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A Γ. Yvfol┞aﾏra Yrkező diákok reﾐdkívül külöﾐHöző tudással, tudáshiáﾐﾐ┞al Yrkezﾐek, Ys 
tekiﾐtetHe kell veﾐﾐi a koráHHi kudarIos taﾐulási utat is. Vag┞is úg┞ kell haladﾐi, hog┞ a 
felzárkóztatást, a közös sziﾐtre hozást is ﾏeg kell oldaﾐi. Nagyoﾐ foﾐtos a ﾏotiváIió kialakí-
tása, illetve aﾐﾐak tudatosítása, hogy a taﾐaﾐyag olyaﾐ tudást ad, aﾏelyet haszﾐálﾐi tudﾐak 
életbeli sikerességükhöz. A ﾏagyar ﾐyelvi taﾐulﾏáﾐyok, a ﾐyelvvel és a ﾐyelv ﾏegisﾏerésé-
vel kapIsolatos tevékeﾐységek Iélja a taﾐulók szövegértési teIhﾐikáiﾐak, szókiﾐIséﾐek, befo-

gadói érzékeﾐységéﾐek, fogaloﾏértéséﾐek és fogaloﾏhaszﾐálatáﾐak bővítése, fejlesztése. 
Kieﾏelt Iél továbbá az aﾐyaﾐyelvű írásbeliség ﾐorﾏáiﾐak alkalﾏazása, olvasható írás, biztos, 
probléﾏaérzékeﾐy helyesírás. Elvárt az olvasási és szövegértési képességek folyaﾏatos diffe-

reﾐIiálása és ﾏélyítése; az értő haﾐgos és ﾐéﾏa olvasás, aﾏely ﾏagábaﾐ foglalja a külöﾐféle 
ﾐyelvi sziﾐtek jeleﾐségeiﾐek felisﾏerését, azoﾐosítását, jeleﾐtésadó és jeleﾐtésﾏódosító sze-

repükre való refle┝iót, a ﾏegértés szóbeli és írásbeli alkalﾏazását az eleﾏi feladatﾏegoldás-

tól a beszélgetéseﾐ át az öﾐálló írásﾏűig.  
Az aﾐyaﾐyelvi képzés kieﾏelt területe külöﾐféle hosszúságú, boﾐyolultságú, ﾏűfajú, 

reﾐdeltetésű ふpl. szépirodalﾏi, dokuﾏeﾐtuﾏ és isﾏeretterjesztőぶ külöﾐféle hordozókoﾐ köz-

zétett szövegek olvasása, illetve ﾏegértéséﾐek, értelﾏezéséﾐek fejlesztése. A szövegalkotási 
képesség fejlesztésével összefüggő, azt ﾏegelőző, illetve kísérő feladat az öﾐálló jegyzet- és 
vázlatkészítés fejlesztése, az olvasott szöveg tartalﾏával kapIsolatos saját véleﾏéﾐy megfo-

galﾏaztatása szóbaﾐ és írásban. 

A kulturált ﾐyelvi ﾏagatartás kialakítása feltételezi az öﾐkifejezéshez és a társas-

társadalﾏi párbeszédhez szükséges szóbeli ﾐyelvi képességek fejlesztését. Átfogó IYl a 
HeszYdpartﾐerekhez alkalﾏazkodó, a HeszYdhel┞zetﾐek ﾏegfelelő ﾐ┞elvi ﾏagatartás 
kialakítása, haﾐgzó szövegek verbális és ﾐeﾏ verbális kódjaiﾐak ﾏegértése és értelﾏezése, a 
haﾐgzó szöveg külöﾐféle koﾏﾏuﾐikáIiós helyzetekbeﾐ, beszédszáﾐdékokkal és Iélokkal, a 
beszédpartﾐerek koﾏﾏuﾐikáIiós száﾐdékáﾐak, ﾐeﾏ ﾐyelvi jeleiﾐek felisﾏerése, azoﾐosítása. 

Elvárt feladat a ﾏai ﾏagyar ﾐyelv árﾐyalt és igéﾐyes haszﾐálatához szükséges ﾐyelvi, 
ﾐyelvtaﾐi isﾏeret továbbépítése, fejlesztése; felkészítés a ﾐyelvtaﾐi isﾏereteik öﾐálló 
alkalﾏazására a ﾐyelvi-ﾐyelvhaszﾐálati jeleﾐségek ﾏegközelítésébeﾐ. CYl az öﾐálló 
kéziköﾐyvhaszﾐálat ﾏellett a Hiztos hel┞esírású szövegek ﾏegírása. A ﾐyelvi tudatosság 
fejlesztéséﾐek része, hogy a taﾐuló képessé váljoﾐ szövegforﾏálási, szövegszerkesztési és 
helyesírási probléﾏák ﾏegﾐevezésére, a hibák öﾐálló javítására. 

Cél a szövegeleﾏzés ﾏár isﾏert ﾏódszereiﾐek gazdagítása a stilisztikai és szövegtaﾐi 
isﾏeretek alkalﾏazásával. E tevékeﾐységekhez járul a szöveg vizuális összetevőiﾐek 
értelﾏezése külöﾐféle digitális, iﾐforﾏatikai alapú ﾏűfajokbaﾐ. A szövegértés fejlesztése 
eljut oda, hogy a taﾐuló kritikai és kreatív olvasással képes – írott, audiovizuális, digitális 
körﾐyezetbeﾐ ﾏegjeleﾐő – szövegek jeleﾐtéséﾐek feltárására, értelﾏezésére, ﾏaﾐipuláIiós 
száﾐdékok, teIhﾐikák felfedezésére.  
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Isﾏeri hivatalos írásﾏűvek ふﾏeghatalﾏazás, elisﾏervéﾐy, jegyzőköﾐyv, szakﾏai 
öﾐéletrajzぶ jelleﾏzőit, és képes öﾐálló ふkézi és digitálisぶ szövegalkotásra e ﾏűfajokbaﾐ. Képes 
a koﾐﾐotatív jeleﾐtések felfedezésével a szépirodalﾏi ﾏűvek üzeﾐetéﾐek teljesebb 
ﾏegértésére. 

Az irodalmi ﾏűveltség épüléséhez hozzájárul, ha a taﾐulók képessé válﾐak az olvasott, 
külöﾐböző korú és világlátású ﾏűvekbeﾐ ﾏegjeleﾐített téﾏák, élethelyzetek, ﾏotívuﾏok, 
forﾏai ﾏegoldások közötti kapIsolódási poﾐtok azoﾐosítására, ﾏegértésére, a ﾏegisﾏert 
korszakok, ﾏűvek ﾏáig tartó kulturális, irodalﾏi hatásáﾐak ﾏegértésére, koﾐkrét példák 
felidézésére. Kíváﾐatos, hog┞ tudásukat alkalﾏazﾐi tudják, például szövegek kapIsolatáﾐak 
és külöﾐbségéﾐek felisﾏerésébeﾐ, értelﾏezésébeﾐ ふpl. teﾏatikus, ﾏotivikus kapIsolatok, 
utalások, ﾐeﾏ irodalﾏi és irodalﾏi szövegek, téﾐyek és véleﾏéﾐyek összevetése).  

A goﾐdolkodási képességet, az öﾐkifejezést, a kreativitást fejlesztő feladathelyzet a 
ﾏegisﾏert forﾏák és stilisztikai, ﾐyelvi sajátosságok alkalﾏazása a ﾏiﾐdeﾐﾐapi 
törtéﾐetﾏoﾐdásbaﾐ, a kreatív írásbaﾐ. 

A taﾐulási képesség fejlesztéséhez, az öﾐállóság ﾐöveléséhez járul hozzá a felkészítés 
egy-egy ﾐagyobb aﾐyaggyűjtést, öﾐálló ﾏuﾐkát igéﾐylő, terjedelﾏesebb szöveg ふpl. 
beszáﾏoló, isﾏertetés, esszé, egyszerűbb értekezésぶ írására; verbális és ﾐeﾏ verbális 
(haﾐgzó és képiぶ iﾐforﾏáIiók Iélszerű gyűjtésére, szelekIiójára, reﾐdszerezésére, kritikájára 
és felhaszﾐálására. Miﾐd a ﾏag┞ar ﾐ┞elv, ﾏiﾐd az irodaloﾏtaﾐítás feladata az iﾐforﾏáIió-

felhaszﾐálás ﾐorﾏáiﾐak ふpl. a források ﾏegjelölYsYt, idYzYstぶ közvetítYse. Elvárható öﾐálló 
ﾏűeleﾏzYs kYszítYse adott szeﾏpoﾐtok szerint. 

 

A választható irodalﾏi ﾏűvek ﾏeghatározása a szaktaﾐár koﾏpeteﾐIiája. 
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KÖ)MŰVELTSÉGI TARTALMAK 

ヱ. Beszédkészség, szóHeli szövegek ﾏegértése, értelﾏezése és alkotása 

ヱ.ヱ. Beszédhallás, hallás utáﾐi értés, beszéd 

– hallás utáﾐi értés: beszédszáﾐdékok ふtájékoztatás, kapIsolattartás, beszélgetés, 
ﾏeggyőzés, ﾏaﾐipuláIióぶ; 

– érthető, jól artikulált, összefüggő beszéd, ﾐyelvi és ﾐeﾏ ﾐyelvi kódok, kulturális, 
ﾏagatartásbeli jelleﾏzők; 

– beszélt ﾐyelvi szövegek koﾏﾏuﾐikatív, retorikai jelleﾏzői. 
ヱ.ヲ. Moﾐologikus szöveg ふelőadás, szóﾐoki beszédぶ és ﾏeﾏoriterek értelﾏező tolﾏáIsolása 

ヲ. Olvasás, az írott szövegek ﾏegértése 

ヲ.ヱ. Szövegértési stratégiák 

– olvasási, szövegbefogadási ﾏódok és stratégiák ふértelﾏező, kritikai, kreatív olvasásぶ 
külöﾐböző ﾐyoﾏtatott és elektroﾐikus, folyaﾏatos és ﾐeﾏ folyaﾏatos szövegekeﾐ, 
valaﾏiﾐt egyéb vizuális közlésekbeﾐ; 

– ábrák, képek, illusztráIiók kapIsolata a szöveggel. 
ヲ.ヲ. Szövegeleﾏzési eljárások 

– eltérő koﾏﾏuﾐikáIiós Iélú szövegtípusok ﾐyelvi, szerkezeti, szöveghaszﾐálati jel-

leﾏzői; közlési és olvasási fuﾐkIiók, retorikai eljárások; logikai kapIsolatok, 
kohereﾐIiatereﾏtő eleﾏek; 

– szépirodalﾏi ﾏűvek ﾏűfaji terﾏészetéﾐek ﾏegfelelő eleﾏzési eljárások; 
– szövegek retorikája és stíluseleﾏei. 

ン. Írás, szövegalkotás 

ン.ヱ. Szövegalkotás 

– folyékoﾐy, olvasható, a ﾏoﾐdaﾐivalóﾐak ﾏegfelelőeﾐ jól tagolt, reﾐdezett, áttekiﾐt-

hető íráskép; 
– szövegek ふelbeszélés, leírás, jelleﾏzés, rövid érvelés, esszé, értekezés, szóﾐoki be-

széd, vita, öﾐéletrajz, kérvéﾐy, ﾏotiváIiós levél, elektroﾐikus ﾏűfajokぶ koﾏﾏuniká-
Iiós és ﾏűfaji jelleﾏzői, szabadírás; 

– ﾐyelvtaﾐi, ﾐyelvhelyességi, szövegtaﾐi, retorikai stilisztikai isﾏeretek alkalﾏazása. 
ン.ヲ. Helyesírás 

– a szófaji, a ﾏoﾐdattaﾐi, az alapsziﾐtű ﾐyelvtörtéﾐeti isﾏeretek alkalﾏazása. 
ヴ. A taﾐulási képesség fejlesztése 

ヴ.ヱ. Kulturált köﾐyvtárhaszﾐálat, tudatos és biztoﾐságos iﾐterﾐethaszﾐálat 

ヴ.ヲ. Taﾐulást táﾏogató eljárások 

– adatkeresés, aﾐyaggyűjtés ﾐyoﾏtatott és elektroﾐikus források segítségével; egy-

ﾐyelvű szótárak, értelﾏező szótárak; szelekIió, értékelés, elreﾐdezés; 
– a vázlatkészítés külöﾐféle eljárásai; 
– az idézés, a forrásjelölés ﾏódszerei; 
– öﾐálló jegyzetelési teIhﾐikák; 
– jegyzet, vázlat alapjáﾐ öﾐálló szóbeli és írásbeli szövegalkotás. 
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ヴ.ン. Szépirodalﾏi ﾏűvek, részletek szöveghű felidézése 

 Teljes ﾏűvek: 
– húsz lírai alkotás, köztük Ad┞ Eﾐdre, Araﾐ┞ Jáﾐos, BaHits Mihál┞, József Attila, 

Kosztoláﾐ┞i Dezső Ys Petőfi Sáﾐdor ﾏűvei. 
 Részletek: 

– kaﾐoﾐikussá vált versszakok, sorok lírai ﾏűvekből; részletek epikai ﾏűvekből; 
– dráﾏarészletek. 

ヴ.ヴ. Probléﾏaﾏegoldó goﾐdolkodás és szövegfeldolgozás 

– az iﾐdukIió és dedukIió, a reﾐdszerezés, a következtetés, az aﾐalízis és sziﾐtézis lo-

gikai eljárásai. 
ヵ. Aﾐyaﾐyelvi kultúra, isﾏeretek az aﾐyaﾐyelvről 
ヵ.ヱ. KoﾏﾏuﾐikáIió 

– a szeﾏélyközi koﾏﾏuﾐikáIió, helyzet, beszédszáﾐdék, beszédpartﾐer, téﾏa; 
– a Isoportos, a ﾐyilváﾐos és a töﾏegkoﾏﾏuﾐikáIió sajátosságai; 
– vizuális ふﾐeﾏ ﾐyelviぶ koﾏﾏuﾐikáIió. 

5.2. A nyelvi rendszer 

– a ﾐyelv egységei, az egységek közötti reﾐdszerszerű ふhaﾐgtaﾐi, alaktaﾐi, szófajtaﾐi, 
ﾏoﾐdattaﾐi és jeleﾐtéstaﾐiぶ összefüggések; 

– szókiﾐIs, frazeológia; 
– a ﾏagyar ﾐyelv és a taﾐult idegeﾐ ﾐyelvふekぶ jelleﾏzői. 

ヵ.ン. A szövegek világa 

– a szövegszervező ふgraﾏﾏatikai, szeﾏaﾐtikai, pragﾏatikaiぶ erők; 
– szövegfajták, szövegtípusok, szövegszerkezet; 
– a szövegköziség és a száﾏítógépes szövegvilág. 

5.4. Retorikai alapismeretek 

– az élőbeszéd fajtái, a ﾐyilváﾐos beszéd, a ﾏeggyőző szövegﾏűfajok, érvelés, tétel, 
állítás, érvtípusok, Iáfolat, bizonyítás. 

ヵ.ヵ. Stílus és jeleﾐtés 

– stíluseleﾏek, stíluseszközök a közﾐyelvi és a ﾏűvészi szövegekbeﾐ; 
– stílusrétegek, stílusváltozatok. 

ヵ.ヶ. A ﾐyelvi változás 

– a ﾏagyar ﾐyelv rokoﾐsága, törtéﾐete; a főbb ﾐyelvtörtéﾐeti korszakok és a legfon-

tosabb ﾐyelveﾏlékek; 

– a mai magyar nyelv; 

– az írott és a beszélt ﾐyelv ﾐorﾏái; a ﾏagyar helyesírás alapelvei; 
– ﾐyelvváltozatok; ﾐyelvjárások; 
– ﾏagyar ﾐyelvhaszﾐálat a határoﾐ túl; 
– ﾐeﾏzetiségi ﾐyelvhaszﾐálat és kultúra; 
– ﾐyelvi tervezés, ﾐyelvpolitika, ﾐyelvﾏűvelés; 
– a ﾏagyar a világ ﾐyelvei között. 
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5.7. A nyelv fogalma 

– a ﾐyelv több szeﾏpoﾐtú ﾏegközelítése; a ﾐyelv ﾏiﾐt jelreﾐdszer, ﾐyelv és goﾐdol-

kodás, ﾐyelv és Iselekvés, ﾐyelv és kreativitás. 
ヶ. Irodalﾏi kultúra, az irodalﾏi ﾏűvek értelﾏezése 

ヶ.ヱ. Irodalﾏi ﾏűfajok állaﾐdó és változó sajátosságai 
– aﾐekdota, ballada, elbeszélés, elbeszélő költeﾏéﾐy, eposz, legeﾐda, levél, ﾏítosz, 

ﾐapló, ﾐovella, paródia, példázatos törtéﾐet, regéﾐy, szoIiográfia, utópia; dal, elé-
gia, ekloga, epigraﾏﾏa, episztola, óda, rapszódia, hiﾏﾐusz, zsoltár; dráﾏai költe-

ﾏéﾐy, koﾏédia, tragédia; értekező próza, esszé. 
ヶ.ヲ. Az irodalﾏi szöveg poétikai sajátosságai 

– elbeszélő, ﾐézőpoﾐt, törtéﾐetﾏoﾐdás, Iselekﾏéﾐy, helyszíﾐ, szereplő, leírás, párbe-

széd, jelleﾏzés, jelleﾏ, hőstípus; 
– vershelyzet, lírai éﾐ, költői ﾏagatartás, szerep, verstípusok; 

– helyzet, akIió, dikIió, koﾐfliktus, ﾏoﾐológ, dialógus, prológus, epilógus, késleltetés, 
jelenet; 

– a ﾏűvészi kifejezésﾏódok, stíluseszközök fuﾐkIiói; alakzatok, szóképek; 
– zeﾐeiség, ritﾏus: üteﾏhaﾐgsúlyos és időﾏértékes verselés, szabad vers, sziﾏultáﾐ 

verselés. 
ヶ.ン. Művelődés- és irodaloﾏtörtéﾐeti tájékozódás 

– korszakok, korstílusok, stílusiráﾐyzatok ふaﾐtikvitás, középkor, reﾐeszáﾐsz, barokk, 
felvilágosodás, roﾏaﾐtika, realizﾏus, ﾏoderﾐség, posztﾏodern); 

– a ﾏagyar irodaloﾏ ﾐéháﾐy sajátos korszaka és törekvése: a reforﾏkori ﾐeﾏzeti ro-

ﾏaﾐtika, a Nyugat ﾏiﾐt folyóirat és ﾏiﾐt ﾏozgaloﾏ, a ﾐeﾏzeti koﾐzervatív iroda-

loﾏ, a ﾐépi írók ﾏozgalﾏa. 
– A Kárpát-ﾏedeﾐIe és az eﾏigráIió ﾏagyar irodalﾏa. 

ヶ.ヴ. Szerzők és ﾏűvek 

Magyar irodalom: 

 ﾐépköltészeti alkotások 

 epika 

– Araﾐ┞ Jáﾐos egy-két balladája, Toldi estéje;  

– BaHits Mihál┞: Jóﾐás köﾐyve; Halotti beszéd és köﾐyörgés;  

– Jókai Mór: Az arany ember vagy egy ﾏásik regénye;  

– Kosztoláﾐ┞i Dezső egy regéﾐye és egy ﾐovellája,  

– Krúd┞ G┞ula egy ﾐovellája,  
– Mikes Kelemen: Törökországi levelek részlete;  
– Mikszáth Kálﾏáﾐ egy regéﾐye és egy ﾐovellája,  
– MóriIz )sigﾏoﾐd egy regéﾐye és egy ﾐovellája,  
– Petőfi Sáﾐdor egy epikai alkotása,  
– )ríﾐ┞i Miklós: Szigeti veszedelem részlete;  

PDF Compressor Pro

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


MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 6 

– XX. századi szépprózai alkotások ふpl.: Gioﾐ Náﾐdor, Kariﾐth┞ Frig┞es, Márai Sáﾐdor, 
MYszöl┞ Miklós, NYﾏeth László, N┞irő József, Ottlik GYza, ÖrkYﾐ┞ Istváﾐ, SzaHó 
Magda, Sáﾐta FereﾐI, Sütő Aﾐdrás); 

o kortárs szépprózai alkotások. 
 

 líra 

– Ady Endre: A Sion-hegy alatt, Góg és Magóg fia vagyok éﾐ…, Kocsi-út az éjsza-

kábaﾐ és ﾏég ﾐégy-öt ﾏűve,  
– Araﾐ┞ Jáﾐos: Epilogus, Letészeﾏ a laﾐtot és ﾏég két-hároﾏ ﾏűve,  
– BaHits Mihál┞: Esti kérdés, Ősz és tavasz között és ﾏég egy-két ﾏűve,  
– Balassi Báliﾐt: Egy katoﾐaéﾐek és ﾏég egy-két ﾏűve,  
– Berzseﾐ┞i Dáﾐiel: A közelítő tél, A ﾏagyarokhoz I. és ﾏég egy ﾏűve,  
– Csokoﾐai VitYz Mihál┞: A tihaﾐyi Ekhóhoz és ﾏég egy ﾏűve, 
– Ill┞Ys G┞ula egy ﾏűve, Janus Pannonius egy műve,  

– József Attila: Külvárosi éj, Óda, Tudod, hogy ﾐiﾐIs boIsáﾐat és ﾏég ﾐégy-öt 
ﾏűve,  

– Juhász G┞ula egy műve,  

– Kazinczy Ferenc egy epigraﾏﾏája,  
– Kosztoláﾐ┞i Dezső: Hajﾐali részegség, Halotti beszéd és ﾏég egy-két ﾏűve, 

– KölIse┞ FereﾐI: Hymnus és ﾏég egy ﾏűve, Óﾏagyar Máriasiraloﾏ; 

– Petőfi Sáﾐdor: A puszta, téleﾐ, A XIX. század költői, Európa Iseﾐdes, újra 

Iseﾐdes, Szepteﾏber végéﾐ és ﾏég hároﾏ-ﾐégy ﾏűve, 
– Piliﾐszk┞ Jáﾐos: Harmadnapon és ﾏég egy ﾏűve,  
– Radﾐóti Miklós: Hetedik ecloga és ﾏég két ﾏűve,  
– SzaHó Lőrinc egy-két ﾏűve,  
– Tóth Árpád egy-két ﾏűve,  
– Vajda Jáﾐos egy ﾏűve,  
– Vörösﾏart┞ Mihál┞: Előszó, Szózat és ﾏég egy-két ﾏűve,  

– Weöres Sáﾐdor egy-két ﾏűve; 

– további ﾏűvek a XX. századi ﾏagyar lírából ふpl.: Ápril┞ Lajos, Dsida Jeﾐő, Nag┞ 
László, Neﾏes Nag┞ Ágﾐes, OrHáﾐ Ottó, Siﾐka Istváﾐ, Szilág┞i Doﾏokos mű-
veibőlぶ; 
o kortárs lírai ﾏűvek. 

 dráﾏa 

– Katoﾐa József: Báﾐk báﾐ;  

– MadáIh Iﾏre: Az ember tragédiája;  

– Vörösﾏart┞ Mihál┞: Csoﾐgor és Tüﾐde; 
– egy XX. századi dráﾏa; a kortárs szíﾐház és dráﾏa világa. 

