, té ák, otívu ok és űfaji változatok az élet űvébe ;
írás űvészeté ek sajátosságai, stílusszi tézise.
A jó paló ok ovellái ak világa legalább két ű ele zése .
Egy Mikszáth-regé y pl. Beszterce ostroma ele ző értel ezése, sok sze po tú egközelítéssel, pl. űfaji változat; szerkezet, jelle ábrázolás, elbeszéléste h ika, ézőpo t, közlésfor ák, ha g e ek; proble atika pl. egkésettség, dzse triábrázolás .
A ta uló
 tisztába va a . sz. ásodik fele agyar irodal á ak sajátosságaival;
 is eri Mikszáth helyét a agyar prózairodalo regé y és ovella törté etébe , alkotás ódjá ak jelle zőit; képes egy regé yé ek sok sze po tú egközelítésére, saját álláspo t kifejtésére és adott sze po tú, ö álló ovellaértel ezésre;

űis ereti i i u a: Vajda Já os egy űve; Mikszáth egy regé ye házi olvasá y és két ovellája;
 alkalmassá válik egy szóbeli érettségi té akör a yagá ak összeállítására és az abba
egjelölt feladat kifejtésére.
Kap solódási po tok:
Etika: Mikszáth űveibe felvetett erköl si kérdések
törvé y és lelkiis eret.

egvitatása, pl. a kap solatok világa,

Földrajz: a földrajzi tér regio ális szerveződése, a Mikszáth-regé y/ek topológiája.

KULCSFOGALMAK

Ha gulatlíra, filozófiai dal, a ekdotikusság.

FOGALMAK
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A
TOVÁBBHALADÁS
FELTÉTELEI

A ta uló szó eli s írás eli ko
u iká iós hel zetek e alkalazza a űvelt köz elv elvhel ess gi or áit. K pes a esz dhel zet ek, t á ak, l ak, közö s g ek egfelelő szó eli
s írás eli eg ilatkozásra.
K pes szöveghű, rtel ező felolvasásra, olvasható, re dezett írásra.
K pes hasz ál i a kö vtárat, ide rtve a külö f le pl. i for atikai te h ológiákra pülő i for á ióhordozók hasz álatát is. K pes arra, hog ö állóa eligazodjo az i for á iók világá a ; rtel ese tudjo
l i az ö k pz s lehetős geivel. Értő ódo
hasz álja a tö egkommu iká iós, illetve az audiovizuális, digitális
szövegeket.
Össze tudja foglal i a szöveg tartal át, tud ö állóa jeg zetet s
vázlatot k szíte i. K pes az olvasott szöveg tartal ával kap solatos v le
t szó a s írás a
egfogal az i, i dokol i. K pes szövegek kap solatá ak s külö s g ek felis er s re s rtel ez s re, e k pess g alkal azására ele ző szó eli s írás eli
űfajok a . Fel tudja is er i a sz pirodal i s e sz pirodal i
szövegek e
egjele ített rt keket, erköl si k rd seket, otivá iókat, agatartásfor ákat.
Is eri a hivatalos írás űvek jelle zőit, k pes ö álló szövegalkotásra ezek g akori űfajai a . K pes eg szerű
rtekez s kis rtekez s k szít s re az olvas á aival, a felvetett s tárg alt
pro l ákkal összefügg s e , aga is eg tud fogal az i k rd seket, pro l ákat. Alkal azza az id z s sza ál ait s etikai oráit.
Is eri a ag ar elv re dszer t, k pes a gra
atikai, szövegtai, jele t sta i, hel esírási jele s gek ö álló fölis er s re, a taultak tudatos alkal azására.
Tudja alkal az i irodal i alkotások űfaji ter szet ek egfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat, egközelít si ódokat. K pes
órai esz e ser e , vitá a , rvel s e az irodal i űvek e
egjele ő álláspo tok azo osítására, követ s re, egvitatására,
összehaso lítására, elt rő v le
ek eg rt s re, saját v lee újrafogal azására.
K pes tudása agá ak egfogal azására, előadására a ag ar s
a világirodalo kie elkedő alkotóiról, az olvasott, feldolgozott
űvekről.
Be tudja utat i a ta ult stíluskorszakok, irá zatok sajátosságait.
K pes a feldolgozott epikai, lírai s drá ai űvek fő jelle zőiek e utatására, a űvek jele t s ek, erköl si tartal á ak
tárg szerű, l
egre törő is ertet s re, rtel ez s re.
K pes e oriterek szöveghű tol á solására a szövegfo etikai
eszközök hel es alkal azásával, tudatos szöveg o dással.
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11–12. ÉVFOLYAM
A ag ar elvi k pz s alapvető s elsődleges lja a felk szül s az retts gire. Ezért az
is eretek elosztása, re dszerezése, ará yai ak eghatározása az érettségi vizsga követelé yei ek alapjá törté ik. Mi de e ek re delődik alá. Alapvető feladat a
szövegele zési jártasság fokozatos bővítése a ta ult szövegta i, jele tésta i, stilisztikai,
retorikai is eretekkel; a kritikai érzék továbbfejlesztése külö féle űfajú és té ájú és
egjele ésű pl. ulti édiás-digitális, audiovizuális szövegek értel ezésébe , szerkezeti és
stiláris i őségé ek értékelésébe , saját szövegek alkotásába .
A tevéke ységek irá ya kiterjed a yelvi or a és a társadal i igé y
összefüggései ek vizsgálatára, a saját yelvhasz álat ko trolljára; a ko u iká iós helyzet ek
egfelelő yelvváltozatok szóki sé ek, ele - és szabálykészleté ek tudatos hasz álata. A nyelvi
tudatosság fejlesztésé ek része a helyesírási is eretek kibővítése. A ta ulási képesség
továbbfejlesztése, az ö álló adatgyűjtés ódszerei ek kiegészítése a kö yvtári katalógusok,
bibliográfiák hasz álata
ellett a szá ítógépes adatbázisokkal, az i ter et kí álta
lehetőségekkel.
A elvi k pz s letszerű, g akorlati tudásösszetevője a ko
u iká iós zavarok
felfedez se, rtel ez se, kezel si ódok keres se.
A yelvi agatartás és az általá os yelvi kultúra részeké t él a retorikai tudás övelése, e ek keretébe éhá y klasszikus és ai szó oki beszéd, értekezés űfaji jelle zőiek egfigyelése szerkesztés ód, yelvi kifejezés ód, retorikai eszközök hasz álata ; az
érvelés te h ikájá ak egis erése és alkal azása: érvek, elle érvek felsorakoztatása. Mi d
a problé a egoldó go dolkodást, i d a kreativitást öveli, ha a ta uló is eri a deduktív
vagy i duktív érvelést, a áfolat ódszereit; képes szó oklat ak, alkal i beszéd ek vagy
ezek egyes részletei ek ö álló kidolgozására. Retorikai tudását egfelelőe képes hasz ál i
a tanulásba és a társadal i yilvá osságban.
A
elvi ta ul á ok ered
ek ppe a ta uló k pes hossza
fölk szül st
ig
lő szó eli s írás eli feladatokhoz adott, illetve ö állóa kialakított sze po tokat
követő a agg űjt sre s válogatásra tö f le forrás ól, jeg zet, vázlat, hivatkozás, forrásjeg z k k szít s re.
A elvtört eti s leíró elvta i is eretek irtoká a k sz felelős agatartásra a
ag ar elv rt kei ek őrz s e . A agyar yelv re dszeréről, a beszéd ek a társadalo ba és az egyé életébe betöltött szerepéről ta ultak átteki tésével fölkészül az érettségire és a továbbta ulásra.
Az irodalo ta ítás alapvető lja irodal i űvek olvasása, rtel ez se, egvitatása. A űvelts g pít s szempo tja a hagyo á yos ű e i és űfaji keretek átalakulásáak, egszű ésé ek egfigyelése, eg evezése és értel ezése: új regé ytípusok és regé yszerkezetek, a tárgyias líra, az összetett ha g e űség, a groteszk és az iró ia szerepéek egértése.
Az irodalo értést el élyítő, az ö kifejezést, a go dolkodást tá ogató tevéke ység
űvek összehaso lítása adott te atikai, poétikai sze po t követésével szóba és írásba ;
nagyepikai és drá ai űvek szóbeli és írásbeli pl. preze tá ió be utatása külö böző éző-
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po tból, illetve külö féle í zettek ek, ö álló űele zés készítése közöse fel e dolgozott kisepikai és lírai alkotásról többféle ele zési sze po t alkal azásával.
Mind az rvelők pess get, mind a szo iális ko peten iák, mind az erköl si go dolkodás fejlesztését tá ogatja a jelle ző hőstípusok, jellegzetes élethelyzetek, ko fliktushelyzetek (pl. szerele , egbo sátás, fel őtté válás, bű , bű hődés, hazugság, kiszolgáltatottság , sze élyiségdile
ák felfogása, értel ezése, egvitatása.
Az ít lők pess g, az erköl si, eszt tikai s tört eti rz k fejleszt s t lozza há szerző s ű utó let ek, hatásá ak egfig el se az irodal i hag o á
a , a kortárs irodalo a , ás űv szeti ágak a .
Az ö álló tájékozódás igé yével is összefügg a yitottság a jele kori irodal i
szövegek befogadásába , egértésébe a szokatla szerkezetű, yelvhasz álatú űvek, a
agyar és az európai szöveghagyo á yt újraíró, újraértel ező űvek befogadása irá t. E
té akörbe is kívá atos a tájékozódás a kortárs irodal i yilvá osságba , például a tológiákba , az irodal i is eretterjesztés kö yvajá lás, kö yvis ertetés űfajaiba , a televíziós, a fil es adaptá ió éhá y kérdésébe .
C l az irodalo határterületeihez tartozó oder kori alkotások feldolgozása, eg k t tipikus írott, digitális s fil es-audiovizuális űfaj egis er se. A kortárs irodal i
élethez tartozik az irodalo
egjele ései ek kutatása, felis erése ás közegekbe pl. file , rajzfil e , televízióba , képregé ybe , ha gzó közegbe – pl. ha goskö yv, rádiójáték, egze ésített vers –, digitális közegbe – pl. i ter etes közlés, ulti édiás kiadás –); az
adaptá ió, a űfaj sere jele sége, jellegzetes egoldásai a poszt oder , kortárs agas
űvészeti és szórakoztató űvekbe . Fo tos feladat a szórakoztató irodalo hatásá ak,
vo zerej ek s sapdái ak rtel ez se pl. tipikus űfajai ak, helyzetei ek, otívu aiak be utatása, kultuszalkotások egis erése .
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11. ÉVFOLYAM
Éves óraszá :
Esti tagozat:
óra
Heti óraszá :
Esti tagozat: a a elv, ko
irodalo : óra
Te atikai eg s g

u iká ió: óra

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK A MÉRÉSE

M r s

Be e ti és ki e eti

érés a

2 óra

. évfolya o .

MAGYAR NYELV

Tematikai eg s g

8 óra

KOMMUNIKÁCIÓ

Előzetes tudás

Gyakorlott, tudatos szóbeli ko
u iká ió.
A külö böző ko
u iká iós szí terek ek és helyzetek ek egfelelő yelvi és e
yelvi jelek hasz álata. Az egyes helyzetek által
A ta tárg hoz
egkívá t for ák egsértésé ek dekódolása, a szá dék felis eréűvelts gterülethez
se, egfelelő kezelése. A ko
u iká iós zavarok felis erésére és
kap solható fejleszt si
feloldására éhá y taktika elsajátítása. A a ipulá iós szá dékok
feladatok
felis erése. Célzott felkészülés a szóbeli érettségire, az ott elvárt
ko
u iká iós or ák felis erése, gyakorlása.
Ismeretek/fejleszt si követel

ek

Táj kozottság külö f le esz dhel zetek egít l s e ; megfelelő stílus s agatartás egtalálása is eretle ko
u iká iós hel zet e is. Ko
u iká iós zavarok felfedezése, elhárítása. A minde api társalgásba , a yilvá os ko
u iká iós szí tereke , vala i t az i ter etes felületeke
előforduló a ipulá iós szá dékok, hibás következtetések felis erése. A reklá ok, i ter etes felületek verbális és e verbális közlési szá déká ak felis erése. A vizsgaszituá ió érettségi, u kahelyi
eg érettetés összetevői ek egértése, a élok, elvárások azo osítása, or ák felis erése, sikerességhez vezető stratégiák, agatartás ódok, ko
u iká iós for ák azo osítása, gyakorlása verbális és e verbális egyará t .

Kap solódási po tok:
Mozgóképkultúra és édiais eret: édia űfajok és jelle zőik; édiatudatosság. A édia
társadal i hatása.
Drá a és tá : beszédhelyzetek, dra atikus játékok.
Vizuális kultúra: A vizuális ko
u iká ió külö böző for ái; egkülö böztetés, értel ezés.

KULCSFOGALMAK

Ko

u iká iós zavar. Ma ipulá ió. Elvárás. Megfelelés.

FOGALMAK
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Tematikai eg s g

RETORIKA

10 óra

A ko
u iká iós fu k iók is erete, alkal azása. Érvelő szövegek
értel ezése és alkotása. Stilisztikai és jele tésta i is eretek. Kulturált véle é y yilvá ítás.
A klasszikus retorika alapfogalmai. A hatásos érvelés te h ikájá ak,
a legfőbb érvelési hibák ak a egis ertetése. Ö álló beszéd egA ta tárg hoz
űvelts gterülethez írásához, a ak a hatásos előadásához szükséges yelvi, go dolkokap solható fejleszt si dási képességek fejlesztése. Célzott felkészülés a szóbeli érettségire
a retorikai eszközök hasz álatával, a fo tosságuk tudatosításával.
feladatok
Célzott felkészülés az írásbeli érettségire: érvelő fogal azás.
Előzetes tudás

Is eretek/fejleszt si követel
ek
A kulturált vita, v le
ilvá ítás g akorlása. A beszéd felépítése, a beszéd egszerkesztésé ek e ete az a yaggyűjtéstől a egszólalásig. Az érv felépítése. Az érvelés logikája, te h ikája; az érvek elre dezése. A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése. Felkészülés az
érettségi feleletre. Felkészülés állási terjúra. A hatásos előadás ód eszközei. A hivatalos
felszólalás, hozzászólás gyakorlása külö böző helyzetekbe . Mo ologikus szöveg előadás,
beszéd és e oriter kifejező tol á solása.
Kap solódási po tok:
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: antik szó okok, eves agyar szó oklatok
pl. Köl sey, Kossuth, Deák . Közéleti eg yilatkozások retorikája.
Mozgóképkultúra és édiais eret: a eggyőzés, befolyásolás, a hatás eszközei.
Drá a és tá : a szí padi beszéd retorikai ele ei, klasszikus o ológok értel ezése.
Mate atika: bizo yítás, érvelés, áfolat.
Filozófia: Érvelési szerkezetek tudatosítása

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Retorika, szó ok, szó oklat, beszédfajta be utató, ta á sadó, törvé yszéki , alkal i beszéd, eggyőző szöveg űfaj vita, ajá lás .
Szó oklat, bevezetés, elbeszélés, érv, áfolat, befejezés összefoglalás,
kiteki tés . Érv, tétel, bizo yítás, összekötőele . Érvelés, i duk ió,
deduk ió.
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ÁLTALÁNOS NYELVÉS)ETI ISMERETEK

Tematikai eg s g
Előzetes tudás

Ko

10 óra

u iká ió, jele tésta .

A ta tárg hoz
A re dszerező, szi tetizáló képesség fejlesztése: általá os, összeűvelts gterülethez foglaló is eretek a yelvről, a yelv és az e ber viszo yáról. El ékap solható fejleszt si leti felkészülés az érettségire.
feladatok
Is eretek/fejleszt si követel

ek

A elv i t jelre dszer, a elv i t a go dolkodás r sze. A ko
u iká ió u iverzális
jellege. Jelek, jeltípusok. Nyelvi ide titás. Korlátozott kódú yelvek: gesztus yelvek, jel yelvek. Felk szül s az retts gire az is eretek t telek szeri ti re dez se).
Kap solódási po tok:
Idegen nyelvek: yelvtípus, ko
u iká ió, yelvi tolera ia.
Vizuális kultúra: a vizuális yelv összetevői.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Nyelvtípus (aggluti áló, izoláló, flektáló .
Korlátozott kód, gesztus yelv, jel yelv, jeltípusok.

Te atikai eg s g

PRAGMATIKAI ISMERETEK

5 óra

Előzetes tudás

Szövegta i, jele tésta i és stilisztikai is eretek.
A sikeres
yelvhasz álat: a
yelv
űködésé ek, a
nyelvhasz álat ak a egfigyelése külö böző ko te tusokba , külö böző él elérésére. A ak egtapasztalása, hogy az e berek
hogya képesek a yelvi szöveg által közvetített jele tése túl is
A ta tárg hoz
űvelts gterülethez hat i, befolyásol i part erüket, hogya képesek eg yilatkozásakap solható fejleszt si ikkal akár selekvéseket is végrehajta i. A kulturált yelvi agatartás fejlesztése: a agyar yelv leggyakoribb udvariassági for ái
feladatok
hasz álati köré ek, yelvi for ái ak egfigyelése. Célzott felkészülés a szóbeli érettségire, a vizsga ko
u iká iós és yelvhasználati sikerességi feltételei: a kulturált yelvi viselkedés.
Is eretek/fejleszt si követel
ek
A yelvhasz álat a beszélgetés, a társalgás főbb összetevői ek a külö féle beszédaktusok
szerepé ek, eg yilvá ulási for ái ak egfigyelése, az együtt űködési elvek tudatos
hasz álata, illetve egsértésük következ é yei ek egtapasztalása. A társalgásba előforduló éhá y jelle ző dei is for a szerepe. Az udvariassági for ák hasz álata.
Kap solódási po tok:

Idegen yelvek: idege

yelvi ko

u iká ió, udvariassági for ák. Ille ta .

KULCSFOGALMAK Meg yilatkozás. Társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás.
FOGALMAK

Beszédaktus lokú ió, illokú ió, perlokú ió . Dei is. Együtt űködési elv
e yiségi, i őségi, ód, kap solódási .
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IRODALOM

Tematikai eg s g
Előzetes tudás

MAGYAR IRODALOM –
A NYUGAT ÉS ELSŐ NEM)EDÉKE

8 óra

A klasszikus oder ség éhá y irá yzata és alkotója, a századvég
magyar irodalma.

Az európai és agyar irodal i hagyo á yok és oder ség irá yai ak összevetése, ko fliktusai. A ak felis erése, hogy a agyar
A ta tárg hoz
űvelts gterülethez kultúra sokszí ű törekvések együttese.
kap solható fejleszt si Érvelő be utatás: a Nyugat jele tősége a agyar kultúrtörté etbe ; a korba
egis ertetett stílusirá yzatok éhá y jelle zőjéfeladatok
ek azo osítása. Értse egy folyóirat felépítését, tudjo be e tájékozód i.
Is eretek/követel

ek

A Nyugat i t folyóirat és ozgalo ; szerkesztők, kritikusok, e zedékek; élkitűzések.
Juhász G ula költészeté ek sajátosságai pl. i presszio iz us, osztalgia, e lékezés, legalább egy űve, pl. Tiszai sö d, Milye volt; életképszerűség, leíró jelleg, pl. Tápai lagzi).
Tóth Árpád lírájá ak jelle zői; te atikája, ha g e ei, for ái agá yél é y, elégikusság,
i presszio iz us stb., legalább egy-két űve, pl. Haj ali szere ád, Esti sugárkoszorú, Elégia egy rekettye okorhoz, Lélektől lélekig, Jó éjszakát!).
Egy folyóirat időszaki kiadvá y periodi itása, felépítése, folyóirat ikkek visszakeresése, hivatkozása.
A ta uló
 felismeri a Nyugat jele tőségét a agyar kultúrtörté etbe ; alkal azza a e zedékkorszakolást későbbi ta ul á yai sorá ;
 tudja a korba
egis ert stílusirá yzatok éhá y jelle zőjét;

űis ereti i i u a: Juhász Gyula egy űve, Tóth Árpád egy-két űve.
Kap solódási po tok:
Vizuális kultúra; é ek-ze e: i presszio iz us, szi boliz us, sze esszió ás űvészeti
ágakba .
A Nyolcak csoportja
Bartók Béla ze éje
Filozófia: életfilozófiák, időproblé ák.
Gulá sy Lajos Nako ipá -képei

KULCSFOGALMAK

Impresszionizmus, szimbolizmus, sze esszió.

FOGALMAK
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Te atikai eg s g

ÉLETMŰ – ADY ENDRE

14 óra

Előzetes tudás

A Nyugat; stílusirá yzatok a századelő .
A ak egértése, hogy a kulturális hagyo á yhoz, a e zethez
kötődés, a sorsvállalás sokféle ha go és ódo jele tkezhet. A
hazaszeretet és haladás kérdései. Ady költészeté ek befogadása:
A ta tárg hoz
főbb alkotói korszakai, költői szerepe, költészeté ek jellege. Műűvelts gterülethez
ele zések, összpo tosítva Ady jelle ző köteteire, szerkesztési
kap solható fejleszt si
ódszereire, lírai té áira, poétikai egoldásaira. A kreativitás, a
feladatok
képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. Ö álló, több
sze po tú űértel ezések egfogal azása a űvekről szóló
véle é yek, ele zések értel ezésével is.
Is eretek/követel

ek

Ady E dre let űve. Kötet- és iklusko pozí ió; költői szerepvállalás, az i ová ió szá déka. Klasszikus oder ség, sze essziós-szi bolista látás ód; a versrit us egújítása.
Meghatározó korszakok pl. költői i dulás, világháború , kötetek pl. Új versek, A halottak
élé ), té ák, otívu ok pl. agyarság, iste es, léthar , láto ásszerű tájvers, ars poeti a;
élet-halál, hajó, ugar alapjá . Jelle ző alkotásai ak értel ezése A Sion-hegy alatt; Góg és
Magóg fia vagyok é ...; Kocsi-út az éjszaká a és ég ű (memoriterek is), pl. Párisa járt az Ősz; A magyar ugaron; Har a Nagyúrral; Hu , új lege da; Bujdosó kuru rigmusa; Az eltévedt lovas; E lékezés egy yár-éjszakára stb., esetleg egy-egy részlet publiisztikájából is . Utalás egy-egy té a, otívu , poétikai jelle ző kortárs irodal i egjele ítésére; az evoká ió, az i terte tualitás éhá y példája.
A ta uló
 is eri az élet ű főbb alkotói korszakait; Ady helyét, költői szerepét a agyar irodalo törté etébe ; költészeté ek jellegét;
 tisztába va a . sz. eleji agyar irodalo sajátosságaival és a egújítás szá dékával;

űele zések sorá
egis eri Ady jelle ző köteteit, szerkesztési ódszereit, lírai
té áit, otívu ait, poétikai egoldásait;
 képes ö álló versértel ezések egfogal azására;

űis ereti i i uma: A Sion-hegy alatt; Góg és Magóg fia vagyok é ...; Ko si-út az
éjszaká a és ég ű;
 képessé válik az Ady-élet ű jelle zői ek be utatására legalább
lírai alkotás
alapjá ; a űveiről szóló véle é yek, ele zések értel ezésére, kritikus befogadására; egy-egy szóbeli té akörbe kijelölt feladat kifejtésére, e oriterek tol á solására.
Kap solódási po tok:
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: társadal i oder izá ió, városiasodás, a
oder újságírás.
Vizuális kultúra: Ady-illusztrá iók. Vajda Lajos ö ar képei
Földrajz: Ady-e lékhelyek topológiája.
Informatika: tájékozódás a Nyugat digitalizált változatába .

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Klasszikus oder ség, sze essziós-szi bolista látás ód, tagoló
vers, kötetko pozí ió, iklikus szerkesztés.
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Te atikai eg s g
Előzetes tudás

PORTRÉ – MÓRIC) ZSIGMOND
Realista és aturalista epika, Móri z egy
Légy jó i dhalálig/Pilla gó/Árvá ska.