 értekező próza, esszé 

– hároﾏ részlet ふpl.: Ad┞ Eﾐdre, Araﾐ┞ Jáﾐos, BaHits Mihál┞, Besseﾐ┞ei G┞örg┞, 
Ill┞Ys G┞ula, Kosztoláﾐ┞i Dezső, KölIse┞ FereﾐI, Márai Sándor, Nemes Nagy 
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Ágﾐes, NYﾏeth László, Pázﾏáﾐ┞ PYter, SzaHó Dezső, SzerH Aﾐtal ﾏűveiből; 
kortárs esszékぶ. 

 

Világirodaloﾏ: 
 epika 

– ﾐéháﾐy ﾏitológiai törtéﾐet, valaﾏiﾐt ó- és újszövetségi törtéﾐetek; ﾐéháﾐy al-

kotás és részlet, például: 
o Boccaccio egy ﾐovellája,  
o Cervantes: Don Quijote,  

o Dante: Isteﾐi szíﾐjáték;  

o HoﾏYrosz: Iliász, Odüsszeia;  

– a XVIII–XIX. század irodalﾏából: 
o BalzaI, Eﾏil┞ Broﾐtë, Csehov, DiIkeﾐs, Dosztojevszkij, Flaubert, Goethe, 

Gogol, E.T.A. Hoffmann, Victor Hugo, Puskin, Stendhal, Swift, Lev Tolsz-

toj, Voltaire műveiből;  
– a XX. század irodalﾏából:  

o Bulgakov, Camus, Faulkner, Hemingway, Hrabal, Kafka, Thomas Mann, 

Orwell, I. B. Singer, Szolzsenyicin ﾏűveiből; kortárs szerzők alkotásaiból. 
 ﾐéháﾐy lírai alkotás a világirodaloﾏ külöﾐböző korszakaiból: 

– a középkori hiﾏﾐuszokból, Horatius, Petrarca, Vergilius, Villon ﾏűveiből; 
továbbá Apollinaire, Baudelaire, T. S. Eliot, Goethe, Keats, Poe, Rilke, Rim-

baud, Shelley; Walt Whitman ﾏűveiből; továbbá kortárs lírai alkotások. 

  szíﾐház és dráﾏa 

– SzophoklYsz: Aﾐtigoﾐé; Shakespeare egy dráﾏája, MoliXre egy koﾏédiája; 
egy dráﾏa a XIX. század ﾏásodik feléből; Csehov egy dráﾏája; egy-két XX. 
századi vagy kortárs alkotás. 

Α. Az ítélőképesség, az erkölIsi, az esztétikai és a törtéﾐeti érzék fejlesztése 

Α.ヱ. Az irodaloﾏ és a kulturális hagyoﾏáﾐy 

– helyi kötődés, irodalﾏi eﾏlékhelyek, ﾐeﾏzeti ideﾐtitás. 
Α.ヲ. Toposzok, ﾏotívuﾏok 

– ﾐéháﾐy alapvető eﾏberi léthelyzet, ﾏotívuﾏ, ﾏetafora, toposz, arIhetípus ál-

laﾐdó és változó jeleﾐtésköre ふélet és halál, beavatás, út, Isalád, férfi-ﾐő, sze-

relem, gyerﾏek, szülőföld, haza, törvéﾐy, bűﾐ és bűﾐhődés, ﾏikro- és ﾏakro-

kozmosz, ars poetica). 

Α.ン. Haﾐgﾐeﾏek, esztétikai ﾏiﾐőségek 

– szép, rút, feﾐséges, huﾏor, groteszk, iróﾐia, abszurd, tragikum, komikum, idill; 

katarzis. 

Α.ヴ. Olvasat, eleﾏzés, értékelés 

– az irodalﾏiság változó fogalﾏa; 
– epikai, lírai, dráﾏai alkotások külöﾐböző eleﾏzési, értelﾏezési eljárásai; jelen-

tés, olvasat, értékelés ふélﾏéﾐy, hatás, erkölIsi dileﾏﾏák, világképぶ. 
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Α.ヵ. Az irodalﾏi élet 
– irodalﾏi díjak ふpl.: KertYsz Iﾏre Nobel-díjas Sorstalaﾐság Iíﾏű regénye); 

– az irodaloﾏ élete ふpl.: kultusz; virtuális tér, digitális irodaloﾏ, digitális közlés, 
haﾐgosköﾐyvぶ; 

– befogadási ﾏódok, köﾐyvüﾐﾐepek, sikerköﾐyvek. 
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9. ÉVFOLYAM 
 

 

 

Éves óraszáﾏ:  
Esti tagozat: ヱヰΒ óra  

Heti óraszáﾏ: 
Esti tagozat: anyanyelv, koﾏﾏuﾐikáIió: ヱ óra 

          irodaloﾏ: ヲ óra 

 

 

Tematikai eg┞sYg A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE 
2 óra 

 

Beﾏeﾐeti ﾏYrYs A taﾐulók előzetes tudássziﾐtjéﾐek ﾏérése 

 

 

 

MAGYAR NYELV  

 

 

 

 

 

Tematikai eg┞sYg KOMMUNIKÁCIÓ, TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ 
12 óra 

 

Előzetes tudás 

Miﾐdeﾐﾐapi koﾏﾏuﾐikáIiós helyzetekbeﾐ való ﾏegﾐyilváﾐulás, 
törekvés az érthető, kifejező beszédre. Szóbeli szövegek ﾏegértése, 
reprodukálása, utasítások ﾏegfelelő követése, a koﾏﾏuﾐikáIiós 
partner szóbeli közléséﾐek ﾏegértése. Az alapvető koﾏﾏuﾐikáIiós 
kapIsolatfelvYteli forﾏák isﾏerete Ys alkalﾏazása: köszöﾐés, be-

ﾏutatkozás, ﾏegszólítás, kérdezés, kérés stb. 

A taﾐtárg┞hoz  
ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

A hallott szöveg ﾏegYrtYsYﾐek fejlesztYse ふüzeﾐet, száﾐdék, ha-

tásぶ.  
A szövegYrtYsi és szövegalkotási kYszsYgek fejlesztése aﾐﾐak érde-

kébeﾐ, hogy öﾐállóaﾐ, illetve ﾏásokkal együttﾏűködve a taﾐuló 
képes legyeﾐ a verbális és ﾐeﾏ verbális koﾏﾏuﾐikáIió kódjaiﾐak, 
kapIsolataiﾐak, téﾐyezőiﾐek azoﾐosítására, tudatos alkalﾏazására, 
a külöﾐböző szövegek ﾏegértésére, eleﾏzésére, illetve kritikai fel-

dolgozására a koﾏﾏuﾐikáIiós helyzet tér, idő és résztvevői szere-

peiﾐek ふkoﾐte┝tusぶ ﾏegfelelőeﾐ. A beszéd zeﾐei eszközeiﾐek, ﾐeﾏ 
verbális koﾏﾏuﾐikáIió eleﾏeiﾐek értő haszﾐálata. 

PDF Compressor Pro

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


MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 10 

Ismeretek/fejlesztYsi követelﾏYﾐ┞ek 

A beszédhelyzetﾐek ﾏegfelelő adekvát ﾐyelvhaszﾐálat: szövegszerkesztés élőszóbaﾐ, szó- és 
beszédfordulatok, koﾏﾏuﾐikáIiós helyzetek a koﾏﾏuﾐikáIiós helyzet tér, idő és résztvevői 
szerepek ふkoﾐte┝tusぶ ﾏegfigyelése. A koﾏﾏuﾐikáIió koﾐte┝tusáﾐak ﾏegértése, a Iélok ﾏag-

határozásával a ﾏegfelelő koﾏﾏuﾐikáIiós eszközök ﾏeghatározása. A koﾏﾏuﾐikáIiót kísérő 
ﾐeﾏ ﾐyelvi jelek lehetőségeiﾐek és korlátaiﾐak ﾏegtapasztalása: az élőszó zeﾐei kifejezőesz-

közei, ﾐoﾐverbális koﾏﾏuﾐikáIió. 
A testbeszéd, a térközszabályozás szerepéﾐek ismerete, tudatos alkalﾏazása külöﾐféle 
komﾏuﾐikáIiós helyzetekbeﾐ; dekódolása a hétközﾐapi koﾏﾏuﾐikáIiós helyzetekbeﾐ és a 
töﾏegkoﾏﾏuﾐikáIióbaﾐ. A kulturális koﾐte┝tus ﾏegfigyelése, ﾏegértése. 
A külöﾐféle koﾏﾏuﾐikáIiós helyzetekbeﾐ elhaﾐgzó üzeﾐetek Iéljáﾐak dekódolása, az üzeﾐe-

tek manipulatív száﾐdékáﾐak felisﾏerése. 
A koﾏﾏuﾐikáIió típusaiﾐak, jelleﾏzőiﾐek ﾏegisﾏerése: szeﾏélyes, Isoportos, ﾐyilváﾐos és 
töﾏegkoﾏﾏuﾐikáIió. A töﾏegkoﾏﾏuﾐikáIió jelleﾏzői, fuﾐkIiói, ﾏegjeleﾐési forﾏái, ﾐyelvi 
és képi kifejezési forﾏái. Néháﾐy töﾏegkoﾏﾏuﾐikáIiós ﾏűfaj ﾏegisﾏerése.  
Az új „szóbeliség” ふskype, Ihatぶ jeleﾐségei és jelleﾏzői. 
Iskolai és ﾏuﾐkahelyi körﾐyezet beszédszituáIiói ふállásiﾐterjú, érdekérvéﾐyesítés, beﾏutat-

kozás stb.ぶ. A hétközﾐapi életbeﾐ, a hivatalos koﾏﾏuﾐikáIióbaﾐ ﾏegjeleﾐő 
beszédhelyzetekbeﾐ való jártásság, érdekérvéﾐyesítés ふbaﾐk, egészségügy, öﾐkorﾏáﾐyzat, 
bíróság stb.ぶ. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Mozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: ﾏédiaﾏűfajok és jelleﾏzőik; ﾏédiatudatosság. A ﾏédia 
társadalﾏi hatása. 
Dráﾏa és táﾐI: beszédhelyzetek, draﾏatikus játékok. 
Vizuális kultúra: A vizuális koﾏﾏuﾐikáIió külöﾐböző forﾏái; ﾏegkülöﾐböztetés, értelﾏezés. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

KoﾏﾏuﾐikáIió, koﾏﾏuﾐikáIiós téﾐyező ふadó, vevő, kód, Isatorﾐa, 
üzeﾐet, zaj, kapIsolat, koﾐte┝tus, a világról való tudásぶ. 
KoﾏﾏuﾐikáIiós Iél és fuﾐkIió ふtájékoztató, felhívó, kifejező, ﾏeta-

ﾐyelvi, esztétikai szerep, kapIsolatfelvétel, -feﾐﾐtartás, -zárásぶ, nem 

ﾐyelvi jel ふtekiﾐtet, ﾏiﾏika, gesztus, testtartás, térköz, eﾏbléﾏákぶ, 
töﾏegkoﾏﾏuﾐikáIió.  
Tájékoztató ﾏűfaj ふhír, közleﾏéﾐy, tudósítás, riport, iﾐterjúぶ. 
Véleﾏéﾐyközlő ﾏűfaj ふkoﾏﾏeﾐtár, glossza, jegyzet, olvasói levél, 
isﾏertetés, ajánlásぶ. 
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Tematikai eg┞sYg NYELVI SZINTEK, A NYELV GRAMMATIKAI JELLEM)ŐI 12 óra 

Előzetes tudás 
Haﾐgtaﾐi, alaktaﾐi, szótaﾐi, szószerkezettaﾐi és ﾏoﾐdattaﾐi 
ismeretek é  s azok ﾏegfelelő haszﾐálata az írott és szóbeli szöveg-

alkotás folyaﾏatábaﾐ.  

A taﾐtárg┞hoz  
(műveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

A ﾐyelvi eleﾏek értő, eleﾏző haszﾐálatáﾐak fejlesztése. 
A ﾏoﾐdat szó szeriﾐti és pragﾏatikai jeleﾐtéséﾐek felisﾏertetése, az 
elsődleges és ﾏásodlagos jeleﾐtés ﾏegkülöﾐböztetése. 

Isﾏeretek/fejlesztYsi követelﾏYﾐ┞ek 

Hangtani ismeretek: a ﾏagyar haﾐgálloﾏáﾐy isﾏerete, ﾏagáﾐhaﾐgzók és ﾏássalhaﾐgzók 
reﾐdszere, a haﾐgok alapvető képzési, ejtési jelleﾏzői. A haﾐgkapIsolódási szabályosságok 
típusai és a helyesírás összefüggése. A ﾏagyar haﾐgreﾐdszer ﾐyelvjárási eltéréseiﾐek ﾏegfi-
gyelése.  

Alaktaﾐi sajátosságok: a szótő, a szóeleﾏek szerepe és fuﾐkIiója, kapIsolódási szabályaik.  
A szavak szófaji reﾐdszerbe sorolásáﾐak kritériuﾏai, hagyoﾏáﾐyai, egy lehetséges szófaji 
rendszer ﾏegisﾏerése.  

A szószerkezet fogalﾏa, a sziﾐtagﾏák típusai, szerepük a ﾏoﾐdat felépítésébeﾐ, ﾏoﾐdatbeli 
viszonyaik, a vonzatok. A ﾏoﾐdatrészek fogalﾏa, fajtái, felisﾏerésük ﾏoﾐdatbaﾐ, helyes 
haszﾐálatuk a ﾏoﾐdatok felépítésébeﾐ. A ﾏoﾐdat fogalﾏa, a ﾏoﾐdat szerkesztettség és 
ﾏoﾐdatfajta szeriﾐti típusai, az egyszerű és összetett ﾏoﾐdatok típusaiﾐak felisﾏerése, 
eleﾏzése, a helyes ﾏoﾐdatszerkesztés a gyakorlatbaﾐ. A ﾐyelvi sziﾐtek eleﾏkészletéről, 
reﾐdszeréről taﾐultak fogalﾏi sziﾐtű ﾏegﾐevezése, reﾐdszerező áttekiﾐtése. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Idegen nyelvek: a taﾐult idegeﾐ ﾐyelv haﾐgtaﾐa, alaktaﾐi szerkezete, szóalkotási ﾏódjai, 
mondatszerkezete. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Hang, foﾐéﾏa, haﾐgtörvéﾐy, szóeleﾏ ふﾏorféﾏaぶ: szabad és kötött 
ﾏorféﾏa, szótő, képző, jel, rag.  

Szófaj: alapszófaj, viszoﾐyszó, ﾏoﾐdatszó. 
Szószerkezet ふsziﾐtagﾏaぶ: aláreﾐdelő, ﾏelléreﾐdelő sziﾐtagﾏa. 
Moﾐdatrész: alaﾐy, állítﾏáﾐy, tárgy, határozó, jelző. Vonzat. 

Moﾐdat, a ﾏoﾐdat szerkesztettsége, ﾏoﾐdatfajta; egyszerű mondat, 

összetett ﾏondat. 
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Tematikai eg┞sYg S)ÖVEGÉRTÉS, S)ÖVEGALKOTÁS 10 óra 

Előzetes tudás 

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

A taﾐtárg┞hoz 

ふﾏűveltsYgterülethez) 

kapIsolható fejlesztYsi 
feladatok 

A szöveg tartalﾏáﾐak, Iéljáﾐak ﾏegfelelő jegyzetelési teIhﾐika ki-

alakítása. A társalgás általáﾐos szerkezetéﾐek, szabályszerűségének 

ﾏegfigyelése. A leggyakoribb hivatalos szövegtípusok szerkezeté-
ﾐek, forﾏájáﾐak ﾏegisﾏertetése, tárgyszerű és fuﾐkIioﾐális hivata-

los szövegek alkotásáﾐak képessége. Azoﾐ szövegtípusok gyakorlá-
sa, aﾏelyekkel találkoztak ﾏár, illetve találkozﾐi fogﾐak ふbaﾐk, hiva-

tal stb.). Az esszéírás teIhﾐikájáﾐak ﾏegisﾏerése és alkalﾏazása 

külöﾐböző téﾏájú és típusú esszé írásakor. A kritikai goﾐdolkodás 
és a felelősségérzet fejlesztése elektroﾐikus, iﾐterﾐetes szövegtípu-

sok hitelességéﾐek, ﾏegbízhatóságáﾐak vizsgálata. A szövegalkotás 
lépései, az aﾐyaggyűjtés teIhﾐikák. 

Isﾏeretek/fejlesztYsi követelﾏYﾐyek 

Öﾐálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás Iéljáﾐak ﾏegfelelő olvasási stratégia és szöveg-

feldolgozási ﾏód ﾏegválasztásával. A szöveg és kép összefüggése. HatYkoﾐ┞ jeg┞zetelYsi Ys 
vázlatírási teIhﾐikák ﾏegisﾏerYse, adekvát alkalﾏazásuk. Külöﾐböző ﾏagáﾐjellegű és hiva-

talos szövegek szerkezetéﾐek, jelleﾏzőiﾐek ﾏegisﾏerése, hivatalos szövegek alkotásáﾐak 
képessége. Hivatali és vizsgaszituáIiókﾐak ﾏegfelelő verbális viselkedés ﾐorﾏáiﾐak azoﾐosí-
tása, gyakorlása. Az aﾐyaggyűjtés ﾏódjai írott és ﾐeﾏ írott források felhaszﾐálásával, az idé-
zés szabályai. Az esszé és a taﾐulﾏáﾐy ﾏűfaji külöﾐbségei, az esszé jelleﾏzői, az esszéírás 
folyamata. Néháﾐy gyakoribb iﾐterﾐetes szöveg szerkezetéﾐek, ﾏegjeleﾐéséﾐek, közlési 
száﾐdékáﾐak ﾏegfigyelése, a tapasztalatok felhaszﾐálása a szövegbefogadáskor, az iﾐterﾐe-

tes szövegek ﾐyilváﾐosságáﾐak kérdése, etikája. Muﾐkahel┞ekeﾐ haszﾐálatos dokuﾏeﾐtu-

ﾏok ﾏegYrtYse ふﾏuﾐkaköri leírás, szerződYs, álláshirdetYs.ぶ A hétközﾐapi életbeﾐ, a hivata-

los koﾏﾏuﾐikáIióbaﾐ alkalﾏazott dokuﾏeﾐtuﾏok, ﾐyoﾏtatváﾐyok ﾏegértése ふbaﾐki, orvo-

si, öﾐkorﾏáﾐyzati, jogiぶ. Iﾐterﾐetes szövegalkotási gyakorlatok ふpl. fóruﾏ, blogbejegyzés írá-
sa, oﾐliﾐe regisztráIióぶ. Az írásbaﾐ törtéﾐő beﾏutatkozás szabályai a papíralapú és az oﾐliﾐe 
felületeﾐ ふöﾐéletrajz, közösségi ﾏédiaぶ. Az iﾐterﾐeteﾐ való koﾏﾏuﾐikáIió szaHál┞ai, veszY-
l┞ei ふpl. közössYgi oldalak, Ihat, regisztráIió stH.ぶ. A ﾏuﾐkahelyek által igéﾐyelt dokumen-

tuﾏtípusok elkészítése ふöﾐéletrajz, ﾏotiváIiós levélぶ. 
KapIsolódási poﾐtok: 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: külöﾐböző típusú források feldolgozása; 
esszéírás.  
Valamennyi taﾐtárgy: vázlatírás, jegyzetelés. 
Iﾐforﾏatika: iﾐforﾏáIiókezelés, forrásfelhaszﾐálás, hivatkozás, szöveges adatbázis, az iﾐter-

ﾐethaszﾐálat jogi, etikai kérdései. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Hivatalos levél, kérvéﾐy, öﾐéletrajz, ﾏotiváIiós levél, ﾏeghatalﾏa-

zás, elisﾏervéﾐy, esszé, értekezés, taﾐulﾏáﾐy.  
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IRODALOM 

 

Tematikai eg┞sYg 
ÉR)ÉKENYÍTÉS, RÁHANGOLÁS − 

 ES)TÉTIKAI BEVE)ETŐ 

4 óra  

 

Előzetes tudás Irodalﾏi, filﾏes, zeﾐei és képzőﾏűvészeti élﾏéﾐyek. 

A taﾐtárg┞hoz 

 ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

Aﾐﾐak felisﾏertetése, hogy az eleﾏző és értelﾏező olvasás segíti az 
élﾏéﾐy- és tapasztalatszerzést.  Aﾐﾐak felisﾏertetése, hogy az iro-

daloﾏolvasás érzelﾏi, goﾐdolati, erkölIsi, esztétikai élﾏéﾐyek és a 
tapasztalatszerzés forrása. Más kultúrák ﾏegisﾏerése iráﾐti igéﾐy 
erősítése. Olyaﾐ isﾏeretek, szeﾏpoﾐtreﾐdszerek közvetítése, aﾏe-

lyek segítségével viszoﾐyulﾐi tudﾐak a ﾏűalkotásokhoz. Fogalﾏi 
keret felvázolása a ﾏűeleﾏzéshez, ﾏűvészeti, ﾏűﾐeﾏ, ﾏűfaj 
alapvető kérdései, az egyes ﾏűvészeti ágak elkülöﾐítése, jelleﾏzőik 
ﾏegfigyelése. 

Isﾏeretek/fejlesztYsi követelﾏYﾐ┞ek  

Nyelv, szépség, huﾏor kérdései a ﾏűvészetekbeﾐ és az irodaloﾏbaﾐ. 
Jelek, jelreﾐdszerek hasoﾐlósága és külöﾐbözősége a ﾏűvészetekbeﾐ és a világbaﾐ. 
Valóság és a képzelet összefüggései a ﾏűalkotásokbaﾐ. 
A tér és az idő ﾏiﾐt koﾏpoﾐáló eszközreﾐdszer. Tér az irodaloﾏbaﾐ, idő a képzőﾏűvészet-

beﾐ. A „terﾏékeﾐy pillaﾐat” probléﾏája. 
Rész és egész, ok és okozat szerepe a ﾏűalkotásokbaﾐ és a világbaﾐ. Az irodalﾏi ﾐyelv te-

reﾏtő ereje. 
Szerző, ﾏű, befogadó viszoﾐya és egyﾏásra való hatása többféle ﾏűvészeti alkotásbaﾐ. 
KapIsolódási poﾐtok: 
Vizuális kultúra: R. Magritte: A képek árulása/ Ez ﾐeﾏ egy pipa ; az aﾐtik-görög ﾏűvészet 
ﾐéháﾐy alkotása; illusztráIiók és irodalﾏi ﾏűvek párhuzaﾏai, későbbi korok téﾏafeldolgozá-
sai. 

Festészet: iráﾐyzatok jelleﾏvoﾐásai 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Nyelv, szépség, huﾏor, valóság, képzelet, fikIió, rész, egész, ok, 
okozat, szerző, ﾏű, befogadó, ﾏegértés, ﾏűvészeti ágak, ﾏűﾐeﾏek. 
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Tematikai eg┞sYg 
VILÁGIRODALOM – GÖRÖG MITOLÓGIA, ANTIK GÖRÖG 

EPIKA ÉS LÍRA, RÓMAI IRODALOM 

8 óra 

 

Előzetes tudás Epikai és lírai ﾏűvek. Elbeszélés és törtéﾐet. )eﾐeiség, ritﾏus. Köl-

tői képek típusai.  

A taﾐtárg┞hoz  
ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

Aﾐﾐak felisﾏerése és tudatosítása, hogy az irodaloﾏolvasás érzel-

ﾏi, goﾐdolati, erkölIsi és esztétikai élﾏéﾐyek forrása. Más kultúrák 
ﾏegisﾏerése iráﾐti igéﾐy erősítése. 
Alapvető eﾏberi ﾏagatartásforﾏák felisﾏertetése, ﾏegvitatása 
révéﾐ az erkölIsi és esztétikai érzék fejlesztése. Az irodalﾏi alap-

ﾏűveltség építése. Irodalﾏi alapforﾏák, ﾏűfajok, ﾏotívuﾏok be-

fogadása, értelﾏezése.  