E: 10 óra
űve, pl. Hét kraj ár vagy

A ta tárg hoz
Móri z helyé ek, látás ódjá ak, kérdésfeltevései ek, alkotás ódűvelts gterülethez ja jelle zői ek egis erése; felkészítés ö álló ovellaele zések
kap solható fejleszt si
egfogal azására, egvitatására.
feladatok
Is eretek/követel

ek

Móri z alkotásai ak jelle zői, írás űv szet ek sajátosságai; aturalista s realista á rázolás ódja.
Tárgykörök, té ák pl. paraszti, dzse tri; szegé ység és űfaji változatok ovella, elbeszélés, törté eti példázat, idill-típusú regé y stb. .
Novellái ak világa legalább két ű ele zése, pl. Tragédia, Szegé y e erek, Bar árok).
Egy Móri z-regé y pl. Úri uri, Roko ok, Sárara y, Az Iste háta ögött ele ző értel ezése, sok sze po tú egközelítéssel, pl. űfaji változat; szerkezet, jelle ábrázolás,
elbeszéléste h ika, ézőpo t, közlésfor ák, ha g e ek, írói előadás ód; problematika (pl.
vívódó hősök, dzse triábrázolás .
A ta uló
 is eri Móri z helyét a agyar epika törté etébe ; alkotás ódjá ak jelle zőit;
 képes éhá y alkotásá ak sok sze po tú egközelítésére, saját álláspo t kifejtésére
és adott sze po tú, ö álló űértel ezésre ovellaele zések egfogal azására ;

űis ereti i i u a: Móri z egy regé ye házi olvas á y és egy ovellája;
 alkal assá válik egy szóbeli érettségi té akör a yagá ak összeállítására és az abba
egjelölt feladat kifejtésére.
Kap solódási pontok:
Mozgóképkultúra és édiais eret: Móri z- űvek fil es, televíziós adaptá iói pl. Pilla gó,
Égi adár, Roko ok, Barbárok, Árvá ska .

KULCSFOGALMAK

Realista és aturalista ábrázolás ód, épi írók

ozgal a.
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Tematikai eg s g
Előzetes tudás

AVANTGÁRD IRÁNY)ATOK A VILÁGIRODALOMBAN –
A MAGYAR AVANTGÁRD

6 óra

Stílusirá yzatok a századforduló .

A ta tárg hoz
Moder ség és hagyo á y kérdésfelvetései a agyar ava tgárd
űvelts gterülethez irodalomban. A 20. sz. eleji stílusirá yzatok létrejötté ek, esztétikai
kap solható fejleszt si elvei ek, poétikai egoldásai ak feltárása.
feladatok
Is eretek/követel

ek

Futurizmus, e presszio iz us, szürrealiz us: éhá y alkotó, éhá y irodal i alkotás pl.
Marinetti, Majakovszkij; Trakl, G. Benn; Apolli aire, Éluard űveiből .
A agyar ava tgárd sajátosságai, az aktiviz us progra ja; Kassák Lajos szerepe (egy-két
űvé ek is erete, pl. Mesteremberek; A ló eghal...).
A ta uló

egis eri a . sz. eleji stílusirá yzatok létrejöttét, a soportok, progra ok szá dékait, esztétikai elveit, poétikai egoldásait;
 a agyar ava tgárd sajátos helyzetét, Kassák szerepét.
Kap solódási po tok:
Vizuális kultúra; Mozgóképkultúra és édiais eret: az ava tgárd a képző űvészetekbe
futuriz us, e presszio iz us, szürrealizmus, kubizmus, konstruktivizmus, dada); az expreszszio ista és szürrealista fil
űvészet.
Fritz Lang: Metropolis

KULCSFOGALMAK
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Ava tgárd, futuriz us, e presszio iz us, szürrealiz us, aktivizmus,
szabad vers, szi ulta iz us, ö űködő írás, képvers.
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Te atikai eg s g
Előzetes tudás
A ta tárg hoz
űvelts gterülethez
kap solható fejleszt si
feladatok

ÉLETMŰ – KOS)TOLÁNYI DE)SŐ

14 óra

Kosztolá yi egy ovellája és lírai alkotása i , e oriterek.
A sze élyiség, az egyediség tisztelete, a közös e beri sorsból fakadó szolidaritás. Kosztolá yi jellegzetes lírai té áira, poétikai egoldásaira összpo tosító űele zések. Kis- és agyepikájából éhá y jele tős darab értel ezése.
Is eretek/követel

ek

Kosztolá i Dezső let űve.
Pályaszakaszok, életérzések, költői agatartásfor ák; világkép, űvészetfelfogás ho o
aestheti us ; stílusirá yzatok pl. i presszio iz us, e presszio iz us ; viszo ya az a yanyelvhez.
Jelle ző lírai te atika; ha g e ek, űfajok, vers iklusok pl. A szegé y kisgyer ek panaszai); Szá adás-kötet; kis- és agyszerkezetek; ars poeti ák; legalább lírai alkotás, köztük:
Haj ali részegség, Halotti eszéd.
Novellák pl. A kul s, Fürdés stb. és ovella iklusok Esti Kor él- ovellák).
Egy Kosztolá yi-regé y pl. Édes A a, Pacsirta ele ző értel ezése, sok sze po tú egközelítéssel, pl. űfaji változat; szerkezet, jelle ábrázolás, elbeszéléste h ika, ézőpo t,
közlésfor ák, ha g e ek, írói előadás ód; proble atika.
A ta uló
 is eri az élet ű főbb alkotói korszakait; Kosztolá yi helyét, szerepét a agyar irodalo törté etébe ; írás űvészeté ek jellegét;
 tisztába va a Nyugat első e zedéke tevéke ységével, jele tőségével;

űele zések sorá
egis eri Kosztolá yi jelle ző lírai té áit, poétikai egoldásait;
kis- és agyepikájá ak éhá y jele tős darabját;

űis ereti i i u a: Kosztolá yi egy regé ye és két ovellája; lírai alkotásai, Hajali részegség, Halotti eszéd és ég egy-két űve (memoriter is);
 képessé válik a Kosztolá yi-élet ű jelle zői ek be utatására legalább lírai alkotás, egy regé y, két ovella alapjá ; a űveiről szóló véle é yek, ele zések értelezésére, kritikus befogadására; egy-egy szóbeli té akörbe kijelölt feladat kifejtésére, e oriterek tol á solására.
Kap solódási po tok:
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: urba izá ió, kulturális élet, sajtó.
Mozgóképkultúra és édiais eret: Kosztolá yi- űvek fil es feldolgozásai.
Pa skovszky József: Esti Kor él sodálatos utazása
Etika; Filozóia: filozófiai, lélekta i irá yzatok, pl. a freudiz us és hatása.
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Vers iklus, ovella iklus, példázat, lélekta .
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Te atikai eg s g
Előzetes tudás
A ta tárg hoz
űvelts gterülethez)
kap solható fejleszt si
feladatok

LÁTÁSMÓDOK: KARINTHY FRIGYES, KRÚDY GYULA

6 óra

Karinthy Frigyes: Ta ár úr kére , részlet; paródia.
A osztalgia és hu or szerepe a űalkotásba és az e ber ö értel ezésébe . Az alkotói életútra összpo tosító be utatás: Karinthy és Krúdy helye a korszakba ; alkotás- és látás ódjuk jellemzői.
Ö álló tájékozódás, űválasztás, űértel ezések, összehasonlító
ele zések.
Is eretek/követel

ek

Karinthy kisepikájá ak jelle zői választott ovella pl. A cirkusz; Találkozás egy fiatale errel; Bara ás és a Ta ár úr kére kar olatgyűjte é y darabjai alapjá .
Hu orfelfogása (humoreszkjei).
Irodal i karikatúrák éhá y, ár egis ert szerző/ ű és paródiája az Így írtok ti szemelvé yei alapjá .
Krúd G ula írói világa, egyé i ha gja legalább egy Szi dbád- ovella alapjá pl. Negyedik
út, Ötödik út ; a ekdotikusság, az idő és az e lékezés for aalkotó szerepe.
A Krúdy- űvek at oszférájá ak, té ái ak, alakjai ak, otívu ai ak egidézése.
A ta uló
 kijelöli Kari thy és Krúdy helyét a korszakba újságírás; Nyugat, illetve csoporthoz
nem tartozás ; is eri alkotás- és látás ódjuk jelle zőit;
 képes éhá y alkotás értel ezésére, űele zések kritikus befogadására, saját álláspo t kifejtésére és adott sze po tú, ö álló ű egközelítésre pl. ovellaele zések
egfogal azására ;
 képessé válik összehaso lító ele zésekre pár ovellák, pl. A jó ta uló felel/A rossz
ta uló felel; elle tétesek, pl. Magyar dolgozat/Röhög az egész osztály); ű és paródiája összevetésére; ovella iklus és fil összehaso lító ele zésére;

űis eret: Kari thy választható vala ely űve ; Krúdy egy ovellája.
Kapcsolódási ódok:
Mozgóképkultúra és édiais eret: Huszárik )oltá Szi dbádja.
Kari thy űvei ek fil es adaptá iói, űvei ek előadó- űvészeti példái.
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: urba izá ió, városi élet Budapeste .
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Hu or, paródia, kar olat, ovella iklus, haso

ásalak, osztalgia.
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ÉLETMŰ – BABITS MIHÁLY

Te atikai eg s g
Előzetes tudás
A ta tárg hoz
űvelts gterülethez
kap solható fejleszt si
feladatok

A Nyugat

i t folyóirat és

14 óra

ozgalo .

A lét erköl si aspektusai a háború, világégés idejé . Betegség és
prófétai küldetés értel ezési lehetőségei. Babits főbb alkotói korszakai ak, helyé ek, szerepé ek egis ertetése, űértel ezések:
jelle ző té ák, ha g e ek, otívu ok, poétikai egoldások feltárása.
Is eretek/követel

ek

Ba its Mihál élet űve. Pályaszakaszok, kötetek, költői agatartásfor ák pl. pályakezdés;
világháborúk ideje; kései költészet ; életérzések, világkép, értékre d, űvészetfelfogás hoo oralis ; a böl seleti, filozófiai érdeklődés hatásai. Magyarság és európaiság.
Szerepe a Nyugat ozgal ába ; irodal i kap solatai.
Stílusirá yzati sokszí űsége pl. i presszio iz us, sze esszió, szi boliz us ; klasszi izálás,
a tikizálás; hagyo á y és oder ség egysége.
Jelle ző lírai te atika, költői agatartás békevers, pl. Húsvét előtt; a prófétaszerep elutasítása vagy vállalása, pl. Mi t külö ös hír o dó ; versszerkezetek, ha g e ek, for ák, otívu ok gazdagsága pl. Esti kérdés, Ősz és tavasz között); ars poeti us alkotások pl. A lírikus
epilógja; Cigá y a siralo ház a ; Csak posta voltál).
A Jó ás kö yve i t az ószövetségi példázat parafrázisa. Jó ás és az Úr agatartása. Nyelvhasz álati és ha g e i összetettség.
A ta uló
 is eri az élet ű főbb alkotói korszakait; Babits helyét, szerepét a agyar irodalo és
a Nyugat törté etébe ; írás űvészeté ek jellegét;
 tisztába va a Nyugat első e zedéke tevéke ységével, jele tőségével;

űele zések sorá
egis eri Babits jelle ző lírai té áit, poétikai egoldásait és a
Jó ás kö yvét;
 képes Babits- űvek ö álló értel ezésé ek egfogal azására;

űis ereti i i u a: Esti kérdés, Ősz és tavasz között és ég egy-két űve (meoriter is és a Jó ás kö yve;
 képessé válik a Babits-élet ű jelle zői ek be utatására legalább égy lírai alkotás ;
a űveiről szóló véle é yek, ele zések értel ezésére, kritikus befogadására; egyegy szóbeli té akörbe kijelölt feladat kifejtésére, e oriterek tol á solására.
Kap solódási po tok:
Vizuális kultúra: Babits- portrék.
I for atika: adattárak i ter etes közlések pl. a Nyugat), hanganyagok.
Etika; Filozófia: filozófiai, etikai irá yzatok és hatásuk. Bergso
Törté ele : Babits: Magyar költő kile száztize kile be – Vita és vallo ás
Ne es Nagy Ág es: A hegyi költő
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Prófétaság, küldetéstudat, rájátszás.
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A ta uló szó eli s írás eli ko
u iká iós hel zetek e
egválasztja a egfelelő ha g e et, elvváltozatot, stílusr teget. AlTOVÁBBHALADÁS kal azza a űvelt köz elv regio ális köz elv , illetve a elvváltozatok nyelvhel ess gi or áit, k pes felis er i s rtel ez i az
FELTÉTELEI
attól elt rő elvváltozatokat.
Értő ódo hasz álja a tö egko
u iká iós, illetve az audiovizuális, digitális szövegeket. Az rtő, kritikus efogadásra is alapozva
k pes ö álló szövegalkotásra há pu li isztikai, audiovizuális s
i for atikai hátterű űfaj a , a k pi ele ek, lehetős gek s a szöveg összekap solásá a rejlő közl si lehetős gek kihasz álásával.
Rendszeresen hasz álja a kö vtárat, ide rtve a külö f le pl. infor atikai te h ológiákra pülő i for á ióhordozók hasz álatát is.
K pes arra, hog kellő pro l a rz ke s ggel, kreativitással s
A fejleszt s várt önállósággal igazodjo el az i for á iók világá a ; rtel ese s
ered
ei a k t rt ktere tőe tudjo l i az ö k pz s lehetős geivel.
vfol a os iklus Bizo ítja szövegele z si, szöveg rtel ez si jártasságát a ta ult
v g
leíró elvta i, szövegta i, jele t sta i, prag atikai is eretek alkalmazásával; a sz pirodal i szövegek ellett k pes szak aitudo á os, pu li isztikai, köz leti audiovizuális, i for atikai alapú szövegek feldolgozására, rtel ez s re is. Bizo ítja külö f le
szövegek eg rt s t a szöveg fel pít s re, gra
atikai jelle zőire, t ahálózatára, tagolására irá uló ele z ssel.
A hivatalos írás űvek űfajai a k pes ö álló szövegalkotásra pl.
ö letrajz, otivá iós lev l . K pes olvasható, re dezett írásra.
K pes szövegek kap solatai ak s külö s gei ek felis er s re,
rtel ez s re pl. te atikus, otivikus kap solatok, utalások, e
irodal i s irodal i szövegek, t
ek s v le
ek összevet se ,
e k pess gek alkal azására ele ző szó eli s írás eli űfajok a .
Tudja alkal az i a űvek űfaji ter szet ek, po tikai jelle zőiek egfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat, egközelít si ódokat.
Fel tudja is er i a sz pirodal i s e sz pirodal i szövegek e
egjele ített rt keket, erköl si k rd seket, álláspo tokat, otiváiókat, agatartásfor ákat, k pes ezek rtel ez s re, ö álló rt kel s re.
K pes erköl si k rd sek, dö t si hel zetek eg evez s re, p ldával
tört ő e utatására, következtet sek egfogal azására. R szt
vesz ele ző esz lget sek e , e ek tartal ához hozzájárul saját
v le
vel. K pes az irodal i űvek e
egjele ő álláspo tok
azo osítására, követ s re, egvitatására, összehaso lítására, elt rő v le
ek eg rt s re, újrafogal azására.
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. vfol a
Éves óraszá :
Esti tagozat (E): 77 óra
Heti óraszá :
Esti tagozat: a a elv, ko
irodalom: 2 óra

u iká ió: . óra

ANYANYELV

Te atikai eg s g

10 óra

SZÖVEGALKOTÁS

Előzetes tudás

A ko
u iká iós élok ak egfelelő szövegalkotás.
Az elbeszélés, jelle zés, véle é y, esszé for ai és tartal i jellemzői ek is erete. A ko
u iká iós él ak, űfaj ak, í zett ek,
ko te tus ak egfelelő stíluseszközök alkal azása.

A ta tárg hoz
űvelts gterülethez
kap solható fejleszt si
feladatok

Go dolkodásfejlesztés, az ö kifejezés fejlesztése: a papíralapú és
elektro ikus szövegek eltérő és haso ló jelle zői ek egfigyelése.
A szövegalkotási képesség fejlesztése: a egis ert szövegtípusokba a közlés éljá ak, a helyzet ek egfelelő stílusba törté ő
szövegalkotás. Esszéírási gyakorlatok. Felkészülés az írásbeli érettségire: az esszéírásra.
Is eretek/fejleszt si követel

ek

L
egre törő, világos föl pít sű, i for á ió a gazdag, kifejtett szöveg alkotása a táj koztató, rvelő, egg őző, vitázó közl sfor ák vala el ik e pl. digitális for ába ,
ulti édiás kiegészítésekkel . Kreatív gyakorlatok a o dat- és szövegszerkezet stiláris lehetőségeinek, a szavak ha gulatá ak, stílusértéké ek, yelvrétegbeli stiláris külö bségé ek
figyelembevételével.
Az érvelő esszé szerkezete.
Kap solódási po tok:
Informatika: szövegszerkesztési, kö yvtárhasz álati, i for á iókeresési is eretek.
Filozófia: A globális világ kihívásaira kí ált erköl sfilozófiai válaszok egfogal azása.

KULCSFOGALMAK

Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé.
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Te atikai eg s g
Előzetes tudás

NYELV ÉS TÁRSADALOM

2 óra

A sze élyes és a tö egko
u iká ióval kap solatos ismeretek,
nyelvi tudatosság, egyé i yelvhasz álat, stílusrétegek.

A yelvhasz álat társadal i jele ségké t való sze lélete.
A vitakészség, a eggyőző érvelés fejlesztése: is eret és véleé yalkotás a yelvtervezés éhá y alapvető kérdéséről yelvvéA ta tárg hoz
dele
és yelv űvelés .
űvelts gterülethez
kap solható fejleszt si Nyelvi tudatosság övelése: a saját és a közvetle kör yezet yelvhasz álatá ak azo os és eltérő vo ásai ak, vala i t yelvjárási
feladatok
szövegek jelle zői ek egfigyelése.
El életi felkészülés az érettségire az is eretek tételek szeri ti
rendezése .
Is eretek/fejleszt si követel

ek

N elvü k hel zete a határo túl. Hazá k a lő e zetis giek elvhasz álata.
A yelv űvelés fogal a, kérdései, feladata, szí terei; a yelvi or a.
A nyelvváltozatok re dszere, a vízszi tes és függőleges tagolódásuk.
A köz yelv jelle zői, hasz álati területe.
A yelv társadal i tagolódása szeri ti soport yelvek, azok jelle ző hasz álati köre, szókincse.
A szle g és az argó fogal a, kialakulásuk, jelle ző előfordulásuk, fu k iójuk.
A elv területi tagolódása: a leggyakoribb yelvjárásai k jelle zői, területi egjele ésük, a
regio ális köz yelv jelle zői.
A tö egko
u iká ió, vala i t az i for á iós társadalo hatása a yelvhasz álatra..
Kap solódási po tok:
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: törté el i e zetiségek, bevá dorló
magyarság, szórvá y agyarság kialakulásá ak törté el i, társadal i okai, te de iái.
Mozgóképkultúra és édiais eret: az i for á iós társadalo , ediatizált yelvhasz álat.
Földrajz: a agyar yelvhasz álat területi tagolódása.

KULCSFOGALMAK
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Nyelv űvelés, yelvtörvé y, or a. Nyelvváltozat. Nyelvjárás,
regio ális köz yelv, tájszó. Csoport yelv, szak yelv, hobbi yelv,
réteg yelv. Szle g, argó.
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Tematikai eg s g

3 óra

NYELVTÖRTÉNET

Előzetes tudás

A yelvhasz álat társadal i jele ségké t való sze lélete, éhá y
alapvető kérdése, a törté etiség fogal a, a yelv területi tagolódása, nyelvjárások.

A ta tárg hoz
űvelts gterülethez
kap solható fejleszt si
feladatok

A szi kró és diakró yelvsze lélet fejlesztése.
Kellő tájékozottság a agyar yelv roko ságáról, típusáról, helyéről
a világ yelvei között. El életi felkészülés az érettségire az is eretek tételek szeri ti re dezése .
Is eretek/fejleszt si követel

ek

Változás és álla dóság a yelvbe . A agyar yelv eredete, fi ugor roko ságá ak bizo yítékai, törté ete, kutatói.
A yelvtörté eti kutatások forrásai: kézírásos és yo tatott yelve lékek.
A ag ar elv tört et ek fő korszakai, a legfo tosa
elve l kei k A tihanyi
apátság alapítólevele, Halotti eszéd, Ó agyar Mária-siralom egis er se. Nyelvtörténeti- yelvtudo á yi kézikö yvek pl. A agyar yelv törté eti-eti ológiai szótára – TESZ)
egis erése, hasz álata.
A szóki s jele tésváltozásá ak főbb típusai, te de iái.
A yelvújítás törté ete, hatása, értékelése, ortológus- eológus vita főbb állo ásai és szereplői, a agyar yelv szte derdizá iója.
Kap solódási po tok:

Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: a
yelve lékek, kóde ek.

KULCSFOGALMAK
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agyar ép vá dorlásá ak törté ete,

Nyelvtípus, yelv salád. Uráli yelv salád, fi ugor roko ság.
Nyelve lék. Ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevé y- és idege szó.
Nyelvújítás, ortológus, eológus. Szi kró és diakró yelvsze lélet.
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Te atikai eg s g

ÉLETMŰ – JÓ)SEF ATTILA

13 óra

Előzetes tudás

József Attila: Altató; Betlehe i királyok; Mama.
A ak felis erése, hogy a társadalmi-szo iális elkötelezettség és az
egyé i lét értel ezése egyszerre va jele az élet űbe . Az élet ű
A ta tárg hoz
főbb alkotói korszakai ak többféle egközelítés ódot alkal azó
űvelts gterülethez
egis ertetése. József Attila helye, szerepe a agyar irodalo
kap solható fejleszt si törté etébe ; írás űvészeté ek jellege. Műele zések: jelle ző
feladatok
lírai té ák, stílusirá yzati jelle zők, p oétikai egoldások feltárása. Felkészítés ö álló versértel ezések egfogal azására, véleé yek, i terpretá iók befogadására.
Is eretek/követel

ek

József Attila let űve. Pályaszakaszok, életérzések, költői agatartásfor ák pl. Tiszta szívvel; Tudod, hogy i s o sá at); világkép, költészetfelfogás pl. Ars poetica; Thomas Mann
üdvözlése).
Jelle ző lírai te atika pl. Külvárosi éj; Óda; Ne e el föl ; go dolati költészet
2–1934
között pl. Téli éjszaka; Re é ytele ül; A város pere é ; kései költészet közéleti, pl. Levegőt; A Du á ál; Hazá ; szerelmi, pl. Nagyo fáj; tragikus ö sors versek, pl. Karóval jöttél; Talá eltű ök hirtele ... . Versszerkezetek, verstípusok, ha g e ek, for ák, té ák,
motívu ok pl. gyer ek, éjszaka, külváros, bű tudat gazdagsága.
Ko ple költői képek síkváltások .
A ta uló
 is eri az élet ű főbb alkotói korszakait; József Attila helyét, szerepét a agyar irodalo törté etébe ; írás űvészeté ek jellegét;

űele zések sorá
egis eri József Attila jelle ző lírai té áit, otívu ait, poétikai
egoldásait;
 képes ö álló versértel ezések egfogal azására;

űis ereti i i u a: Külvárosi éj; Óda; Tudod, hogy i s o sá at és ég -5
űve (memoriter is);
 képessé válik az élet ű jelle zői ek be utatására legalább
lírai alkotás alapjá ;
a űveiről szóló véle é yek, ele zések értel ezésére, kritikus befogadására; egyegy szóbeli té akörbe kijelölt feladat kifejtésére, e oriterek tol á solására.
Kap solódási po tok:
I for atika: kö yvtári és i ter etes tájékozódás József Attila doku e tu okról.
É ek-ze e: egze ésített költe é yek.
Etika; Filozófia: korabeli irá yzatok és hatásuk; filozófiai kérdésfelvetések.
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Ko ple kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, idősze besítés,
ö egszólítás.
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9 óra

PORTRÉ – RADNÓTI MIKLÓS

Rad óti egy-két űve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is).
Klasszi izálás, a tikvitás; idill, tragiku ; az ekloga űfajá ak története.