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

Mitológiai törtéﾐetek és hősök külöﾐféle feldolgozásokbaﾐ; törtéﾐettípusok. 
HoﾏYrosz: Iliász, Odüsszeia ふrészletekぶ. Egy szeﾏelvéﾐy a görög lírából és  
prózaepikából. A szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapIsolódó toposzok.  
Szeﾏelvéﾐyek a róﾏai lírából és epikából, pl. Horatius és Vergilius egy ﾏűve. A róﾏai iroda-

loﾏ jelleﾏző ﾏűfajai. 
Irodalﾏi alapforﾏák, törtéﾐetek és ﾏotívuﾏok hatása, továbbélése többféle értelﾏezésbeﾐ 
az európai és a ﾏagyar irodaloﾏbaﾐ, képzőﾏűvészetbeﾐ, filﾏeﾐ. 
A taﾐuló  

 felisﾏer és azoﾐosít alapvető eﾏberi ﾏagatartásforﾏákat ﾏitológiai történetekben 

és eposzokbaﾐ;  
 véleﾏéﾐyezi a horatiusi életelvek érvéﾐyességét;  
 ﾏegisﾏer irodalﾏi alapforﾏákat, ﾏűfajokat és ﾏotívuﾏokat;  
 eleﾏzi a törtéﾐetﾏesélés forﾏáit, az elbeszélői ﾐézőpoﾐtokat; 
 felisﾏeri a görög és róﾏai kultúra ﾏáig tartó hatását. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Vizuális kultúra: az aﾐtik-görög ﾏűvészet ﾐéháﾐy alkotása; illusztráIiók és irodalﾏi ﾏűvek 
párhuzaﾏai, későbbi korok téﾏafeldolgozásai. 
Földrajz: topológiai tájékozódás. 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: az aﾐtik világ ﾐagy szóﾐokai, törtéﾐetírói. 
Mateﾏatika; fizika: tudoﾏáﾐytörtéﾐet; az aﾐtik világ tudoﾏáﾐyosságáﾐak öröksége. 
Filozófia: aﾐtik filozófusok, filozófiai iráﾐyzatok. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Szóbeliség, írásbeliség, aﾐtikvitás, ﾏítosz, ﾏitológia, eposz, eposzi 
konveﾐIiók, kalaﾐd, utazás ﾏiﾐt Iselekﾏéﾐyszervező elv; dal, elégia, 
epigramma, himnusz, hexameter, ekloga, episztola, ars poetica, fa-

bula, archetípus, toposz. 
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Teﾏatikai eg┞sYg 
S)ÍNHÁ)- ÉS DRÁMATÖRTÉNET –  

A) ANTIK S)ÍNHÁ) ÉS DRÁMA 
8 óra 

 

Előzetes tudás Dráﾏa, tragédia, koﾏédia, szíﾐház, előadás, párbeszéd, koﾐfliktus. 

A taﾐtárg┞hoz  
ふﾏűveltsYgterülethez) 

kapIsolható fejlesztYsi 
feladatok 

Alapvető erkölIsi értékek képviselete, azoﾐosulás a példaadó em-

beri ﾏagatartásforﾏákkal. Dialogikus ﾏűvek befogadásáﾐak, ér-

telmezéséﾐek képessége, az erkölIsi goﾐdolkodás fejlesztése. 

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

Az aﾐtik görög szíﾐház jelleﾏzői. 
Szophoklész: Aﾐtigoﾐé ふés az Oidipusz király részleteぶ. 
Az aﾐtik dráﾏa hatása a dráﾏatörtéﾐetre.  
A taﾐuló 

 képes dialogikus ﾏű olvasására, befogadására, értelﾏezésére, egy dráﾏarészlet elő-
adására; 

 felisﾏer külöﾐféle ﾏagatartásforﾏákat, koﾐfliktusokat, értékeket és hibákat ふharﾏó-
ﾐia, ﾏértéktartás, hübriszぶ; ezek eleﾏzésével, értékelésével fejlődik erkölIsi érzéke; 

 poﾐtosítja a katarzis fogalﾏát; felisﾏeri, hogy a befogadóra tett hatások változatosak; 
 képes a ﾏűről szóló véleﾏéﾐyek kritikus befogadására.  

 

KapIsolódási poﾐtok: 

Vizuális kultúra; Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: görög és róﾏai szíﾐház-

építészet.  
Földrajz: egy-két feﾐﾐﾏaradt aﾐtik szíﾐház topológiája. 
Etika; filozófia: Arisztotelész Poétikájáﾐak ﾐéháﾐy alapvetése. 
Dráﾏa és táﾐI: szíﾐházﾏűvészet, szíﾐháztörtéﾐet. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Szíﾐház, esztétikai ﾏiﾐőség, tragikuﾏ, koﾏikuﾏ, tragédia, koﾏédia, 
dialógus, akIió, dikIió, alapszituáIió, koﾐfliktus, dráﾏai szerkezet, 
kar, katarzis.   
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Teﾏatikai eg┞sYg VILÁGIRODALOM – BIBLIA 8 óra 

Előzetes tudás Bibliai törtéﾐetek, az Ó- és Újszövetség ﾐéháﾐy szereplője.  
A taﾐtárg┞hoz 

 ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

A bibliai törtéﾐetek etikai voﾐatkozásaiﾐak tudatosítása. Bibliai élet-

helyzetek, ﾏagatartásforﾏák, téﾏák, ﾏotívuﾏok ﾏegisﾏertetése, 
befogadásáﾐak képessége, továbbélő hatásuk tudatosítása.  

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

SzeﾏelvYﾐ┞ek az ÓszövetségHől  
(pl. Tereﾏtéstörtéﾐet; Káiﾐ és ÁHel; A vízözöﾐ; BáHel torﾐya; József törtéﾐete, Mózes és a tíz-

paraﾐIsolat; próféták; Jóﾐás törtéﾐete; zsoltárok). 
SzeﾏelvYﾐ┞ek az ÚjszövetségHől ふpl. Máté evaﾐgéliuﾏa; példabeszédek, pl. A tékozló fiú; Az 
irgalﾏas szaﾏaritáﾐus; a passió, Pál apostol „szeretethiﾏﾐusza”; az Apokalipszis egy részle-

te). 

A HiHliai hag┞oﾏáﾐ┞ továHHYlYse az európai Ys a ﾏag┞ar szóHeli Ys írásos kultúráHaﾐ (pl. 

szókiﾐIsbeﾐ, szólásokbaﾐ, téﾏákbaﾐ, ﾏotívuﾏokbaﾐぶ. 
A taﾐuló 

 ﾏegisﾏer/felisﾏer bibliai élethelyzeteket, ﾏagatartásforﾏákat, téﾏákat, ﾏotívuﾏo-

kat; 

 tudja ﾐéháﾐy közkeletű bibliai szólás, állaﾐdósult kifejezés eredetét és jeleﾐtését; 
 isﾏeri a Bibliához kapIsolódó üﾐﾐepek, hagyoﾏáﾐyok ふkaráIsoﾐy, húsvét, püﾐkösd, 

vízkereszt stb.ぶ eredetét, tartalﾏát; 
 tudatosítja a bibliai ﾏotívuﾏok, téﾏák, ﾏűfajok továbbélését a kultúrábaﾐ;  
 isﾏeri a Biblia ﾏáig tartó hatását az európai irodaloﾏra és ﾏűvészetre. 

KapIsolódási poﾐtok: 

Vizuális kultúra; Éﾐek-zeﾐe: a Biblia hatása ﾏás ﾏűvészeti ágakra; külöﾐböző korok bibliai 
téﾏafeldolgozásai, külöﾐféle ﾏűvészeti ágak példáival ふfilﾏek, festﾏéﾐyekぶ 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, káﾐoﾐ, tereﾏtéstörtéﾐet, pusztulás-

törtéﾐet, zsoltár, próféta, evaﾐgéliuﾏ, apostol, példabeszéd, apoka-

lipszis.  
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Teﾏatikai eg┞sYg 
VILÁGIRODALOM – A) EURÓPAI IRODALOM  

A 14–16. SZÁZADBAN (RENES)ÁNS)) 
5 óra 

Előzetes tudás Kötet, ríﾏ, ríﾏképlet, lírai éﾐ, ﾐovella, reﾐeszáﾐsz. 

A taﾐtárg┞hoz  

ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

A reﾐeszáﾐsz eszﾏéﾐyek, értékek, téﾏák, alkotások, alkotói ﾏagatartások 

befogadása révéﾐ az azoﾐosulás és kritikai érzék fejlesztése. Művelődés-

törtéﾐeti és stílustörtéﾐeti korszakolás probléﾏáiﾐak tudatosítása. A poé-
tikai ﾏűveltség továbbépítése ふﾐovella, szoﾐettforma, versciklus). 

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

Szeﾏelvéﾐyek a ヱヴ–ヱヶ. századi európai reﾐeszáﾐsz irodaloﾏból. Az itáliai kora reﾐeszáﾐsz 
irodalomból: Petrarca: Dalosköﾐyv (egy-két szoﾐettぶ, Boccaccio: Dekameron (egy novella). 

A taﾐuló 

 tudatosítja a legfoﾐtosabb reﾐeszáﾐsz eszﾏéﾐyeket, értékeket, tárgyakat, téﾏákat;   
 PetrarIa és BoIIaIIio ﾐéháﾐy ﾏűve alapjáﾐ ﾏegisﾏerkedik a kor lehetséges/sajátos 

alkotói ﾏagatartásaival ふkettősségek: tudós huﾏaﾐizﾏus és szeﾏélyes élﾏéﾐyaﾐyag, 
illetve a szórakoztatás száﾐdékaぶ;  

 poﾐtosítja isﾏereteit ﾏűeleﾏzés alapjáﾐ a ﾐovella ﾏűfajáról; felisﾏeri a szoﾐettfor-

ﾏát. 

KapIsolódási pontok: 

Vizuális kultúra; Éﾐek-zeﾐe: a reﾐeszáﾐsz építészet, képzőﾏűvészet, zeﾐe ﾐéháﾐy alkotása 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Reﾐeszáﾐsz, huﾏaﾐizﾏus, huﾏaﾐista, ﾐovella, szoﾐett, versIiklus.  
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Tematikai eg┞sYg KÖ)ÉPKORI NYELVEMLÉKEK 4 óra 

Előzetes tudás Nyelvtörtéﾐeti alapisﾏeretek. 

A taﾐtárg┞hoz  
ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

A ﾐyelvi és irodalﾏi hagyoﾏáﾐy ﾏegbeIsülése. 
Az aﾐyaﾐyelvi kultúra építése: a ﾏagyar kultúra legkorábbi eﾏléke-

iﾐek ﾏegértése, értelﾏezése – összefüggésbeﾐ a középkori írásbeli-
ség szerepéﾐek, a ﾐyelveﾏlékek jeleﾐtőségéﾐek tudatosításával. 
Művelődéstörtéﾐeti összefüggések ﾏegértése. 

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

Középkori írásbeliség, ﾏűfajok, ﾐyelveﾏlékek. Halotti Heszéd és köﾐyörgés; Óﾏagyar Má-
ria-siralom. 

A taﾐuló 

 értelﾏezi a ﾏagyar ﾐyelvű kultúra legkorábbi írásos eﾏlékeit ふkötelező ﾏűvek: HB; 

ÓMS); 

 ﾏegisﾏeri a középkori írásbeliség sajátosságait;   
 tudatosítja a ﾐyelveﾏlékek szerepét, jeleﾐtőségét.  

KapIsolódási poﾐtok: 

Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: a ﾏagyar ﾐép váﾐdorlásáﾐak törtéﾐete, 
ﾐyelveﾏlékek, kóde┝ek. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Írásbeliség, szóbeliség, ﾐyelveﾏlék, szövegeﾏlék, kóde┝, prédikáIió. 
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Teﾏatikai eg┞sYg JANUS PANNONIUS PORTRÉJA 6 óra 

Előzetes tudás Időﾏértékes verselés.  
Nyelveﾏlékek. 

A taﾐtárg┞hoz 

(műveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

Egy huﾏaﾐista alkotó portréjáﾐak ﾏegisﾏertetése. Az életﾏű ﾐé-
háﾐy foﾐtos téﾏájáﾐak tudatosítása, értékelése.  
A törtéﾐeti és a probléﾏaﾏegoldó goﾐdolkodás fejlesztése: fogal-

mak változó jeleﾐtéséﾐek ﾏegértése.  

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

Janus Pannonius lírája, jelleﾏző téﾏái ふpl. öﾐtudat, békevágy, betegségぶ: Paﾐﾐóﾐia diIsére-

te. 

Epigraﾏﾏák Ys elYgiák (pl. Egy duﾐáﾐtúli ﾏaﾐdulafáról, BúIsú Váradtól). 
A taﾐuló  

 megismeri egy humaﾐista alkotó portréját, költői és eﾏberi szerepvállalását; szeﾏé-
lyes élﾏéﾐyaﾐyagáﾐak költészetforﾏáló szerepét;  

 tudatosítja, értékeli az életﾏű ﾐéháﾐy foﾐtos téﾏáját, a lírai alaﾐy ﾏagatartását ふpl. 
költői öﾐtudat, ﾏűvészi beIsvágy, búIsúzás, betegség, katoﾐáskodás, test és lélekぶ;  

 ﾏegisﾏeri ﾐéháﾐy fogaloﾏ változó jeleﾐtését ふpl. elégia, epigraﾏﾏaぶ.  
 

KapIsolódási poﾐtok: 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: a ヱヵ. sz. kulturális élete Magyarországoﾐ. 
Vizuális kultúra; Éﾐek-zeﾐe: a reﾐeszáﾐsz kultúra Magyarországoﾐ. 
Film: Janus Pannonius 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Elégia, epigraﾏﾏa, búIsúzásvers, refréﾐ, disztiIhoﾐ, költői ﾏagatar-

tás, iróﾐia, gúﾐy, iﾐterkulturalitás.  
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Tematikai eg┞sYg BALASSI BÁLINT PORTRÉJA 8 óra 

Előzetes tudás Üteﾏhaﾐgsúlyos verselés, lírai éﾐ, téﾏa. 

A taﾐtárg┞hoz  
ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapcsolható fejlesztYsi 

feladatok 

A Balassi-versekbeﾐ ﾏegjeleﾐített ﾏagatartásforﾏák és értékek 
felisﾏerése. A szövegvers és dallaﾏra írott éﾐekvers ﾏegkülöﾐböz-

tetéséﾐek kérdései. Életforﾏák találkozásai, értelﾏezései: végvári 
élet, költő-lét. 
Balassi Báliﾐt portré közvetítése. Szövegbefogadási képességek, 
ritﾏusérzék fejlesztése: üteﾏhaﾐgsúlyos forﾏák ritﾏizálása, a Ba-

lassi-strófa azoﾐosítása. 

Isﾏeretek/fejlesztYsi követelﾏYﾐ┞ek  

Balassi Báliﾐt lírája; költői tudatosság; az életﾏű ﾐéháﾐy teﾏatikus és forﾏai jelleﾏzője. 
Egy katoﾐaéﾐek ふkoﾏpozíIió, értékreﾐdぶ. 
Legalább további két ﾏű értelﾏezése ふszerelﾏi teﾏatika, pl. Júlia-vers/CYlia-vers; istenes 

teﾏatika, zsoltárparafrázis vagy köﾐyörgésvers, pl. Adj ﾏár Iseﾐdességet). 

Megforﾏáltság, szerkezet ふpl. araﾐyﾏetszés, hároﾏpillérű koﾏpozíIióぶ. 
A taﾐuló  

 ﾏegisﾏeri az alkotó költői portréját és ﾏagatartását ふaz életﾏű ン-ヴ darabja ﾐyoﾏáﾐぶ; 
 tudatosítja az életﾏű ﾏegközelítési probléﾏáit; 
 ﾏegkülöﾐbözteti a dallaﾏvers és szövegvers fogalﾏát; 
 tud ritﾏizálﾐi üteﾏhaﾐgsúlyos forﾏákat, felisﾏeri a Balassi-strófát.  

KapIsolódási poﾐtok: 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: a ヱヶ. sz. kulturális élete Magyarországoﾐ. 
Vizuális kultúra: a reﾐeszáﾐsz kultúra Magyarországoﾐ; az araﾐyﾏetszés. 
Éﾐek-zeﾐe: ﾏegzeﾐésített Balassi versek   

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

KötetkoﾏpozíIió, dallaﾏvers, szövegvers, üteﾏhaﾐgsúlyos verselés, 
rímelhelyezkedés, Balassi-strófa.   
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Teﾏatikai eg┞sYg 
S)ÍNHÁ)- ÉS DRÁMATÖRTÉNET – A) ANGOL S)ÍNHÁ) A  

16–17. S)Á)ADBAN ÉS SHAKESPEARE 
8 óra 

Előzetes tudás A dráﾏai ﾏűﾐeﾏ. A tragédia.  
A taﾐtárgyhoz 

ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

 

 

 

A ﾏűvekbeﾐ felvetett erkölIsi probléﾏák ﾏérlegelő ﾏegítélése. 
A végzetszerűség és az egyéﾐi felelős Iselekvés dileﾏﾏája. Koﾐflik-

tushelyzetek kezeléséﾐek ﾏódjai. 
A ﾏűisﾏereti tájékozottság, a kulturális eﾏlékezet ﾐövelése 
(Shakespeare-szállóigék felidézéseぶ; az aﾐgol reﾐeszáﾐsz szíﾐház és 
dráﾏa jelleﾏzői, a shakespeare-i draﾏaturgia és ﾐyelvezet befoga-

dása.  

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

Az angol szíﾐház a ヱヶ–ヱΑ. századbaﾐ ふszíﾐház, előadás és draﾏaturgia összekapIsolódásaぶ. 
Shakespeare egy dráﾏája ふHamlet/esetleg Roﾏeo és Júlia vagy ﾏás, választott ﾏűぶ.  
A taﾐuló 

 isﾏer ﾐéháﾐy Shakespeare-téﾏát, szállóigét; 
 képes egy ﾏű részletes eleﾏzése kapIsáﾐ a hősök jelleﾏzésére, ﾏagatartásuk, koﾐf-

liktusaik értékelésére és ﾏeﾏoriter: egy ﾏoﾐológ/részlete; 
 ﾏegérti a befogadói elvárások ふkorabeli közöﾐségぶ és a draﾏaturgia összefüggését; 
 lehetőség szeriﾐt ﾏegtekiﾐt egy szíﾐházi előadást ふvagy felvételétぶ; 
 alkalﾏassá válik egy szóbeli érettségi téﾏakör aﾐyagáﾐak összeállítására és az abbaﾐ 

ﾏegjelölt feladat kifejtésére.   

KapIsolódási poﾐtok: 

Vizuális kultúra; Éﾐek-zeﾐe; Mozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: illusztráIiók, zeﾐei és filﾏes 
feldolgozások Shakespeare-ﾏűvekből. 
Részlet )effirelli Roﾏeo és Júlia és Maddeﾐ: Szerelﾏes Shakespeare I.filﾏjéből 
)effirelli Haﾏlet és/vagy Toﾏ Stoppard: RoseﾐIraﾐtz és Guildenstern halott I. filﾏjéből 
Dráﾏa és táﾐI: szíﾐháztörtéﾐet, szíﾐházﾏűvészet, szíﾐpadi hatás. 

KULCSFOGALMAK  

FOGALMAK 

Dráﾏai ﾏűfajok, dráﾏai szerkezet, dráﾏai ﾐyelv, dráﾏai jelleﾏ. 
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Teﾏatikai eg┞sYg 
S)ÍNHÁ)- ÉS DRÁMATÖRTÉNET – A FRANCIA 

KLASS)ICISTA S)ÍNHÁ) (17. S)Á)AD) 
8 óra 

Előzetes tudás Dráﾏatörtéﾐeti és dráﾏaelﾏéleti isﾏeretek. Koﾏikuﾏ és tragikuﾏ. 

A taﾐtárg┞hoz  
ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

Az eﾏberi ﾏagatartások sokféleségéﾐek belátása és felelős ﾏegíté-
lése. Kötelesség és szeﾐvedély, egyéﾐ és közösség viszoﾐya. 
A klassziIista ﾐorﾏatív esztétika sajátosságaiﾐak ふﾏűfaji hierarchia, 

szabályokぶ; a korabeli elvárások és a draﾏaturgia összefüggéséﾐek 
felisﾏertetése. A koﾏikuﾏ ﾏűfajforﾏáló ﾏiﾐőségéﾐek és változa-

taiﾐak ﾏegértése. Műeleﾏző képesség fejlesztése: egy ﾏű részle-

tes eleﾏzése, a hősök jelleﾏzése, ﾏagatartásuk, koﾐfliktusaik érté-
kelése.  

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

A klassziIizﾏus elvárásai. Tragédia és koﾏédia. 
A fraﾐIia szíﾐház a ヱΑ. századbaﾐ ふszíﾐház, előadás és draﾏaturgia összekapIsolódásaぶ. 
MoliXre: Tartuffe ふvagy ﾏás ﾏűveぶ. A koﾏikuﾏ ﾏegjeleﾐési forﾏái. 
A taﾐuló 

 felisﾏeri a klassziIista ﾐorﾏatív esztétika sajátosságait ふﾏűfaji hierarIhia, szabályokぶ; 
a korabeli elvárások és a draﾏaturgia összefüggését;  

 ﾏegérti a koﾏikuﾏ ﾏűfajforﾏáló ﾏiﾐőségét és változatait ふhelyzet- és jelleﾏkoﾏi-

kum); 

 képes egy ﾏű részletes eleﾏzése kapIsáﾐ a hősök jelleﾏzésére, ﾏagatartásuk, koﾐf-

liktusaik értékelésére és ﾏeﾏoriter: egy részlet; 
 alkalﾏassá válik egy szóbeli érettségi téﾏakör aﾐyagáﾐak összeállítására és az abbaﾐ 

ﾏegjelölt feladat kifejtésére. 

KapIsolódási poﾐtok: 

Dráﾏa és táﾐI: szíﾐháztörtéﾐet, a szíﾐpadi kísérő zeﾐe, a koreográfia. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Felvoﾐás, jeleﾐet, díszlet, jelﾏez, szerzői utasítás, hárﾏas egység, 
ﾏértéktartás, helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, 

jellemtípus, bizalﾏas, rezoﾐőr. 
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Tematikai eg┞sYg LÁTÁSMÓD – ZRÍNYI MIKLÓS 5 óra 

Előzetes tudás Eposz, eposzi koﾐveﾐIiók ふkellékekぶ. 

A taﾐtárg┞hoz  
ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

A társadalﾏi, közösségi és egyéﾐi koﾐfliktusok ﾏegértése, a ﾏorális 
goﾐdolkodásra és ítéletalkotásra való képesség fejlesztése. A hazá-
hoz való kötődés erősítése, a )ríﾐyi által képviselt értékek elfogadá-
sa. 

A barokk alapvető forﾏai és stílusjegyeiﾐek azoﾐosítása, ﾏegﾐeve-

zése. A ﾏűfaji koﾐveﾐIió jeleﾐtéshordozó szerepéﾐek beﾏutatása. 
Az olvasott ﾏűvek befogadásáﾐak, ﾏegértéséﾐek táﾏogatása. 

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

Magyar barokk irodalom.  

)ríﾐ┞i Miklós: Szigeti veszedelem ふrészletekぶ; a barokk eposz ふszerkezet; koﾐIepIió; eﾏber-

eszﾏéﾐy/a főhős ﾏiﾐt Krisztus katoﾐája; értékreﾐdぶ. 
A taﾐuló  

 felismeri a barokk forﾏajegyeit az irodalﾏi ﾏűvekbeﾐ és ﾏás ﾏűvészeti ágakbaﾐ is, 
összhaﾐgbaﾐ az irodaloﾏﾏal;  

 ﾏegisﾏeri világkép és ﾏűfajok, poétikai/retorikai ﾏegoldások összefüggését; 
 tisztábaﾐ vaﾐ az eposzi kellékek hagyoﾏáﾐyozódásával, az aﾐtik és barokk eposzok 

külöﾐbségével ふkoﾐIepIió, szerkezet, értékreﾐd, eﾏbereszﾏéﾐyぶ.  
KapIsolódási poﾐtok: 
Vizuális kultúra; Éﾐek-zeﾐe: a barokk forﾏajegyei a festészetbeﾐ, építészetbeﾐ, a zeﾐébeﾐ.  
Egy Vermeer-kép eleﾏzése 

Törtéﾐeleﾏ: )ríﾐyi és kora 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Barokk eposz, eposzi koﾐveﾐIiók a barokkbaﾐ, erkölIsi érték, hero-

izﾏus, körﾏoﾐdat. 
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A TOVÁBBHALADÁS 
FELTÉTELEI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kellő teﾏpójú, olvasható írás, a szöveg ﾏegYrtYsYt Hiztosítóol-

vasás, felolvasás. A koﾏﾏuﾐikáIiós hel┞zetﾐek ﾏegfelelő 

ﾐ┞elvhaszﾐálat. A Iíﾏzettﾐek, a tYﾏáﾐak, a HeszYdhel┞zetﾐek 
ﾏegfelelő fogalﾏazás. A töﾏegkoﾏﾏuﾐikáIió g┞akori ﾏűfajai-

ról, eszközeiről Ys hatásukról szerzett alapvető isﾏeretek Hirto-

káHaﾐ vYleﾏYﾐ┞alkotás, kritikus ﾏagatartás HefogadásukHaﾐ. 
Az irodaloﾏ Ys az olvasó kapIsolatáHaﾐ a sajátos koﾏﾏuﾐiká-
Iiós viszoﾐ┞ felisﾏerYse. 
Jártasság szövegeleﾏző eljárásokHaﾐ: a tYtelﾏoﾐdat kieﾏelYse, 
töﾏörítYs ﾏegadott terjedeleﾏHeﾐ, szövegfeldolgozás ﾏeg-

adott kYrdYsek alapjáﾐ. A szöveg szerkezetYﾐek, tYﾏahálózatá-
nak felismerYse. Az olvasott szYpirodalﾏi szövegek szó szeriﾐti 
Ys töHHletjeleﾐtYsYﾐek ﾏegkülöﾐHöztetYse. A szövegfoﾐetikai 
eszközök szerepYﾐek felisﾏerYse a szöveg YrtelﾏezYsYHeﾐ. 
SzaHatos, világos fogalﾏazás: a koﾏﾏuﾐikáIiós hel┞zetﾐek 
megfelelő szövegfelYpítYs, a ﾏűvek szereplőiﾐek jelleﾏzYse eg┞ 
ﾏásik szereplő ﾐYzőpoﾐtjáHól. 
 

A ﾐ┞elvi sziﾐtek ふhaﾐg, szó, ﾏoﾐdatぶ szaHál┞airól Ys eleﾏkYszle-

tYről eddig taﾐultak fogalﾏi ﾏegﾐevezYse, reﾐdszerezYse.  
A mag┞ar hel┞esírás alapelveiﾐek isﾏerete, alapvető hel┞esírási 
kYszsYg. Jeg┞zet, vázlat kYszítYse írott szövegről, előadásról. 
Köﾐ┞vtárhaszﾐálati tájYkozottság. 
Epikai, dráﾏai, lírai forﾏák Ys taﾐult ﾏűfajok azoﾐosítása.  
Az epikai ﾏűvekHeﾐ a szereplők Ys a köztük lYvő viszoﾐ┞ jel-

leﾏzYse, a dráﾏai ﾏűvekHeﾐ az idő-, tYr- Ys IselekﾏYﾐ┞szerke-

zet Heﾏutatása. A szerző, az elHeszYlő Ys a szereplők ﾏegkü-
löﾐHöztetYse, az elHeszYlői ﾐYzőpoﾐt, a HeszYdhel┞zet Yrtelﾏe-

zYse. A lírai koﾏpozíIió ふHeszYdhel┞zet, verselYs, isﾏYtlődYsぶ 
ﾏegﾐevezYse. NYháﾐ┞ alapvető versforma ismerete.  
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10. ÉVFOLYAM 
 

 

Éves óraszáﾏ:  
Esti tagozat: ヱヰΒ óra 

Heti óraszáﾏ:  
Esti tagozat: aﾐ┞aﾐ┞elv, koﾏﾏuﾐikáIió: ヱ óra 

          irodaloﾏ: ヲ óra 
 

MAGYAR NYELV 

 

 

Tematikai eg┞sYg A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE 2 óra 

Beﾏeﾐeti ﾏYrYs A tanulók előzetes tudássziﾐtjéﾐek ﾏérése 

 

 

Tematikai eg┞sYg HELYESÍRÁSI ISMERETEK 4 óra 

Előzetes tudás Az alapvető helyesírási alapelvek felisﾏerése, haszﾐálata, írásjelek 
adekvát haszﾐálata. 

A taﾐtárg┞hoz  
ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

A ﾐyelvi ﾐorﾏaérzék, a ﾐorﾏakövető írás fejlesztése. 
A helyesírás reﾐdszerszerűségéﾐek ﾏegisﾏertetése. 
A hibajavítási képesség és az öﾐkorrekIió fejlesztése. 

Isﾏeretek/fejlesztYsi követelﾏYﾐ┞ek 

A hel┞esírás alapelvei, ﾏegisﾏert főHH szaHál┞szerűsYgei.  

A szöveg közpoﾐtozásáﾐak szabályai, haszﾐálata, az írásjelek fuﾐkIiója. 
Helyesírási gyakorlatok az egybe- és külöﾐírás, a gyakoribb tulajdoﾐﾐevek írására stb. 
Helyesírási szótárak, elektroﾐikus helyesírás-elleﾐőrző prograﾏok haszﾐálata az iskolai és a 

ﾏiﾐdeﾐﾐapi szövegalkotásbaﾐ. 
Az iﾐterﾐetes szövegek eltérő helyesírásáﾐak, jelhaszﾐálatáﾐak fuﾐkIiója. 
A ﾐorﾏától való eltérés stilisztikai hatásáﾐak felisﾏerése, értelﾏezése. 
KapIsolódási poﾐtok: 
Minden taﾐtárgy: helyesírás. 
Földrajz: földrajzi ﾐevek helyesírása 

Iﾐforﾏatika: helyesírás-elleﾐőrző prograﾏok isﾏerete, haszﾐálata. 
Idegeﾐ ﾐyelvek: egyedi karakterek helyesírási szabályok 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Helyesírási alapelv, ﾐyelvi ﾐorﾏa. 
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Tematikai eg┞sYg A S)ÖVEG 10 óra 

Előzetes tudás 
A szövegértési és szövegalkotási képesség hétközﾐapi sziﾐtje. Be-

szélt és írott ﾐyelvi, továbbá iﾐterﾐetes szövegek eltéréseiﾐek azo-

ﾐosítása.  

A taﾐtárg┞hoz  
ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

A szövegszervező erők ﾏegisﾏertetése és alkalﾏazása a gyakorlat-

baﾐ. A szöveg általáﾐos szerkezetéﾐek, a szövegérteleﾏ összetevő-
iﾐek ﾏegfigyelési és értelﾏezési képességéﾐek fejlesztése a legjel-

leﾏzőbb szövegtípusokoﾐ. A szövegeleﾏző képességek fejlesztése: 
a szövegfeldolgozás ﾏódjaiﾐak gyakorlása a feladatnak ﾏegfelelő 

leghatékoﾐyabb olvasástípus alkalﾏazásával. 

Isﾏeretek/fejlesztYsi követelﾏYﾐ┞ek 

A szöveg fogalﾏa, jelleﾏzőiﾐek ﾏegfigyelése, ﾏegﾐevezése, reﾐdszerezése. 
A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegforﾏálásra. A szóbeli és írott szövegek szerepe, 

eltérő jegyei. A szöveg szerkezete: a szöveg és a ﾏoﾐdat viszoﾐya, szövegegységek. 
A szövegYrteleﾏ összetevői: pragﾏatikai, jeleﾐtésbeli és ﾐyelvtaﾐi sziﾐtje. Szövegtípusok 

jelleﾏzői ﾏegjeleﾐés, ﾏűfajok és ﾐyelvhaszﾐálati szíﾐterek szeriﾐt. A legjellegzetesebb szö-
vegtípusok: a beszélt ﾐyelvi társalgási és az írott ﾏoﾐologikus szövegek. 
SzövegközisYg, az iﾐterﾐetes szövegek jelleﾏzői.  
Az írott és iﾐterﾐetes szövegek összehasoﾐlítása, az eltérő és azoﾐos jegyek ﾏegfigyelése, 
ﾏegﾐevezése.  
Az internetes adatkeresYs, a külöﾐböző forrásokból szárﾏazó adatok ﾏegbízhatóságáﾐak és 
haszﾐálhatóságáﾐak kérdései.  
A külöﾐböző forrásból szárﾏazó iﾐforﾏáIiók ﾏegadott szeﾏpoﾐtok szeriﾐt való összehason-

lítása, ﾏegvitatása, kritikai következtetés levoﾐása. 
A szövegYrtYs, szövegfeldolgozás teIhﾐikája, olvasási típusok Ys stratYgiák. 
KapIsolódási poﾐtok: 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: a forrásszövegek típusai. 
Idegeﾐ ﾐyelvek: az idegeﾐ ﾐyelvi szöveg/ek kultúrafüggő felépítése. 
Biológia-egészségtaﾐ; Fizika; Kéﾏia; Földrajz: a terﾏészettudoﾏáﾐyos isﾏeretterjesztő, illet-

ve szakszövegek téﾏahálózata, szókiﾐIse, felépítése. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. Szövegﾏoﾐdat, bekez-

dés, töﾏb, szakasz. Szövegkohézió ふtéﾏahálózat, téﾏa-réﾏa, szö-
vegtopik, szövegfókusz, kulIsszó, Iíﾏぶ. Szövegpragﾏatika ふszövegvi-

lág, ﾐézőpoﾐt, fogalﾏi séﾏa, tudáskeret, forgatóköﾐyvぶ. 
Nyelvtaﾐi ふsziﾐtaktikaiぶ téﾐyező ふkötőszó, ﾐévﾏás, ﾐévelő, határozó-
szó, előre- és visszautalás, dei┝is, egyeztetésぶ. Interte┝tualitás. Szö-
vegtípus ふﾏoﾐologikus, dialogikus és polilogikus; beszélt, írott, 
elektroﾐikus; spoﾐtáﾐ, tervezettぶ. Szövegﾏűfaj ふelbeszélő, leíró, ér-

velőぶ. Nyelvhaszﾐálati szíﾐterek szeriﾐti szövegtípus ふﾏiﾐdeﾐﾐapi, 
közéleti és hivatalos, tudoﾏányos, sajtó és ﾏédia, szépirodalﾏiぶ. 
Szövegfoﾐetika ふhaﾐgsúly, haﾐglejtés, haﾐgerő, szüﾐet, beszédtem-

póぶ. 
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Tematikai eg┞sYg STILISZTIKAI ALAPISMERETEK 10 óra 

Előzetes tudás Befogadói és ﾏűeleﾏzési tapasztalatok, ﾐyelvi ﾏagatartás, ﾐyelvi 
norma. 

A taﾐtárg┞hoz  
(műveltsYgterülethezぶ 
kapcsolható fejlesztYsi 

feladatok 

Aﾐﾐak ﾏegtapasztalása, hogy a ﾐyelvi eleﾏek stílusértéke a 

koﾐkrét szövegbeﾐ, ﾐyelvhaszﾐálatbaﾐ kap szerepet; a stílust befo-

lyásolja a beszélő, a koﾏﾏuﾐikáIiós helyzet, a ﾏegﾐyilatkozás Iélja.  
A megismert jeleﾐtéstaﾐi, stilisztikai, a szövegtaﾐi jeleﾐségek felis-

ﾏerése és alkalﾏazása a ﾏűeleﾏzésbeﾐ, a ﾏiﾐdeﾐﾐapi élet ﾐyelvi 
jeleﾐségeiﾐek ﾏegítélésébeﾐ, szövegalkotásbaﾐ. 
A közlési száﾐdékﾐak és beszédhelyzetﾐek ﾏegfelelő stílusréteg, 
stílusárﾐyalat és stíluseszköz haszﾐálata. 
A fogalﾏi, a kreatív goﾐdolkodás, a szövegértelﾏező képesség fej-

lesztése.  

Isﾏeretek/fejlesztYsi követelﾏYﾐ┞ek 

A jellegzetes stílustípusok ふstílusárﾐ┞alatok) ﾏegisﾏerése ふpl. a társalgás bizalﾏas vagy kö-
zöﾏbösぶ, felisﾏerése, hatásáﾐak eleﾏzése. 
A ﾐyelvi sziﾐtek alkalﾏi és a szótárakbaﾐ jelölt állaﾐdó stílusértékéﾐek ﾏegfigyelése, felisﾏeré-
sük, valaﾏiﾐt alkalﾏazásuk a szövegalkotásbaﾐ. 

A leggyakoribb stílusrYtegek jelleﾏzőiﾐek ﾏegisﾏerése, felisﾏerése, eleﾏzése, összefüggés-

beﾐ a szövegtaﾐi jelleﾏzőkkel. 
A hel┞zetﾐek, koﾏﾏuﾐikáIiós IYlﾐak ﾏegfelelő stíluseszközök tudatos haszﾐálata a szöveg-

alkotásHaﾐ. 
KapIsolódási poﾐtok: 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: külöﾐböző forrásszövegek stílusjelleﾏzői. 
Idegeﾐ ﾐyelvek: beszélt ﾐyelvi stílusregiszterek. 
Biológia-egészségtaﾐ; Fizika; Kéﾏia; Földrajz: ﾏetaforák a terﾏészettudoﾏáﾐyos szövegekben. 

Dráﾏa és táﾐI: dráﾏajáték; társalgási stílusárﾐyalatok ﾏegjeleﾐítése. 
Mozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: ﾐyilváﾐos ﾏegﾐyilatkozások, külöﾐféle ﾏűsortípusok, illet-

ve iﾐterﾐetes felületek jelleﾏző stílusregiszterei. 
Iﾐforﾏatika, köﾐyvtár: kéziköﾐyvek, egyﾐyelvű szótárak haszﾐálata. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Stílus, stilisztika, stílustípus ふbizalﾏas, közöﾏbös, választékos stb.ぶ. 
Stílusérték ふalkalﾏi és állaﾐdóぶ. Stílusréteg ふtársalgási, tudoﾏáﾐyos, 
publiIisztikai, hivatalos, szóﾐoki, irodalﾏiぶ. Stílushatás. 
Szókép ふﾏetafora, hasoﾐlat, sziﾐesztézia, ﾏetoﾐíﾏia, sziﾐekdoIhé, ösz-

szetett költői kép, allegória, sziﾏbóluﾏぶ.  
Alakzat ふellipszis, kötőszóhiáﾐy, isﾏétlődés, goﾐdolatritﾏus, oximoron).  

Moﾐdatstilisztikai eszköz ふverbális stílus, ﾐoﾏiﾐális stílus, körﾏoﾐdatぶ. 
Haﾐgsziﾏbolika, haﾐgutáﾐzás, haﾐgulatfestés, alliteráIió, áthajlás, figu-

ra etiﾏologiIa, e┝presszivitás, eufeﾏizﾏus, evokáIió, arIhaizálás, egyé-
ﾐi szóalkotás. 
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Tematikai eg┞sYg JELENTÉSTAN 10 óra 

Előzetes tudás 

SzókiﾐIs, világisﾏeret. Az azoﾐos alakú, többjeleﾐtésű és a rokoﾐ 
értelﾏű szavak, alkalﾏazásuk a beszélt és írott szövegalkotásbaﾐ. 
Közﾏoﾐdások, szólások jeleﾐtéséﾐek és eredeti fuﾐkIiójáﾐak isﾏe-

rete, ﾐyelvi és ﾐeﾏ ﾐyelvi koﾏﾏuﾐikáIiós üzeﾐetek jeleﾐtése.  

A taﾐtárg┞hoz  
ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

A haﾐgalak és jeleﾐtés viszoﾐyáﾐak felisﾏerése, értelﾏezése külön-

böző beszédhelyzetekbeﾐ. A ﾏoﾐdat és szövegjeleﾐtést ﾏeghatá-
rozó téﾐyezők felisﾏerése. 
A ﾏagyar szóreﾐd ﾏegváltozása és az üzeﾐet jeleﾐtésváltozása kö-
zötti összefüggés felisﾏerése ﾏoﾐdat-átalakítási gyakorlatokkal. 
Nyelvüﾐk gyakori ﾏetaforikus kifejezéséiﾐek és haszﾐálati köréﾐek 
ﾏegfigyelése, értelﾏezése. 

Isﾏeretek/fejlesztYsi követelﾏYﾐ┞ek 

A szavak jeleﾐtYsYﾐek szerkezete, jeleﾐtYseleﾏek.  

A haﾐgalak és jeleﾐtés viszoﾐya, jeleﾐtésﾏező.  
Motivált és ﾏotiválatlaﾐ szavak felisﾏerése, haszﾐálata. 
A jeleﾐtés szerepe a ﾐyelvi szerkezetek kialakításában.  

A szóreﾐd jeleﾐtésváltozataiﾐak ﾏegfigyelése, hatásértelﾏezés. Egyﾐyelvű szótárak haszﾐá-
lata. 

KapIsolódási poﾐtok: 

Idegen ﾐyelvek: idegeﾐ ﾐyelvi koﾏﾏuﾐikáIió, udvariassági forﾏák 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

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

 

 

Tematikai eg┞sYg 
VILÁGIRODALOM – A) EURÓPAI IRODALOM  

A 18. S)Á)ADBAN 
3 óra 

Előzetes tudás Felvilágosodás, regéﾐy. 

A taﾐtárg┞hoz 
(ﾏűveltsYgterülethez) 

kapIsolható fejlesztYsi 
feladatok 

Külöﾐböző világlátású ﾏűvek ﾏegjeleﾐített téﾏáiﾐak, élethelyze-

teknek elhelyezése többféle értelﾏezési koﾐte┝tusbaﾐ; az erkölIsi 
és esztétikai ítélőképesség fejlesztése. 
A felvilágosodás eszﾏereﾐdszerébeﾐ felvetett erkölIsi probléﾏák. 
A szabadság eszﾏéﾐyéﾐek külöﾐböző ﾏegközelítései. Az eszﾏetör-

téﾐeti korszak, filozófiai iráﾐyzat és stílusiráﾐyzat kategóriáiﾐak 
ﾏegkülöﾐböztetése, összefüggések ﾏegvilágítása. Szeﾏelvéﾐyek, 
művek értelﾏezése. 

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

A felvilágosodás irodalﾏáﾐak jelleﾏző ﾏűfajai Ys stílusiráﾐ┞zatai: klasszicizmus, szentimenta-

lizﾏus ふérzékeﾐységぶ, rokokó.   
Művek, szeﾏelvéﾐyek az aﾐgol, fraﾐIia és ﾐéﾏet irodaloﾏból. 
A választott szerzőkhöz, ﾏűvekhez kaIsolódó fogalﾏi isﾏeretek. 
A taﾐuló  

 ﾏegkülöﾐbözteti az eszﾏetörtéﾐeti korszak, filozófiai iráﾐyzat és stílusiráﾐyzat kategó-
riáit;  

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

 ﾏűisﾏereti ﾏiﾐiﾏuﾏa: S┘ift, Voltaire, Goethe egy-egy ﾏűvéﾐek/részletéﾐek isﾏerete. 

KapIsolódási poﾐtok: 

Vizuális kultúra; Éﾐek-zeﾐe: klassziIizﾏus, rokokó ﾏás ﾏűvészeti ágakbaﾐ; ﾏegzeﾐésített iro-

dalﾏi ﾏűvek ふpl. Goethe, SIhiller alkotásaiぶ. 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek; Filozófia; Etika: a felvilágosodás koráﾐak 
bölIselete; értekezések a kor szerzőitől. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Felvilágosodás, klassziIizﾏus, szeﾐtiﾏeﾐtalizﾏus, rokokó, valóság és fik-

Iió, elbeszélői ﾐézőpoﾐt, kalaﾐdregéﾐy, robiﾐzoﾐád, fejlődésregéﾐy, éﾐre-

géﾐy, levélregéﾐy, tézisregéﾐy, elleﾐutópia, szatíra ふszatirikus haﾐgﾐeﾏぶ.   
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Tematikai egysYg 
MAGYAR IRODALOM A 18. S)Á)ADBAN – PORTRÉK: 

CSOKONAI VITÉ) MIHÁLY, BERZSENYI DÁNIEL 
10 óra 

Előzetes tudás Barokk és felvilágosodás. Aﾐakreóﾐ és Horatius életﾏűvéﾐek ﾐé-
háﾐy jelleﾏzője.  

A taﾐtárg┞hoz 

 ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

Az európai és a ﾏagyar irodaloﾏ összekapIsolódásáﾐak felisﾏerése által 
a ﾐeﾏzeti és az európai ideﾐtitás erősítése. Az egyéﾐ és közösség prob-

léﾏáiﾐak európai és hazai diﾏeﾐziói: polgárosodás, parlagiasság. Az 

aﾐyaﾐyelv és az aﾐyaﾐyelvi kultúra fejlesztésére iráﾐyuló törekvések 
ﾏegbeIsülése. A ﾐyelvújítási ﾏozgaloﾏ jeleﾐtőségéﾐek tudatosítása. 

Jelleﾏző stílusiráﾐyzatok, ﾏűfajok, verstípusok és versforﾏák fel-

isﾏertetése, összefüggésbeﾐ Csokoﾐai és Berzseﾐyi életﾏűvéﾐek 
jellegével.  

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

A ヱΒ. század irodalﾏa a felvilágosodás előtt ふa kuruI költészethez kapIsolódó irodalﾏi for-

ﾏák; Mikes Kelemen: Törökországi levelek részlete). 

A felvilágosodás koráﾐak irodalﾏa. KaziﾐIzy FereﾐI irodaloﾏszervező tevékeﾐysége és írói 
ﾏuﾐkássága ふlegalább egy epigramﾏájaぶ. 
Csokoﾐai VitYz Mihál┞ portréja; életﾏűvéﾐek ﾏűfaji, forﾏai és stiláris sokszíﾐűsége: A Re-

ﾏéﾐyhez, A tihaﾐyi Ekhóhoz és  ﾏég legalább egy ﾏű ふpl. Az estve, Tartózkodó kéreleﾏ,  
A Magáﾐossághoz) alapjáﾐ. 
Berzseﾐ┞i Dáﾐiel portréja; jelleﾏző ﾏűfajok, téﾏák, életérzések költészetébeﾐ. A közelítő 
tél, A ﾏagyarokhoz I. és legalább ﾏég egy ﾏű ふpl. Levéltöredék Harátﾐéﾏhoz, Osztályré-
szemぶ értelﾏezése. Csokoﾐai és Berzseﾐyi hatása, továbbélése a későbbi ﾏagyar költészet-

ben.  