A ta tárg hoz
Költői agatartásfor ák, jelle ző űfajok, té ák több sze po tú
( űvelts gterülethez)
egközelítése. A űfaji ko ve ió jele téshordozó szerepé ek
kap solható fejleszt si be utatása.
feladatok
Is eretek/követel

ek

Rad óti Miklós portréja. Életút és élet ű egysége haláltudat, u kaszolgálat, lágervers;
idill és tragiku . A kor jelle zői pl. Töredék , Rad óti tragédiája és költői agatartásfor ái
jóság, tiltakozás, lázadás, e lékezés, e berség, hazaszeretet, pl. Nem tudhatom, hitvesi
költészet, pl. Tétova óda, Levél a hitveshez).
Jelle ző űfajok, té ák, életérzések költészetébe ; űvei ek for ai és stiláris sajátosságai
ava tgárd, szabad vers, klasszi izálás stb. .
Eklogaciklusa (a Hetedik ecloga és legalább ég egy ű alapjá , pl. Negyedik ecloga). A Tajtékos ég és a Bori notesz (pl. Erőltetett e et, Razgled i ák).
A ta uló
 tisztába va Rad óti élet űvé ek jellegével; a költő helyével, szerepével a agyar
irodalo törté etébe ; Vergilius rá tett hatásával;
 felismeri jelle ző űfajait, versfor áit;

űis ereti i i u a: Nem tudhatom, Hetedik ecloga és ég két űve;
 Rad óti kap sá alkal assá válik legalább alkotásá ak és a űveiről szóló véle éyek ek, ele zések ek az értel ezésére; egy-egy szóbeli té akör kifejtésére; meoriterek tol á solására.
Kap solódási po tok:
Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek:

u kaszolgálat,

u katábor.

Földrajz: e lékhelyek, Rad óti életé ek, sorsá ak topológiája.

KULCSFOGALMAK

Ekloga iklus, idill és tragiku , razglednica.

FOGALMAK
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PORTRÉK – S)ABÓ LŐRINC, MÁRAI SÁNDOR, PILINSZKY JÁNOS,
WEÖRES SÁNDOR, OTTLIK GÉ)A

13 óra

. századi agyar irodalo
éhá y jele tős szerzőjé ek ár
egis ert élet űve vagy portréja.
A lírai beszéd ód változatai ak értel ezése; a korszakra és az
A ta tárg hoz
egyes alkotókra jelle ző beszéd ódok feltárása, éhá y jellegzeűvelts gterülethez
tes alkotás összevetése. Az ö álló olvasóvá válás tá ogatása, felkékap solható fejleszt si
szítés a ta ulói szerző- és űválasztásokra, a választott űvek önfeladatok
álló feldolgozására és egosztására.
Előzetes tudás

A

Is eretek/követel

ek

Sza ó Lőri költészeté ek jellege, pl. a Ló i-versek, Az Egy ál ai; a Se
iért egésze és
versciklusainak (pl. a Tü sökze e éhá y darabja alapjá .
Weöres Sá dor költészeté ek te atikus és for ai változatossága pl. a Ro gysző yeg; Magyar etüdök alapjá ; go dolati költészete; szerepversei, stílusutá zatai pl. a Psy hé szeelvé yei .
Pilinszky Já os világlátásá ak tükröződése költészetébe ; alkotás ódjá ak, poétikai egoldásai ak, otívu ai ak sajátosságai a Harmadnapon és ég egy űve alapjá , pl. Négysoros, Francia fogoly, Harbach 1944, Apokrif stb.).
Márai Sá dor élet űve éhá y epikus sze elvé y alapjá pl. Egy polgár vallo ásai;
A gyertyák so kig ég ek; Napló ; esszérészlet pl. Füves kö yv és lírai alkotás (Halotti
beszéd) alapjá ; az e igrá s léthelyzet hatása.
Ottlik Géza: Iskola a határo – sok sze po tú regé yértel ezés.
A választott szerzőkhöz, űvekhez ka solódó fogal i ismeretek.
A ta uló
 tisztába va az adott . századi szerzők élet űvé ek jellegével; az alkotók helyével,
szerepével a agyar irodalo törté etébe ;

űis ereti i i u : Szabó Lőri egy-két űve, Weöres Sá dor egy-két űve; Pili szky Já os Harmadnapon és ég egy űve;
 választhat: Márai Sá dor egy-két alkotása; Ottlik Géza egyik űve;
 a szerzők kap sá alkal assá válik a űveikről szóló véle é yek ek, ele zések ek
az értel ezésére; egy-egy szóbeli té akör kifejtésére; e oriterek tol á solására.
Kapcsolódási po tok:
Mozgóképkultúra és édiais eret: Bódy Gábor: Psy hé.
É ek-ze e: Palya Bea: Pszy hé Ha gzó Heliko
I for atika: adattárak, ho lapok, ö álló tájékozódás pl. a Márai-és az Ottlik- kultuszról.
KULCSFOGALMAK

Szerepvers, stílusutá zás, égysoros.

FOGALMAK
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LÁTÁSMÓDOK – ILLYÉS GYULA, NÉMETH LÁS)LÓ,
ÖRKÉNY ISTVÁN, NAGY LÁS)LÓ
Képesség lírai, epikai
gozására.

15 óra

űvek, drá ák értel ezésére, ö álló feldol-

Az ö álló olvasóvá válás tá ogatása, felkészítés a ta ulói szerző- és
űválasztásokra, a választott űvek ö álló feldolgozására, értelA ta tárg hoz
ezésére és a kap solatos véle é yek egosztására.
űvelts gterülethez A ak felis erése, hogy az írói-költői felelősség, szo iáliskap solható fejleszt si társadal i együttérzés változatos ódo , űfajba és te atikáfeladatok
ba szólalhat eg.
Szerzők több sze po tú be utatása, élet űvük jellege, szerepük a
magyar irodalomban.
Is eretek/követel

ek

Ill s G ula lírájá ak sajátosságai az Egy mondat a zsar okságról és ás űve alapjá pl.
Bartók, Koszorú ; az irodal i szo iográfia űfaja, l. Puszták épe vagy részletek .
Né eth László egy regé ye pl. Iszony vagy egy drá ája pl. II. József; A két Bolyai).
Nagy László költői világa, alkotás ódja pl. épiesség, hosszúé ekek, o tázste h ika, képre dszer, portrévers, képvers egy-két űve alapjá pl. Hi usz i de idő e ; Ki viszi át
a szerel et; József Attila!; Me yegző).
Örk
Istvá groteszk látás ódja éhá y egyperces ovella és/vagy a Tót k alapjá . A választott szerzőkhöz, űvekhez kap solódó fogal i is eretek.
A ta uló
 tisztába va az adott . századi szerzők élet űvé ek jellegével; az alkotók helyével,
szerepével a agyar irodalo törté etébe ;

űis ereti i i u a: Illyés Gyula egy űve;
 továbbá választhat: Né eth László egy űve; Örké y Istvá éhá y űve; Nagy László egy-két űve; esszérészlet Illyés Gyula, Né eth László űveiből;
 a szerzők kap sá alkal assá válik a űveikről szóló véle é yek ek, ele zések ek
az értel ezésére; egy-egy szóbeli té akör kifejtésére; e oriterek tol á solására.

KULCSFOGALMAK
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Népi írók ozgal a, irodal i szo iográfia, portrévers, képvers, groteszk látás ód, egyper es ovella.
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PORTRÉK, LÁTÁSMÓDOK A KORTÁRS IRODALOMBÓL
(VÁLASZTHATÓ S)ER)ŐK, MŰVEK)

Te atikai eg s g
Előzetes tudás

A

. és

. századi

agyar irodalo

7 óra

te de iái.

Az ö álló olvasóvá válás tá ogatása, felkészítés a ta ulói szerző- és
űválasztásokra, a választott űvek ö álló feldolgozására, értelezésére és a kap solatos véle é yek egosztására.
A ta tárg hoz
A ak a belátása, hogy a kortárs törekvések egis erése segíti a
űvelts gterülethez körülöttü k levő világ egértését.
kap solható fejleszt si Kortárs irodalo : a tájékozottság övelése, az eligazodás tá ogafeladatok
tása; a fogal i űveltség bővítése. Kortárs alkotások értel ezése,
a űvekről szóló véle é yek, ele zések érlegelése. A kortárs
irodal i élet több sze po tú be utatása. Az elektro ikus tö egko
u iká ió és az irodalo köl sö hatásá ak új jele ségei.
Is eretek/követel

ek

Sze elvé yek a kortárs szépprózai alkotásokból, lírai űvekből, esszéirodalo ból.
A kortárs drá a és szí ház világa egy választott ű ele zése .
Irodal i díjak és díjazottak a Nobel-díjas Kert sz I re Sorstala ság í ű reg
e).
Kortárs irodal i let. A választott szerzőkhöz, űvekhez kap solódó fogal i is eretek.
A ta uló
 tisztába va a kortárs irodalo ból választott szerzők élet űvé ek jellegével; az alkotók helyével, szerepével;

egis eri a kortárs irodalo
éhá y törekvését, sajátosságát, a poszt oder , digitális irodalo , ha goskö yv fogal át;
 választhat űele zést/ űajá lást egyé i olvas á yél é yei alapjá ;
 értel ez egy kortárs drá ai alkotást lehetőleg egteki ti szí házba /felvételről ;
 a szerzők kap sá alkal assá válik a űveikről szóló véle é yek ek, ele zések ek
az értel ezésére; egy-egy szóbeli té akör kifejtésére, e oriterek tol á solására.
 legalább egy szerző - lírai vagy - epikai űvé ek értel ezése
-tól apjainkig).
Kap solódási po tok:
Informatika: i ter etes közlés, irodal i adattárak és ho lapok.
Kö yvtárak. Folyóiratok.
Drá a és tá : a kortárs szí ház irá yzatai, példái.
Mozgóképkultúra és édiais eret: az elektro ikus tö egko
u iká ió és az irodalo kölsö hatásá ak új jele ségei.

KULCSFOGALMAK
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Kortárs yilvá osság, yo tatott és i ter etes folyóiratok,
ha goskö yv, digitális közlés.
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A) IRODALOM HATÁRTERÜLETEI –
A RÉGIÓ KULTURÁLIS HAGYOMÁNYAI

5 óra

Népköltészet, űköltészet, alkal i költészet. Szórakoztató irodalo , slágerszöveg.

Az esztétikai és űvészeti tudatosság alakítása, fejlesztése. Az irodal iság változó fogal á ak átteki tése, példákkal. Több szemA ta tárg hoz
űvelts gterülethez po tot éri tő egbeszélés az ízlésről, a ak ko te tusairól, alakukap solható fejleszt si lásáról. A űvészet kultúraalkotó szerepé ek egfigyelése. Más
kultúrák egis erésé ek igé ye.
feladatok
A régió hagyo á yai ak, űvészeti életé ek, e lékei ek egiserése.
Is eretek/követel

ek

A szórakoztató irodalo típusai, hatáskeltő eszközei s sajátos űfajai ak jelle zői (pl.
fantasy-irodalo , detektívregé y, s i-fi, lektűr; dalszöveg . Az irodalom filmen; filmes feldolgozások. Film- és kö yvsikerek, divatjele ségek. A régió kulturális hagyo á yai.
A ta uló
 tisztába va az irodal iság változó fogal ával;

egérti az ízlés ko te tuális függőségét;
 alakul igé ye és képessége az ízlés ö álló fejlesztésére;
 fejlődik édiatudatossága, esztétikai és űvészeti tudatossága;
 választhat űele zést/ űajá lást egyé i olvas á y-él é yei/fil él é yei alapjá ;
 a tárgykör kap sá alkal assá válik a jele ségekről/ űvekről szóló véle é yek ek,
ele zések ek az értel ezésére; egy-egy szóbeli té akör kifejtésére.
Kap solódási po tok:
Vizuális kultúra: kortárs űvészet.
Mozgóképkultúra és édiais eret: fil es feldolgozások, ediatizált kultúra.
É ek-ze e: a ze e fogyasztásá ak jele ségei, ze ei szubkultúrák.
Társadalo is eret: a kulturális fogyasztás társadal i jelle zői; értékviták.
Vizuális kultúra; Ho és épis eret; Földrajz; Törté ele , társadal i és álla polgári is eretek: régió, tájegység, törté el i e lékezet, e lékhely, hagyo á y.
Társadalo is eret: ivil társadalo , a lokális kulturális szerveződések jele tősége.

KULCSFOGALMAK
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Ízlés, értel ezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat,
irodal i is eretterjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptá ió. Régió, regio alitás, hagyo á y, folklór.
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Alkal azza az id z s sza ál ait s etikai or áit. K pes defi í ió, ag arázat, preze tá ió, rtekez s kis rtekez s k szít s re az olvasá aival, a felvetett s tárg alt pro l ákkal összefügg sben, maga
A
12. ÉVFOLYAM is eg tud fogal az i k rd seket, pro l ákat.
Bizo ítja a ag ar elv re dszer ek s tört et ek is eret t, a
VÉGÉN
gra
atikai, szövegta i, jele t sta i, stilisztikai-retorikai, helyesírási
jele s gek ö álló fölis er s t, a ta ultak tudatos alkal azását.
Átfogó is erettel ír a elv s társadalo viszo áról, illetve a elvi álla dóság s változás fol a atáról. A a elvi űvelts g ek
fo tos összetevője a táj kozottság a ag ar elv eredet ről, rokonságáról, tört et ek fő korszakairól; a ag ar elv s a ag ar
űvelőd s kap solatá ak tudatosítása.
Táj kozott az olvasott, feldolgozott lírai alkotások külö öző űfajaia , po tikai egoldásai a , ko pozí iós eljárásai a .
A fejleszt s várt K pes tudása agá ak tö f le sze po tot követő egfogal azásáered
ei a k t ra írás a a ag ar s a világirodalo kie elkedő alkotóiról.
e tudja utat i a ta ult stíluskorszakok, irá zatok
vfol a os iklus Megg őzőe
sajátosságait.
v g
K pes a feldolgozott epikai, lírai s drá ai űvek jele t s ek, erkölsi tartal á ak tárg szerű is ertet s re.
Be tud utat i űveket, alkotókat a ag ar s világirodalom korszakai ól, tová á a kortárs irodalo ól.
K pes űvek közötti kap solatok, t ák, fölis er se s rt kel se,
az evoká ió, az i terte tualitás p ldái ak e utatására. K pes különöző korok a keletkezett alkotások te atikai, po tikai szempo tú
rtel ez s re, összevet s re.
K pes e oriterek szöveghű tol á solására, kifejező szöveg ondásra.

KÖVETELMÉNYEK
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9-12. ÉVFOLYAM
(ESTI TAGOZAT)
A felnőttek gimnáziumában a matematika oktatásának célja a tanulók matematikai kompetenciájának fejlesztése, amivel természetesen növeljük a tanulóink esélyeit az életben, a munkaerőpiacon, az egész életen át tartó tanulásban. A tanuló képes lesz matematikai problémák
megoldása során és mindennapi helyzetekben egyszerű modelleket alkotni, használni. Felismer egyszerű ok-okozati összefüggéseket, logikai kapcsolatokat, és törekszik ezeket pontosan
megfogalmazni. Gyakorlott a mindennapi életben is használt mennyiségek becslésében, a
mennyiségek összehasonlításában. Képes következtetésre épülő problémamegoldás során az
egyszerű algoritmusok kialakítására, követésére. Képessé válik konkrét tapasztalatok alapján
az általánosításra, matematikai problémák megvitatása esetén is érveket, cáfolatokat megfogalmazni, egyes állításait bizonyítani. Fontos, hogy hangsúlyozottan építsünk a felnőtt tanulók előzetes élet- és munkatapasztalataira.
A felnőttek középiskolájában sajátos problémák közepette kell ezt a célt megvalósítani. Egyrészt az iskola itt igen vegyes előképzettségű, korosztályú és motivációjú fiatalokkal – és idősebbekkel — találkozik, másrészt a nappalis időkeretnél kevesebb kontakt órában a tanulókat
ugyanarra az érettségi vizsgára kell felkészíteni.
A felnőttoktatási középfokú intézményekbe jelentkezőkről feltételezhető, hogy nagyon különböző felkészültségűek, különböző körülmények között, különböző színvonalon, különböző időpontokban szerezték meg az alapfokú végzettséget. Ezért a középiskola első évfolyama az általános iskolai tananyag alapos, konkrét feladatokhoz kapcsolódó ismétlésével kell hogy kezdődjön. Az ismétlés során mutassuk meg a tanult matematikai ismeretek rendszerét, az egyes
fogalmak kialakulásának és fejlődésének útját, mutassuk meg a folyamatot, amely a probléma
felvetésétől a megoldásig vezet. Egy jól strukturált ismétlésből szinte észrevétlenül térhetünk
rá az új tananyagra.
A felnőttoktatásban hangsúlyosan beletartozik a tananyag feldolgozásának idejébe az az idő,
amit a tanuló otthon, önálló tanulással tölt. Ez sok tekintetben igényli a nappalistól eltérő
tanítási módszerek alkalmazását. Fontos a tanulók előzetes (nem csak matematikai) ismereteinek elismerése, beépítése az órai munkába (ezek adják a felnőttoktatás plusz előnyeit).
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A hangsúlyokat a matematika oktatás során a következő területekre, tevékenységekre kell helyeznünk:

 Hétköznapok matematikája (gyakorlat, becslés, kerekítés, fejben számolás).
 Kommunikáció fejlesztése (szöveges problémamegoldás).

 Szövegek matematikai tartalmának értelmezése, elemzése. A kombinatorika, valószínűség, statisztika elemei.

 Matematikai modell és alkalmazhatósága.
 Algoritmus, kiszámíthatóság.

 Mennyiségek közötti kapcsolat (függvény, illetve valószínűségi) megértése.

 Többféle megoldási mód keresése.

 Önellenőrzés módjai (eredmény realitása).
 Számológép és számítógép használata.

A matematika tanításának kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. Bevezetünk feladatainkban pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, futamidő stb.
A NAT néhány nagy matematikus nevének ismeretét írja elő: Eukleidész, Pitagorasz,
Descartes, Bolyai Farkas, Bolyai János, Thalész, Euler, Gauss, Pascal, Cantor, Erdős, Neumann.
A felnőtt tanulók esetében fontos az önálló tanulás, otthoni ismeretszerzés, melynek legfontosabb eszköze napjainkban a számítógép, az internet. Elvárás lehet, hogy egyes adatoknak, fogalmaknak, ismereteknek könyvtárban, interneten nézzenek utána. Ez a kutatómunka
hozzájárulhat a tanulók digitális kompetenciájának növeléséhez, ugyanúgy, mint a geometriai
és egyéb matematikai programok használata is.
A kezdő évben év elején, egyébként minden tanév végén szükség van annak rövid összefoglalására, miről is szól, milyen témakörökkel foglalkozik a matematika, ill. milyen elemeivel
ismerkedhettek meg az elmúlt tanulási szakaszban. Mivel itt az iskolába járók fő célja az
érettségi vizsga (kisebb arányban várható felsőfokú továbbtanulás), hangsúlyozni kell, mely
ismeretek, módszerek tartoznak a legfontosabb érettségi követelmények közé. (Ez a felnőtt
tanulóknál sokkal jobban, célirányosabban megvalósítható, mint a tanköteles korúak tanítása
során.)
A szabadon tervezhető tanórákkal nagyjából minden évfolyamon ugyanazok az ajánlások, de
a 12. évben már az érettségire való felkészülés a fő cél.
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A 12. évfolyamon a matematika tanmenetbe kerüljön bele egy „próba érettségi” jellegű mérés, amikor egy már lefolyt érettségi feladatsorát önállóan (szigorú érettségi formák közepette) oldják meg. A javító kulcs és az érettségi vizsgaszabályzat alapján történjen meg a dolgozatok javítása, ezt feltétlen kövesse a tanulókkal történő átbeszélése a feladatoknak, megoldásoknak. A dolgozatot minősítésének megfelelő érdemjegyet az év végi osztályzat megállapításánál hangsúlyosan kezeljük. A javításra (pótlásra) adjunk lehetőséget.

A

PROJEKT MÓDSZERR L

A ate atika ta terv javasolja a projekt ódszer hasz álatát. A ak fel őttoktatásba törté ő egvalósítását e tartjuk teljes egészébe
egvalósítható ak, a ak alkal azásáról
– egfelelő ódszerta i is eretek birtokába -, a szakta ár szabado dö thet.
Itt csak egy rövid is ertetőt adunk a ódszerről, ez az is eret ö agába e elege dő a
didaktikai sze po tok ak is egfelelő gyakorlati alkal azáshoz.
Def.: a ta ulók érdeklődésére, a ta árok és a diákok közös tevéke ységére építő ódszer,
a ely a egis erési folya atot projektek sorozataké t szervezi eg.
 ko ple feladatok, elyek középpo tjá a egy gyakorlati ter észetű pro lé a áll
 a ta ulók a té át széles körű törté eti, te h ikai, gazdasági összefüggés e dolgozzák fel→ ezért a ódszer a hagyo á yos iskolai ta tárgyi re dszer fellazítását igé yli
agyfokú sza adság)
 a pro lé a egoldására, a ta ulók szükségleteire és érdeklődésére kell épül ie
 a él sose a ta ulás, ha e vala ilye ko krét él, produktu , a ta ulás ehhez
sak eszköz
Négyféle projekt dolgozható ki:
1. gyakorlati feladat, pl.: egy hasz os tárgy egtervezése és kivitelezése
2. egy esztétikai él é y átélése, pl.: ikk egírása, szí i előadás egtartása
3. egy pro lé a egoldása
4. vala ilye tevéke ység, tudás elsajátítása
A projekt ódszer alkal azásá ak lépései:
élok, a té a kiválasztása, egfogal azása
- a tervezés feladatok, felelősök, helyszí ek, u kafor ák)
- kivitelezés általá a a diákok ö álló kutatást végez ek, de a pedagógus segíthet)
-

zárás, értékelés
zöl i kell)

agá a foglalja a projekt e utatását, az értékelés kritériu ait előre kö-
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RÉSZLETES TANTERV
9. ÉVFOLYAM

Heti óraszám: 3 óra
Éves óraszám: 108 óra /36 tanítási hét
A 9. évfolyam tananyaga és a témakörökhöz rendelt óraszám:
Sorszám

Témakör

Óraszám

1.

A tanulók teljesítményének mérése

4

2.

Gondolkodási és megismerési módszerek

10

3.

Számtan, algebra

30

4.

Összefüggések, függvények, sorozatok

6

5.

Geometria

30

6.

Valószínűség, statisztika

10

7.

Rendszerezés

6

8.

Szabadon felhasználható órakeret

12

Összesen

108
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TEMATIKAI

EGYSÉG
FEJLESZTÉSI CÉL

Alkalmazható
tudás

TEMATIKAI EGYSÉG
FEJLESZTÉSI CÉL

1. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK A MÉRÉSE

Órakeret
Ő óra

Ez a mérés lehet néhány szokványos órai írásbeli és/vagy egyéni tanulói vállaláson alapuló kiselőadás, bemutató, akár egy kiscsoportos
munka során egymás értékelésével összekötött önértékelési folyamat,
esetleg hosszabb idő alatt kidolgozott (egy vagy több tanuló által
készített) projektmunka minősítése is. Az éves munka végs min sítése természetesen tartalmazza a tanuló összes órai teljesítményét is.
Kiemelten kell törekedni a gyakori, azonnali, személyre szóló, szöveges fejlesztő értékelés megvalósítására.