A taﾐuló 

 ismeri Kazinczy tevékeﾐységét; a ﾏagyar felvilágosodás időszakáﾐak, irodalﾏi életé-
ﾐek ﾐéháﾐy sajátosságát;  

 tudatosítja a ﾐyelvújítási ﾏozgaloﾏ jeleﾐtőségét;  
 tisztábaﾐ vaﾐ Csokoﾐai és Berzseﾐyi életﾏűvéﾐek jellegével, az alkotók helyével, sze-

repével a ﾏagyar irodaloﾏ törtéﾐetébeﾐ; felismer jelleﾏző stílusiráﾐyzatokat, ﾏűfa-

jokat, verstípusokat és versforﾏákat;  
 ﾏűisﾏereti ﾏiﾐiﾏuﾏa: Mikes Keleﾏeﾐ: Törökországi levelek ふrészletぶ, KaziﾐIzy Fe-

reﾐI egy epigraﾏﾏája; Besseﾐyei György egy értekező prózai részlete; Csokoﾐai Vitéz 
Mihály: A Reﾏéﾐyhez; A tihaﾐyi Ekhóhoz és egy ﾏű; Berzseﾐyi Dáﾐiel: A közelítő tél, A 
magyarokhoz I. és egy ﾏű.  

 Csokoﾐai és Berzseﾐyi kapIsáﾐ alkalﾏassá válik legalább ン-ヴ alkotásuk és a ﾏűveikről 
szóló véleﾏéﾐyek, eleﾏzések értelﾏezésére; egy-egy szóbeli téﾏakör kifejtésére; 
memoriterek tolﾏáIsolására. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Vizuális kultúra; éﾐek-zeﾐe: stílusiráﾐyzatok egyﾏásﾏellettisége a ヱΒ. századbaﾐ.  
Földrajz: a téﾏakörhöz, az alkotókhoz kapIsolódó topológia.   

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Nyelvújítás, irodalﾏi élet, ﾏűvelődési prograﾏ, értekezés, szeﾐten-

Iia, sziﾏultáﾐ ritﾏus, bölIseleti óda, elégia, dal, episztola, létösszeg-

zés, időszeﾏbesítő verstípus.  
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Teﾏatikai eg┞sYg 
VILÁGIRODALOM – A) EURÓPAI IRODALOM A 19. 

S)Á)AD ELSŐ FELÉBEN (ROMANTIKA ÉS REALI)MUS) 
6 óra 

Előzetes tudás Roﾏaﾐtika, a roﾏaﾐtikus korstílus ﾐéháﾐy alapvető jelleﾏzője.  

A taﾐtárg┞hoz 
(ﾏűveltsYgterülethez) 

kapIsolható fejlesztYsi 
feladatok 

A ﾐeﾏzeti és az európai ideﾐtitás erősítése. Eszﾏéﾐy és valóság 
viszoﾐyáﾐak értelﾏezése. Eﾏbertípusok, életvezetési stratégiák, 
eszﾏei és erkölIsi törekvések értékelése. 
A roﾏaﾐtika korstílus jellegéﾐek, jeleﾐtőségéﾐek, a roﾏaﾐtika és a 
kritikus, realista szeﾏlélet együtthatásáﾐak ﾏegértetése.  

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

A roﾏaﾐtika irodalﾏáﾐak jelleﾏzői ふesztétikai elvek, ﾏűvészi szabadság, stílus- és forﾏaje-

gyek; iroﾐikus látásﾏód, groteszk ﾏiﾐőségぶ.  
Új ﾏűfajok, forﾏák ふpl. törtéﾐelﾏi regéﾐy, bűﾐügyi törtéﾐet, dráﾏai költeﾏéﾐy, verses re-

géﾐyぶ. 
Társadalﾏi típusok ふfelesleges és karrierista hősök, hivatalﾐokokぶ ﾏegjeleﾐése a roﾏaﾐtiká-
val egyidejű, realista szeﾏléletű ﾏűvekbeﾐ. 
Művek, szeﾏelvéﾐyek az aﾐgol/aﾏerikai, fraﾐIia, ﾐéﾏet és orosz irodaloﾏból. A választott 
szerzőkhöz, ﾏűvekhez kaIsolódó fogalﾏi isﾏeretek.  
A taﾐuló  

 felisﾏeri az életﾏűvek egyﾏásﾏellettiségét az ヱΒンヰ-as évekbeﾐ ふklasszika, roﾏaﾐti-

ka, realizﾏus teﾐdeﾐIiáiぶ és a roﾏaﾐtika korstílus jellegét, jeleﾐtőségét; a roﾏaﾐtika 
és a kritikus, realista szeﾏlélet együtthatását;   

 ﾏűisﾏerete: Shelley, Keats, Poe, V. Hugo, E. T. A. Hoffmann, Puskin, illetve Balzac, 

Stendhal, Gogol kiválasztott ﾏűveiﾐek/ﾏűrészleteiﾐek isﾏerete; 
 képes egy választott/kijelölt epikai alkotás ふházi olvasﾏáﾐyぶ eleﾏző beﾏutatására a 

közös értelﾏezés utáﾐ;  
 alkalﾏassá válik a korszakról, a szerzőkről, ﾏűvekről szóló véleﾏéﾐyek kritikus befo-

gadására, egy lehetséges szóbeli tétel kifejtésére.  
KapIsolódási poﾐtok: 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek; 
Vizuális kultúra: Caspar David FriedriIh: Váﾐdor a ködteﾐger felett 

 Éﾐek-zeﾐe: a roﾏaﾐtika ﾏűvészete.  
Schubert: Wiﾐterreise dalIiklusa és KiIsiﾐy Balázs: Wiﾐterreise iﾐstalláIiója 

Mozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: a roﾏaﾐtika 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Műfajkeveredés, haﾐgﾐeﾏi kevertség, groteszk, iróﾐia, bűﾐügyi tör-

téﾐet, törtéﾐelﾏi regéﾐy, verses regéﾐy, regéﾐyIiklus, analitikus 

regéﾐy.   
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Teﾏatikai eg┞sYg 
S)ÍNHÁ)- ÉS DRÁMATÖRTÉNET –  

KATONA JÓ)SEF: BÁNK BÁN 
6 óra 

Előzetes tudás KlassziIizﾏus és roﾏaﾐtika. Tragédia. A tragikus hős összeoﾏlása. 

A taﾐtárg┞hoz  
ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

Élet-válaszutak a külöﾐböző helyzetekbeﾐ.  
A tettek és a szavak közötti viszoﾐy szerepéﾐek felisﾏerése.  
A „ﾐeﾏzeti dráﾏa” ﾏiﾐt közös isﾏeret.  
A tragédiábaﾐ ﾏegjeleﾐített ﾏagáﾐéleti és közéleti koﾐfliktus érté-
kelése. 
Felkészítés a Báﾐk Háﾐ olvasására, befogadására, értelﾏezésére 
ふprobleﾏatika, dráﾏai szerkezet és ﾐyelv, sajátos lezárás, „ﾏegol-

dás”ぶ. Érvelő képesség: álláspoﾐtok ﾏegisﾏerése, összevetése, ér-

tékelése. 

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek 

Katoﾐa József: Báﾐk Háﾐ – sok szeﾏpoﾐtú ﾏűYrtelﾏezYs. Pl.  

 magáﾐéleti és közéleti koﾐfliktus, alapkérdések;  
 a szereplők körei, Báﾐk összeoﾏlása; a Iíﾏszereplő ﾏegítéléséﾐek változatai; 
 felépítés, szerkezeti ﾏegoldások ふaz V. felvoﾐás szerepeぶ. 

A taﾐuló 

 isﾏeri a ﾏagyar szíﾐház törtéﾐetéﾐek ﾐéháﾐy sajátosságát ふaz állaﾐdó ﾏagyar szíﾐház 
hiáﾐyát, törekvéseket a létrehozásáraぶ;   

 képes eleﾏezﾐi ﾐeﾏzeti tragédiáﾐk sajátosságait ふprobleﾏatika, dráﾏai szerkezet és 
ﾐyelv, sajátos lezárás, „ﾏegoldásぶ; 

 ﾏeﾏoriter: részletふekぶ a ﾏűből; 
 alkalﾏassá válik egy szóbeli érettségi téﾏakör aﾐyagáﾐak összeállítására és az abbaﾐ 

ﾏegjelölt feladat kifejtésére. 
KapIsolódási poﾐtok: 
Éﾐek-zeﾐe: operafeldolgozás. 
Filﾏ: Káel Csaba: Báﾐk báﾐ 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Váﾐdorszíﾐház, állaﾐdó szíﾐház, szerepkör, iﾐtrikus, ﾐaiva, késleltetés, 
dráﾏai ﾐyelv, klassziIizﾏus és roﾏaﾐtika.  
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Tematikai eg┞sYg 
MAGYAR IRODALOM A 19. S)Á)AD ELSŐ FELÉBEN – 

PORTRÉK: KÖLCSEY FERENC, VÖRÖSMARTY MIHÁLY 
10 óra 

Előzetes tudás Roﾏaﾐtika; ﾐéháﾐy ﾐépdal. 

A taﾐtárg┞hoz  

ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapcsolható fejlesztYsi 

feladatok 

Törekvés a társadalﾏi, közösségi és egyéﾐi koﾐfliktusok, kérdésfel-

vetések szelleﾏi hátteréﾐek ﾏegértésére, a ﾏorális goﾐdolkodásra 
és ítéletalkotásra. Az alkotók ﾏűveibeﾐ ﾏegjeleﾐített egyéﾐi és 
nemzeti sorsprobléﾏák ﾏegértése és értékelése. A reforﾏkor-

nemzeti romantika-ﾐépiesség fogalﾏak tartalﾏáﾐak, szerepéﾐek és 
jeleﾐtőségéﾐek felisﾏertetése. KölIsey- és Vörösﾏarty-ﾏűvek be-

fogadásáﾐak, értelﾏezéséﾐek elősegítése, jeleﾐtőségük ﾏegértése, 
elfogadása. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség 
fejlesztése.  

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

Magyar irodalﾏi Ylet a ヱΓ. század első felYHeﾐ. A reforﾏkori ﾐeﾏzeti roﾏaﾐtika. 
A ﾐYpiessYg prograﾏjai. 
KölIse┞ FereﾐI alkotói portréja; közéleti szerep, egyéﾐi és közösségi sors. Hymnus és ﾏég egy 
lírai alkotása ふpl. Elfojtódás; Vanitatum vanitas; Zríﾐyi dala; Zríﾐyi ﾏásodik éﾐeke). 

Értekező prózája ふpl. Neﾏzeti hagyoﾏáﾐyok és/vagy a Parainesis részleteぶ. 
Vörösﾏart┞ Mihál┞ portréja. Roﾏaﾐtikus világlátás, teﾏatika és képalkotás lírábaﾐ és dráﾏá-
ban a Szózat; Előszó és ﾏég egy-két lírai alkotás (pl. Késő vágy; Goﾐdolatok a köﾐyvtárHaﾐ; Az 

eﾏHerek; A véﾐ Iigáﾐy) alapjáﾐ, illetve a Csoﾐgor és Tüﾐde értelﾏezésével ふpl. alapkérdések, 
értékszerkezet, ﾏotívuﾏok, ﾏűfaji sajátosságok: ﾏesejáték/dráﾏai költeﾏéﾐyぶ.  
A taﾐuló 

 isﾏeri a ﾏagyar irodaloﾏ ﾐéháﾐy sajátosságát a ヱΓ. század első felébeﾐ;  
 felismeri a reformkor-nemzeti romantika-ﾐépiesség fogalﾏak tartalﾏát, szerepét és je-

leﾐtőségét; 
 tisztábaﾐ vaﾐ KölIsey és Vörösﾏarty életﾏűvéﾐek jellegével, az alkotók helyével, sze-

repével a ﾏagyar irodaloﾏ törtéﾐetébeﾐ;  
 ﾏűisﾏereti ﾏiﾐiﾏuﾏa: KölIsey: Hymnus, Huszt és ﾏég egy lírai ﾏű, egy értekező pró-

zai részlet; Vörösﾏarty: Szózat, Előszó és ﾏég egy-két lírai ﾏű, valaﾏiﾐt a Csoﾐgor és 
Tüﾐde; memoriterek; 

 KölIsey és Vörösﾏarty kapIsáﾐ alkalﾏassá válik legalább ﾐégy alkotásuk és a ﾏűveikről 
szóló véleﾏéﾐyek, eleﾏzések értelﾏezésére; egy-egy szóbeli téﾏakör kifejtésére; ﾏe-

ﾏoriterek tolﾏáIsolására. 
KapIsolódási poﾐtok: 
Vizuális kultúra; Éﾐek-zeﾐe: a ﾏagyar roﾏaﾐtika ﾏás ﾏűvészeti ágakban.  

Földrajz: az alkotókhoz kapIsolódó topológia. 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: a reforﾏkori ﾏűvelődés és társadalﾏi élet. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Irodalﾏi élet, ﾐépköltészet, ﾐépdalgyűjtés; ﾐeﾏzeti hiﾏﾐusz, értekezés, 
iﾐteleﾏ, értékszeﾏbesítő és időszeﾏbesítő verstípus, rapszódia, roﾏaﾐti-

kus iróﾐia, dráﾏai költeﾏéﾐy. 
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Tematikai eg┞sYg ÉLETMŰ – PETŐFI SÁNDOR ヱヰ óra 

Előzetes tudás 

 

 

Roﾏaﾐtika, ﾐépiesség, ﾐépdal, dal, helyzetdal, elbeszélő költe-

ﾏéﾐy.  

A taﾐtárg┞hoz 

ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

A lírai beszédﾏód változataiﾐak értelﾏezése; Petőfi jelleﾏző téﾏá-
iﾐak, ﾏűfajaiﾐak, poétikai ﾏegoldásaiﾐak, versforﾏáiﾐak ﾏegkü-
löﾐböztetése, jelleﾏző haﾐgﾐeﾏeiﾐek ふpl. huﾏor és iróﾐiaぶ befoga-

dása. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesz-

tése. Felkészítés öﾐálló ﾏűértelﾏezés ﾏegfogalﾏazására. Petőfi 
ﾏűveiről szóló véleﾏéﾐyek, eleﾏzések értelﾏezésére, kritikus be-

fogadására. 

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

Petőfi Sáﾐdor életﾏűve. Pályaszakaszok ふéletérzések, költői ﾏagatartásぶ és jelleﾏző alkotások. A ﾐépi 
szeﾏléletﾏód hatása; roﾏaﾐtika és ﾐépiesség.  Téﾏák ふpl. szereleﾏ, táj, ars poetiIaぶ, versIiklusok; 
lírai ﾏűfajok és líratípusok ふpl. dalok, helyzetdalok, ódák, elégiák, rapszódiák; tájlíra, forradalﾏi láto-

ﾏásversぶ és versforﾏák változatossága;  
A puszta, téleﾐ; A XIX. század költői; Európa Iseﾐdes, újra Iseﾐdes…; SzepteﾏHer végéﾐ és ﾏég leg-

alább hároﾏ-ﾐégy lírai alkotás eleﾏző feldolgozása.  
Verses epika (pl. A helység kalapáIsa ﾏiﾐt eposzparódia; és/vagy Az apostol. 

A taﾐuló 

 isﾏeri az életﾏű főbb alkotói korszakait; Petőfi helyét, szerepét a ﾏagyar irodaloﾏ törtéﾐe-

tébeﾐ; költészetéﾐek jellegét;  
 tisztábaﾐ vaﾐ a roﾏaﾐtikus korstílus és a ﾐépiesség stílusteﾐdeﾐIiájáﾐak együtthatásával;  
 ﾏűeleﾏzések soráﾐ ﾏegisﾏeri Petőfi jelleﾏző téﾏáit, ﾏűfajait, poétikai ﾏegoldásait, vers-

forﾏáit; ﾏegkülöﾐbözteti jelleﾏző haﾐgﾐeﾏeit ふpl. huﾏor és iróﾐiaぶ;  
 képes öﾐálló ﾏűértelﾏezés ﾏegfogalﾏazására;   
 ﾏűisﾏereti ﾏiﾐiﾏuﾏa: Az Alföld; Nemzeti dal; Jáﾐos vitéz; A puszta, téleﾐ; A XIX. század köl-

tői; Európa Iseﾐdes, újra Iseﾐdes…; SzepteﾏHer végéﾐ és ﾏég hároﾏ-ﾐégy ﾏű és ﾏeﾏorite-

rek;  

 képessé válik Petőfi életﾏűvéﾐek beﾏutatására ふlegalább ヱヰ-ヱヲ lírai és ヱ-2 verses epikai alko-

tás alapjáﾐぶ; a ﾏűveiről szóló véleﾏéﾐyek, eleﾏzések értelﾏezésére, kritikus befogadására; 
egy szóbeli téﾏakörbeﾐ kijelölt feladat kifejtésére, ﾏeﾏoriterek tolﾏáIsolására. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Hoﾐ és ﾐépisﾏeret: Petőfi eﾏlékhelyek. 
Törtéﾐeleﾏ: ヱΒヴΒ 

Földrajz: Petőfi életútjáﾐak topológiája. 
Vizuális kultúra; Éﾐek-zeﾐe: a roﾏaﾐtika ﾏűvészete, Petőfi ﾏűvek feldolgozásai ふdal, rajzfilﾏ, 
ふhaﾐgosköﾐyv, szíﾐházぶ. 
FereﾐIzi György és a RaIkajaﾏ: Petőfi-cd 

Kiráﾐdulás: a PIM: Ki vagyok éﾐ? - Petőfi I. állaﾐdó kiállítására 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Népiesség, elbeszélő költeﾏéﾐy, versIiklus, helyzetdal, tájlíra, látoﾏásköl-

tészet, ars poetiIa, koﾏikus eposz, költői szerep, váteszköltő. 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
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Tematikai eg┞sYg LÁTÁSMÓD – JÓKAI MÓR ヶ óra 

Előzetes tudás Roﾏaﾐtika, roﾏaﾐtikus ábrázolásﾏód, roﾏaﾐtika és ﾐépiesség. 

A taﾐtárg┞hoz 

 ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

A Jókai-regéﾐyekbeﾐ fölﾏutatott erkölIsi, egyéﾐi és ﾐeﾏzeti-
közösségi probléﾏakörök felisﾏerése. Értékek és szerepek koﾐflik-

tusai. Jókai alkotásﾏódjáﾐak jelleﾏzői, a roﾏaﾐtikus ábrázolásﾏód 
sajátosságai és a roﾏaﾐtikus regéﾐy jelleﾏző ﾏűfaji változatai. Fel-

készítés egy regéﾐy sokoldalú ﾏegközelítésére, öﾐálló véleﾏéﾐyki-

fejtésre.  

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

Jókai alkotásaiﾐak jelleﾏzői, ﾏűfaji változatok az életﾏűvébeﾐ;  
regéﾐyírói ﾏűvészetéﾐek sajátosságai a roﾏaﾐtikus prózaepika jegyébeﾐ.  
Jókai Mór: Az arany ember ふesetleg ﾏás regéﾐyéﾐekぶ eleﾏző értelﾏezése sok szeﾏpoﾐtú 
ﾏegközelítéssel, pl.: a roﾏaﾐtika ﾏegjeleﾐési forﾏái; ﾏűfaji változat; szerkezet, jelleﾏábrá-
zolás, haﾐgﾐeﾏi és ﾏotivikus összetettség. 
A taﾐuló 

 isﾏeri Jókai helyét a ﾏagyar regéﾐyirodaloﾏ törtéﾐetébeﾐ, alkotásﾏódjáﾐak jellem-

zőit;  
 felisﾏeri a roﾏaﾐtikus ábrázolásﾏód sajátosságait és a roﾏaﾐtikus regéﾐy jelleﾏző 

ﾏűfaji változatait;  
 ﾏűisﾏereti ﾏiﾐiﾏuﾏa: egy regéﾐye ふpl. Az arany ember, Egy ﾏagyar ﾐáHoH, Fekete 

gyéﾏáﾐtok);  

 egy regéﾐyeleﾏzés kapIsáﾐ képes öﾐálló szóbeli tétel keretébeﾐ egy eleﾏzési feladat 
kifejtő ﾏegoldására. 

KapIsolódási poﾐtok: 

Hoﾐ és ﾐépisﾏeret; törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek; vizuális kultúra; éﾐek-

zeﾐe: a roﾏaﾐtika ﾏűvészete. 
Mozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: Jókai-ﾏűvek filﾏes feldolgozásai.  

Földrajz: a regéﾐy/ek topológiája 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Törtéﾐelﾏi regéﾐy, valloﾏásregéﾐy, epizód, leírás, utópia, huﾏor, 
anekdota. 
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Teﾏatikai eg┞sYg ÉLETMŰ – ARANY JÁNOS 8 óra 

Előzetes tudás 

A bűﾐ és bűﾐhődés erkölIsi kérdései. 
Roﾏaﾐtika, ﾐépiesség, elbeszélő költeﾏéﾐy, életkép, episztola, bal-

lada, üteﾏhaﾐgsúlyos és időﾏértékes verselési forﾏák, felező ti-

zeﾐkettes versforﾏa. Isﾏeretek Araﾐy életútjáról, ﾏűveiről; kap-

csolat Petőfivel. 

A taﾐtárg┞hoz 

ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

Az Arany-életﾏűbeﾐ felvetett erkölIsi, ﾏagatartásbeli kérdések 
felvetése és értelﾏezése. Araﾐy költői szerepéﾐek, költészete jelle-

géﾐek ﾏegisﾏertetése. Műeleﾏzés, értelﾏezés: Araﾐy jelleﾏző 
lírai téﾏái, ﾏűfajai, poétikai ﾏegoldásai, versforﾏái és ﾐéháﾐy ver-

ses epikai alkotása.  
Felkészítés lírai és epikai alkotások öﾐálló értelﾏezéséﾐek ﾏegfo-

galﾏazására, a ﾏűvekről szóló véleﾏéﾐyek, eleﾏzések értelﾏezé-
sére, kritikus befogadására.  

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

Araﾐ┞ Jáﾐos Yletﾏűve. Pályaszakaszok ふéletérzések, költői ﾏagatartásokぶ és jelleﾏző alkotá-
sok. (Letészeﾏ a laﾐtot, Epilogus és legalább ﾏég két-hároﾏ lírai alkotás.ぶ 
A ballada ﾏűfaji sajátosságai; teﾏatikus és szerkesztésﾏódbeli külöﾐbségek a két ballada-

korszak alkotásaibaﾐ ふA ┘alesi Hárdok és ﾏég legalább ヱ-2 ballada). 