2. GONDOLKODÁSI ÉS MEGISMERÉSI
MÓDSZEREK

Órakeret
10 óra

Példák halmazokra, halmazba rendezés több szempont alapján.
Gyakorlat a szövegek értelmezésében. A matematikai szakkifejezések
El zetes tudás
adott szinthez illeszkedő ismerete.
A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, együttműködés. A matematika épülése elveinek bemutatása. Igaz és hamis állíA tematikai egység
tások megkülönböztetése. Halmazok eszközjellegű használata. Gonnevelési-fejlesztési
dolkodás; ismeretek rendszerezési képességének fejlesztése. Önfejcéljai
lesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós képesség, kombinációs
készség fejlesztése.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
A megismert számhalmazok: természetes
A megismert számhalmazok áttekintése.
számok, egész számok, racionális számok.
Természetes számok, egész számok, racioA számírás története.
nális számok elhelyezése halmazábrában,
számegyenesen.
Valós számok halmaza. Az intervallum foAnnak tudatosítása, hogy az intervallum
galma, fajtái. Irracionális szám létezése.
végtelen halmaz.
Szöveges feladatok.
Szöveges feladatok értelmezése, megoldási
(Folyamatos feladat a 9–12. évfolyamon: a
terv készítése, a feladat megoldása és szöszöveg alapján a megfelelő matematikai
veg alapján történő ellenőrzése.
modell megalkotása.)
Modellek alkotása a matematikán belül;
matematikán kívüli problémák modellezése.
Gondolatmenet lejegyzése (megoldási terv).
Megosztott figyelem; két, illetve több
szempont egyidejű követése (a szövegben
előforduló információk). Figyelem összpontosítása. Problémamegoldó gondolkodás és
szövegfeldolgozás: az indukció és dedukció,
a rendszerezés, a következtetés.
A „minden” és a „van olyan” helyes haszná- A „minden” és a „van olyan” helyes használata.
lata.
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Állítás és megfordítása.
„Akkor és csak akkor” típusú állítások.

Bizonyítás.

Egyszerű kombinatorikai feladatok: leszámlálás, sorbarendezés, gyakorlati problémák.
Kombinatorika a mindennapokban.

Az „akkor és csak akkor” használata. Feltétel és következmény felismerése a
„Ha …, akkor …” típusú állítások esetében.
Korábbi, illetve újabb (saját) állítások, tételek jelentésének elemzése.
Gondolatmenet tagolása. Rendszerezés (érvek
logikus sorrendje).
Következtetés megítélése helyessége szerint.
A bizonyítás gondolatmenetére, bizonyítási
módszerekre való emlékezés.
Kidolgozott bizonyítás gondolatmenetének
követése, megértése.
Példák a hétköznapokból helyes és helytelenül megfogalmazott következtetésekre
Rendszerezés: az esetek összeszámlálásánál
minden esetet meg kell találni, de minden
esetet csak egyszer lehet számításba venni.
Megosztott figyelem; két, illetve több
szempont egyidejű követése. Esetfelsorolások, diszkusszió (pl. van-e ismétlődés).
Sikertelen megoldási kísérlet után újjal való
próbálkozás; a sikertelenség okának feltárása (pl. minden feltételre figyelt-e).

Kapcsolódási pontok:
Informatika: számábrázolás (problémamegoldás táblázatkezelővel).
Magyar nyelv és irodalom: szövegértés; információk azonosítása és összekapcsolása, a
szöveg egységei közötti tartalmi megfelelés felismerése; a szöveg tartalmi elemei közötti
kijelentés-érv, ok-okozati viszony felismerése és magyarázata.
Érvelés: a következtetés, érvelés, bizonyítás és cáfolat szabályainak alkalmazása.
Informatika: problémamegoldás táblázatkezelővel.
Technika, életvitel és gyakorlat: hétköznapi problémák megoldása a kombinatorika eszközeivel.
Magyar nyelv és irodalom: periodicitás, ismétlődés és kombinatorika mint szervező elv
poetizált szövegekben
Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges életmódra és a családi életre nevelés.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, együttműködés.
A matematika épülése elveinek bemutatása. Igaz és hamis állítások
megkülönböztetése. Halmazok eszközjellegű használata. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési képességének fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós képesség, kombinációs
készség fejlesztése.
Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Logikai művelet
(NEM, ÉS, VAGY. „Ha …, akkor …”). Feltétel és következmény.
Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás..
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TEMATIKAI EGYSÉG
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3. SZÁMTAN, ALGEBRA

Órakeret
36 óra

Számolás racionális számkörben. Prímszám, összetett szám, oszthatósági szabályok. Hatványjelölés. Egyszerű algebrai kifejezések isEl zetes tudás
merete, zárójel használata.
Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés.
Problémakezelés és -megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos
ismerete, kezelése. Szabályok betartása, tanultak alkalmazása.
Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell
Fejlesztési feladatok hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése a tartalomnak megfelelően.
Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
A tanult oszthatósági szabályok rendszerezése.
Számelmélet elemei.
Prímtényezős felbontás, legnagyobb közös oszA tanult oszthatósági szabályok. Prímténye- tó, legkisebb közös többszörös meghatározása a
zős felbontás, legnagyobb közös osztó, leg- felbontás segítségével.
kisebb közös többszörös. Relatív prímek.
Egyszerű oszthatósági feladatok, szöveges
Matematikatörténet: Euklidész, Mersenne,
feladatok megoldása.
Euler, Fermat
Gondolatmenet követése, egyszerű gondolatmenet megfordítása. Érvelés.
Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre.
Fogalmi általánosítás: a korábbi definíció
Permanencia-elv.
kiterjesztése.
A hatványozás azonosságai.
Korábbi ismeretekre való emlékezés.
Számok abszolút értéke.
Egyenértékű definíció (távolsággal adott definícióval).
A különböző számrendszerek egyenértékűséKülönböző számrendszerek. A helyiértékes
gének belátása.
írásmód lényege. Kettes számrendszer. Matematikatörténet: Neumann János.
Számok normálalakja.

Nevezetes azonosságok: kommutativitás,
asszociativitás, disztributivitás. Számolási
szabályok, zárójelek használata.
(a ± b)2, (a ± b)3 polinom alakja, a 2  b 2
szorzat alakja. Azonosság fogalma.

Az egyes fogalmak (távolság, idő, terület,
tömeg, népesség, pénz, adat stb.) mennyiségi
jellemzőinek kifejezése számokkal, mennyiségi következtetések. Számolás normálalakkal
írásban és számológép segítségével.
A természettudományokban és a társadalomban előforduló nagy és kis mennyiségekkel
történő számolás.
Régebbi ismeretek mozgósítása, összeillesztése, felhasználása.
Ismeretek tudatos memorizálása (azonosságok). Geometria és algebra összekapcsolása
az azonosságok igazolásánál.
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Egyszerű feladatok polinomok, illetve algebrai törtek közötti műveletekre. Tanult
azonosságok alkalmazása. Algebrai tört
értelmezési tartománya. Algebrai kifejezések egyszerűbb alakra hozása.
A négyzetgyök definíciója.

Ismeretek felidézése, mozgósítása (pl. szorzattá alakítás, tört egyszerűsítése, bővítése,
műveletek törtekkel).
Számológép használata.

Kapcsolódási pontok:
Fizika: hőmérséklet, elektromos töltés, áram, feszültség előjeles értelmezése.
Informatika: kommunikáció ember és gép között, adattárolás egységei.
Fizika: számítási feladatok megoldása (pl. munkatétel).
Fizika; kémia; biológia-egészségtan: tér, idő, nagyságrendek – méretek és nagyságrendek
becslése és számítása az atomok méreteitől az ismert világ méretéig; szennyezés, környezetvédelem.
Fizika; kémia; biológia-egészségtan: számítási feladatok

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Osztó, többszörös, prím Hatvány. Normálalak. Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. Azonosság. Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú egyenlet. Elsőfokú egyenletrendszer. Egyenlőtlenség.
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4. ÖSSZEFÜGGÉSEK, FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK

Órakeret
6 óra

Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása.
Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben.
Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában
Fejlesztési feladatok (függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak kialakítása. Függvénytranszformációk algebrai és geometriai megjelenítése.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
A függvény megadása, elemi tulajdonságai. Ismeretek tudatos memorizálása (függvénytani alapfogalmak).
Alapfogalmak megértése, konkrét függvények
elemzése a grafikonjuk alapján.
Időben lejátszódó valós folyamatok elemzése
grafikon alapján. Számítógép használata a
függvények vizsgálatára.
A lineáris függvény, lineáris kapcsolatok. Táblázatok készítése adott szabálynak, összeA lineáris függvények tulajdonságai. Az függésnek megfelelően.
egyenes arányosság. A lineáris függvény Időben lejátszódó történések megfigyelése, a
grafikonjának meredeksége, ennek jelentése változás megfogalmazása. Modellek alkotása:
lineáris kapcsolatokban.
lineáris kapcsolatok felfedezése a hétköznapokban (pl. egységár, a változás sebessége).
Lineáris függvény ábrázolása paraméterei
alapján.
Számítógép használata a lineáris folyamat
megjelenítésében.
Az abszolútérték-függvény. Az x  ax  b Ismeretek felidézése (függvénytulajdonságok).
függvény grafikonja, tulajdonságai ( a  0 ).
A négyzetgyökfüggvény. Az x  x Ismeretek felidézése (függvénytulajdonsá( x  0 ) függvény grafikonja, tulajdonságai. gok).
a Ismeretek felidézése (függvénytulajdonsáA fordított arányosság függvénye. x 
x gok).
( ax  0 ) grafikonja, tulajdonságai.
Függvények alkalmazása.
Valós folyamatok függvénymodelljének megalkotása. A folyamat elemzése a függvény
vizsgálatával, az eredmény összevetése a valósággal. A modell érvényességének vizsgálata. Számítógép alkalmazása (pl. függvényrajzoló program).
Egyenlet, egyenletrendszer grafikus megol- Egy adott probléma megoldása két különböző
dása.
módszerrel.
Az algebrai és a grafikus módszer összevetése.
Számítógépes program használata.
El zetes tudás
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Kapcsolódási pontok:
Fizika; kémia; biológia-egészségtan: időben lejátszódó folyamatok leírása, elemzése.
Informatika: tantárgyi szimulációs programok használata, adatkezelés táblázatkezelővel.
Fizika: időben lineáris folyamatok vizsgálata, a változás sebessége.
Kémia: egyenes arányosság.
Informatika: táblázatkezelés.
Fizika: ideális gáz, izoterma. Fizika: kinematika.
Fizika; kémia; biológia-egészségtan; földrajz: számítási feladatok.
Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet,
KULCSFOGALMAK
zérushely, növekedés, fogyás, szélsőértékhely, szélsőérték. AlapfüggFOGALMAK
vény. Lineáris kapcsolat. Meredekség. Grafikus megoldás.
Órakeret
30 óra
Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai,
négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek
elnevezése, felismerése, alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, háEl zetes tudás
romszög szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt
kör szerkesztése A Pitagorasz-tétel ismerete.
Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A szimmetria
szerepének felismerése a matematikában, a valóságban. A szükséges
és az elégséges feltétel felismerése. Tájékozódás valóságos viszoA tematikai egység nyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Összetett számítási probnevelési-fejlesztési léma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). Valós probcéljai
léma geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell
alapján, az eredmények összevetése a valósággal. Korábbi ismeretek
mozgósítása. Számológép, számítógép használata.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
Geometriai alapfogalmak. Térelemek, tá- Idealizáló absztrakció: pont, egyenes, sík,
volságok és szögek értelmezése. (Folyama- síkidomok, testek. Vázlat készítése.
tosan a 9-10. évfolyamon)
A háromszög nevezetes vonalai, körei. Ol- A definíciók és tételek pontos ismerete, aldalfelező merőlegesek, belső szögfelezők, kalmazása.
magasságvonalak, középvonalak tulajdonságai. Körülírt kör, beírt kör.
Konvex sokszögek általános tulajdonságai. Fogalmak alkotása specializálással: konvex
Átlók száma, belső szögek összege. Szabá- sokszög, szabályos sokszög.
lyos sokszög belső szöge.
Kör és részei, kör és egyenes. Ív, húr, kör- Fogalmak pontos ismerete.
cikk, körszelet. Szelő, érintő.
A körív hossza. Egyenes arányosság a kö- Együttváltozó mennyiségek összetartozó
zépponti szög és a hozzá tartozó körív hosz- adatpárjainak vizsgálata.
sza között (szemlélet alapján).
.
A körcikk területe. Egyenes arányosság a Együttváltozó mennyiségek összetartozó
középponti szög és a hozzá tartozó körcikk adatpárjainak vizsgálata.
területe között.

TEMATIKAI EGYSÉG
FEJLESZTÉSI CÉL

5. GEOMETRIA
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A szög mérése. A szög ívmértéke.

Mérés, mérési elvek megismerése. Mértékegység-választás, mérőszám..
Thalész tétele.
Ismeretek tudatos memorizálása. Állítás és
A matematika mint kulturális örökség.
megfordításának gyakorlása.
Pitagorasz-tétel bizonyítása és alkalmazá- Ismeretek mozgósítása, rendszerezése probsai.(Koordináta-geometria előkészítése)
lémamegoldás érdekében. Állítás és megfordításának gyakorlása.
A tengelyes és a középpontos tükrözés, az A megmaradó és a változó tulajdonságok tueltolás, a pont körüli elforgatás. A transz- datosítása.
formációk tulajdonságai.
A geometriai vektorfogalom.
Egybevágóság, szimmetria.
Szimmetria felismerése a matematikában, a
művészetekben, a környezetünkben található
tárgyakban.
Szimmetrikus négyszögek. Négyszögek Fogalmak alkotása specializálással.
csoportosítása szimmetriáik szerint.
Szabályos sokszögek.
Egyszerű szerkesztési feladatok.
Szerkesztési eljárások gyakorlása. Szerkesztési terv készítése, ellenőrzés. Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. Pontos, esztétikus munkára nevelés.
Vektorok összege, két vektor különbsége.
Műveleti analógiák (összeadás, kivonás).
Kapcsolódási pontok:
Fizika: körmozgás, a körpályán mozgó test sebessége.
körmozgás sebessége, szögsebessége, rezgőmozgás
elmozdulásvektor, forgások
erők összege, két erő különbsége, vektormennyiség változása (pl. sebességváltozás).
Vizuális kultúra: építészeti stílusok, kifejezés, képzőművészet; művészettörténeti stíluskorszakok
Földrajz: távolság a Föld két pontja között
tájékozódás a földgömbön; hosszúsági és szélességi körök, helymeghatározás
bolygók tengely körüli forgása, keringés a Nap körül
Informatika: tantárgyi szimulációs programok használata.
Biológia-egészségtan: az emberi test síkjai, szimmetriája.
Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. Háromszög, négyszög, speciális háKULCSFOGALMAK
romszög, speciális négyszög. Belső szög, külső szög, átló. Kerület,
FOGALMAK
terület. Egybevágó. Szimmetria. Vektor, vektorművelet.
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Órakeret
10 óra
Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok
El zetes tudás
olvasása. Százalékszámítás.
A valószínűség fogalmának mélyítése: ismeretek rendszerezése, tapasztalatszerzés újabb kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése (relatív
A tematikai egység
gyakoriság, eloszlás), következtetések. Diagram, vonaldiagram, osznevelési-fejlesztési
lopdiagram, kördiagram készítése, olvasása. Táblázat értelmezése,
céljai
készítése. Számítógép használata az adatok rendezésében, értékelésében, ábrázolásában.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
Statisztikai adatok és ábrázolásuk (gyakori- Adatok jegyzése, rendezése, ábrázolása.
ság, relatív gyakoriság, eloszlás, kördiagEgyüttváltozó mennyiségek összetartozó
ram, oszlopdiagram, vonaldiagram).
adatpárjainak jegyzése.
Diagramok, táblázatok olvasása, készítése.
Grafikai szervezők összevetése más formátumú dokumentumokkal, következtetések levonása írott, ábrázolt és számszerű információ
összekapcsolásával.
Számítógép használata..
Adathalmazok jellemzői: átlag, medián,
A statisztikai mutatók nyújtotta információk
módusz.
helyes értelmezése.
Nagy adathalmaz vizsgálata kevés statisztikai
jellemzővel: előnyök és hátrányok.
Véletlen esemény és bekövetkezésének esé- A véletlen esemény szimmetria alapján, logilye, valószínűsége.
kai úton vagy kísérleti úton megadható, megbecsülhető esélye, valószínűsége.
Kapcsolódási pontok:
Informatika: adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: történelmi, társadalmi témák vizuális ábrázolása (táblázat, diagram).
Földrajz: időjárási, éghajlati és gazdasági statisztikák
Informatika: statisztikai adatelemzés.

TEMATIKAI EGYSÉG
FEJLESZTÉSI CÉL

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

6. VALÓSZÍN

SÉG, STATISZTIKA

Adat. Diagram, táblázat. Módusz, medián, átlag. Véletlen kísérlet.
Biztos esemény, lehetetlen esemény. Gyakoriság, relatív gyakoriság,
esély, valószínűség.
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TEMATIKAI EGYSÉG
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JAVASLAT

TEMATIKAI EGYSÉG
FEJLESZTÉSI CÉL
SZAKTANÁRI
HATÁSKÖR

7. A TANANYAG RENDSZEREZÉSE

Órakeret
6 óra

A kezdő évben év elején, egyébként minden tanév végén szükség van annak rövid összefoglalására, miről is szól, milyen témakörökkel foglalkozik
a matematika, ill. milyen elemeivel ismerkedhettek meg az elmúlt tanulási
szakaszban. Mivel itt az iskolába járók fő célja az érettségi vizsga (kisebb
arányban várható felsőfokú továbbtanulás), hangsúlyozni kell, mely ismeretek, módszerek tartoznak a legfontosabb érettségi követelmények
közé. (Ez a felnőtt tanulóknál sokkal jobban, célirányosabban megvalósítható, mint a tanköteles korúak tanítása során.)

8. SZAŰADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET

Órakeret
12 óra

Ennek az időnek a felhasználása sokban függ a szervezési formától. Nappali vagy esti tagozaton hasonlóan használhatjuk akár tanulói egyéni
problémáknak (ha fejlesztési céljainkkal összhangba hozható) a megoldására, esetleg (ha az osztály többségének megfelel) a tanulók szakmájába
vágó speciális feladatokra. Nagyon hasznos volna csoportos projektmunkákra, jó esetben más tantárggyal közös projekt megvalósítására fordítani. Levelező formánál a kisebb időkeretben szűkebb a választás, mindenképpen törekedni kell arra, hogy valóban a helyi adottságok és igények
determinálják ennek az időnek a felhasználását. Elképzelhető tanulói
egyéni munkákra, azok közös elemzésére, alapos, kritikus, az osztály nyilvánossága előtti értékelésére fordítani. Legyen megtervezve, az osztálylyal/csoporttal közösen előzetesen megbeszélve.

A Rendszerezés és a Szabadon felhasználható órakeret megtervezése szaktanári kompetencia.
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TOVÁBBHALADÁSI
FELTÉTELEK

A 9. ÉVFOLYAM
VÉGÉN

Gondolkodási és megismerési módszerek
 Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok
szemléltetése, halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete.
 Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult
szakkifejezéseket a hétköznapi életben.
 Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismerése; bizonyítás gondolatmenetének követése.
 Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban.
Számtan, algebra
 Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai
kifejezésekkel; a tanultak alkalmazása a matematikai problémák megoldásában (pl. modellalkotás szöveg alapján, egyenletek megoldása, képletek értelmezése); egész kitevőjű hatványok, azonosságok.
 Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre
vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása
és azok megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése.
 Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; ilyen
egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz
az egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás önálló
ellenőrzése.
 A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg kiemelésére
Összefüggések, függvények, sorozatok
 A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak ismerete.
 A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon).
 Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása.
 Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény
grafikonja alapján.
 Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség.
 A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordinátarendszerben, és a legfontosabb függvénytulajdonságokat meghatározni, nemcsak a matematika, hanem a termé
szettudományos tárgyak megértése miatt, és különböző gyakorlati helyzetek leírásának érdekében is.
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Valószínűség, statisztika
 Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának és relatív gyakoriságának kiszámítása.
 Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése.
 Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése,
meghatározása.
 A statisztikai feladatok megoldása során a diákok rendszerező
képessége fejlődik
A tanulók képesek adatsokaságot jellemezni, ábrákról adatsokaság
jellemzőit leolvasni

TOVÁBBHALADÁSI
FELTÉTELEK

A 9. ÉVFOLYAM
VÉGÉN

.
Geometria
 Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése.
 Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük.
 A tanult egybevágósági transzformációk és ezek tulajdonságainak ismerete.
 Egybevágó alakzatok; két egybevágó alakzat több szempont
szerinti összehasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület).
 Szimmetria ismerete, használata.
 Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok,
nevezetes vonalak, pontok, körök).
 Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások elvégzése Pitagorasz-tétellel.
 Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete.
 Vektor fogalmának ismerete; három új művelet ismerete: vektorok összeadása, kivonása, vektor szorzása valós számmal.
 Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának kialakulása, a jellemzők kiszámítása (képlet alapján); mértékegységek ismerete; valós síkbeli, illetve térbeli probléma geometriai modelljének megalkotása.
 A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai
transzformációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődik a tanulók dinamikus geometriai szemlélete, diszkussziós képessége.
 A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati
problémák megoldásánál alkalmazni.
 A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos
munkavégzésre.
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10. ÉVFOLYAM
Heti óraszám: 3 óra
Éves óraszám: 108 óra /36 tanítási hét

Sorszám

Témakör

Óraszám

1.

A tanulók teljesítményének mérése

6

2.

Gondolkodási és megismerési módszerek

10

3.

Számtan, algebra

30

4.

Összefüggések, függvények, sorozatok

10

5.

Geometria

30

6.

Tananyag rendszerezése

6

8.

Szabadon felhasználható órakeret

10

Összesen

108

TEMATIKAI

EGYSÉG
FEJLESZTÉSI CÉL

Alkalmazható
tudás

TEMATIKAI EGYSÉG

1. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK A MÉRÉSE

Órakeret
6 óra

Ez a mérés lehet néhány szokványos órai írásbeli és/vagy egyéni tanulói vállaláson alapuló kiselőadás, bemutató, akár egy kiscsoportos
munka során egymás értékelésével összekötött önértékelési folyamat,
esetleg hosszabb idő alatt kidolgozott (egy vagy több tanuló által
készített) projektmunka minősítése is. Az éves munka végs min sítése természetesen tartalmazza a tanuló összes órai teljesítményét is.
Kiemelten kell törekedni a gyakori, azonnali, személyre szóló, szöveges fejlesztő értékelés megvalósítására.

2. GONDOLKODÁSI ÉS MEGISMERÉSI MÓDSZEREK

Órakeret
16
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FEJLESZTÉSI CÉL

10 óra

Gyakorlat szövegek értelmezésében. A matematikai szakkifejezések
adott szinthez illeszkedő ismerete.
Kommunikáció, együttműködés. A matematika épülése elveinek bemutatása. A matematikai tételek, állítások szerkezete. Igaz és hamis
Fejlesztési feladatok állítások megkülönböztetése. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési
képességének fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós képesség, kombinációs készség fejlesztése.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
Logikai műveletek: „nem”, „és”, „vagy”,
Matematikai és más jellegű érvelésekben a
„ha…, akkor”.
logikai műveletek felfedezése, megértése,
(Folyamatosan a 9–12. évfolyamon.)
önálló alkalmazása. A köznyelvi kötőszavak
és a matematikai logikában használt kifejezések jelentéstartalmának összevetése. A hétköznapi, nem tudományos szövegekben található matematikai információk felfedezése,
rendezése a megadott célnak megfelelően.
Matematikai tartalmú (nem tudományos jellegű) szöveg értelmezése.
Szöveges feladatok.
Szöveges feladatok értelmezése, megoldási
(Folyamatos feladat a 9–12. évfolyamon: a
terv készítése, a feladat megoldása és szöveg
szöveg alapján a megfelelő matematikai
alapján történő ellenőrzése.
modell megalkotása.)
Modellek alkotása a matematikán belül; matematikán kívüli problémák modellezése.
Gondolatmenet lejegyzése (megoldási terv).
Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése (a szövegben előforduló információk). Figyelem összpontosítása.
Problémamegoldó gondolkodás és szövegfeldolgozás: az indukció és dedukció, a rendszerezés, a következtetés.
Állítás, tétel és megfordítása. Szük- Az „akkor és csak akkor” használata. Feltétel és követséges feltétel, elegendő feltétel.
kezmény felismerése a
„Akkor és csak akkor” típusú állítá- „Ha …, akkor …” típusú állítások esetében.
sok.
Korábbi, illetve újabb (saját) állítások, tételek jelentésének elemzése.
El zetes tudás

Véges és végtelen halmazok. Végtelen számosság szemléletes fogalma.
Matematikatörténet: Cantor.
Részhalmaz. Halmazműveletek:
unió, metszet, különbség. Halmazok közötti viszonyok megjelenítése.
Alaphalmaz és komplementer

Annak megértése, hogy csak a véges halmazok elemszáma adható meg természetes számmal.
Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. Szöveges megfogalmazások matematikai modellre fordítása.
Elnevezések megtanulása, definíciókra való emlékezés.
Annak tudatosítása, hogy alaphalmaz nélkül nincs
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halmaz.
A gráffal kapcsolatos alapfogalmak (csúcs, él, fokszám).
Egyszerű hálózat szemléltetése.
Távolsággal megadott ponthalmazok, adott tulajdonságú ponthalmazok (kör, gömb, felező merőleges, szögfelező, középpárhuzamos).

komplementer halmaz. Halmaz közös elem nélküli
halmazokra bontása jelentőségének belátása.
Gráfok alkalmazása problémamegoldásban.
Számítógépek egy munkahelyen, elektromos hálózat a
lakásban, település úthálózata stb. szemléltetése gráffal.
Gondolatmenet megjelenítése gráffal.
Ponthalmazok megadása ábrával. Megosztott figyelem;
két, illetve több szempont egyidejű követése (például
két feltétellel megadott ponthalmaz).