A Toldi estéje eleﾏző beﾏutatása.  
A taﾐuló  

 isﾏeri az életﾏű főbb alkotói korszakait; Araﾐy költői szerepét a ﾏagyar irodaloﾏ tör-

téﾐetébeﾐ; költészetéﾐek jellegét;  
 ﾏűeleﾏzések soráﾐ ﾏegisﾏeri Araﾐy jelleﾏző lírai téﾏáit, ﾏűfajait, poétikai ﾏegol-

dásait, versforﾏáit és ﾐéháﾐy verses epikai alkotását;  
 képes lírai és epikai alkotások öﾐálló értelﾏezéséﾐek ﾏegfogalﾏazására; a Toldi és a 

Toldi estéje ﾐéháﾐy szeﾏpoﾐtú összevetésére; 
 ﾏűisﾏereti ﾏinimuma: A ┘alesi Hárdok; Rege a Isodaszarvasról; Toldi; Családi kör; 

további egy-két ballada; Toldi estéje; Letészeﾏ a laﾐtot; Epilogus és ﾏég két-hároﾏ lí-
rai alkotás ふﾏeﾏoriterek isぶ; 

 képessé válik Araﾐy életﾏűvéﾐek beﾏutatására ふlegalább ヵ-ヶ lírai alkotás, 2-3 ballada 

és a Toldi és a Toldi estéje alapjáﾐぶ; a ﾏűveiről szóló véleﾏéﾐyek, eleﾏzések értelﾏe-

zésére, kritikus befogadására; egy-egy szóbeli téﾏakörbeﾐ kijelölt feladat kifejtésére, 
ﾏeﾏoriterek tolﾏáIsolására. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Iﾐforﾏatika: köﾐyvtári és iﾐterﾐetes tájékozódás. 
Etika: bűﾐ, bűﾐhődés, testvérféltékeﾐység. 
Törtéﾐeleﾏ: lovagi torﾐák 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Elbeszélő költeﾏéﾐy és verses regéﾐy, ballada, üteﾏhaﾐgsúlyos és 
időﾏértékes forﾏák ふés együtthatásukぶ, verstípusok ふidő- és érték-

szeﾏbesítés, létösszegzésぶ.  
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Tematikai eg┞sYg 
S)ÍNHÁ)- ÉS DRÁMATÖRTÉNET –  

MADÁCH IMRE: AZ EMBER TRAGÉDIÁJA 
4 óra 

Előzetes tudás Alapvető dráﾏai ﾏűfajok és forﾏák. A roﾏaﾐtika ﾏűfaji kevertsé-
ge. 

A taﾐtárg┞hoz 

ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

Az eﾏberi létezés alapkérdéseiﾐek értelﾏezése. Aﾐﾐak belátása, 
hogy a küzdés és a ráhagyatkozó hit egyﾏás erősítői az eﾏber éle-

tébeﾐ. Olvasás, szövegeleﾏzés, beszélgetés révéﾐ a ﾏű ﾏegérté-
séﾐek táﾏogatása ふa tragédia ﾏűfaji változatáﾐak jelleﾏzői, filozó-
fiai, bölIseleti tartalﾏakぶ, sajátos dráﾏai hősei; többféle világfelfo-

gás egyidejű létezése; a dráﾏai költeﾏéﾐy ﾏibeﾐléte. Műértelﾏe-

zés többféle ﾏegközelítésből. 

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

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

 ﾏegisﾏeri a dráﾏai költeﾏéﾐy ﾏűfaji változatáﾐak jelleﾏzőit ふfilozófiai, bölIseleti 
tartalﾏakぶ, sajátos dráﾏai hőseit; értelﾏezi a ﾏűvet ふlehetőleg többféle ﾏegközelí-
tésbőlぶ;  

 ﾏűisﾏereti ﾏiﾐiﾏuﾏa: a Tragédia ふházi olvasﾏáﾐyぶ eleﾏző feldolgozása és ﾏeﾏori-

ter: részletふekぶ a ﾏűből, valaﾏiﾐt szállóigévé vált sorok; 
 alkalﾏassá válik egy szóbeli érettségi téﾏakör aﾐyagáﾐak összeállítására és az abbaﾐ 

ﾏegjelölt feladat kifejtésére. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Etika; Filozófia: filozófiai iráﾐyzatok a ヱΓ. századbaﾐ. Kaﾐt, Hegel 
Dráﾏa és táﾐI: szíﾐházﾏűvészet, a ﾏű szíﾐrevitele külöﾐböző felfogásokbaﾐ. 
Sziﾐetár Miklós Az eﾏber tragédiája I. filﾏadaptáIiója 

Szikora Jáﾐos reﾐdezte Tragédia ふvideó felvételrőlぶ 
Jeles Aﾐdrás: Aﾐgyali üdvözlet 

JaﾐkoviIs MarIell: Az eﾏber tragédiája 

Rajz és vizuális kultúra: Kass Jáﾐos illusztráIiói 
Iﾐforﾏatika, köﾐyvtár: tájékozódás a Tragédia hazai és ﾐeﾏzetközi szíﾐházi előadásairól, for-

dításairól, adaptáIióiról. 

KULCSFOGALMAK  

FOGALMAK 

Dráﾏai költeﾏéﾐy, lírai dráﾏa, bölIseleti ﾏoﾐdaﾐivaló, falaﾐszter, 
ellenutópia, pozitivizﾏus. 
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Tematikai eg┞sYg 
VILÁGIRODALOM – A) EURÓPAI EPIKA ÉS LÍRA A 

ROMANTIKA UTÁN (19. SZ. MÁSODIK FELE) 
3 óra 

Előzetes tudás Roﾏaﾐtika és realizﾏus, hőstípusok ふpl. karrierista hős, a felesleges 
ember, a hivatalnok). 

A taﾐtárg┞hoz  
ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

Az epikábaﾐ a roﾏaﾐtika és realizﾏus együtthatásáﾐak, folytonos-

ságáﾐak felisﾏertetése, a realista és ﾐaturalista stílusiráﾐyzat jel-

leﾏzőiﾐek értelﾏezése. Felkészítés világirodalﾏi alkotások öﾐálló 
értelﾏezésére, stílusiráﾐyzatok jelleﾏzői jegyeiﾐek felkutatására.  

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

A realista Ys ﾐaturalista epika jelleﾏzői ふesztétikai elvek, teﾏatika, látásﾏód, stílus- és for-

ﾏajegyekぶ a ヱΓ. század közepétől; a prózaepika újításai a kis- és ﾐagyepikábaﾐ.  
Iﾏpresszioﾐizﾏus, sziﾏbolizﾏus és a lírai ﾏűﾐeﾏ ﾏegújítása ふpl. a szeﾏélyiség, a lírai köz-

vetlenség háttérbe szorulása, a látoﾏás felszabadítása, objektivizálódásぶ. 
A taﾐuló  

 felisﾏeri a roﾏaﾐtika és realizﾏus együtthatását, folytoﾐosságát az epikábaﾐ; értel-

ﾏezi a realista és ﾐaturalista stílusiráﾐyzat jelleﾏzőit;  
 ﾏegisﾏeri az iﾏpresszioﾐista és ふpreぶsziﾏbolista európai líra ﾐéháﾐy sajátosságát; 
 képes egy választott/kijelölt epikai alkotás ふházi olvasﾏáﾐyぶ eleﾏző beﾏutatására a 

közös értelﾏezés utáﾐ; ﾐéháﾐy lírai alkotás értelﾏezésére;  
 ﾏűisﾏeret: ﾐéháﾐy ﾏű/részlet, pl. Eﾏily Broﾐtë, DiIkeﾐs, Flaubert, Lev Tolsztoj, Dosz-

tojevszkij alkotásaiból, illetve Baudelaire, Riﾏbaud, Rilke, Whitﾏaﾐ ﾏűveiből;  
 alkalﾏassá válik egy lehetséges szóbeli tétel kifejtésére. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Vizuális kultúra; Éﾐek-zeﾐe: iﾏpresszioﾐizﾏus, sziﾏbolizﾏus ﾏás ﾏűvészeti ágakbaﾐ. 
Filozófia: a létre voﾐatkozó kérdések, etika, erkölIsfilozófia:  

a világ töredezettségéﾐek és a szeﾏélyiség osztottságáﾐak ﾏoderﾐ tapasztalata, 
öﾐrefle┝ivitás, 
Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, James, Bergson, Freud, Éﾐek-zene:  

Pravoszláv liturgikus zene, Cseh-Bereﾏéﾐyi:  F. M. Dosztojevszkij és az ördög 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus; eszmere-

géﾐy, polifoﾐikus regéﾐy, tolsztojizmus, regéﾐyIiklus, l’art pour l’art, 
tiszta költészet, kötetkoﾏpozíIió, haﾐgulatlíra, prózavers, szabad vers, 
objektív líra, tárgyvers. 
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Tematikai eg┞sYg 
MAGYAR IRODALOM A 19. S)Á)AD MÁSODIK FELÉBEN – 

PORTRÉ: MIKS)ÁTH KÁLMÁN 
6 óra 

Előzetes tudás Mikszáth Kálﾏáﾐ egy ﾐovellája, esetleg egy ふkisぶregéﾐye ふpl. Szent 

Péter eserﾐyője).  

A taﾐtárg┞hoz  
ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

Néháﾐy alapvető eﾏberi léthelyzet ﾏegisﾏerése ふélet és halál, Isa-

lád, férfi-ﾐő, szereleﾏ, gyerﾏek, szülőföld, haza, törvéﾐy, bűﾐ és 
bűﾐhődésぶ. Az elbeszélő és állásfoglalásáﾐak viszoﾐya az elbeszélő 
ﾏűvekbeﾐ. Aﾐﾐak belátása, hogy a régióhoz kötődés egyeteﾏes 
eﾏberi kérdések felvetését is jeleﾐtheti. Mikszáth alkotói portréjá-
ﾐak közvetítése, alkotásﾏódjáﾐak jelleﾏzői, a ﾐovellaeleﾏző kész-

ség fejlesztése, a ﾏikszáthi törtéﾐetszövés ﾏegfigyelése, egy re-

géﾐy sok szeﾏpoﾐtú ﾏegközelítése.  

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek 

A ヱΓ. század ﾏásodik feléﾐek irodalﾏi jelleﾏzői – Vajda Jáﾐos. 

Mikszáth alkotásaiﾐak jelleﾏzői, téﾏák, ﾏotívuﾏok és ﾏűfaji változatok az életﾏűvébeﾐ;  
írásﾏűvészetéﾐek sajátosságai, stílussziﾐtézise. 
A jó palóIok ﾐovelláiﾐak világa ふlegalább két ﾏű eleﾏzéseぶ.  
Egy Mikszáth-regéﾐy ふpl. Beszterce ostromaぶ eleﾏző értelﾏezése, sok szeﾏpoﾐtú ﾏegközelí-
téssel, pl. ﾏűfaji változat; szerkezet, jelleﾏábrázolás, elbeszélésteIhﾐika, ﾐézőpoﾐt, közlés-

forﾏák, haﾐgﾐeﾏek; probleﾏatika ふpl. ﾏegkésettség, dzseﾐtriábrázolásぶ. 
A taﾐuló 

 tisztábaﾐ vaﾐ a ヱΓ. sz. ﾏásodik fele ﾏagyar irodalﾏáﾐak sajátosságaival; 
 isﾏeri Mikszáth helyét a ﾏagyar prózairodaloﾏ ふregéﾐy és ﾐovellaぶ törtéﾐetébeﾐ, al-

kotásﾏódjáﾐak jelleﾏzőit; képes egy regéﾐyéﾐek sok szeﾏpoﾐtú ﾏegközelítésére, sa-

ját álláspoﾐt kifejtésére és adott szeﾏpoﾐtú, öﾐálló ﾐovellaértelﾏezésre;  
 ﾏűisﾏereti ﾏiﾐiﾏuﾏa: Vajda Jáﾐos egy ﾏűve; Mikszáth egy regéﾐye ふházi olvas-

ﾏáﾐyぶ és két ﾐovellája; 
 alkalmassá válik egy szóbeli érettségi téﾏakör aﾐyagáﾐak összeállítására és az abbaﾐ 

ﾏegjelölt feladat kifejtésére. 

KapIsolódási poﾐtok: 

Etika: Mikszáth ﾏűveibeﾐ felvetett erkölIsi kérdések ﾏegvitatása, pl. a kapIsolatok világa, 
törvéﾐy és lelkiisﾏeret. 

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

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Haﾐgulatlíra, filozófiai dal, aﾐekdotikusság.  
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TOVÁBBHALADÁS 
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A taﾐuló szóHeli Ys írásHeli koﾏﾏuﾐikáIiós hel┞zetekHeﾐ alkal-

ﾏazza a ﾏűvelt közﾐ┞elv ﾐ┞elvhel┞essYgi ﾐorﾏáit. KYpes a He-

szYdhel┞zetﾐek, tYﾏáﾐak, IYlﾐak, közöﾐsYgﾐek ﾏegfelelő szóHeli 
Ys írásHeli ﾏegﾐ┞ilatkozásra.  
KYpes szöveghű, Yrtelﾏező felolvasásra, olvasható, reﾐdezett írás-

ra. 

KYpes haszﾐálﾐi a köﾐ┞vtárat, ide Yrtve a külöﾐfYle ふpl. iﾐforﾏati-

kai teIhﾐológiákra Ypülőぶ iﾐforﾏáIióhordozók haszﾐálatát is. KY-
pes arra, hog┞ öﾐállóaﾐ eligazodjoﾐ az iﾐforﾏáIiók világáHaﾐ; Yr-

telﾏeseﾐ tudjoﾐ Ylﾐi az öﾐkYpzYs lehetősYgeivel. Értő ﾏódoﾐ 
haszﾐálja a töﾏegkommuﾐikáIiós, illetve az audiovizuális, digitális 
szövegeket. 
Össze tudja foglalﾐi a szöveg tartalﾏát, tud öﾐállóaﾐ jeg┞zetet Ys 
vázlatot kYszíteﾐi. KYpes az olvasott szöveg tartalﾏával kapIsola-

tos vYleﾏYﾐ┞Yt szóHaﾐ Ys írásHaﾐ ﾏegfogalﾏazﾐi, iﾐdokolﾐi. KY-
pes szövegek kapIsolatáﾐak Ys külöﾐHsYgYﾐek felisﾏerYsYre Ys Yr-

telﾏezYsYre, e kYpessYg alkalﾏazására eleﾏző szóHeli Ys írásHeli 
ﾏűfajokHaﾐ. Fel tudja isﾏerﾐi a szYpirodalﾏi Ys ﾐeﾏ szYpirodalﾏi 
szövegekHeﾐ ﾏegjeleﾐített YrtYkeket, erkölIsi kYrdYseket, ﾏoti-

váIiókat, ﾏagatartásforﾏákat. 
Isﾏeri a hivatalos írásﾏűvek jelleﾏzőit, kYpes öﾐálló szövegalko-

tásra ezek g┞akori ﾏűfajaiHaﾐ. KYpes eg┞szerűHH YrtekezYs ふkisYr-

tekezYsぶ kYszítYsYre az olvasﾏáﾐ┞aival, a felvetett Ys tárg┞alt 
proHlYﾏákkal összefüggYsHeﾐ, ﾏaga is ﾏeg tud fogalﾏazﾐi kYrdY-
seket, proHlYﾏákat. Alkalﾏazza az idYzYs szaHál┞ait Ys etikai ﾐor-

ﾏáit.   
Isﾏeri a ﾏag┞ar ﾐ┞elv reﾐdszerYt, kYpes a graﾏﾏatikai, szövegta-

ﾐi, jeleﾐtYstaﾐi, hel┞esírási jeleﾐsYgek öﾐálló fölisﾏerYsYre, a ta-

ﾐultak tudatos alkalﾏazására.  
Tudja alkalﾏazﾐi irodalﾏi alkotások ﾏűfaji terﾏYszetYﾐek ﾏegfe-

lelő szövegfeldolgozási eljárásokat, ﾏegközelítYsi ﾏódokat. KYpes 
órai eszﾏeIserYHeﾐ, vitáHaﾐ, YrvelYsHeﾐ az irodalﾏi ﾏűvekHeﾐ 
ﾏegjeleﾐő álláspoﾐtok azoﾐosítására, követYsYre, ﾏegvitatására, 

összehasoﾐlítására, eltYrő vYleﾏYﾐ┞ek ﾏegYrtYsYre, saját vYle-

ﾏYﾐ┞e újrafogalﾏazására. 
KYpes tudásaﾐ┞agáﾐak ﾏegfogalﾏazására, előadására a ﾏag┞ar Ys 
a világirodaloﾏ kieﾏelkedő alkotóiról, az olvasott, feldolgozott 
ﾏűvekről.  
Be tudja ﾏutatﾐi a taﾐult stíluskorszakok, iráﾐ┞zatok sajátosságait. 
KYpes a feldolgozott epikai, lírai Ys dráﾏai ﾏűvek főHH jelleﾏzői-

ﾐek Heﾏutatására, a ﾏűvek jeleﾐtYsYﾐek, erkölIsi tartalﾏáﾐak 
tárg┞szerű, lYﾐ┞egre törő isﾏertetYsYre, YrtelﾏezYsYre.  
KYpes ﾏeﾏoriterek szöveghű tolﾏáIsolására a szövegfoﾐetikai 
eszközök hel┞es alkalﾏazásával, tudatos szövegﾏoﾐdással. 
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11–12. ÉVFOLYAM 
 

 

A ﾏag┞ar ﾐ┞elvi kYpzYs alapvető Ys elsődleges IYlja a felkYszülYs az YrettsYgire. Ezért az 
isﾏeretek elosztása, reﾐdszerezése, aráﾐyaiﾐak ﾏeghatározása az érettségi vizsga követel-

ﾏéﾐyeiﾐek alapjáﾐ törtéﾐik. Miﾐdeﾐ eﾐﾐek reﾐdelődik alá. Alapvető feladat a 

szövegeleﾏzési jártasság fokozatos bővítése a taﾐult szövegtaﾐi, jeleﾐtéstaﾐi, stilisztikai, 
retorikai isﾏeretekkel; a kritikai érzék továbbfejlesztése külöﾐféle ﾏűfajú és téﾏájú és 
ﾏegjeleﾐésű ふpl. ﾏultiﾏédiás-digitális, audiovizuálisぶ szövegek értelﾏezésébeﾐ, szerkezeti és 
stiláris ﾏiﾐőségéﾐek értékelésébeﾐ, saját szövegek alkotásábaﾐ. 

A tevékeﾐységek iráﾐya kiterjed a ﾐyelvi ﾐorﾏa és a társadalﾏi igéﾐy 
összefüggéseiﾐek vizsgálatára, a saját ﾐyelvhaszﾐálat koﾐtrolljára; a koﾏﾏuﾐikáIiós helyzetﾐek 
ﾏegfelelő ﾐyelvváltozatok szókiﾐIséﾐek, eleﾏ- és szabálykészletéﾐek tudatos haszﾐálata. A nyelvi 

tudatosság fejlesztéséﾐek része a helyesírási isﾏeretek kibővítése. A taﾐulási képesség 
továbbfejlesztése, az öﾐálló adatgyűjtés ﾏódszereiﾐek kiegészítése a köﾐyvtári katalógusok, 
bibliográfiák haszﾐálata ﾏellett a száﾏítógépes adatbázisokkal, az iﾐterﾐet kíﾐálta 
lehetőségekkel. 

A ﾐ┞elvi kYpzYs Yletszerű, g┞akorlati tudásösszetevője a koﾏﾏuﾐikáIiós zavarok 
felfedezYse, YrtelﾏezYse, kezelYsi ﾏódok keresYse.  

A ﾐyelvi ﾏagatartás és az általáﾐos ﾐyelvi kultúra részekéﾐt Iél a retorikai tudás ﾐöve-

lése, eﾐﾐek keretébeﾐ ﾐéháﾐy klasszikus és ﾏai szóﾐoki beszéd, értekezés ﾏűfaji jelleﾏzői-

ﾐek ﾏegfigyelése ふszerkesztésﾏód, ﾐyelvi kifejezésﾏód, retorikai eszközök haszﾐálataぶ; az 
érvelés teIhﾐikájáﾐak ﾏegisﾏerése és alkalﾏazása: érvek, elleﾐérvek felsorakoztatása. Miﾐd 
a probléﾏaﾏegoldó goﾐdolkodást, ﾏiﾐd a kreativitást ﾐöveli, ha a taﾐuló isﾏeri a deduktív 

vagy iﾐduktív érvelést, a Iáfolat ﾏódszereit; képes szóﾐoklatﾐak, alkalﾏi beszédﾐek vagy 
ezek egyes részleteiﾐek öﾐálló kidolgozására. Retorikai tudását ﾏegfelelőeﾐ képes haszﾐálﾐi 
a tanulásbaﾐ és a társadalﾏi ﾐyilváﾐosságban. 

A ﾐ┞elvi taﾐulﾏáﾐ┞ok eredﾏYﾐ┞ekYppeﾐ a taﾐuló kYpes hosszaHH fölkYszülYst 
igYﾐ┞lő szóHeli Ys írásHeli feladatokhoz adott, illetve öﾐállóaﾐ kialakított szeﾏpoﾐtokat 
követő aﾐ┞agg┞űjtYsre Ys válogatásra töHHfYle forrásHól, jeg┞zet, vázlat, hivatkozás, for-

rásjeg┞zYk kYszítYsYre.  
A ﾐ┞elvtörtYﾐeti Ys leíró ﾐ┞elvtaﾐi isﾏeretek HirtokáHaﾐ kYsz felelős ﾏagatartásra a 

ﾏag┞ar ﾐ┞elv YrtYkeiﾐek őrzYsYHeﾐ. A ﾏagyar ﾐyelv reﾐdszeréről, a beszédﾐek a társada-

loﾏbaﾐ és az egyéﾐ életébeﾐ betöltött szerepéről taﾐultak áttekiﾐtésével fölkészül az érett-

ségire és a továbbtaﾐulásra.  
Az irodaloﾏtaﾐítás alapvető IYlja irodalﾏi ﾏűvek olvasása, YrtelﾏezYse, ﾏegvita-

tása. A ﾏűveltsYgYpítYs szempoﾐtja a hagyoﾏáﾐyos ﾏűﾐeﾏi és ﾏűfaji keretek átalakulásá-
ﾐak, ﾏegszűﾐéséﾐek ﾏegfigyelése, ﾏegﾐevezése és értelﾏezése: új regéﾐytípusok és re-

géﾐyszerkezetek, a tárgyias líra, az összetett haﾐgﾐeﾏűség, a groteszk és az iróﾐia szerepé-
ﾐek ﾏegértése.  

Az irodaloﾏértést elﾏélyítő, az öﾐkifejezést, a goﾐdolkodást táﾏogató tevékeﾐység 
ﾏűvek összehasoﾐlítása adott teﾏatikai, poétikai szeﾏpoﾐt követésével szóbaﾐ és írásbaﾐ; 
nagyepikai és dráﾏai ﾏűvek szóbeli és írásbeli ふpl. prezeﾐtáIióぶ beﾏutatása külöﾐböző ﾐéző-
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poﾐtból, illetve külöﾐféle Iíﾏzettekﾐek, öﾐálló ﾏűeleﾏzés készítése közöseﾐ fel ﾐeﾏ dolgo-

zott kisepikai és lírai alkotásról többféle eleﾏzési szeﾏpoﾐt alkalﾏazásával.  
Mind az YrvelőkYpessYget, mind a szoIiális koﾏpetenIiák, mind az erkölIsi goﾐdol-

kodás fejlesztését táﾏogatja a jelleﾏző hőstípusok, jellegzetes élethelyzetek, koﾐfliktushely-

zetek (pl. szereleﾏ, ﾏegboIsátás, felﾐőtté válás, bűﾐ, bűﾐhődés, hazugság, kiszolgáltatott-

ságぶ, szeﾏélyiségdileﾏﾏák felfogása, értelﾏezése, ﾏegvitatása. 
Az ítYlőkYpessYg, az erkölIsi, esztYtikai Ys törtYﾐeti YrzYk fejlesztYsYt IYlozza ﾐY-

háﾐ┞ szerző Ys ﾏű utóYletYﾐek, hatásáﾐak ﾏegfig┞elYse az irodalﾏi hag┞oﾏáﾐ┞Haﾐ, a kor-

társ irodaloﾏHaﾐ, ﾏás ﾏűvYszeti ágakHaﾐ.  
Az öﾐálló tájékozódás igéﾐyével is összefügg a ﾐyitottság a jeleﾐkori irodalﾏi 

szövegek befogadásábaﾐ, ﾏegértésébeﾐ a szokatlaﾐ szerkezetű, ﾐyelvhaszﾐálatú ﾏűvek, a 
ﾏagyar és az európai szöveghagyoﾏáﾐyt újraíró, újraértelﾏező ﾏűvek befogadása iráﾐt. E 
téﾏakörbeﾐ is kíváﾐatos a tájékozódás a kortárs irodalﾏi ﾐyilváﾐosságbaﾐ, például aﾐtológi-

ákbaﾐ, az irodalﾏi isﾏeretterjesztés ふköﾐyvajáﾐlás, köﾐyvisﾏertetésぶ ﾏűfajaibaﾐ, a televízi-

ós, a filﾏes adaptáIió ﾐéháﾐy kérdésébeﾐ. 
CYl az irodaloﾏ határterületeihez tartozó ﾏoderﾐ kori alkotások feldolgozása, eg┞-

kYt tipikus írott, digitális Ys filﾏes-audiovizuális ﾏűfaj ﾏegisﾏerYse. A kortárs irodalﾏi 
élethez tartozik az irodaloﾏ ﾏegjeleﾐéseiﾐek kutatása, felisﾏerése ﾏás közegekbeﾐ ふpl. fil-
ﾏeﾐ, rajzfilﾏeﾐ, televízióbaﾐ, képregéﾐybeﾐ, haﾐgzó közegbeﾐ – pl. haﾐgosköﾐyv, rádiójá-
ték, ﾏegzeﾐésített vers –, digitális közegbeﾐ – pl. iﾐterﾐetes közlés, ﾏultiﾏédiás kiadás –); az 

adaptáIió, a ﾏűfajIsere jeleﾐsége, jellegzetes ﾏegoldásai a posztﾏoderﾐ, kortárs ﾏagas 
ﾏűvészeti és szórakoztató ﾏűvekbeﾐ. Foﾐtos feladat a szórakoztató irodaloﾏ hatásáﾐak, 
voﾐzerejYﾐek Ys Isapdáiﾐak YrtelﾏezYse ふpl. tipikus ﾏűfajaiﾐak, helyzeteiﾐek, ﾏotívuﾏai-

ﾐak beﾏutatása, kultuszalkotások ﾏegisﾏeréseぶ. 
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11. ÉVFOLYAM 
 

 

Éves óraszáﾏ:  
Esti tagozat: ヱヰΒ óra  

Heti óraszáﾏ: 
Esti tagozat: aﾐ┞aﾐ┞elv, koﾏﾏuﾐikáIió: ヱ óra 

          irodaloﾏ: ヲ óra 

Teﾏatikai eg┞sYg A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK A MÉRÉSE 2 óra 

MYrYs Beﾏeﾐti és kiﾏeﾐeti ﾏérés a ヱヱ. évfolyaﾏoﾐ. 

 

 

MAGYAR NYELV 
 

 

 

Tematikai eg┞sYg KOMMUNIKÁCIÓ 8 óra 

Előzetes tudás Gyakorlott, tudatos szóbeli koﾏﾏuﾐikáIió. 

A taﾐtárg┞hoz 

ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

A külöﾐböző koﾏﾏuﾐikáIiós szíﾐterekﾐek és helyzetekﾐek ﾏegfe-

lelő ﾐyelvi és ﾐeﾏ ﾐyelvi jelek haszﾐálata. Az egyes helyzetek által 
ﾏegkíváﾐt forﾏák ﾏegsértéséﾐek dekódolása, a száﾐdék felisﾏeré-
se, ﾏegfelelő kezelése. A koﾏﾏuﾐikáIiós zavarok felisﾏerésére és 
feloldására ﾐéháﾐy taktika elsajátítása. A ﾏaﾐipuláIiós száﾐdékok 
felisﾏerése. Célzott felkészülés a szóbeli érettségire, az ott elvárt 
koﾏﾏuﾐikáIiós ﾐorﾏák felisﾏerése, gyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztYsi követelﾏYﾐ┞ek 

TájYkozottság külöﾐfYle HeszYdhel┞zetek ﾏegítYlYsYHeﾐ; megfelelő stílus Ys ﾏagatartás ﾏegtalálá-
sa isﾏeretleﾐ koﾏﾏuﾐikáIiós hel┞zetHeﾐ is. KoﾏﾏuﾐikáIiós zavarok felfedezése, elhárítása. A min-

deﾐﾐapi társalgásbaﾐ, a ﾐyilváﾐos koﾏﾏuﾐikáIiós szíﾐterekeﾐ, valaﾏiﾐt az iﾐterﾐetes felületekeﾐ 
előforduló ﾏaﾐipuláIiós száﾐdékok, hibás következtetések felisﾏerése. A rekláﾏok, iﾐterﾐetes felüle-

tek verbális és ﾐeﾏ verbális közlési száﾐdékáﾐak felisﾏerése. A vizsgaszituáIió ふérettségi, ﾏuﾐkahelyi 
ﾏegﾏérettetésぶ összetevőiﾐek ﾏegértése, a Iélok, elvárások azoﾐosítása, ﾐorﾏák felisﾏerése, sike-

rességhez vezető stratégiák, ﾏagatartásﾏódok, koﾏﾏuﾐikáIiós forﾏák azoﾐosítása, gyakorlása ふver-

bális és ﾐeﾏ verbális egyaráﾐtぶ. 
KapIsolódási poﾐtok: 
Mozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: ﾏédiaﾏűfajok és jelleﾏzőik; ﾏédiatudatosság. A ﾏédia 
társadalﾏi hatása. 
Dráﾏa és táﾐI: beszédhelyzetek, draﾏatikus játékok. 
Vizuális kultúra: A vizuális koﾏﾏuﾐikáIió külöﾐböző forﾏái; ﾏegkülöﾐböztetés, értelﾏezés. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

KoﾏﾏuﾐikáIiós zavar. MaﾐipuláIió. Elvárás. Megfelelés. 
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Tematikai eg┞sYg RETORIKA 10 óra 

Előzetes tudás 
A koﾏﾏuﾐikáIiós fuﾐkIiók isﾏerete, alkalﾏazása. Érvelő szövegek 
értelﾏezése és alkotása. Stilisztikai és jeleﾐtéstaﾐi isﾏeretek. Kultu-

rált véleﾏéﾐyﾐyilváﾐítás.  

A taﾐtárg┞hoz 

ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

A klasszikus retorika alapfogalmai. A hatásos érvelés teIhﾐikájáﾐak, 
a legfőbb érvelési hibákﾐak a ﾏegisﾏertetése. Öﾐálló beszéd ﾏeg-

írásához, aﾐﾐak a hatásos előadásához szükséges ﾐyelvi, goﾐdolko-

dási képességek fejlesztése. Célzott felkészülés a szóbeli érettségire 
a retorikai eszközök haszﾐálatával, a foﾐtosságuk tudatosításával. 
Célzott felkészülés az írásbeli érettségire: érvelő fogalﾏazás. 

Isﾏeretek/fejlesztYsi követelﾏYﾐ┞ek 

A kulturált vita, vYleﾏYﾐ┞ﾐ┞ilváﾐítás g┞akorlása. A beszéd felépítése, a beszéd ﾏegszer-

kesztéséﾐek ﾏeﾐete az aﾐyaggyűjtéstől a ﾏegszólalásig. Az érv felépítése. Az érvelés logiká-
ja, teIhﾐikája; az érvek elreﾐdezése. A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése. Felkészülés az 
érettségi feleletre. Felkészülés állásiﾐterjúra. A hatásos előadásﾏód eszközei. A hivatalos 

felszólalás, hozzászólás gyakorlása külöﾐböző helyzetekbeﾐ. Moﾐologikus szöveg ふelőadás, 
beszédぶ és ﾏeﾏoriter kifejező tolﾏáIsolása. 
KapIsolódási poﾐtok: 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: antik szóﾐokok, ﾐeves ﾏagyar szóﾐoklatok 
ふpl. KölIsey, Kossuth, Deákぶ. Közéleti ﾏegﾐyilatkozások retorikája. 
Mozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: a ﾏeggyőzés, befolyásolás, a hatás eszközei. 
Dráﾏa és táﾐI: a szíﾐpadi beszéd retorikai eleﾏei, klasszikus ﾏoﾐológok értelﾏezése. 

Mateﾏatika: bizoﾐyítás, érvelés, Iáfolat. 
Filozófia: Érvelési szerkezetek tudatosítása 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Retorika, szóﾐok, szóﾐoklat, beszédfajta ふbeﾏutató, taﾐáIsadó, tör-

véﾐyszékiぶ, alkalﾏi beszéd, ﾏeggyőző szövegﾏűfaj ふvita, ajáﾐlásぶ. 
Szóﾐoklat, bevezetés, elbeszélés, érv, Iáfolat, befejezés ふösszefoglalás, 

kitekiﾐtésぶ.  Érv, tétel, bizoﾐyítás, összekötőeleﾏ. Érvelés, iﾐdukIió, 
dedukIió. 
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Tematikai eg┞sYg ÁLTALÁNOS NYELVÉS)ETI ISMERETEK 10 óra 

Előzetes tudás KoﾏﾏuﾐikáIió, jeleﾐtéstaﾐ. 

A taﾐtárg┞hoz  
ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

A reﾐdszerező, sziﾐtetizáló képesség fejlesztése: általáﾐos, össze-

foglaló isﾏeretek a ﾐyelvről, a ﾐyelv és az eﾏber viszoﾐyáról. Elﾏé-
leti felkészülés az érettségire. 

Isﾏeretek/fejlesztYsi követelﾏYﾐ┞ek 

A ﾐ┞elv ﾏiﾐt jelreﾐdszer, a ﾐ┞elv ﾏiﾐt a goﾐdolkodás rYsze. A koﾏﾏuﾐikáIió uﾐiverzális 
jellege. Jelek, jeltípusok. Nyelvi ideﾐtitás. Korlátozott kódú ﾐyelvek: gesztusﾐyelvek, jelﾐyel-

vek. FelkYszülYs az YrettsYgire ふaz isﾏeretek tYtelek szeriﾐti reﾐdezYse). 

KapIsolódási poﾐtok: 
Idegen nyelvek: ﾐyelvtípus, koﾏﾏuﾐikáIió, ﾐyelvi toleraﾐIia. 
Vizuális kultúra: a vizuális ﾐyelv összetevői. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

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

 

Teﾏatikai eg┞sYg PRAGMATIKAI ISMERETEK 5 óra 

Előzetes tudás Szövegtaﾐi, jeleﾐtéstaﾐi és stilisztikai isﾏeretek. 

A taﾐtárg┞hoz  
ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

A sikeres ﾐyelvhaszﾐálat: a ﾐyelv ﾏűködéséﾐek, a 
nyelvhaszﾐálatﾐak a ﾏegfigyelése külöﾐböző koﾐte┝tusokbaﾐ, kü-
löﾐböző Iél elérésére. Aﾐﾐak ﾏegtapasztalása, hogy az eﾏberek 
hogyaﾐ képesek a ﾐyelvi szöveg által közvetített jeleﾐtéseﾐ túl is 
hatﾐi, befolyásolﾐi partﾐerüket, hogyaﾐ képesek ﾏegﾐyilatkozása-

ikkal akár Iselekvéseket is végrehajtaﾐi. A kulturált ﾐyelvi ﾏagatar-

tás fejlesztése: a ﾏagyar ﾐyelv leggyakoribb udvariassági forﾏái 
haszﾐálati köréﾐek, ﾐyelvi forﾏáiﾐak ﾏegfigyelése. Célzott felké-
szülés a szóbeli érettségire, a vizsga koﾏﾏuﾐikáIiós és ﾐyelvhasz-

nálati sikerességi feltételei: a kulturált ﾐyelvi viselkedés. 

Isﾏeretek/fejlesztYsi követelﾏYﾐ┞ek 

A ﾐyelvhaszﾐálat a beszélgetés, a társalgás főbb összetevőiﾐek a külöﾐféle beszédaktusok 
szerepéﾐek, ﾏegﾐyilváﾐulási forﾏáiﾐak ﾏegfigyelése, az együttﾏűködési elvek tudatos 

haszﾐálata, illetve ﾏegsértésük következﾏéﾐyeiﾐek ﾏegtapasztalása. A társalgásbaﾐ előfor-

duló ﾐéháﾐy jelleﾏző dei┝is forﾏa szerepe. Az udvariassági forﾏák haszﾐálata. 
KapIsolódási poﾐtok: 
Idegen ﾐyelvek: idegeﾐ ﾐyelvi koﾏﾏuﾐikáIió, udvariassági forﾏák. Illeﾏtaﾐ. 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Megﾐyilatkozás. Társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás. 
Beszédaktus ふlokúIió, illokúIió, perlokúIióぶ. Dei┝is. Együttﾏűködési elv 
ふﾏeﾐﾐyiségi, ﾏiﾐőségi, ﾏód, kapIsolódásiぶ. 
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IRODALOM 

 

 

 

Tematikai eg┞sYg 
MAGYAR IRODALOM –  

A NYUGAT ÉS ELSŐ NEM)EDÉKE 
8 óra 

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

A taﾐtárg┞hoz  
ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

Az európai és ﾏagyar irodalﾏi hagyoﾏáﾐyok és ﾏoderﾐség iráﾐya-

iﾐak összevetése, koﾐfliktusai. Aﾐﾐak felisﾏerése, hogy a ﾏagyar 
kultúra sokszíﾐű törekvések együttese. 
Érvelő beﾏutatás: a Nyugat jeleﾐtősége a ﾏagyar kultúrtörtéﾐet-

beﾐ; a korbaﾐ ﾏegisﾏertetett stílusiráﾐyzatok ﾐéháﾐy jelleﾏzőjé-
ﾐek azoﾐosítása. Értse egy folyóirat felépítését, tudjoﾐ beﾐﾐe tájé-
kozódﾐi. 

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

A Nyugat ﾏiﾐt folyóirat és ﾏozgaloﾏ; szerkesztők, kritikusok, ﾐeﾏzedékek; Iélkitűzések. 
Juhász G┞ula költészetéﾐek sajátosságai ふpl. iﾏpresszioﾐizﾏus, ﾐosztalgia, eﾏlékezés, leg-

alább egy ﾏűve, pl. Tiszai Isöﾐd, Milyeﾐ volt; életképszerűség, leíró jelleg, pl. Tápai lagzi).  
Tóth Árpád lírájáﾐak jelleﾏzői; teﾏatikája, haﾐgﾐeﾏei, forﾏái ふﾏagáﾐyélﾏéﾐy, elégikusság, 
iﾏpresszioﾐizﾏus stb., legalább egy-két ﾏűve, pl. Hajﾐali szereﾐád, Esti sugárkoszorú, Elé-
gia egy rekettyeHokorhoz, Lélektől lélekig, Jó éjszakát!). 

Egy folyóirat ふidőszaki kiadváﾐyぶ periodiIitása, felépítése, folyóiratIikkek visszakeresése, hi-

vatkozása. 
A taﾐuló 

 felismeri a Nyugat jeleﾐtőségét a ﾏagyar kultúrtörtéﾐetbeﾐ; alkalﾏazza a ﾐeﾏzedék-

korszakolást későbbi taﾐulﾏáﾐyai soráﾐ;  
 tudja a korbaﾐ ﾏegisﾏert stílusiráﾐyzatok ﾐéháﾐy jelleﾏzőjét;   
 ﾏűisﾏereti ﾏiﾐiﾏuﾏa: Juhász Gyula egy ﾏűve, Tóth Árpád egy-két ﾏűve.  

KapIsolódási poﾐtok: 
Vizuális kultúra; éﾐek-zeﾐe: iﾏpresszioﾐizﾏus, sziﾏbolizﾏus, szeIesszió ﾏás ﾏűvészeti 
ágakbaﾐ. 
A Nyolcak csoportja 

Bartók Béla zeﾐéje 

Filozófia: életfilozófiák, időprobléﾏák. 
GuláIsy Lajos Nakoﾐ┝ipáﾐ-képei 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Impresszionizmus, szimbolizmus, szeIesszió. 
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Teﾏatikai eg┞sYg ÉLETMŰ – ADY ENDRE 14 óra 

Előzetes tudás A Nyugat; stílusiráﾐyzatok a századelőﾐ.  

A taﾐtárg┞hoz 

 ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

Aﾐﾐak ﾏegértése, hogy a kulturális hagyoﾏáﾐyhoz, a ﾐeﾏzethez 
kötődés, a sorsvállalás sokféle haﾐgoﾐ és ﾏódoﾐ jeleﾐtkezhet. A 

hazaszeretet és haladás kérdései. Ady költészetéﾐek befogadása: 
főbb alkotói korszakai, költői szerepe, költészetéﾐek jellege. Mű-
eleﾏzések, összpoﾐtosítva Ady jelleﾏző köteteire, szerkesztési 
ﾏódszereire, lírai téﾏáira, poétikai ﾏegoldásaira. A kreativitás, a 
képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. Öﾐálló, több 
szeﾏpoﾐtú ﾏűértelﾏezések ﾏegfogalﾏazása a ﾏűvekről szóló 
véleﾏéﾐyek, eleﾏzések értelﾏezésével is. 

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

Ady Eﾐdre Yletﾏűve. Kötet- és IikluskoﾏpozíIió; költői szerepvállalás, az iﾐﾐováIió száﾐdé-
ka. Klasszikus ﾏoderﾐség, szeIessziós-sziﾏbolista látásﾏód; a versritﾏus ﾏegújítása. 
Meghatározó korszakok ふpl. költői iﾐdulás, világháborúぶ, kötetek ふpl. Új versek, A halottak 

éléﾐ), téﾏák, ﾏotívuﾏok ふpl. ﾏagyarság, isteﾐes, létharI, látoﾏásszerű tájvers, ars poetiIa; 
élet-halál, hajó, ugar ぶ alapjáﾐ. Jelleﾏző alkotásaiﾐak értelﾏezése A Sion-hegy alatt;  Góg és 
Magóg fia vagyok éﾐ...; Kocsi-út az éjszakáHaﾐ és ﾏég ヴ-ヵ ﾏű (memoriterek is), pl. Páris-

Haﾐ járt az Ősz; A magyar ugaron; HarI a Nagyúrral; Huﾐﾐ, új legeﾐda; Bujdosó kuruI rig-

musa; Az eltévedt lovas; Eﾏlékezés egy ﾐyár-éjszakára stb., esetleg egy-egy részlet publi-
Iisztikájából isぶ. Utalás egy-egy téﾏa, ﾏotívuﾏ, poétikai jelleﾏző kortárs irodalﾏi ﾏegjeleﾐí-
tésére; az evokáIió, az iﾐterte┝tualitás ﾐéháﾐy példája. 
A taﾐuló  

 isﾏeri az életﾏű főbb alkotói korszakait; Ady helyét, költői szerepét a ﾏagyar iroda-

loﾏ törtéﾐetébeﾐ; költészetéﾐek jellegét;  
 tisztábaﾐ vaﾐ a ヲヰ. sz. eleji ﾏagyar irodaloﾏ sajátosságaival és a ﾏegújítás száﾐdéká-

val; 

 ﾏűeleﾏzések soráﾐ ﾏegisﾏeri Ady jelleﾏző köteteit, szerkesztési ﾏódszereit, lírai 
téﾏáit, ﾏotívuﾏait, poétikai ﾏegoldásait; 

 képes öﾐálló versértelﾏezések ﾏegfogalﾏazására; 
 ﾏűisﾏereti ﾏiﾐiﾏuma: A Sion-hegy alatt;  Góg és Magóg fia vagyok éﾐ...; KoIsi-út az 

éjszakáHaﾐ és ﾏég ヴ-ヵ ﾏű;  
 képessé válik az Ady-életﾏű jelleﾏzőiﾐek beﾏutatására ふlegalább ヱヰ lírai alkotás 

alapjáﾐぶ; a ﾏűveiről szóló véleﾏéﾐyek, eleﾏzések értelﾏezésére, kritikus befogadá-
sára; egy-egy szóbeli téﾏakörbeﾐ kijelölt feladat kifejtésére, ﾏeﾏoriterek tolﾏáIso-

lására. 
KapIsolódási poﾐtok: 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: társadalﾏi ﾏoderﾐizáIió, városiasodás, a 
ﾏoderﾐ újságírás. 
Vizuális kultúra: Ady-illusztráIiók. Vajda Lajos öﾐarIképei 
Földrajz: Ady-eﾏlékhelyek topológiája. 
Informatika: tájékozódás a Nyugat digitalizált változatábaﾐ. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Klasszikus ﾏoderﾐség, szeIessziós-sziﾏbolista látásﾏód, tagoló 
vers, kötetkoﾏpozíIió, Iiklikus szerkesztés. 
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Teﾏatikai eg┞sYg PORTRÉ – MÓRIC) ZSIGMOND E: 10 óra 

Előzetes tudás Realista és ﾐaturalista epika, MóriIz egy ﾏűve, pl. Hét krajIár vagy 

Légy jó ﾏiﾐdhalálig/Pillaﾐgó/ÁrváIska.  

A taﾐtárg┞hoz  
ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

MóriIz helyéﾐek, látásﾏódjáﾐak, kérdésfeltevéseiﾐek, alkotásﾏód-

ja jelleﾏzőiﾐek ﾏegisﾏerése; felkészítés öﾐálló ﾐovellaeleﾏzések 
ﾏegfogalﾏazására, ﾏegvitatására.   

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

MóriIz alkotásaiﾐak jelleﾏzői, írásﾏűvYszetYﾐek sajátosságai; ﾐaturalista Ys realista áHrá-
zolásﾏódja. 
Tárgykörök, téﾏák ふpl. paraszti, dzseﾐtri; szegéﾐységぶ és ﾏűfaji változatok ふﾐovella, elbeszé-
lés, törtéﾐeti példázat, idill-típusú regéﾐy stb.ぶ.  
Novelláiﾐak világa ふlegalább két ﾏű eleﾏzése, pl. Tragédia, Szegéﾐy eﾏHerek, BarHárok). 

Egy MóriIz-regéﾐy ふpl. Úri ﾏuri, Rokoﾐok, Sáraraﾐy, Az Isteﾐ háta ﾏögöttぶ eleﾏző értelﾏe-

zése, sok szeﾏpoﾐtú ﾏegközelítéssel, pl. ﾏűfaji változat; szerkezet, jelleﾏábrázolás, 
elbeszélésteIhﾐika, ﾐézőpoﾐt, közlésforﾏák, haﾐgﾐeﾏek, írói előadásﾏód; problematika (pl. 

vívódó hősök, dzseﾐtriábrázolásぶ.  
A taﾐuló  

 isﾏeri MóriIz helyét a ﾏagyar epika törtéﾐetébeﾐ; alkotásﾏódjáﾐak jelleﾏzőit;  
 képes ﾐéháﾐy alkotásáﾐak sok szeﾏpoﾐtú ﾏegközelítésére, saját álláspoﾐt kifejtésére 

és adott szeﾏpoﾐtú, öﾐálló ﾏűértelﾏezésre ふﾐovellaeleﾏzések ﾏegfogalﾏazásáraぶ;  
 ﾏűisﾏereti ﾏiﾐiﾏuﾏa: MóriIz egy regéﾐye ふházi olvasﾏáﾐyぶ és egy ﾐovellája; 
 alkalﾏassá válik egy szóbeli érettségi téﾏakör aﾐyagáﾐak összeállítására és az abbaﾐ 

ﾏegjelölt feladat kifejtésére. 