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: szövegértés; információk azonosítása és összekapcsolása, a szöveg egységei közötti tartalmi megfelelés felismerése; a szöveg tartalmi elemei közötti kijelentés-érv, ok-okozati viszony felismerése és magyarázata.
Vizuális kultúra: a tér ábrázolása.
Informatika: tantárgyi szimulációs programok használata
Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges életmódra és a családi életre nevelés.
Magyar nyelv és irodalom: mások érvelésének összefoglalása és figyelembevétele.
Kémia: molekulák térszerkezete.
Magyar nyelv és irodalom: mondatok, szavak, hangok rendszerezése.
Biológia-egészségtan: halmazműveletek alkalmazása a rendszertanban.
Biológia-egészségtan: élőlények osztályozása; besorolás közös rész nélküli halmazokba.
Kémia: anyagok csoportosítása
Informatika: problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel, hálózatok.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: pl. családfa.
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés.
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Gráf csúcsa, éle,
csúcs fokszáma. Logikai művelet (NEM, ÉS, VAGY. „Ha …, akkor
…”). Feltétel és következmény. Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás. Faktoriális.
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Órakeret
36 óra
Egyenlet, egyenlet megoldása. Egyszerű szöveg alapján egyenlet felEl zetes tudás
írása (modell alkotása), megoldása, ellenőrzése.
Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. Szabályok betartása, tanultak alkalmazása. Első- és másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek megoldási módszerei, a megoldási módszer
önálló kiválasztási képességének kialakítása.
A tematikai egység
Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell
nevelési-fejlesztési
hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal;
céljai
ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási mód kiválasztása,
eredmény kerekítése a tartalomnak megfelelően.
Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek
megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
Szöveges számítási feladatok a termé- Szöveges számítási feladatok megoldása a természetszettudományokból, a mindennapok- tudományokból, a mindennapokból (pl. százalékszából.
mítás: megtakarítás, kölcsön, áremelés, árleszállítás,
bruttó ár és nettó ár, ÁFA, jövedelemadó, járulékok,
élelmiszerek százalékos összetétele). A növekedés és
csökkenés kifejezése százalékkal („mihez viszonyítunk?”). Gondolatmenet lejegyzése (megoldási terv).
Számológép használata. Az értelmes kerekítés megtalálása.
Egyes változók kifejezése fizikai, kéA képlet értelmének, jelentőségének belátása. Helyetmiai képletekből.
tesítési érték kiszámítása képlet alapján.
Elsőfokú kétismeretlenes egyenlet- Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyrendszer megoldása.
idejű követése. Különböző módszerek alkalmazása
ugyanarra a problémára (behelyettesítő módszer, ellentett együtthatók módszere).
Elsőfokú egyenletre, egyenletrendszer- A mindennapokhoz kapcsolódó problémák matematire vezető szöveges feladatok.
kai modelljének elkészítése (egyenlet, illetve egyenletrendszer felírása); a megoldás ellenőrzése, a gyakorlati feladat megoldásának összevetése a valósággal
(lehetséges-e?).
Egy abszolútértéket tartalmazó egyen- Definíciókra való emlékezés.
letek. x  c  ax  b .

TEMATIKAI EGYSÉG
FEJLESZTÉSI CÉL

3. SZÁMTAN, ALGEBRA

A négyzetgyök definíciója. A négyzetgyök azonosságai.
A másodfokú egyenlet megoldása, a
megoldóképlet.

Számológép használata. A négyzetgyök azonosságainak használata konkrét esetekben.
Különböző algebrai módszerek alkalmazása ugyanarra a problémára (szorzattá alakítás, teljes négyzetté
kiegészítés). Ismeretek tudatos memorizálása (rendezett másodfokú egyenlet és megoldóképlet összekapcsolódása). A megoldóképlet biztos használata.
Másodfokú egyenletre vezető gyakor- Matematikai modell (másodfokú egyenlet) megalkolati problémák, szöveges feladatok.
tása a szöveg alapján. A megoldás ellenőrzése, gyakorlati feladat megoldásának összevetése a valósággal
(lehetséges-e?).

19

PDF Compressor Pro
MATEMATIKA
Gyöktényezős alak. Másodfokú polinom szorzattá alakítása.
Gyökök és együtthatók összefüggései.
Néhány egyszerű magasabb fokú
egyenlet megoldása.
Egyszerű négyzetgyökös egyenletek.
ax  b  cx  d .
Másodfokú egyenletrendszer.
A behelyettesítő módszer.

Algebrai ismeretek alkalmazása.
Önellenőrzés: egyenlet megoldásának ellenőrzése.
Annak belátása, hogy vannak a matematikában megoldhatatlan problémák.
Megoldások ellenőrzése.

Egyszerű másodfokú egyenletrendszer megoldása. A
behelyettesítő módszerrel is megoldható feladatok.
Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése.
Egyszerű másodfokú egyenlőtlensé- Egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. Mágek. ax2  bx  c  0 (vagy > 0) alak- sodfokú függvény eszközjellegű használata.
ra visszavezethető egyenlőtlenségek
( a  0 ).
Példák adott alaphalmazon ekvivalens Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyés nem ekvivalens egyenletekre, átalakí- idejű követése. Halmazok eszközjellegű használata.
tásokra. Alaphalmaz, értelmezési tartomány, megoldáshalmaz. Hamis gyök,
gyökvesztés.
Összefüggés két pozitív szám számtani Geometria és algebra összekapcsolása az azonosság
és mértani közepe között. Gyakorlati igazolásánál. Gondolatmenet megfordítása.
példa minimum és maximum probléma
megoldására.
Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. Azonosság. Ekvivalens
KULCSFOGALMAK
egyenlet. Hamis gyök. Másodfokú egyenlet, diszkrimináns. EgyenletFOGALMAK
rendszer. Egyenlőtlenség. Számtani közép, mértani közép.
Kapcsolódási pontok:
Fizika; kémia; biológia-egészségtan: számítási feladatok, képletek értelmezése
Fizika: inimum- és maximumproblémák, egyenletesen gyorsuló mozgással kapcsolatos kinematikai feladatok
egyenletesen gyorsuló mozgás kinematikája
fonálinga lengésideje, rezgésidő számítása
Informatika: tantárgyi szimulációs programok használata, problémamegoldás táblázatkezelővel
Kémia: százalékos keverési feladatok
Földrajz: a pénzvilág működése.
Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos élelmiszer-választás, becslések, mérések, számítások.
Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek: a család pénzügyei és gazdálkodása, vállalkozások.
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4 ÖSSZEFÜGGÉSEK, FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK

Órakeret
10 óra

Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása.
Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben.
Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában
(függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szemFejlesztési feladatok
pontjainak kialakítása. Függvénytranszformációk algebrai és geometriai megjelenítése.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
A függvény megadása. A függvények tulaj- Emlékezés: a fogalmak pontos felidézése,
donságai.
ismerete.
Értelmezési
tartomány,
értékkészlet,
zérushely, szélsőérték, monotonitás, periodicitás, paritás fogalmak alkalmazása konkrét
feladatokban. Az alapfüggvények ábrázolása
és tulajdonságai.
A tanult alapfüggvények ismerete.
Képi emlékezés statikus helyzetekben (grafikonok felidézése).
Egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása. Adott egyenlethez illő megoldási módszer
Algebrai megoldás, grafikus megoldás. Ekvi- önálló kiválasztása.
valens egyenletek, ekvivalens átalakítások. A Az önellenőrzésre való képesség. Önfegyelem
megoldások ellenőrzése.
fejlesztése: sikertelen megoldási kísérlet után
újjal való próbálkozás.
Egyenlet, egyenletrendszer grafikus megoldá- Egy adott probléma megoldása két különböző
sa.
módszerrel.
Az algebrai és a grafikus módszer összevetése.
Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése.
Számítógépes program használata.
Egyszerű
másodfokú
egyenlőtlenségek. Egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldá2
ax  bx  c  0 (vagy > 0) alakra visszavezet- sa. Másodfokú függvény eszközjellegű használata.
hető egyenlőtlenségek ( a  0 ).
El zetes tudás

Az x  ax2  bx  c (a  0) másodfokú Ismeretek felidézése (algebrai ismeretek és
függvénytulajdonságok ismerete).
függvény ábrázolása és tulajdonságai.
Számítógép használata.
Függvénytranszformációk áttekintése az
2
x  a ( x  u)  v alak segítségével.

Kapcsolódási pontok:
Fizika; kémia; biológia-egészségtan; földrajz: számítási feladatok
Fizika: egyenletesen gyorsuló mozgás kinematikája
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet,
zérushely, növekedés, fogyás, szélsőértékhely, szélsőérték. Alapfüggvény. Függvénytranszformáció. Lineáris kapcsolat. Meredekség. Grafikus megoldás.
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5. GEOMETRIA

Órakeret
30 óra

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai,
négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek
elnevezése, felismerése, alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, háromszög szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt
El zetes tudás
kör szerkesztése. Háromszögek egybevágósága. Kör és gömb, hasábok, hengerek és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik.
A Pitagorasz-tétel ismerete.
Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A geometriai
transzformációk alkalmazása problémamegoldásban. A szimmetria
szerepének felismerése a matematikában, a valóságban. A szükséges
és az elégséges feltétel felismerése. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Összetett számítási probléma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő részlet kiválasztáFejlesztési
sa, a részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). Valós probléma
feladatok
geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján,
az eredmények összevetése a valósággal; a valóságos tárgyak formájának és a tanult formáknak az összevetése, gyakorlati számítások
(henger, hasáb, kúp, gúla, gömb). Korábbi ismeretek mozgósítása.
Számológép, számítógép használata.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
A tengelyes és a középpontos tükrözés, az A megmaradó és a változó tulajdonságok
eltolás, a pont körüli elforgatás. A transzfor- tudatosítása.
mációk tulajdonságai. A geometriai vektorfogalom.
Egybevágóság, szimmetria.
Szimmetria felismerése a matematikában,
a művészetekben, a környezetünkben található tárgyakban, részvétel szimmetrián
alapuló játékokban.
Egyszerű szerkesztési feladatok.
Szerkesztési eljárások gyakorlása. Szerkesztési terv készítése, ellenőrzés. Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. Pontos, esztétikus
munkára nevelés.
Vektorok összege, két vektor különbsége.
Műveleti analógiák (összeadás, kivonás).
Középpontos hasonlóság, hasonlóság. Ará- A megmaradó és a változó tulajdonságok
nyos osztás. A hasonlósági transzformáció.
tudatosítása.
Hasonló alakzatok.
A megmaradó és a változó tulajdonságok
tudatosítása: a megfelelő szakaszok hoszszának aránya állandó, a megfelelő szögek
egyenlők, a kerület, a terület, a felszín és a
térfogat változik.
A háromszögek hasonlóságának alapesetei.
Szükséges és elégséges feltétel megkülönböztetése. Ismeretek tudatos memorizálása.
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A hasonlóság alkalmazásai.
Új ismeretek matematikai alkalmazása.
Háromszög súlyvonalai, súlypontja, hasonló
síkidomok kerületének, területének aránya.
Magasságtétel, befogótétel a derékszögű háromszögben. Két pozitív szám mértani közepe.
A hasonlóság gyakorlati alkalmazásai. Távolság, szög, terület a tervrajzon, térképen.

Ismeretek tudatos memorizálása, alkalmazása szakaszok hosszának számolásánál,
szakaszok szerkesztésénél.
Modellek alkotása a matematikán belül;
matematikán kívüli problémák modellezése: geometriai modell.
Hasonló testek felszínének, térfogatának ará- Annak tudatosítása, hogy nem egyformán
nya.
változik egy test felszíne és térfogata, ha
kicsinyítjük vagy nagyítjuk..
Vektorok összege, két vektor különbsége.
Műveleti analógiák (összeadás, kivonás).
Vektor szorzása valós számmal.
Új műveletfogalom kialakítása és gyakorlása.
Vektorok felbontása összetevőkre.
Ismeretek mozgósítása új helyzetben. Emlékezés korábbi információkra.
Bázisvektorok, vektorkoordináták.
Elnevezések, jelek és egyéb megállapodások megjegyzése. Emlékezés definíciókra.
Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense és
kotangense.
A Pitagorasz-tétel és a hegyesszög szögfügg- A valós problémák matematikai (geometvényeinek alkalmazása a derékszögű három- riai) modelljének megalkotása, a problészög hiányzó adatainak kiszámítására. Távol- mák önálló megoldása.
ságok és szögek számítása gyakorlati feladatokban, síkban és térben.
Kapcsolódási pontok:
Fizika: elmozdulásvektor, forgások, súlypont, tömegközéppont, erők összege, két erő különbsége, vektormennyiség változása (pl. sebességváltozás), Newton II. törvénye, eredő
erő, eredő összetevőkre bontása, helymeghatározás, erővektor felbontása összetevőkre.
erők összege, két erő különbsége, vektormennyiség változása (pl. sebességváltozás), erővektor felbontása derékszögű összetevőkre
Földrajz: bolygók tengely körüli forgása, keringés a Nap körül, térképkészítés, térképolvasás
Informatika: tantárgyi szimulációs programok használata.
Vizuális kultúra: kifejezés, képzőművészet; művészettörténeti stíluskorszakok, összetett
arányviszonyok érzékeltetése, formarend, az aranymetszés megjelenése a természetben,
alkalmazása a művészetekben
Biológia-egészségtan: az emberi test síkjai, szimmetriája, példák arra, amikor adott térfogathoz nagy felület (pl. fák levelei) tartozik
Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. Háromszög, négyszög, speciális
KULCSFOGALMAK háromszög, speciális négyszög. Belső szög, külső szög, átló. Kerület, terület. Egybevágó, hasonló. Szimmetria. Arány. Vektor, vekFOGALMAK
torművelet. Szinusz, koszinusz, tangens, kotangens.
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6. A TANANYAG RENDSZEREZÉSE

Órakeret
6 óra

ADATOK

JAVASLAT

TEMATIKAI EGYSÉG
FEJLESZTÉSI CÉL
SZAKTANÁRI
HATÁSKÖR

A kezdő évben év elején, egyébként minden tanév végén szükség van
annak rövid összefoglalására, miről is szól, milyen témakörökkel foglalkozik a matematika, ill. milyen elemeivel ismerkedhettek meg az elmúlt tanulási szakaszban. Mivel itt az iskolába járók fő célja az érettségi vizsga (kisebb arányban várható felsőfokú továbbtanulás), hangsúlyozni kell, mely ismeretek, módszerek tartoznak a legfontosabb
érettségi követelmények közé. (Ez a felnőtt tanulóknál sokkal jobban,
célirányosabban megvalósítható, mint a tanköteles korúak tanítása
során.)

7. SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET

Órakeret
10 óra

Ennek az időnek a felhasználása sokban függ a szervezési formától.
Nappali vagy esti tagozaton hasonlóan használhatjuk akár tanulói
egyéni problémáknak (ha fejlesztési céljainkkal összhangba hozható) a
megoldására, esetleg (ha az osztály többségének megfelel) a tanulók
szakmájába vágó speciális feladatokra. Nagyon hasznos volna csoportos projektmunkákra, jó esetben más tantárggyal közös projekt megvalósítására fordítani. Levelező formánál a kisebb időkeretben szűkebb a
választás, mindenképpen törekedni kell arra, hogy valóban a helyi
adottságok és igények determinálják ennek az időnek a felhasználását.
Elképzelhető tanulói egyéni munkákra, azok közös elemzésére, alapos,
kritikus, az osztály nyilvánossága előtti értékelésére fordítani. Legyen
megtervezve, az osztállyal/csoporttal közösen előzetesen megbeszélve.

A Rendszerezés és a Szabadon felhasználható órakeret megtervezése szaktanári kompetencia.
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TOVÁBBHALADÁSI
FELTÉTELEK

A 10. ÉVFOLYAM
VÉGÉN

Gondolkodási és megismerési módszerek
 Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok
szemléltetése, halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete.
 Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult
szakkifejezéseket a hétköznapi életben.
 Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismerése; bizonyítás gondolatmenetének követése.
 Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban.
 Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a gráfokról tanult ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, probléma megoldására.
Számtan, algebra
 Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai kifejezésekkel; a tanultak alkalmazása a matematikai problémák
megoldásában (pl. modellalkotás szöveg alapján, egyenletek
megoldása, képletek értelmezése); egész kitevőjű hatványok,
azonosságok.
 Elsőfokú, másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen
egyenletre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek
felírása és azok megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése.
 Elsőfokú és másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; ilyen egyenletrendszerre vezető szöveges és
gyakorlati feladatokhoz az egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése.
 Egyismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása.
 Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e
számkörben megismert műveletek gyakorlati és elvontabb feladatokban való alkalmazása.
 A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből
a lényeg kiemelésére.
. Összefüggések, függvények, sorozatok
 A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak ismerete.
 A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon).
 Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása.
 Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikonja alapján.
 Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség.
 A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordinátarendszerben, és a legfontosabb függvénytulajdonságokat meghatározni, nemcsak a matematika, hanem a természettudományos
tárgyak megértése miatt, és különböző gyakorlati helyzetek leírásának érdekében is.
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FELTÉTELEK

A 10. ÉVFOLYAM
VÉGÉN

Geometria
 Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése.
 Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük
 A tanult egybevágósági és hasonlósági transzformációk és ezek
tulajdonságainak ismerete.
 Egybevágó alakzatok, hasonló alakzatok; két egybevágó, illetve
két hasonló alakzat több szempont szerinti összehasonlítása (pl.
távolságok, szögek, kerület, terület, térfogat).
 Szimmetria ismerete, használata.
 Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok,
nevezetes vonalak, pontok, körök).
 Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások elvégzése Pitagorasz-tétellel és a hegyesszögek szögfüggvényeivel; magasságtétel és befogótétel ismerete.
 Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete.
 Vektor fogalmának ismerete; három új művelet ismerete: vektorok összeadása, kivonása, vektor szorzása valós számmal; vektor
felbontása, vektorkoordináták meghatározása adott bázisrendszerben.
 Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának kialakulása, a jellemzők kiszámítása (képlet alapján); mértékegységek ismerete; valós síkbeli, illetve térbeli probléma geometriai
modelljének megalkotása.
 A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai
transzformációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődött a tanulók dinamikus geometriai szemlélete, diszkussziós képessége.
 A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák megoldásánál alkalmazni.
 A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos
munkavégzésre.
Valószínűség, statisztika
 Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának és relatív gyakoriságának kiszámítása.
 Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése.
 Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése,
meghatározása.
 Véletlen esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, véletlen
kísérlet, esély/valószínűség fogalmak ismerete, használata.
 Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen „jósolt”
esélyek és a relatív gyakoriságok összevetése.
 A valószínűség-számítási, statisztikai feladatok megoldása során
a diákok rendszerező képessége fejlődött. A tanulók képesek
adatsokaságot jellemezni, ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni. Szisztematikus esetszámlálással meg tudják határozni egy
adott esemény bekövetkezésének esélyét.
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11. ÉVFOLYAM
Heti óraszám: 3 óra
Éves óraszám: 108 óra /36 tanítási hét
A 11. évfolyam tananyagtartalmai és óraszámai:

Sorszám

Témakör

Óraszám

1.

A tanulók teljesítményének mérése

4

2.

Gondolkodási és megismerési módszerek

10

3.

Számtan, algebra

17

4.

Összefüggések, függvények, sorozatok

21

5.

Geometria

36

6.

Valószínűség, statisztika

10

7.

Rendszerezés

5

8.

Szabadon felhasználható órakeret

5

Összesen

108
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TEMATIKAI EGYSÉG
FEJLESZTÉSI CÉL

Alkalmazható
tudás

TEMATIKAI EGYSÉG
FEJLESZTÉSI űÉL

1. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK

MÉRÉSE

Órakeret
Ő óra

Lehet néhány szokványos órai írásbeli és/vagy egyéni tanulói
vállaláson alapuló kiselőadás, bemutató, akár egy kiscsoportos
munka során egymás értékelésével összekötött önértékelési
folyamat, esetleg hosszabb idő alatt kidolgozott (egy vagy több
tanuló által készített) projektmunka minősítése is. Kiemelten kell
törekedni a gyakori, azonnali, személyre szóló, szöveges fejlesztő
értékelés megvalósítására. Az éves munka végső minősítése
természetesen tartalmazza a tanuló összes órai teljesítményét is.

2. GONDOLKODÁSI ÉS MEGISMERÉSI MÓDSZEREK

Órakeret
10 óra

Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal kapcsolatos alapfogalmak
Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának, értelmének megértése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek alkalmazása, bővítéFejlesztési
se, konkrét példák alapján gráfokkal kapcsolatos állítások megfogalfeladatok
mazása. A modellhasználati, modellalkotási képesség fejlesztése.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
Vegyes kombinatorikai feladatok, kivá- Binomiális együtthatók. Jelek szerepe, alkotálasztási feladatok. A kombinatorika al- sa, használata: célszerű jelölés megválasztákalmazása egyszerű geometriai feladatok- sának jelentősége a matematikában.
ban. Mintavétel visszatevés nélkül és viszszatevéssel. Matematikatörténet: Erdős
Pál. Modell alkotása valós problémához:
kombinatorikai modell
Binomiális együtthatók.
Jelek szerepe, alkotása, használata: célszerű
jelölés megválasztásának jelentősége a matematikában.
Gráfelméleti alapfogalmak, alkalmazásuk. Modell
alkotása
valós
problémához:
Fokszámösszeg és az élek száma közötti gráfmodell. Megfelelő, a problémát jól tükröösszefüggés. Matematikatörténet: Euler.
ző ábra készítése
Kapcsolódási pontok:
Földrajz: előrejelzések, tendenciák megfogalmazása
Biológia-egészségtan: genetika

El zetes tudás

KULCSFOGALMAK

Gráf. Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül.

FOGALMAK

28

PDF Compressor Pro
MATEMATIKA
Órakeret
17 óra
Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. EgyenEl zetes tudás
let, egyenlőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenlet fogalma
Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák
megoldása megfelelő modell választásával. A matematika alkalmazása más tudományokban. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A
Nevelési-fejlesztési matematika épülésének elvei: létező fogalom újraértelmezése, kiterjesztése. A fogalmak kiterjesztése követelményeinek megértése.
célok
Függvénytulajdonság alkalmazása egyenlet megoldásánál (pl. szigorú monotonitás). Tájékozódás az időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
n-edik gyök.
A matematika belső fejlődésének felismeréA négyzetgyök fogalmának általánosítása.
se, új fogalmak alkotása.
Hatványozás pozitív alap és racionális kite- Fogalmak módosítása újabb tapasztalatok,
vő esetén.
ismeretek alapján. A hatványfogalom célszerű kiterjesztése, permanenciaelv alkalmazása.
Hatványozás azonosságainak alkalmazása. Ismeretek tudatos memorizálása. Ismeretek
Példák az azonosságok érvényben maradásá- mozgósítása.
ra.
A definíciók és a hatványozás azonosságai- Modellek alkotása (algebrai modell): exponak közvetlen alkalmazásával megoldható nenciális egyenletre vezető valós problémák
exponenciális egyenletek.
(például: befektetés, hitel, értékcsökkenés,
népesség alakulása, radioaktivitás).
A logaritmus értelmezése.
Korábbi ismeretek felidézése (hatvány foA logaritmussal való számolás szerepe a galma).
Kepler-törvények felfedezésében.
Ismeretek tudatos memorizálása.
Zsebszámológép használata, táblázat haszná- Annak felismerése, hogy a technika fejlődélata.
sének alapja a matematikai tudás.
TEMATIKAI EGYSÉG
F EJLESZTÉSI űÉL

3. SZÁMTAN, ALGEBRA

A hatványozás és a logaritmus kapcsolatának felismerése.
A definíciók és a logaritmus azonosságainak Modellek alkotása (algebrai modell): logaközvetlen alkalmazásával megoldható logarit- ritmus alkalmazásával megoldható egyszerű
musos egyenletek, egyenlőtlenségek.
exponenciális egyenletek; ilyen egyenletre
vezető valós problémák (például: befektetés, hitel, értékcsökkenés, népesség alakulása, radioaktivitás).
Kapcsolódási pontok:
Fizika; kémia: radioaktivitás.
Földrajz; biológia-egészségtan: globális problémák - demográfiai mutatók, a Föld eltartó
képessége és az élelmezési válság, betegségek, világjárványok, túltermelés és túlfogyasztás
Technika, életvitel és gyakorlat: zajszennyezés.
Kémia: pH-számítás.
Fizika; kémia: számítási feladatok
Életvitel és gyakorlat: zajszennyezés.
A logaritmus azonosságai.
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Kémia: pH-számítás.
Biológia-egészségtan: érzékelés, az inger és az érzet
Fizika: Kepler-törvények
n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Logaritmus. ExponenciKULCSFOGALMAK
ális függvény, logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat.
FOGALMAK

TEMATIKAI EGYSÉG
F EJLESZTÉSI űÉL

4. ÖSSZEFÜGGÉSEK, FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK

Órakeret
21 óra

Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. Négyzetgyök. Függvény megadása, tulajdonságai. Hegyesszög szögfüggvényeinek értelmezése.
A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Tájékozódás az időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A mateF EJLESZTÉSI
matika és a valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata.
FELADATOK
Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően. Sorozat vizsgálata; rekurzió, képletek értelmezése. Ismerethordozók használata.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
A számsorozat fogalma. A függvény értel- Sorozat megadása rekurzióval és képlettel.
mezési tartománya a pozitív egész számok
halmaza. Matematikatörténet: Fibonacci.
Számtani sorozat, az n. tag, az első n tag A sorozat felismerése, a megfelelő képletek
összege. Matematikatörténet: Gauss.
használata problémamegoldás során.
EL

ZETES TUDÁS

Mértani sorozat, az n. tag, az első n tag ösz- A sorozat felismerése, a megfelelő képletek
szege.
használata
problémamegoldás
során.
A számtani sorozat mint lineáris függvény
és a mértani sorozat mint exponenciális
függvény összehasonlítása.
Kamatoskamat-számítás.
Modellek alkotása: befektetés és hitel; különböző feltételekkel meghirdetett befektetések és hitelek vizsgálata; a hitel költségei,
a törlesztés módjai. Az egyéni döntés felelőssége: az eladósodás veszélye.
Korábbi ismeretek mozgósítása (pl. százalékszámítás). A szövegbe többszörösen mélyen beágyazott, közvetett módon megfogalmazott információk és kategóriák azonosítása.
Szögfüggvények kiterjesztése, trigonomet- A kiterjesztés szükségességének, alapgonrikus alapfüggvények (sin, cos, tg).
dolatának megértése. Időtől függő periodikus jelenségek kezelése.
A trigonometrikus függvények transzformá- Tudatos megfigyelés a változó szempontok
és feltételek szerint.
ciói: f (x)  c , f (x  c) ; cf (x) ; f (cx) .
Az exponenciális függvények.
Permanenciaelv alkalmazása.
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Exponenciális folyamatok a természetben és Modellek alkotása (függvény modell): a
a társadalomban.
lineáris és az exponenciális növekedés/csökkenés matematikai modelljének
összevetése konkrét, valós problémákban
(például: népesség, energiafelhasználás,
járványok stb.).
A logaritmusfüggvények vizsgálata. Logaritmus alapfüggvények grafikonja, jellemzésük.
A logaritmusfüggvény mint az exponenciális függvény inverze. Függvénynek és inverzének a grafikonja a koordinátarendszerben.
Kapcsolódási pontok:
Informatika: problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel: algoritmusok
megfogalmazása, tervezése
Fizika; kémia, biológia-egészségtan; földrajz; történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: exponenciális folyamatok vizsgálata
Fizika: periodikus mozgás, hullámmozgás, váltakozó feszültség és áram.
Földrajz: térábrázolás és térmegismerés eszközei, GPS, a világgazdaság szerveződése és
működése, a pénztőke működése, a monetáris világ jellemző folyamatai, hitelezés, adósság,
eladósodás. A társadalmi-gazdasági tér szerveződése és folyamatai.
Fizika; kémia: radioaktivitás.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; földrajz: globális kérdések: - erőforrások kimerülése, fenntarthatóság, demográfiai robbanás a harmadik világban, népességcsökkenés az öregedő Európában. A család pénzügyei és gazdálkodása, vállalkozások.
Magyar nyelv és irodalom: szövegértés
Informatika: tantárgyi szimulációs programok használata
Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, tangensfüggvény SzámsoroKULCSFOGALMAK
zat. Rekurzió. Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény
FOGALMAK
Számtani sorozat, mértani sorozat. Exponenciális folyamatok
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5. GEOMETRIA

Órakeret
36 óra

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes ponthalmazok ismerete. Hegyesszögek szögfüggvényei. Vektorok,
vektorműveletek. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Felszín, térfogat szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép
(számítógép) használata. Ekvivalens egyenlet.
El zetes tudás
Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai,
körei. Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek.
Hegyesszögek szögfüggvényei. Alapszerkesztések, egyszerű szerkesztési feladatok körrel, háromszöggel kapcsolatosan.
Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban:
távolságok, szögek, terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása. A
Fejlesztési
matematika két területének (geometria és algebra) összekapcsolása:
feladatok
koordináta-geometria. Emlékezés, korábbi ismeretek rendszerezése,
alkalmazása.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
Szinusztétel, koszinusztétel.
Általános eset, különleges eset viszonya (a
derékszögű háromszög és a két tétel).
Síkidomok kerületének és területének szá- Ismeretek alkalmazása.
mítása.
Pitagoraszi összefüggés egy szög szinusza A trigonometrikus azonosságok megértése,
és koszinusza között. Összefüggés a szög és használata.
a mellékszöge szinusza, illetve koszinusza Függvénytáblázat alkalmazása feladatok
között. A tangens kifejezése a szinusz és a megoldásában.
koszinusz hányadosaként.
Egyszerű trigonometrikus egyenletek. Tri- A problémához hasonló egyszerű probléma
gonometrikus egyenletre vezető, három- keresése.
szöggel kapcsolatos valós problémák. Azonosság alkalmazását igénylő egyszerű trigonometrikus egyenlet.
Két vektor skaláris szorzata. A skaláris szorzat A művelet újszerűségének felfedezése.
tulajdonságai. Két vektor merőlegességének A szükséges és az elégséges feltétel felisszükséges és elégséges feltétele.
merése, megkülönböztetése.
Helyvektor.
Emlékezés: jelek, jelölések, megállapodások.
Műveletek koordinátáikkal adott vektorok- A vektor fogalmának bővítése (algebrai
kal. Vektorok és rendezett számpárok közöt- vektorfogalom). Sík és tér: a dimenzió
ti megfeleltetés.
szemléletes fogalmának fejlesztése.
A helyvektor koordinátái.
Képletek értelmezése, alkalmazása.
Szakasz felezőpontjának, harmadoló pontjának, a háromszög súlypontjának koordinátái.
Két pont távolsága, a szakasz hossza.
Képletek értelmezése, alkalmazása.
A kör egyenlete.
Geometria és algebra összekapcsolása.
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Az egyenes különböző megadási módjai. Az
irányvektor, a normálvektor, az iránytangens.
Iránytangens és az egyenes meredeksége.
A merőlegesség megfogalmazása skaláris
szorzattal.
Az egyenes egyenlete.
Két egyenes párhuzamosságának, merőlegességének feltétele.
Két egyenes metszéspontja.
Kör és egyenes kölcsönös helyzete.

Megosztott figyelem; két, illetve több
szempont egyidejű követése.

Geometriai ismeretek felelevenítése, megfogalmazása algebrai alakban.
Az egyenest jellemző adatok, a közöttük
felfedezhető összefüggések értése, használata.
Geometriai probléma megoldása algebrai
eszközökkel. Ismeretek mozgósítása, alkalmazása (elsőfokú, illetve másodfokú
kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása).
A kör adott pontjában húzott érintője.
A geometriai fogalmak megjelenítése algebrai formában. Geometriai ismeretek mozgósítása.
A koordinátageometriai ismeretek alkalma- Geometriai problémák megoldása algebrai
zása egyszerű síkgeometriai feladatok meg- eszközökkel. Geometriai problémák számíoldásában.
tógépes megjelenítése.
Kapcsolódási pontok:
Fizika: vektor felbontása adott állású összetevőkre, mechanikai munka, mágneses fluxus,
hely megadása, égitestek pályája, út-idő grafikon és a sebesség kapcsolata, erők összeadása komponensek segítségével, háromdimenziós képalkotás (hologram), vonatkoztatási
rendszer, hely megadása, rezgőmozgás, adott kitéréshez, sebességhez, gyorsuláshoz tartozó időpillanatok meghatározása
Informatika: ponthalmaz megjelenítése képernyőn (geometriai szerkesztőprogram).
Kémia: kristályok.
Földrajz: térábrázolás és térmegismerés eszközei, GPS,
KULCSFOGALMAK Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvektor. Skaláris szorzat. Ponthalmaz egyenlete; kétismeretlenes egyenFOGALMAK
letnek megfelelő ponthalmaz.
TEMATIKAI EGYSÉG
F EJLESZTÉSI űÉL

6. VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA

Órakeret
10 óra

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény fogalma, a véletlen kísérlet fogalma. Gyakoriság, relatív gyakoriság.
El zetes tudás
Esély és valószínűség hétköznapi fogalma. Kombinatorikai ismeretek.
A tantárgyhoz (m - Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek értelmezése az események között. Matematikai elvonatkoztatás: a valóveltségterülethez)
kapcsolható fejlesztési színűség matematikai fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel
módszerei jelentőségének megértése.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Eseményekkel végzett műveletek. Példák események összegére, szorzatára, komplementer
eseményre, egymást kizáró eseményekre. Elemi események. Események előállítása elemi
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események összegeként. Példák független és nem független eseményekre.
A matematika különböző területei közötti kapcsolatok tudatosítása. Logikai műveletek, halmazműveletek és események közötti műveletek összekapcsolása.
Véletlen esemény, valószínűség. A valószínűség matematikai definíciójának bemutatása példákon keresztül.
A véletlen kísérletekből számított relatív gyakoriság és a valószínűség kapcsolata.
A valószínűség klasszikus modellje.
A modell és a valóság kapcsolata.
Egyszerű valószínűség-számítási problémák.
Ismeretek mozgósítása, tanult kombinatorikai módszerek alkalmazása.
Statisztikai mintavétel. Valószínűségek visszatevéses mintavétel esetén. Visszatevés nélküli
mintavétel.
Modell alkotása (valószínűségi modell): a mintavételi eljárás lényege.
Adathalmazok jellemzői: átlag, medián, módusz, terjedelem, szórás. Nagy adathalmazok
jellemzése statisztikai mutatókkal. A statisztikai kimutatások és a valóság: az információk
kritikus értelmezése. Közvélemény-kutatás, minőség-ellenőrzés, egyéb gyakorlati alkalmazások elemzése.
Számológép/számítógép használata statisztikai mutatók kiszámítására.

TEMATIKAI EGYSÉG
FEJLESZTÉSI FEL-

7. A TANANYAG RENDSZEREZÉSE

Órakeret
5 óra

ADATOK

JAVASLAT

TEMATIKAI EGYSÉG
FEJLESZTÉSI CÉL
SZAKTANÁRI
HATÁSKÖR

A kezdő évben év elején, egyébként minden tanév végén szükség van
annak rövid összefoglalására, miről is szól, milyen témakörökkel foglalkozik a matematika, ill. milyen elemeivel ismerkedhettek meg az elmúlt tanulási szakaszban. Mivel itt az iskolába járók fő célja az érettségi vizsga (kisebb arányban várható felsőfokú továbbtanulás), hangsúlyozni kell, mely ismeretek, módszerek tartoznak a legfontosabb
érettségi követelmények közé. (Ez a felnőtt tanulóknál sokkal jobban,
célirányosabban megvalósítható, mint a tanköteles korúak tanítása
során.)
Órakeret
ő óra
Ennek az időnek a felhasználása sokban függ a szervezési formától.
Használhatjuk akár tanulói egyéni problémáknak (ha fejlesztési céljainkkal összhangba hozható) a megoldására, esetleg (ha az osztály többségének megfelel) a tanulók szakmájába vágó speciális feladatokra.
Nagyon hasznos volna csoportos projektmunkákra, jó esetben más tantárggyal közös projekt megvalósítására fordítani. Mindenképpen törekedni kell arra, hogy valóban a helyi adottságok és igények determinálják ennek az időnek a felhasználását. Elképzelhető tanulói egyéni munkákra, azok közös elemzésére, alapos, kritikus, az osztály nyilvánossága
előtti értékelésére fordítani. Legyen megtervezve, az osztálylyal/csoporttal közösen előzetesen megbeszélve.
8. SZAŰADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET
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Gondolkodási és megismerési módszerek
TOVÁBBHALADÁS – A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása.
– Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése.
FELTÉTELEI
– Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben.
– A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, rendezése problémamegoldás céljából.
– A szöveghez illő matematikai modell elkészítése.
– A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek segítségével
tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani,.
Számtan, algebra
– A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete.
– A logaritmus fogalmának ismerete.
A fejlesztés várt – A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konkrét
esetekben probléma megoldása céljából.
eredményei a
– Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg alap11. évfolyam
ján, az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése.
végén
– A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós
számkörben tanult új műveletek felhasználásával.
– Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban.
Geometria
– Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló kezelésében.
– A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban.
– A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.
– Hosszúság, szög, kerület, terület kiszámítása.
– Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása.
– Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták ismerete, alkalmazása.
– A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás elemeinek
ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, kör és egyenes egyenlete, geometriai feladatok algebrai megoldása.
Összefüggések, függvények, sorozatok
– Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása.
– Függvénytranszformációk végrehajtása.
– Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete.
– Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése.
– A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati
alkalmazások.
– Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak legyen
átfogó képük a függvénytulajdonságokról, azok felhasználhatóságáról.
Valószínűség, statisztika
Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében.
A valószínűség matematikai fogalma.
A valószínűség klasszikus kiszámítási módja.
Mintavétel és valószínűség.
A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat
tudják értelmezni, kezelni.
– Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, lássák
a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét.

–
–
–
–
–
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12. ÉVFOLYAM
Heti óraszám: 2,5 óra
Éves óraszám: 77 óra /31 tanítási hét
A Kerettanterv szabadon felhasználható óráiból +0,5 órával megnövelt ük a matematika órák
számát, új tananyagtartalmak beemelése nélkül. Az így megnövelt óraszám lehetővé teszi az
alaposabb ismétlést, rendszerezést.
A Kerettanterv a második félévre és minimum 40 órában határozza meg az összefoglaló témaköröket.

Sorszám

Témakör

Óraszám

1.

A tanulók teljesítményének mérése

6

2.

Valószínűség, statisztika

12

3.

Geometria

15

4.

ÖSSZEFOGLALÁS, RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS

44
Összesen

TEMATIKAI EGYSÉG
FEJLESZTÉSI CÉL

Alkalmazható
tudás

1. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE

77

Órakeret
6 óra

Lehet néhány szokványos órai írásbeli és/vagy egyéni tanulói
vállaláson alapuló kiselőadás, bemutató, akár egy kiscsoportos
munka során egymás értékelésével összekötött önértékelési
folyamat, esetleg hosszabb idő alatt kidolgozott (egy vagy több
tanuló által készített) projektmunka minősítése is. Kiemelten kell
törekedni a gyakori, azonnali, személyre szóló, szöveges fejlesztő
értékelés megvalósítására. Az éves munka végső minősítése
természetesen tartalmazza a tanuló összes órai teljesítményét is.
Az érettségi el tt ajánlott a vizsgafeladatok formáját, tematikáját
kipróbálni, hosszabb kidolgozási idej komplex feladatsort is
kiadni.
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TEMATIKAI EGYSÉG
F EJLESZTÉSI űÉL

2. VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA

Órakeret
12 óra

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény fogalma, a véletlen kísérlet fogalma. Gyakoriság, relatív gyakoriság.
El zetes tudás
Esély és valószínűség hétköznapi fogalma. Kombinatorikai ismeretek.
A tantárgyhoz (m - Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek értelmezése az események között. Matematikai elvonatkoztatás: a valóveltségterülethez)
kapcsolható fejlesztési színűség matematikai fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel
módszerei jelentőségének megértése.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Eseményekkel végzett műveletek. Példák események összegére, szorzatára, komplementer
eseményre, egymást kizáró eseményekre. Elemi események. Események előállítása elemi
események összegeként. Példák független és nem független eseményekre.
A matematika különböző területei közötti kapcsolatok tudatosítása. Logikai műveletek, halmazműveletek és események közötti műveletek összekapcsolása.
A valószínűség klasszikus modellje.
A modell és a valóság kapcsolata.
Egyszerű valószínűség-számítási problémák.
Ismeretek mozgósítása, tanult kombinatorikai módszerek alkalmazása.
Statisztikai mintavétel. Valószínűségek visszatevéses mintavétel esetén. Visszatevés nélküli
mintavétel. Binomiális eloszlás
Modell alkotása (valószínűségi modell): a mintavételi eljárás lényege.
Adathalmazok jellemzői: átlag, medián, módusz, terjedelem, szórás. Nagy adathalmazok
jellemzése statisztikai mutatókkal. A statisztikai kimutatások és a valóság: az információk
kritikus értelmezése. Közvélemény-kutatás, minőség-ellenőrzés, egyéb gyakorlati alkalmazások elemzése.
Számológép/számítógép használata statisztikai mutatók kiszámítására.
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TEMATIKAI EGYSÉG
F EJLESZTÉSI űÉL

3. GEOMETRIA

Órakeret
15 óra

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes ponthalmazok ismerete. Hegyesszögek szögfüggvényei. Vektorok,
vektorműveletek. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Felszín, térfogat szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép
(számítógép) használata. Ekvivalens egyenlet.
Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezeEl zetes tudás
tes ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai,
körei. Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek.
Hegyesszögek szögfüggvényei. Szinusztétel, koszinusztétel. Alapszerkesztések, egyszerű szerkesztési feladatok körrel, háromszöggel
kapcsolatosan.
Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban:
Fejlesztési
távolságok, szögek, terület, kerület kiszámítása. Emlékezés, korábbi
feladatok
ismeretek rendszerezése, alkalmazása.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
Mértani testek csoportosítása. Hengerszerű A problémához illeszkedő vázlatos ábra
testek (hasábok és hengerek), kúpszerű tes- alkotása; síkmetszet elképzelése, ábrázolátek (gúlák és kúpok), csonka testek (csonka sa. Fogalomalkotás közös tulajdonság szegúla, csonka kúp). Gömb.
rint (hengerszerű, kúpszerű testek, poliéderek).
A tanult testek felszínének, térfogatának A valós problémákhoz modell alkotása:
kiszámítása. Gyakorlati feladatok.
geometriai modell. Ismeretek megfelelő
csoportosítása.
Térelemek távolsága és szöge.
Testekkel, térelemekkel kapcsolatos geo(pont és egyenes, pont és sík, párhuzamos
metriai problémák visszavezetése síkgeoegyenesek, párhuzamos síkok távolsága; két metriai számításokra. A problémához ilegyenes, egyenes és sík, két sík hajlásszöge) leszkedő vázlatos ábra alkotása; síkmetszet
elképzelése, ábrázolása.
Kapcsolódási pontok:
Kémia: kristályok.
Földrajz: térábrázolás és térmegismerés eszközei, GPS, felszínszámítás
KULCSFOGALMAK Mértani testek csoportosítása. Felszín, térfogat.
Térelemek távolsága.
FOGALMAK
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F EJLESZTÉSI űÉL
EL ZETES TUDÁS

RENDSZEREZ

ÖSSZEFOGLALÁS

Órakeret
44 óra

A középiskolai matematika anyaga.
A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, alkalmazása.
A TEMATIKAI EGY- Motiválás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás. Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint;
SÉG NEVELÉSIFEJLESZTÉSI űÉLJAI alkotások adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás.
Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
GONDOLKODÁSI ÉS MEGISMERÉSI MÓDSZEREK
Halmazok. Ponthalmazok és
A problémának megfelelő
számhalmazok. Valós számok hal- szemléltetés kiválasztása
maza és részhalmazai.
(Venn-diagram, számegyenes, koordináta-rendszer).
Állítások logikai értéke. Logikai
Szövegértés. A szövegben
Filozófia: logika - a követműveletek.
található információk öszkezetes és rendezett gonszegyűjtése, rendszerezése. dolkodás elmélete, a logika kapcsolódása a matematikához és a nyelvészethez.
Informatika: Egy bizonyos,
nemrég történt esemény
információinak begyűjtése
több párhuzamos forrásból, ezek összehasonlítása,
elemzése, az igazságtartalom keresése, a manipulált
információ felfedése. Navigációs eszközök használata: hierarchizált és legördülő menük használata.
A halmazelméleti és a logikai isHalmazok eszközjellegű
meretek kapcsolata.
használata.
Definíció és tétel. A tétel bizonyíEmlékezés a tanult definícitása. A tétel megfordítása.
ókra és tételekre, alkalmazásuk önálló problémamegoldás során.
Bizonyítási módszerek.
Direkt és indirekt bizonyíFilozófia: szillogizmusok.
tás közötti különbség megértése. Néhány tipikusan
hibás következtetés bemutatása, elemzése.
Kombinatorika: leszámlálási felSorbarendezési és kiválaszadatok. Egyszerű feladatok megol- tási problémák felismerése.
dása gráfokkal.
Gondolatmenet szemléltetése gráffal.
Műveletek értelmezése és műveleti Absztrakt fogalom és annak
tulajdonságok.
konkrét megjelenései: valós
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Gyakorlati számítások.

Egyenletek és egyenlőtlenségek.

Algebrai azonosságok, hatványozás azonosságai, logaritmus azonosságai, trigonometrikus azonosságok.
Egyenletek és egyenlőtlenségek
megoldása. Algebrai megoldás,
grafikus megoldás. Ekvivalens
egyenletek, ekvivalens átalakítások. A megoldások ellenőrzése.
Első- és másodfokú egyenlet és
egyenlőtlenség. Négyzetgyökös
egyenletek. Abszolút értéket tartalmazó egyenletek. Egyszerű exponenciális, logaritmikus és trigonometrikus egyenletek.
Elsőfokú és egyszerű másodfokú
kétismeretlenes egyenletrendszer
megoldása.
Egyenletekre, egyenlőtlenségekre
vezető gyakorlati életből vett és
szöveges feladatok.

számok halmazán értelmezett műveletek, halmazműveletek, logikai műveletek,
műveletek vektorokkal, műveletek vektorral és valós
számmal, műveletek eseményekkel.
SZÁMTAN, ALGEBRA
Kerekítés, közelítő érték,
becslés. Számológép használata, értelmes kerekítés.

Technika, életvitel és gyakorlat: alapvető adózási,
biztosítási, egészség-,
nyugdíj- és társadalombiztosítási, pénzügyi ismeretek.

Megoldások az alaphalmaz,
értelmezési tartomány,
megoldáshalmaz megfelelő
kezelésével.
Az azonosságok szerepének Fizika; kémia; biológiaismerete, használatuk. Ma- egészségtan; földrajz; törtematikai fogalmak fejlődé- ténelem, társadalmi és
sének bemutatása pl. a hat- állampolgári ismeretek:
vány, illetve a szögfüggvéképletek használata
nyek példáján.
Adott egyenlethez illő megoldási módszer önálló kiválasztása.
Az önellenőrzésre való képesség. Önfegyelem fejlesztése:
sikertelen megoldási kísérlet után újjal való próbálkozás.
Tanult egyenlettípusok és
egyenlőtlenségtípusok önálló megoldása.

A tanult megoldási módszerek biztos alkalmazása.
Matematikai modell (egyenlet, egyenlőtlenség) megalkotása, vizsgálatok a modellben, ellenőrzés.

Fizika; kémia; biológiaegészségtan; földrajz; történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek:
matematikai modellek.

GEOMETRIA
Geometriai alapfogalmak, ponthalmazok.
Térelemek kölcsönös helyzete,
távolsága, szöge.

Valós problémában a megfelelő geometriai fogalom
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Távolságok és szögek kiszámítása.
Geometriai transzformációk. Távolságok és szögek vizsgálata a
transzformációknál.
Egybevágóság, hasonlóság. Szimmetriák.

felismerése, alkalmazása.

Szerepük felfedezése művészetekben, játékokban, gyakorlati jelenségekben.
Állítások, tételek jelentésére
való emlékezés.
A problémának megfelelő
összefüggések felismerése,
alkalmazása.

Háromszögekre vonatkozó tételek
és alkalmazásuk. A háromszög
nevezetes vonalai, pontjai és körei.
Összefüggések a háromszög oldalai, oldalai és szögei között.
A derékszögű háromszög oldalai,
oldalai és szögei közötti összefüggések.
Négyszögekre vonatkozó tételek és Állítások, tételek jelentésére
alkalmazásuk.
való emlékezés.
Négyszögek csoportosítása különböző szempontok szerint. Szimmetrikus négyszögek tulajdonságai.
Körre vonatkozó tételek és alkalmazásuk.
Számítási feladatok.
Vektorok, vektorok koordinátái.
Bázisrendszer.
Matematikatörténeti ismeretek: a
vektor fogalmának fejlődése a
fizikai vektorfogalomtól a rendezett szám n-esig.
Vektorok alkalmazásai.
Egyenes egyenlete. Kör egyenlete. Geometria és algebra öszKét alakzat közös pontja.
szekapcsolása.
Matematikatörténet: nevezetes
szerkeszthetőségi problémák.
ÖSSZEFÜGGÉSEK, FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK
A függvény megadása. A függvéEmlékezés: a fogalmak pontos felidézése, ismerete.
nyek tulajdonságai.
Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, szélsőérték, monotonitás, periodicitás, paritás fogalmak alkalmazása konkrét feladatokban.
Az alapfüggvények ábrázolása és tulajdonságai.
A tanult alapfüggvények ismerete. Képi emlékezés statikus helyzetekben (grafikonok felidézése).
Függvénytranszformációk:
Kapcsolat a matematika két
területe között:
f (x)  c , f (x  c) ; cf (x) ; f (cx) . Elfüggvénytranszformációk és
tolás, nyújtás és összenyomás a
geometriai transzformációk.
tengelyre merőlegesen.
Függvényvizsgálat a tanult szemEmlékezés, ismeretek mozpontok szerint.
gósítása.
Függvények használata
Fizika, kémia; biológia-
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valós folyamatok elemzésé- egészségtan; földrajz; törben.
ténelem, társadalmi és
Függvény alkalmazása ma- állampolgári ismeretek:
tematikai modell készítésématematikai modellek.
ben.
VALÓSZÍNŰSÉG-SZÁMÍTÁS, STATISZTIKA
Diagramok. Statisztikai mutatók:
Adathalmazok jellemzése
Magyar nyelv és irodalom:
módusz, medián, átlag, szórás.
önállóan választott mutatók a tartalom értékelése hihesegítségével. A reprezenta- tőség szempontjából; a
tív minta jelentőségének
szöveg hitelességével kapmegértése.
csolatos tartalmi elemek
magyarázata; a kétértelmű, többjelentésű tartalmi
elemek feloldása; egy következtetés alapját jelentő
tartalmi elem felismerése;
az olvasó előismereteire
alapozó figyelemfelhívó
jellegű címadás felismerése.
Gyakoriság, relatív gyakoriság.
A valószínűség és a statisz- Technika, életvitel és gyaVéletlen esemény valószínűsége.
tika törvényei érvényesülé- korlat; biológiaA valószínűség kiszámítása a
sének felfedezése a termeegészségtan: szenvedélybeklasszikus modell alapján.
lésben, a pénzügyi folyama- tegségek és rizikófaktor.
A véletlen törvényszerűségei.
tokban, a társadalmi folyamatokban.
A szerencsejátékok igazságtalanságának és a játékszenvedély veszélyeinek
felismerése.
Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz, igazsághalmaz, megoldáshalmaz. Függvény/transzformáció. Értelmezési
KULCSFOGALMAK tartomány. Művelet, műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, egyenletrendszer, egyenlőtlenség. Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen, valószíFOGALMAK
nűség. Adat, statisztikai mutató. Térelem, mennyiségi jellemző (távolság, szög, kerület, terület, felszín, térfogat). Matematikai modell.
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KÖVETELMÉNYEK
A
12. ÉVFOLYAM
VÉGÉN

KÖVETELMÉNYEK
A
12. ÉVFOLYAM
VÉGÉN

Gondolkodási és megismerési módszerek
– A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása.
– A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában.
– Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése.
– Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben.
– A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, rendezése problémamegoldás céljából.
– A szöveghez illő matematikai modell elkészítése.
– A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek
segítségével tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani,.
– A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek tudásukban, alkalmazzák ismereteiket a feladatmegoldásban is.
. Számtan, algebra
– A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete.
– A logaritmus fogalmának ismerete.
– A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konkrét esetekben probléma megoldása céljából.
– Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása
szöveg alapján, az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése.
– A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása
a valós számkörben tanult új műveletek felhasználásával.
– Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban.
Geometria
– Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák
önálló kezelésében.
– A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban.
– A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.
– Hosszúság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása.
– Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása.
– Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták ismerete, alkalmazása.
– A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás
elemeinek ismerete: távolság, szög számítása a koordinátarendszerben, kör és egyenes egyenlete, geometriai feladatok
algebrai megoldása.
Összefüggések, függvények, sorozatok
– Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása.
– Függvénytranszformációk végrehajtása.
– Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete.
– Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése.
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– A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete,
gyakorlati alkalmazások.
– Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak legyen átfogó képük a függvénytulajdonságokról, azok
felhasználhatóságáról.
Valószínűség, statisztika
– Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében.
– A valószínűség matematikai fogalma.
– A valószínűség klasszikus kiszámítási módja.
– Mintavétel és valószínűség.
– A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi
problémákat tudják értelmezni, kezelni.
– Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, lássák a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét.

KÖVETELMÉNYEK
A
12. ÉVFOLYAM
VÉGÉN

Összességében
– A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás segítségével önállóan tudjanak megoldani matematikai problémákat.
– Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek képesek többféle módon megoldani matematikai feladatokat.
– Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre,
hogy az érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni.
– Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, elektronikus eszközöket.
– Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok megoldásához célszerű ábrákat készíteni.
– A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai szakkifejezéseket, jelöléseket.
– A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett
munkára, törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek
várható eredmények becslésére.
– A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs készsége.
– A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek a
matematika alapvető kultúrtörténeti ismereteivel, ismerjék a
legnagyobb matematikusok felfedezéseit, legyen rálátásuk a
magyar matematikusok eredményeire
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KÉMIA
9-10. ÉVFOLYAM
(ESTI TAGOZAT)
KÉMIA
A kémiai alapműveltség az anyagi világ
megismerésének és megértésének egyik fontos eszköze. A kémia tanulása olyan folyamat,
amely – tartalmain és tevékenységein keresztül – az alapismeretek elsajátításán, illetve az
alapvető logikai összefüggések felismerésén túl arra motiválja a tanulókat, hogy a napi
életüket érintő kémiai problémákat kritikusan gondolják végig. Cél, hogy a tanulókban
kialakuljon az igény: kémiatudásukat az iskolai tanulmányok befejeztével is gyarapítsák. A
kémiai alapműveltség birtokában a tanuló érzékennyé válik az anyagokkal kapcsolatos
természettudományos problémákra, és képes kémiai ismeretekkel kapcsolatos információk
értelmezésére, érti a kémiai gondolkodásmód és a tudományos kutatások alapvető
szemléletmódját. A kémiatanulás segít, hogy a tanuló felnőttként életvezetésével, otthona és
környezete állapotával kapcsolatban megalapozott döntéseket hozzon, tudatos fogyasztóvá,
felelős és kritikus állampolgárrá váljon, aki tudása révén védett az áltudományos, gyakran
manipulatív információkkal, illetve a téves vagy hiányos tájékoztatással szemben. A kémiai
alapműveltség révén érthető és értékelhető, hogy a kémiával kapcsolatos területek (a kémiai
alapkutatások, a vegyipar, a gyógyszer-, élelmiszer- és kozmetikai ipar stb.) milyen
perspektívát jelentenek globális és nemzeti szinten, az egyéni életminőség változása, illetve a
személyes karrier szempontjából.
Célunk és feladatunk, hogy a program végére a tanuló tudja, mivel foglalkozik a kémia
tudománya, milyen kérdésekre, milyen módszerekkel keres válaszokat. Tanulmányai révén
fogékonnyá válik arra, hogy bizonyos problémák kémiai vetületeivel foglalkozzon, kritikus
szemlélettel közelít az ezekkel kapcsolatos információkhoz. Pozitív környezeti attitűdje révén
aktívan gyakorolja közösségi szerepét, illetve állampolgári jogait abban, hogy kémiatudását
alkalmazva felelős döntéseket hozzon. Képes rendszerszemlélettel gondolkodni kémiai
problémákról, igénye van az oksági kapcsolatok feltárására, megértésére. Saját élményei
vannak az anyagok megismeréséről, alkalmazza az alapvető biztonsági előírásokat és
szabályokat, képes szabatosan kifejezni tapasztalatait.
Ezért ez a kerettanterv a tanulók számára releváns problémák, jelenségek, folyamatok
megfigyeltetésén, feltárásán alapul, és csak az alapvető anyagismeret, a fogalmak és
jártasságok elsajátítása után kerül sor a tudományos rendszerezés megismerésére – ily módon
alakítva ki a kémiával kapcsolatos természettudományos műveltséget. A tanterv tartalmi
elemei gyakran összetettek, integrált szemléletűek, számos tantárgyközi kapcsolatot tárnak
fel.
A mennyiségi szemlélet kialakítása és fejlesztése a kémiai alapműveltség fontos része.
Lehetőséget teremtünk arra, hogy a kémiával elmélyültebben foglalkozó tanulók biztos
alapokkal kezdjék a komolyabb számítások megoldását. Noha ebben az alapozó szakaszban
összetett számítási feladatok gyakoroltatása nem célunk, hangsúlyozzuk a differenciálás
szerepét a különböző mélységű (mennyiségi jellegű) problémák megoldásában. Ezzel
elkerülhetjük, hogy az általános képzésben részt vevő tanulók felesleges és elkedvetlenítő
kudarcélményeket szerezzenek, ugyanakkor az érdeklődő és tehetséges növendékek elé is
megfelelő kihívásokat támasztunk.
A kémiaoktatás a fenntarthatóságra is nevel. Általában és konkrét anyagok példáján
keresztül is szembesít a természeti erőforrások véges voltával, ismereteket ad a felelős,
takarékos, balesetmentes anyaghasználat és hulladékkezelés fontosságáról. A
tudománytörténeti példák arra világítanak rá, hogy egy-egy felfedezés hosszú, kitartó,
következetes munka eredménye, és hogy egy-egy tudományos felismerés vagy technikai
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újítás az élet számos területén gyökeres változásokat, alkalmazásuk pedig közös felelősséget
jelent.
Javasoljuk, hogy a kémiatanárok minél változatosabb tevékenységeket válasszanak a
feldolgozandó témákhoz. Elengedhetetlen a diagnosztikus értékelés, amelyet sokféleképpen
lehet kivitelezni. A fejlesztő értékelés során a tanulói csoportok egymást is megítélik (a
pedagógus segítségével), illetve a tanulók önértékelésére is sor kerülhet. A folyamatorientált
megközelítés különösen a vizsgálatok, csoportos tevékenységek értékelésekor lényeges. A
pedagógiai értékelés nemcsak érdemjegyekkel, hanem rövid írásbeli formában, verbálisan
vagy csoporton belüli egyezményes jelekkel (akár játékosan) is történhet.
A kerettanterv a kémia tanulását egyetlen ívként jeleníti meg, mégsem teljesen lineáris
szerkezetű. Ennek oka, hogy az érés-fejlődés révén a tanulók egyre inkább képesek
absztrakcióra, és egyre összetettebb modellekben gondolkodnak: ezért néhány alapvető
jelenséget célszerű ismételten feldolgozni, finomítva és mélyítve az addig megszerzett tudást.
A kerettanterv épít arra, hogy a tanulók egyetlen intézményben végzik kémiai tanulmányaikat,
így a részleges lezárás kényszere nélkül, szabadabban építhetjük fel a folyamatot.
Kémia
heti óraszám
éves óraszám

9. évfolyam
(36 hét)
E
1
36

10. évfolyam
(36 hét)
E
1
36

A kerettanterv tematikai egységeihez megadott óraszámok az éves óraszám 90%-át fedik le.
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9. évfolyam
Tematikai egység

Az oxigéntartalmú szerves vegyületek
E: 16 óra
Hidrogénkötés, „hasonló a hasonlóban oldódik jól” elv, sav-bázis reakciók,
erős és gyenge savak, hidrolízis, redoxireakciók. A szerves vegyületek
Előzetes tudás
csoportosítása, a szénhidrogének elnevezése, homológ sor, funkciós csoport,
izoméria, szubsztitúció, addíció, polimerizáció.
Az oxigéntartalmú szerves vegyületek szerkezete és tulajdonságai közötti
összefüggések ismeretében azok alkalmazása. Előfordulásuk, felhasználásuk,
biológiai jelentőségük és élettani hatásuk kémiai szerkezettel való
kapcsolatának felismerése. Oxigéntartalmú vegyületekkel kapcsolatos
A tematikai egység
környezeti és egészségügyi problémák jelentőségének megértése,
fejlesztési céljai
megoldások keresése. Következtetés a háztartásban előforduló anyagok
összetételével kapcsolatos információkból azok egészségügyi és környezeti
hatásaira, egészséges táplálkozási és életviteli szokások kialakítása. A
cellulóz mint szálalapanyag gyakorlati jelentőségének megismerése.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények/módszertani
problémák, alkalmazások)
ajánlások
Az alkoholok
Alkoholos italok összetételére, véralkoholszintre,
Az alkoholok csoportosítása, elnevezése. A
metanolmérgezésre vonatkozó számolások,
metanol, az etanol és a glicerin szerkezete és egészségtudatos magatartás.
tulajdonságai, élettani hatása. Égésük,
M: Metanol vagy etanol égetése, oxidációja
részleges oxidációjuk, semleges kémhatásuk, réz(II)-oxiddal, alkoholok oldhatósága vízben,
észterképződés. Alkoholok, alkoholtartalmú
oldat kémhatása, etanol mint oldószer.
italok előállítása. Denaturált szesz.
A bioetanol, a glicerin biológiai és kozmetikai
jelentősége, mérgezések és borhamisítás.
Az éterek elnevezése, szerkezete.
Munkabiztonsági szabályok ismerete és betartása.
A dietil-éter tulajdonságai, élettani hatása,
felhasználása régen és most.
Az aldehidek és a ketonok elnevezése,
A formilcsoport és a ketocsoport
szerkezete, tulajdonságai, oxidálhatósága.
reakciókészségbeli különbségének megértése.
A formaldehid felhasználása (formalin),
Ezüsttükör-próba és Fehling-reakció formalinnal és
mérgező hatása. Aceton mint oldószer.
acetonnal. Oldékonysági próbák acetonnal.
A karbonsavak csoportosítása értékűség és a Karbonsavak közömbösítése, reakciójuk
szénváz alapján, elnevezésük. Szerkezetük,
karbonátokkal, pezsgőtabletta porkeverékének
fizikai és kémiai tulajdonságaik. A
készítése, karbonsav-sók kémhatása.
karbonsavak előfordulása, felhasználása,
jelentősége.
Az észterek
Az egészséges táplálkozási szokások alapjainak
Észterképződés alkoholokból és
megértése.
karbonsavakból, kondenzáció és hidrolízis. A A gyümölcsészterek szagának bemutatása. Állati
gyümölcsészterek mint természetes és
zsiradékok, olajok, margarinok vizsgálata.
mesterséges íz- és illatanyagok.
Viaszok és biológiai funkcióik.
A zsírok és olajok szerkezete.
A szervetlen savak észterei.
A felületaktív anyagok, tisztítószerek.
A felületaktív anyagok használatával kapcsolatos
A felületaktív anyagok szerkezete, típusai.
helyes szokások alapjainak megértése.
Micella, habképzés, tisztító hatás, a vizes oldat A felületi hártya keletkezésének bemutatása,
pH-ja. Szappanfőzés. Felületaktív anyagok a szilárd és folyékony szappanok kémhatásának
kozmetikumokban, az élelmiszeriparban és a vizsgálata, a pH és a víz keménységének hatása a
sejtekben.
szappanok habzására. Szilárd és folyékony
3
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Tisztítószerek adalékanyagai.

tisztítószerekkel kapcsolatos környezetvédelmi
problémák.
A szénhidrátok
Felismerés: a kémiai szempontból hasonló
A szénhidrátok előfordulása, összegképlete,
összetételű anyagoknak is lehetnek nagyon
csoportosítása: mono-, di- és poliszacharidok. különböző tulajdonságaik és fordítva.
A szerkezet, az íz és az oldhatóság kapcsolata.
A monoszacharidok
Oldási próbák glükózzal. A szőlőcukor oxidációja
A monoszacharidok funkciós csoportjai,
(ezüsttükör-próba és Fehling-reakció,
szerkezetük, tulajdonságaik. A szőlőcukor és a kísérlettervezés glükóztartalmú és édesítőszerrel
gyümölcscukor nyílt láncú és gyűrűs
készített üdítőital megkülönböztetésére, „kék
konstitúciója, előfordulása.
lombik” kísérlet). Információk Emil Fischerről.
A poliszacharidok
A keményítő tartalék-tápanyag és a cellulóz
A keményítő és a cellulóz szerkezete,
növényi vázanyag funkciója szerkezeti okának
tulajdonságai, előfordulásuk a természetben, megértése.
A papírgyártás környezetvédelmi problémái.
felhasználásuk a háztartásban, az
élelmiszeriparban, a papírgyártásban.
Hidroxil-, oxo-, karboxil- és észtercsoport, alkohol, fenol, aldehid, keton,
Kulcsfogalmak/
karbonsav, észter, zsír és olaj, felületaktív anyag, hidrolízis, kondenzáció,
fogalmak
észterképződés, poliészter, mono-, di- és poliszacharid.
Tematikai egység
Előzetes tudás

A nitrogéntartalmú szerves vegyületek

E: 16 óra

Az ammónia fizikai és kémiai tulajdonságai, sav-bázis reakciók,
szubsztitúció, aromás vegyületek.

A fontosabb nitrogéntartalmú szerves vegyületek szerkezete, tulajdonságai,
előfordulása, felhasználása, biológiai jelentősége közötti kapcsolatok
A tematikai egység
megértése. Egészségtudatos, a drogokkal szembeni elutasító magatartás
fejlesztési céljai
kialakítása. A ruházat nitrogéntartalmú kémiai anyagainak megismerése, a
szerkezetük és tulajdonságaik közötti összefüggések megértése.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)

Fejlesztési követelmények/módszertani
ajánlások

Az aminok
Az aminocsoport és bázisos jellegének felismerése
Funkciós csoport, a telített, nyílt láncú aminok élettani szempontból fontos vegyületekben.
és az anilin elnevezése. Szerkezet és sav-bázis
tulajdonságok.
Előfordulás és felhasználás.
Az amidok
Funkciós csoport, elnevezés. Sav-bázis
tulajdonságok, hidrolízis.
A karbamid tulajdonságai, előfordulása,
felhasználása.
A poliamidok szerkezete, előállítása,
tulajdonságai.

Az amidkötés különleges stabilitása szerkezeti
okának és jelentőségének megértése.
M: Információk amidcsoportot tartalmazó
gyógyszerekről, műanyagokról és a karbamid
vizeletben való előfordulásáról, felhasználásáról
(műtrágya, jégmentesítés, műanyaggyártás).

Az aminosavak: Az aminosavak funkciós
csoportjai, az ikerionos szerkezet és annak
következményei. Előfordulásuk és funkcióik.

Felismerés: az aminosavak kétfunkciós csoportja
alkalmassá teszi ezeket stabil láncok kialakítására,
míg az oldalláncaik okozzák a változatosságot.

A nitrogéntartalmú heterociklikus vegyületek
A piridin, a pirimidin, és a purin szerkezete,
vázának felismerése biológiai szempontból fontos
hidrogénkötések kialakulásának lehetősége.
Előfordulásuk a biológiai szempontból fontos vegyületekben.
vegyületekben.
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A fehérjealkotó α-aminosavak.
Peptidek, fehérjék
Felismerés: a fehérjéket egyedi (általában sokféle
A peptidcsoport kialakulása és a peptidek
kötéssel rögzített) szerkezetük teszi képessé sajátos
szerkezete (Emil Fischer). A fehérjék
funkcióik ellátására.
szerkezeti szintjei (Sanger, Pauling) és a
Peptideket és fehérjéket bemutató ábrák, modellek,
szerkezetet stabilizáló kötések.
képek, animációk értelmezése, elemzése, és/vagy
A peptidek és fehérjék előfordulása, biológiai készítése. Tojásfehérje kicsapási reakciói és ezek
jelentősége. A fehérjék által alkotott
összefü ggése a mérgezésekkel, illetve
makromolekulás kolloidok jelentősége a
táplálkozással.
biológiában és a háztartásban.
A nukleotidok és a nukleinsavak.
Felismerés: a genetikai információ megőrzését a
A „nukleinsav” név eredete, a
maximális számú hidrogénkötés kialakulására való
mononukleotidok építőegységei.
törekvés biztosítja.
Az RNS és a DNS sematikus konstitúciója,
térszerkezete, a bázispárok között kialakuló
hidrogénkötések, a Watson–Crick-modell.
Amin és amid, pirimidin- és purin-váz, poliamid, aminosav, α-aminosav,
Kulcsfogalmak/
peptidcsoport, polipeptid, fehérje, nukleotid, nukleinsav, DNS, RNS, Watson–
fogalmak
Crick-modell.

5

PDF Compressor Pro
10. évfolyam
A
9–10.
évfolyam
kémia
tananyagának
anyagszerkezeti része a periódusos rendszer
felépítésének magyarázatához csak a Bohr-féle
atommodellt használja, így az alhéjak és a periódusos
rendszer mezőinek kapcsolatát nem vizsgálja. A
kvantummechanikai atommodell és az elektron
hullámtermészetének
következményei
csak
választható tananyag. Erre részben a kémiatanítás
időkeretei, részben pedig az elvont fogalmak
számának csökkentése érdekében van szükség. A jelen kerettanterv a nemesgázelektronszerkezet már korábbról ismert stabilitásából és az elektronegativitás fogalmából vezeti
le az egyes atomok számára kémiai kötések és másodlagos kölcsönhatások kialakulása révén
adódó lehetőségeket az alacsonyabb energiaállapot elérésére. Mindezek logikus
következményeként írja le az így kialakuló halmazok tulajdonságait, majd pedig a kémiailag
tiszta anyagokból létrejövő keverékeket és összetételük megadásának módjait.
A kémiai reakciók feltételeinek, a reakciókat kísérő energiaváltozásoknak, azok
időbeliségének és a kémiai egyensúlyoknak a vizsgálatát követi a reakciók több szempont
alapján való csoportosítása. A sav-bázis reakciók értelmezése protonátmenet alapján (Brønsted
szerint) történik, és szerepel a gyenge savak, illetve bázisok és sóik oldataiban kialakuló
egyensúlyok vizsgálata is. A redoxireakciók elektronátmenet alapján történő tárgyalása lehetővé
teszi az oxidációs számok változásából kiinduló egyenletrendezést. Az elektrokémiai ismeretek
részben építenek a redoxireakciókról tanultakra, másrészt hasznosak egyes szervetlen elemek és
vegyületek előállításának és felhasználásának tanulásakor.
A szervetlen és a szerves anyagok tárgyalása gyakorlatcentrikus: azok előfordulását és
felhasználását a szerkezetükből levezetett tulajdonságaikkal magyarázza. A szervetlen kémiai
anyagok megismerésének sorrendjét a periódusos rendszer csoportjai, a szervesekét pedig az
egyes vegyületekre jellemző funkciós csoportok szabják meg. Ez azért logikus felosztás, mert
az egyes elemek éppen a hasonló kémiai tulajdonságaik alapján kerültek a periódusos rendszer
azonos csoportjaiba, míg a szerves vegyületek kémiai tulajdonságait elsősorban a bennük lévő
funkciós csoportok szabják meg. A szerves kémiát azért érdemes a kémia tananyag végén
tárgyalni, hogy a természetes szénvegyületekről szerzett ismeretek alapokat szolgáltassanak a
biológia tantárgy biokémia fejezetének megértéséhez. A természetes és a mesterséges
szénvegyületek nem különülnek el élesen, hanem mindig ott kerülnek szóba, ahová szerkezetük
alapján tartoznak. Ez segíti az anyagi világ egységét tényként kezelő szemléletmód kialakulását.
Az adott időkeretben nem lehet cél a példamegoldó rutin kialakítása. A 9–10.
évfolyamon szereplő számolási feladatok ezért főként a logikus gondolkozás fejlődését, a
gyakorlati életben való eligazodást és a tárgyalt absztrakt fogalmak megértését segítik.
Az ismeretek elmélyítését és a mindennapi élettel való összekötését a táblázatban szereplő
jelenségek, problémák és alkalmazások tárgyalásán túl a sok tanári és tanulókísérletnek, önálló
és csoportos információ-feldolgozásnak kell szolgálnia. A konkrét oktatási, szemléltetési és
értékelési módszerek megválasztásakor feltétlenül preferálni kell a nagy tanulói aktivitást
megengedőket (egyéni, páros és csoportmunka, tanulókísérletek, projektmunkák, prezentációk,
versenyek). Meg kell követelni, hogy minden tevékenységről készüljön jegyzet, jegyzőkönyv,
diasor, poszter, online összefoglaló vagy bármilyen egyéb termék, amely a legfontosabb
információk megőrzésére és felidézésére alkalmas.
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Tematikai egység
Előzetes tudás

A kémia és az atomok világa

E: 8 óra

Bohr-modell, proton, elektron, vegyjel, periódusos rendszer, rendszám,
vegyértékelektron, nemesgáz-elektronszerkezet, anyagmennyiség, moláris
tömeg.

A kémia eredményei, céljai és módszerei, a kémia tanulásának értelme. Az
atomok belső struktúráját leíró modellek alkalmazása a
jelenségek/folyamatok leírásában. Neutron, tömegszám, az izotópok és
A tematikai egység
felhasználási területeik megismerése. A relatív atomtömeg és a moláris
fejlesztési céljai
tömeg fogalmának használata. Értelmezés: a kémiai elemek fizikai és kémiai
tulajdonságainak periodikus váltakozása, az elektronszerkezettel való
összefüggések alkalmazása az elemek tulajdonságainak magyarázatakor.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)

Fejlesztési követelmények/ módszertani
ajánlások

Az atomok és belső szerkezetük.
Az anyag szerkezetéről alkotott elképzelések
változása: atom (Dalton), elektron (J. J.
Thomson), atommag (Rutherford),
elektronhéjak (Bohr). A proton, a neutron és az
elektron relatív tömege, töltése. Rendszám,
tömegszám, izotópok. Radioaktivitás
(Becquerel, Curie házaspár) és alkalmazási
területei (Hevesy György, Szilárd Leó, Teller
Ede). Elektrosztatikus vonzás és taszítás az
atomban. Alapállapot és gerjesztett állapot.
Párosított és párosítatlan elektronok, jelölésük.

A részecskeszemlélet megerősítése.
Térfogatcsökkenés alkohol és víz elegyítésekor és
ennek modellezése. Dalton gondolatmenetének
bemutatása egy konkrét példán keresztül.
Számítógépes animáció a Rutherford-féle szórási
kísérletről. Műszerekkel készült felvételek
vizsgálata az atomokról. Lehetőségek az
elektronszerkezet részletesebb megjelenítésére.
Lángfestés. Információk a tűzijátékokról, a
gyökökről, az „antioxidánsokról”, az elektron
hullámtermészetéről (Heisenberg és Schrödinger).

A periódusos rendszer és az anyagmennyiség.
Az elemek periodikusan változó tulajdonságainak
elektronszerkezeti okai, a periódusos rendszer
(Mengyelejev): relatív és moláris atomtömeg,
rendszám = protonok száma, illetve elektronok
száma; csoport = vegyértékelektronok száma;
periódus = elektronhéjak száma. Nemesgázelektronszerkezet, elektronegativitás (EN).

A relatív és moláris atomtömeg, rendszám,
elektronszerkezet és reakciókészség közötti
összefüggések megértése és alkalmazása.
Az azonos csoportban lévő elemek
tulajdonságainak összehasonlítása és az ENcsoportokon és periódusokon belüli változásának
szemléltetése kísérletekkel (pl. a Na, K, Mg és Ca
vízzel való reakciója).

Természettudományos vizsgálati módszerek, áltudomány, proton, neutron,
Kulcsfogalmak/ elektron, atommag, tömegszám, izotóp, radioaktivitás, relatív és moláris
atomtömeg, elektronhéj, gerjesztés, vegyértékelektron, csoport, periódus,
fogalmak
nemesgáz-elektronszerkezet, elektronegativitás.
E: 6 óra
Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban
Ion, ionos és kovalens kötés, molekula, elem, vegyület, képlet, moláris
tömeg, fémek és nemfémek, olvadáspont, forráspont, oldat, „hasonló a
Előzetes tudás
hasonlóban oldódik jól” elv, összetett ionok által képzett vegyületek képletei.
Az atomok közötti kötések típusai és a kémiai képlet értelmezése.
A molekulák térszerkezetét alakító tényezők megértése. A molekulák
polaritását meghatározó tényezők, valamint a molekulapolaritás és a
A tematikai egység
másodlagos kötések erőssége közötti kapcsolatok megértése. Ismert szilárd
fejlesztési céljai
anyagok csoportosítása kristályrács-típusuk szerint. Az anyagok szerkezete,
tulajdonságaik és felhasználásuk közötti összefüggések.
Tematikai egység
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Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)
Halmazok
A kémiai kötések kialakulása, törekvés a
nemesgáz-elektronszerkezet elérésére. Az EN
döntő szerepe az elsődleges kémiai kötések és
másodlagos kölcsönhatások kialakulásában.

Fejlesztési követelmények/módszertani
ajánlások
A szerkezet, a tulajdonságok és a felhasználás
közötti összefüggések alkalmazása.
Kísérletek az atomos és a molekuláris oxigén
reakciókészségének összehasonlítására.

Ionos kötés és ionrács
Egyszerű ionok kialakulása nagy ENkülönbség esetén. Az ionos kötés, mint erős
elektrosztatikus kölcsönhatás, és ennek
következményei.

Az ionvegyületek képletének szerkesztése.
Kísérletek ionos vegyületek képződésére.

Fémes kötés és fémrács
Fémes kötés kialakulása kis EN-ú atomok
között. Delokalizált elektronok, elektromos és
hővezetés, olvadáspont és mechanikai
tulajdonságok.

A fémek közös tulajdonságainak értelmezése a
fémrács jellemzői alapján.
Animációk és kísérletek a fémek elektromos
vezetéséről.

Kovalens kötés és atomrács
Kovalens kötés kialakulása, kötéspolaritás.
Kötési energia, kötéshossz. Atomrácsos
anyagok makroszkopikus tulajdonságai és
felhasználása.

A kötéspolaritás megállapítása az EN-különbség
alapján.
Animációk a kovalens kötés kialakulásáról.
Információk az atomrácsos anyagok
felhasználásáról.

Molekulák képződése, kötő és nemkötő
elektronpárok. Összegképlet és szerkezeti
képlet. A molekulák alakja. A
molekulapolaritás.

Molekulák alakjának és polaritásának megállapítása.

Másodrendű kötések és a molekularács
Tendenciák felismerése a másodrendű
Másodrendű kölcsönhatások tiszta
kölcsönhatásokkal jellemezhető molekularácsos
halmazokban. A hidrogénkötés szerepe az élő anyagok fizikai tulajdonságai között.
szervezetben. A „hasonló a hasonlóban oldódik Kísérletek a másodrendű kötések fizikai
jól” elv és a molekularácsos anyagok fizikai
tulajdonságokat befolyásoló hatásának
tulajdonságainak anyagszerkezeti magyarázata. szemléltetésére (pl. különböző folyadékcsíkok
A molekulatömeg és a részecskék közötti
párolgási sebességének összehasonlítása). A
kölcsönhatások kapcsolata a fizikai
„zsíroldékony”, „vízoldékony” és „kettős
tulajdonságokkal, illetve a
oldékonyságú” anyagok molekulapolaritásának
felhasználhatósággal.
megállapítása.
Összetett ionok
Összetett ionok képződése, töltése és
térszerkezete. A mindennapi élet fontos
összetett ionjai.

Összetett ionokat tartalmazó vegyületek képletének
szerkesztése.
Összetett ionokat tartalmazó vegyületek
előfordulása a természetben és felhasználása a
háztartásban: ismeretek felidézése és
rendszerezése.

Halmaz, ionos kötés, ionrács, fémes kötés, delokalizált elektron, fémrács,
Kulcsfogalmak/ kovalens kötés, kötéspolaritás, kötési energia, atomrács, molekula,
fogalmak
molekulaalak, molekulapolaritás, másodlagos kölcsönhatás, molekularács,
összetett ion.
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Tematikai egység

Anyagi rendszerek
E: 6 óra
Keverék, halmazállapot, gáz, folyadék, szilárd, halmazállapot-változás,
keverékek szétválasztása, hőleadással és hőfelvétellel járó folyamatok,
hőmérséklet, nyomás, térfogat, anyagmennyiség, sűrűség, oldatok
Előzetes tudás
töménységének megadása tömegszázalékban és térfogatszázalékban,
kristályosodás, szmog, adszorpció.
A tanult anyagi rendszerek felosztása homogén, heterogén, illetve kolloid
rendszerekre. Kolloidok és tulajdonságaik, szerepük felismerése az élő
szervezetben, a háztartásban és a környezetben. A diffúzió és az ozmózis
A tematikai egység értelmezése. Az oldódás energiaviszonyainak megállapítása. Az oldhatóság,
fejlesztési céljai az oldatok töménységének jellemzése anyagmennyiség-koncentrációval,
ezzel kapcsolatos számolási feladatok megoldása. Telített oldat, az oldódás
és a kristályosodás, illetve a halmazállapot-változások értelmezése
megfordítható, egyensúlyra vezető folyamatokként.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények/módszertani
problémák, alkalmazások)
ajánlások
Az anyagi rendszerek és csoportosításuk
Ismert anyagi rendszerek és változások besorolása
A rendszer és környezte, nyílt és zárt rendszer. a megismert típusokba.
A kémiailag tiszta anyagok, mint
Gyakorlati életből vett példák keresése különböző
egykomponensű, a keverékek, mint
számú komponenst és fázist tartalmazó
többkomponensű homogén, illetve heterogén rendszerekre.
rendszerek.
Halmazállapotok és halmazállapot-változások A valószínűsíthető halmazállapot megadása az
Az anyagok tulajdonságainak és
anyagot alkotó részecskék és kölcsönhatásaik
halmazállapot-változásainak anyagszerkezeti alapján.
értelmezése. Exoterm és endoterm változások. Számítógépes animációk a halmazállapotváltozások modellezésére. Gyakorlati példák.
Gázok és gázelegyek
A gázok moláris térfogatával és relatív sűrűségével, a
A tökéletes (ideális) gáz, Avogadro törvénye, gázelegyek összetételével kapcsolatos számolások.
moláris térfogat.
A gázok állapotjelzői közötti összefüggések
Gázok diffúziója. Gázelegyek összetételének szemléltetése (pl. fecskendőben). A gázok
megadása.
diffúziójával kapcsolatos kísérletek (pl. az ammóniaés a hidrogén-klorid-gáz).
Folyadékok, oldatok
Oldhatósági görbék elemzése. Egyszerű számolási
A molekulatömeg, a polaritás és a másodrendű feladatok megoldása az oldatokra vonatkozó
kötések erősségének kapcsolata a forrásponttal; összefüggések alkalmazásával.
a forráspont nyomásfüggése. Oldódás, oldódási
sebesség, oldhatóság. Az oldódás és a
Kísérletek és gyakorlati példák gyűjtése az ozmózis
kristályképződés; telített és telítetlen oldatok. jelenségére (gyümölcsök megrepedése esőben,
Az oldáshő. Az oldatok összetételének
tartósítás sózással, kandírozással, hajótöröttek
megadása (tömeg- és térfogatszázalék,
szomjhalála).
anyagmennyiség-koncentráció). Adott
töménységű oldat készítése, hígítás. Ozmózis.
Kolloid rendszerek
A kolloidokról szerzett ismeretek alkalmazása a
A kolloidok különleges tulajdonságai, fajtái és gyakorlatban.
gyakorlati jelentősége. Kolloidok stabilizálása Különféle kolloid rendszerek létrehozása és
és megszüntetése, háztartási és környezeti
vizsgálata. Adszorpciós kísérletek és
vonatkozások. Az adszorpció jelensége és
kromatográfia. Információk a szmogról, a
jelentősége. Kolloid rendszerek az élő
ködgépekről, a szagtalanításról, a széntablettáról, a
szervezetben és a nanotechnológiában.
gázálarcokról, a nanotechnológiáról.
Anyagi rendszer, komponens, fázis, homogén, heterogén, kolloid, exoterm,
Kulcsfogalmak/
endoterm, ideális gáz, moláris térfogat, relatív sűrűség, diffúzió, oldat,
fogalmak
oldhatóság, oldáshő, anyagmennyiség-koncentráció, ozmózis.
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Tematikai egység

Kémiai reakciók és reakciótípusok
E: 6 óra
Fizikai és kémiai változás, reakcióegyenlet, a tömegmegmaradás törvénye,
hőleadással és hőfelvétellel járó reakciók, sav-bázis reakció, közömbösítés,
Előzetes tudás
só, kémhatás, pH-skála, égés, oxidáció, redukció, vasgyártás, oxidálószer,
redukálószer.
A kémiai reakciók reakcióegyenletekkel való leírásának, illetve az egyenlet
és a reakciókban részt vevő részecskék száma közötti összefüggés
alkalmazásának gyakorlása. Az aktiválási energia és a reakcióhő értelmezése.
Az energiafajták átalakítását kísérő hőveszteség értelmezése. A kémiai
folyamatok sebességének és a reakciósebességet befolyásoló tényezők
hatásának vizsgálata. A Le Châtelier–Braun-elv alkalmazása. A savak és
A tematikai egység bázisok tulajdonságainak, valamint a sav-bázis reakciók létrejöttének
fejlesztési céljai magyarázata a protonátadás elmélete alapján. A savak és bázisok
erősségének magyarázata elektrolitikus disszociációjukkal. A pH-skála
értelmezése. Az égésről, illetve az oxidációról szóló magyarázatok történeti
változásának megértése. Az oxidációs szám fogalma, kiszámításának módja
és használata redoxireakciók egyenleteinek rendezésekor. Az oxidálószer és
a redukálószer fogalma és alkalmazása gyakorlati példákon keresztül. A
redoxireakciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények/módszertani
problémák, alkalmazások)
ajánlások
A kémiai reakciók feltételei és a kémiai
Kémiai egyenletek rendezése készségszinten.
egyenlet
Egyszerű sztöchiometriai számítások.
A kémiai reakciók és lejátszódásuk feltételei,
aktiválási energia, aktivált komplex. A kémiai
egyenlet felírásának szabályai, a megmaradási
törvények, sztöchiometria.
A kémiai reakciók energiaviszonyai
Az energiamegmaradás törvényének alkalmazása a
Képződéshő, reakcióhő, a termokémiai
kémiai reakciókra.
egyenlet. Hess tétele. A kémiai reakciók
Egyes tüzelőanyagok fűtőértékének
hajtóereje az energiacsökkenés és a
összehasonlítása, a gázszámlán található
rendezettségcsökkenés. Hőtermelés kémiai
mennyiségi adatok értelmezése.
reakciókkal az iparban és a háztartásokban. Az
energiafajták átalakítását kísérő hőveszteség
értelmezése.
A reakciósebesség
A kémiai reakciók sebességének befolyásolása a
A reakciósebesség fogalma és szabályozása a gyakorlatban.
háztartásban és az iparban.
A reakciósebesség függése a hőmérséklettől, Információk a gépkocsikban lévő katalizátorokról,
illetve a koncentrációtól, katalizátorok.
az enzimek alkalmazásáról.
Kémiai egyensúly
A dinamikus kémiai egyensúlyban lévő rendszerre
A dinamikus kémiai egyensúlyi állapot
gyakorolt külső hatás következményeinek
kialakulásának feltételei és jellemzői. A
megállapítása konkrét példákon keresztül.
tömeghatás törvénye. A Le Châtelier–Braunelv és a kémiai egyensúlyok befolyásolásának
lehetőségei, ezek gyakorlati jelentősége.
Sav-bázis reakciók
A sav-bázis párok felismerése és megnevezése.
A savak és bázisok fogalma Brønsted szerint,
sav-bázis párok, kölcsönösség és
Erős és gyenge savak és bázisok vizes oldatainak
viszonylagosság. A savak és bázisok erőssége. páronkénti elegyítése, a reagáló anyagok
Lúgok. Savmaradék ionok. A pH és az
szerepének megállapítása. Kísérletek virág- és
egyensúlyi oxóniumion, illetve a hidroxidion- zöldségindikátorokkal.
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koncentráció összefüggése. A pH változása
hígításkor és töményítéskor. A sav-bázis
indikátorok működése. Közömbösítés és
semlegesítés, sók. A sóoldatok pH-ja,
hidrolízis. Teendők sav-, illetve lúgmarás
esetén.
Oxidáció és redukció
Az oxidáció és a redukció fogalma
oxigénátmenet, illetve elektronátadás alapján.
Az oxidációs szám és kiszámítása. Az
elektronátmenetek és az oxidációs számok
változásainak összefüggései
redoxireakciókban.

Egyszerű redoxiegyenletek rendezése az
elektronátmenetek alapján, egyszerű számítási
feladatok megoldása. Az oxidálószer, illetve a
redukálószer megnevezése redoxireakciókban.
Redoxireakciókon alapuló kísérletek (pl. a
magnézium égése, reakciója sósavval, illetve
réz(II)-szulfát-oldattal). Oxidálószerek és
redukálószerek hatását bemutató kísérletek.

Az oxidálószer és a redukálószer értelmezése
az elektronfelvételre és -leadásra való hajlam
alapján, kölcsönösség és viszonylagosság.
Kémiai reakció, aktiválási energia, sztöchiometria, termokémiai egyenlet,
tömegmegmaradás, töltésmegmaradás, energiamegmaradás, képződéshő,
Kulcsfogalmak/ reakcióhő, Hess-tétel, rendezetlenség, reakciósebesség, dinamikus kémiai
egyensúly, tömeghatás törvénye, disszociáció, sav, bázis, sav-bázis pár, pH,
fogalmak
hidrolízis, oxidáció – elektronleadás, redukció – elektronfelvétel, oxidálószer,
redukálószer, oxidációs szám.
Tematikai egység

Elektrokémia
E: 6 óra
Redoxireakciók, oxidációs szám, ionok, fontosabb fémek, oldatok,
Előzetes tudás
áramvezetés.
A kémiai úton történő elektromos energiatermelés és a redoxireakciók
A tematikai egység közötti összefüggések megértése. A mindennapi egyenáramforrások
nevelési-fejlesztési működési elvének megismerése, helyes használatuk elsajátítása. Az
elektrolízis és gyakorlati alkalmazásai jelentőségének felismerése. A
céljai
galvánelemek és akkumulátorok veszélyes hulladékokként való gyűjtése.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények/módszertani
problémák, alkalmazások)
ajánlások
A redoxireakciók iránya
A reakciók irányának meghatározása fémeket és
A redukálóképesség (oxidálódási hajlam). A fémionokat tartalmazó oldatok között.
redoxifolyamatok iránya. Fémes és elektrolitos Na, Al, Zn, Fe, Cu, Ag tárolása, változása levegőn,
vezetés.
reakciók egymás ionjaival, savakkal, vízzel.
Galvánelem; A galvánelemek (Daniell-elem) Különféle galvánelemek pólusainak megállapítása.
felépítése és működése, anód- és
katódfolyamatok.
Daniell-elem készítése, a sóhíd, illetve a diafragma
A redukálóképesség és a standardpotenciál.
szerepe. Két különböző fém és gyümölcsök
Standard hidrogénelektród. A galvánelemekkel felhasználásával készült galvánelemek.
kapcsolatos környezeti problémák.
A tüzelőanyag-cellák.
Elektrolízis: Az elektrolizálócella és a
Akkumulátorok szabályos feltöltése.
galvánelemek felépítésének és működésének Elektrolízisek (pl. cink-jodid-oldat), a vízbontóösszehasonlítása. Ionvándorlás. Anód és katód készülék működése.
az elektrolízis esetén. Oldat és olvadék
A Faraday-törvények használata számítási
elektrolízise. Az elektrolízis gyakorlati
feladatokban, pl. alumíniumgyártás esetén.
alkalmazásai.
Kulcsfogalmak/ Galvánelem, standardpotenciál, elektrolízis, akkumulátor, szelektív
hulladékgyűjtés, galvanizálás.
fogalmak
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A tanuló ismerje az anyag tulajdonságainak anyagszerkezeti alapokon
történő magyarázatához elengedhetetlenül fontos modelleket, fogalmakat,
összefüggéseket és törvényszerűségeket, a legfontosabb szerves és
szervetlen vegyületek szerkezetét, tulajdonságait, csoportosítását,
előállítását, gyakorlati jelentőségét.
Értse az alkalmazott modellek és a valóság kapcsolatát, a szerves
vegyületek esetében a funkciós csoportok tulajdonságokat meghatározó
szerepét, a tudományos és az áltudományos megközelítés közötti
különbségeket.
Ismerje és értse a fenntarthatóság fogalmát és jelentőségét.
Tudja magyarázni az anyagi halmazok jellemzőit összetevőik szerkezete és
kölcsönhatásaik alapján.
Tudjon a tanuló egy kémiával kapcsolatos témáról sokféle
információforrás kritikus felhasználásával önállóan vagy csoportmunkában
A fejlesztés várt szóbeli és írásbeli összefoglalót, prezentációt készíteni, és azt érthető
eredményei a 10. formában közönség előtt is bemutatni.
évfolyam végén Cél, hogy a diák a tanév végére a megismert tényeket és
törvényszerűségeket egyszerűbb problémák és számítási feladatok
megoldása során, valamint a fenntarthatósághoz és az
egészségmegőrzéshez kapcsolódó viták alkalmával alkalmazni tudja.
Lássa meg az ok-okozati összefüggéseket egyszerű kémiai jelenségekben,
tudjon ezek hatását bemutató, vizsgáló egyszerű kísérletet tervezni, és
ennek eredményei alapján tudja értékelni a kísérlet alapjául szolgáló
hipotéziseket.
A tanuló legyen képes kémiai tárgyú ismeretterjesztő, vagy egyszerű
tudományos, illetve áltudományos cikkekről koherens és kritikus
érveléssel véleményt formálni, az abban szereplő állításokat a tanult
ismereteivel összekapcsolni, mások érveivel ütköztetni.
A tanuló legyen képes megszerzett tudását arra használni, hogy a saját
sorsát, a családja életét és a társadalom fejlődési irányát befolyásoló
kérdésekben felelős döntéseket hozzon.
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