KapIsolódási pontok: 

Mozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: MóriIz-ﾏűvek filﾏes, televíziós adaptáIiói ふpl. Pillaﾐgó, 
Égi ﾏadár, Rokoﾐok, Barbárok, ÁrváIskaぶ. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Realista és ﾐaturalista ábrázolásﾏód, ﾐépi írók ﾏozgalﾏa. 
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Tematikai eg┞sYg 
AVANTGÁRD IRÁNY)ATOK A VILÁGIRODALOMBAN –  

A MAGYAR AVANTGÁRD 
6 óra 

Előzetes tudás Stílusiráﾐyzatok a századfordulóﾐ. 

A taﾐtárg┞hoz  
ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

Moderﾐség és hagyoﾏáﾐy kérdésfelvetései a ﾏagyar avaﾐtgárd 
irodalomban. A 20. sz. eleji stílusiráﾐyzatok létrejöttéﾐek, esztétikai 
elveiﾐek, poétikai ﾏegoldásaiﾐak feltárása.  

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

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

 ﾏegisﾏeri a ヲヰ. sz. eleji stílusiráﾐyzatok létrejöttét, a Isoportok, prograﾏok száﾐdé-
kait, esztétikai elveit, poétikai ﾏegoldásait;  

 a ﾏagyar avaﾐtgárd sajátos helyzetét, Kassák szerepét. 
KapIsolódási poﾐtok: 
Vizuális kultúra; Mozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: az avaﾐtgárd a képzőﾏűvészetekbeﾐ 
ふfuturizﾏus, e┝presszioﾐizﾏus, szürrealizmus, kubizmus, konstruktivizmus, dada); az expresz-

szioﾐista és szürrealista filﾏﾏűvészet. 
Fritz Lang: Metropolis 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Avaﾐtgárd, futurizﾏus, e┝presszioﾐizﾏus, szürrealizﾏus, aktivizmus, 

szabad vers, sziﾏultaﾐizﾏus, öﾐﾏűködő írás, képvers. 
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Teﾏatikai eg┞sYg ÉLETMŰ – KOS)TOLÁNYI DE)SŐ 14 óra 

Előzetes tudás Kosztoláﾐyi egy ﾐovellája és lírai alkotásaふiぶ, ﾏeﾏoriterek.  
A taﾐtárg┞hoz 

ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

A szeﾏélyiség, az egyediség tisztelete, a közös eﾏberi sorsból faka-

dó szolidaritás. Kosztoláﾐyi jellegzetes lírai téﾏáira, poétikai ﾏeg-

oldásaira összpoﾐtosító ﾏűeleﾏzések. Kis- és ﾐagyepikájából ﾐé-
háﾐy jeleﾐtős darab értelﾏezése.  

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

Kosztoláﾐ┞i Dezső Yletﾏűve.  
Pályaszakaszok, életérzések, költői ﾏagatartásforﾏák; világkép, ﾏűvészetfelfogás ふhoﾏo 
aesthetiIusぶ; stílusiráﾐyzatok ふpl. iﾏpresszioﾐizﾏus, e┝presszioﾐizﾏusぶ; viszoﾐya az aﾐya-

nyelvhez. 

Jelleﾏző lírai teﾏatika; haﾐgﾐeﾏek, ﾏűfajok, versIiklusok ふpl. A szegéﾐy kisgyerﾏek pana-

szai); Száﾏadás-kötet; kis- és ﾐagyszerkezetek; ars poetiIák; legalább ヴ lírai alkotás, köztük: 
Hajﾐali részegség, Halotti Heszéd. 

Novellák ふpl. A kulIs, Fürdés stb.ぶ és ﾐovellaIiklusok ふEsti Korﾐél-ﾐovellák). 

Egy Kosztoláﾐyi-regéﾐy ふpl. Édes Aﾐﾐa, Pacsirtaぶ eleﾏző értelﾏezése, sok szeﾏpoﾐtú ﾏeg-

közelítéssel, pl. ﾏűfaji változat; szerkezet, jelleﾏábrázolás, elbeszélésteIhﾐika, ﾐézőpoﾐt, 
közlésforﾏák, haﾐgﾐeﾏek, írói előadásﾏód; probleﾏatika. 
A taﾐuló  

 isﾏeri az életﾏű főbb alkotói korszakait; Kosztoláﾐyi helyét, szerepét a ﾏagyar iroda-

loﾏ törtéﾐetébeﾐ; írásﾏűvészetéﾐek jellegét;  
 tisztábaﾐ vaﾐ a Nyugat első ﾐeﾏzedéke tevékeﾐységével, jeleﾐtőségével;   
 ﾏűeleﾏzések soráﾐ ﾏegisﾏeri Kosztoláﾐyi jelleﾏző lírai téﾏáit, poétikai ﾏegoldásait; 

kis- és ﾐagyepikájáﾐak ﾐéháﾐy jeleﾐtős darabját;  
 ﾏűisﾏereti ﾏiﾐiﾏuﾏa: Kosztoláﾐyi egy regéﾐye és két ﾐovellája; lírai alkotásai, Haj-

ﾐali részegség, Halotti Heszéd és ﾏég egy-két ﾏűve (memoriter is); 

 képessé válik a Kosztoláﾐyi-életﾏű jelleﾏzőiﾐek beﾏutatására ふlegalább ヴ lírai alko-

tás, egy regéﾐy, két ﾐovella alapjáﾐぶ; a ﾏűveiről szóló véleﾏéﾐyek, eleﾏzések értel-

ﾏezésére, kritikus befogadására; egy-egy szóbeli téﾏakörbeﾐ kijelölt feladat kifejté-
sére, ﾏeﾏoriterek tolﾏáIsolására. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: urbaﾐizáIió, kulturális élet, sajtó. 
Mozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: Kosztoláﾐyi-ﾏűvek filﾏes feldolgozásai. 
 PaIskovszky József: Esti Korﾐél Isodálatos utazása 

Etika; Filozóia: filozófiai, lélektaﾐi iráﾐyzatok, pl. a freudizﾏus és hatása. 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

VersIiklus, ﾐovellaIiklus, példázat, lélektaﾐ. 
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Teﾏatikai eg┞sYg LÁTÁSMÓDOK: KARINTHY FRIGYES, KRÚDY GYULA 6 óra 

Előzetes tudás Karinthy Frigyes: Taﾐár úr kéreﾏ, részlet; paródia.  

A taﾐtárg┞hoz 

ふﾏűveltsYgterülethez) 

kapIsolható fejlesztYsi 
feladatok 

A ﾐosztalgia és huﾏor szerepe a ﾏűalkotásbaﾐ és az eﾏber öﾐér-

telﾏezésébeﾐ.  Az alkotói életútra összpoﾐtosító beﾏutatás: Karin-

thy és Krúdy helye a korszakbaﾐ; alkotás- és látásﾏódjuk jellemzői. 
Öﾐálló tájékozódás, ﾏűválasztás, ﾏűértelﾏezések, összehasonlító 
eleﾏzések. 

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

Karinthy kisepikájáﾐak jelleﾏzői választott ﾐovella ふpl. A cirkusz; Találkozás egy fiataleﾏHer-

rel; BaraHHásぶ és a Taﾐár úr kéreﾏ karIolatgyűjteﾏéﾐy darabjai alapjáﾐ.  
Huﾏorfelfogása (humoreszkjei). 

Irodalﾏi karikatúrák ふﾐéháﾐy, ﾏár ﾏegisﾏert szerző/ﾏű és paródiájaぶ az Így írtok ti szemel-

véﾐyei alapjáﾐ. 
Krúd┞ G┞ula írói világa, egyéﾐi haﾐgja legalább egy Sziﾐdbád-ﾐovella alapjáﾐ ふpl. Negyedik 

út, Ötödik útぶ; aﾐekdotikusság, az idő és az eﾏlékezés forﾏaalkotó szerepe.  
A Krúdy-ﾏűvek atﾏoszférájáﾐak, téﾏáiﾐak, alakjaiﾐak, ﾏotívuﾏaiﾐak ﾏegidézése.  
A taﾐuló 

 kijelöli Kariﾐthy és Krúdy helyét a korszakbaﾐ ふújságírás; Nyugat, illetve csoporthoz 

nem tartozásぶ; isﾏeri alkotás- és látásﾏódjuk jelleﾏzőit;  
 képes ﾐéháﾐy alkotás értelﾏezésére, ﾏűeleﾏzések kritikus befogadására, saját állás-

poﾐt kifejtésére és adott szeﾏpoﾐtú, öﾐálló ﾏűﾏegközelítésre ふpl. ﾐovellaeleﾏzések 
ﾏegfogalﾏazásáraぶ;  

 képessé válik összehasoﾐlító eleﾏzésekre ふpárﾐovellák, pl. A jó taﾐuló felel/A rossz 

taﾐuló felel; elleﾐtétesek, pl. Magyar dolgozat/Röhög az egész osztály); ﾏű és paró-
diája összevetésére; ﾐovellaIiklus és filﾏ összehasoﾐlító eleﾏzésére;  

 ﾏűisﾏeret: Kariﾐthy ふválasztható valaﾏely ﾏűveぶ; Krúdy egy ﾐovellája. 
Kapcsolódási ﾏódok: 
Mozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: Huszárik )oltáﾐ Sziﾐdbádja. 
Kariﾐthy ﾏűveiﾐek filﾏes adaptáIiói, ﾏűveiﾐek előadó-ﾏűvészeti példái. 
Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: urbaﾐizáIió, városi élet Budapesteﾐ. 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Huﾏor, paródia, karIolat, ﾐovellaIiklus, hasoﾐﾏásalak, ﾐosztalgia.  
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Teﾏatikai eg┞sYg ÉLETMŰ – BABITS MIHÁLY 14 óra 

Előzetes tudás A Nyugat ﾏiﾐt folyóirat és ﾏozgaloﾏ. 

A taﾐtárg┞hoz 

 ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

A lét erkölIsi aspektusai a háború, világégés idejéﾐ. Betegség és 
prófétai küldetés értelﾏezési lehetőségei. Babits főbb alkotói kor-

szakaiﾐak, helyéﾐek, szerepéﾐek ﾏegisﾏertetése, ﾏűértelﾏezések: 
jelleﾏző téﾏák, haﾐgﾐeﾏek, ﾏotívuﾏok, poétikai ﾏegoldások fel-

tárása.  

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

BaHits Mihál┞ életﾏűve. Pályaszakaszok, kötetek, költői ﾏagatartásforﾏák ふpl. pályakezdés; 
világháborúk ideje; kései költészetぶ; életérzések, világkép, értékreﾐd, ﾏűvészetfelfogás ふho-

ﾏo ﾏoralisぶ; a bölIseleti, filozófiai érdeklődés hatásai. Magyarság és európaiság. 
Szerepe a Nyugat ﾏozgalﾏábaﾐ; irodalﾏi kapIsolatai. 
Stílusiráﾐyzati sokszíﾐűsége ふpl. iﾏpresszioﾐizﾏus, szeIesszió, sziﾏbolizﾏusぶ; klassziIizálás, 
aﾐtikizálás; hagyoﾏáﾐy és ﾏoderﾐség egysége.  
Jelleﾏző lírai teﾏatika, költői ﾏagatartás ふbékevers, pl. Húsvét előtt; a prófétaszerep elutasí-
tása vagy vállalása, pl. Miﾐt külöﾐös hírﾏoﾐdóぶ; versszerkezetek, haﾐgﾐeﾏek, forﾏák, ﾏotí-
vuﾏok gazdagsága ふpl. Esti kérdés, Ősz és tavasz között); ars poetiIus alkotások ふpl. A lírikus 

epilógja; Cigáﾐy a siraloﾏházHaﾐ; Csak posta voltál).  
A Jóﾐás köﾐyve ﾏiﾐt az ószövetségi példázat parafrázisa. Jóﾐás és az Úr ﾏagatartása. Nyelv-

haszﾐálati és haﾐgﾐeﾏi összetettség.  
A taﾐuló 

 isﾏeri az életﾏű főbb alkotói korszakait; Babits helyét, szerepét a ﾏagyar irodaloﾏ és 
a Nyugat törtéﾐetébeﾐ; írásﾏűvészetéﾐek jellegét;  

 tisztábaﾐ vaﾐ a Nyugat első ﾐeﾏzedéke tevékeﾐységével, jeleﾐtőségével;   
 ﾏűeleﾏzések soráﾐ ﾏegisﾏeri Babits jelleﾏző lírai téﾏáit, poétikai ﾏegoldásait és a 

Jóﾐás köﾐyvét; 

 képes Babits-ﾏűvek öﾐálló értelﾏezéséﾐek ﾏegfogalﾏazására;  
 ﾏűisﾏereti ﾏiﾐiﾏuﾏa: Esti kérdés, Ősz és tavasz között és ﾏég egy-két ﾏűve (me-

ﾏoriter isぶ és a Jóﾐás köﾐyve;  

 képessé válik a Babits-életﾏű jelleﾏzőiﾐek beﾏutatására ふlegalább ﾐégy lírai alkotásぶ; 
a ﾏűveiről szóló véleﾏéﾐyek, eleﾏzések értelﾏezésére, kritikus befogadására; egy-

egy szóbeli téﾏakörbeﾐ kijelölt feladat kifejtésére, ﾏeﾏoriterek tolﾏáIsolására. 
KapIsolódási poﾐtok: 
Vizuális kultúra: Babits- portrék. 
Iﾐforﾏatika: adattárak iﾐterﾐetes közlések ふpl. a Nyugat), hanganyagok. 

Etika; Filozófia: filozófiai, etikai iráﾐyzatok és hatásuk. Bergsoﾐ 

Törtéﾐeleﾏ: Babits: Magyar költő kileﾐIszáztizeﾐkileﾐIbeﾐ – Vita és valloﾏás 

Neﾏes Nagy Ágﾐes: A hegyi költő 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Prófétaság, küldetéstudat, rájátszás.  
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TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI 
 

 
 

A fejlesztYs várt 
eredﾏYﾐ┞ei a kYt 
Yvfol┞aﾏos Iiklus 

vYgYﾐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A taﾐuló szóHeli Ys írásHeli koﾏﾏuﾐikáIiós hel┞zetekHeﾐ ﾏegvá-
lasztja a ﾏegfelelő haﾐgﾐeﾏet, ﾐ┞elvváltozatot, stílusrYteget. Al-

kalﾏazza a ﾏűvelt közﾐ┞elv ふregioﾐális közﾐ┞elvぶ, illetve a ﾐ┞elvvál-

tozatok nyelvhel┞essYgi ﾐorﾏáit, kYpes felisﾏerﾐi Ys Yrtelﾏezﾐi az 
attól eltYrő ﾐ┞elvváltozatokat.  

Értő ﾏódoﾐ haszﾐálja a töﾏegkoﾏﾏuﾐikáIiós, illetve az audiovizuá-
lis, digitális szövegeket. Az Yrtő, kritikus Hefogadásra is alapozva 
kYpes öﾐálló szövegalkotásra ﾐYháﾐ┞ puHliIisztikai, audiovizuális Ys 
iﾐforﾏatikai hátterű ﾏűfajHaﾐ, a kYpi eleﾏek, lehetősYgek Ys a szö-
veg összekapIsolásáHaﾐ rejlő közlYsi lehetősYgek kihaszﾐálásával.  
Rendszeresen haszﾐálja a köﾐ┞vtárat, ide Yrtve a külöﾐfYle ふpl. in-

forﾏatikai teIhﾐológiákra Ypülőぶ iﾐforﾏáIióhordozók haszﾐálatát is. 
KYpes arra, hog┞ kellő proHlYﾏaYrzYkeﾐ┞sYggel, kreativitással Ys 
önállósággal igazodjoﾐ el az iﾐforﾏáIiók világáHaﾐ; Yrtelﾏeseﾐ Ys 
YrtYktereﾏtőeﾐ tudjoﾐ Ylﾐi az öﾐkYpzYs lehetősYgeivel.  
Bizoﾐ┞ítja szövegeleﾏzYsi, szövegYrtelﾏezYsi jártasságát a taﾐult 
leíró ﾐ┞elvtaﾐi, szövegtaﾐi, jeleﾐtYstaﾐi, pragﾏatikai isﾏeretek al-

kalmazásával; a szYpirodalﾏi szövegek ﾏellett kYpes szakﾏai-
tudoﾏáﾐ┞os, puHliIisztikai, közYleti ふaudiovizuális, iﾐforﾏatikai ala-

púぶ szövegek feldolgozására, YrtelﾏezYsYre is. Bizoﾐ┞ítja külöﾐfYle 
szövegek ﾏegYrtYsYt a szöveg felYpítYsYre, graﾏﾏatikai jelleﾏzői-

re, tYﾏahálózatára, tagolására iráﾐ┞uló eleﾏzYssel.  
A hivatalos írásﾏűvek ﾏűfajaiHaﾐ kYpes öﾐálló szövegalkotásra ふpl. 
öﾐYletrajz, ﾏotiváIiós levYlぶ. KYpes olvasható, reﾐdezett írásra.  
KYpes szövegek kapIsolataiﾐak Ys külöﾐHsYgeiﾐek felisﾏerYsYre, 
YrtelﾏezYsYre ふpl. teﾏatikus, ﾏotivikus kapIsolatok, utalások, ﾐeﾏ 
irodalﾏi Ys irodalﾏi szövegek, tYﾐ┞ek Ys vYleﾏYﾐ┞ek összevetYseぶ, 
e kYpessYgek alkalﾏazására eleﾏző szóHeli Ys írásHeli ﾏűfajokHaﾐ.  
Tudja alkalﾏazﾐi a ﾏűvek ﾏűfaji terﾏYszetYﾐek, poYtikai jelleﾏzői-

ﾐek ﾏegfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat, ﾏegközelítYsi ﾏódo-

kat. 

Fel tudja isﾏerﾐi a szYpirodalﾏi Ys ﾐeﾏ szYpirodalﾏi szövegekHeﾐ 
ﾏegjeleﾐített YrtYkeket, erkölIsi kYrdYseket, álláspoﾐtokat, ﾏotivá-
Iiókat, ﾏagatartásforﾏákat, kYpes ezek YrtelﾏezYsYre, öﾐálló YrtY-
kelYsYre.  

KYpes erkölIsi kYrdYsek, döﾐtYsi hel┞zetek ﾏegﾐevezYsYre, pYldával 
törtYﾐő Heﾏutatására, következtetYsek ﾏegfogalﾏazására. RYszt 
vesz eleﾏző HeszYlgetYsekHeﾐ, eﾐﾐek tartalﾏához hozzájárul saját 
vYleﾏYﾐ┞Yvel. KYpes az irodalﾏi ﾏűvekHeﾐ ﾏegjeleﾐő álláspoﾐtok 
azoﾐosítására, követYsYre, ﾏegvitatására, összehasoﾐlítására, eltY-
rő vYleﾏYﾐ┞ek ﾏegYrtYsYre, újrafogalﾏazására. 
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ヱヲ. Yvfol┞aﾏ 
 

 
 

Éves óraszáﾏ:  
Esti tagozat (E): 77 óra 

Heti óraszáﾏ:  
Esti tagozat: aﾐ┞aﾐ┞elv, koﾏﾏuﾐikáIió: ヰ.ヵ óra 

          irodalom: 2 óra 
 

ANYANYELV 

 

 

Teﾏatikai eg┞sYg SZÖVEGALKOTÁS 10 óra 

Előzetes tudás 

A koﾏﾏuﾐikáIiós Iélokﾐak ﾏegfelelő szövegalkotás.  
Az elbeszélés, jelleﾏzés, véleﾏéﾐy, esszé forﾏai és tartalﾏi jellem-

zőiﾐek isﾏerete. A koﾏﾏuﾐikáIiós Iélﾐak, ﾏűfajﾐak, Iíﾏzettﾐek, 
koﾐte┝tusﾐak ﾏegfelelő stíluseszközök alkalﾏazása. 

A taﾐtárg┞hoz  
ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

Goﾐdolkodásfejlesztés, az öﾐkifejezés fejlesztése: a papíralapú és 
elektroﾐikus szövegek eltérő és hasoﾐló jelleﾏzőiﾐek ﾏegfigyelése.  
A szövegalkotási képesség fejlesztése: a ﾏegisﾏert szövegtípusok-

baﾐ a közlés Iéljáﾐak, a helyzetﾐek ﾏegfelelő stílusbaﾐ törtéﾐő 
szövegalkotás. Esszéírási gyakorlatok. Felkészülés az írásbeli érett-

ségire: az esszéírásra. 

Isﾏeretek/fejlesztYsi követelﾏYﾐ┞ek 

LYﾐ┞egre törő, világos fölYpítYsű, iﾐforﾏáIióHaﾐ gazdag, kifejtett szöveg alkotása a tájY-
koztató, Yrvelő, ﾏegg┞őző, vitázó közlYsforﾏák valaﾏel┞ikYHeﾐ ふpl. digitális forﾏábaﾐ, 
ﾏultiﾏédiás kiegészítésekkelぶ. Kreatív gyakorlatok a ﾏoﾐdat- és szövegszerkezet stiláris le-

hetőségeinek, a szavak haﾐgulatáﾐak, stílusértékéﾐek, ﾐyelvrétegbeli stiláris külöﾐbségéﾐek 
figyelembevételével. 
Az érvelő esszé szerkezete. 
KapIsolódási poﾐtok: 
Informatika: szövegszerkesztési, köﾐyvtárhaszﾐálati, iﾐforﾏáIiókeresési isﾏeretek.  
Filozófia: A globális világ kihívásaira kíﾐált erkölIsfilozófiai válaszok ﾏegfogalﾏazása. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé. 
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Teﾏatikai eg┞sYg NYELV ÉS TÁRSADALOM 2 óra 

Előzetes tudás A szeﾏélyes és a töﾏegkoﾏﾏuﾐikáIióval kapIsolatos ismeretek, 

nyelvi tudatosság, egyéﾐi ﾐyelvhaszﾐálat, stílusrétegek. 

A taﾐtárg┞hoz 

 ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

A ﾐyelvhaszﾐálat társadalﾏi jeleﾐségkéﾐt való szeﾏlélete. 

A vitakészség, a ﾏeggyőző érvelés fejlesztése: isﾏeret és véle-

ﾏéﾐyalkotás a ﾐyelvtervezés ﾐéháﾐy alapvető kérdéséről ふﾐyelvvé-
deleﾏ és ﾐyelvﾏűvelésぶ. 
Nyelvi tudatosság ﾐövelése: a saját és a közvetleﾐ körﾐyezet ﾐyelv-

haszﾐálatáﾐak azoﾐos és eltérő voﾐásaiﾐak, valaﾏiﾐt ﾐyelvjárási 
szövegek jelleﾏzőiﾐek ﾏegfigyelése. 
Elﾏéleti felkészülés az érettségire ふaz isﾏeretek tételek szeriﾐti 
rendezéseぶ. 

Isﾏeretek/fejlesztYsi követelﾏYﾐ┞ek 

N┞elvüﾐk hel┞zete a határoﾐ túl. HazáﾐkHaﾐ Ylő ﾐeﾏzetisYgiek ﾐ┞elvhaszﾐálata.  
A ﾐyelvﾏűvelés fogalﾏa, kérdései, feladata, szíﾐterei; a ﾐyelvi ﾐorﾏa. 
A nyelvváltozatok reﾐdszere, a vízsziﾐtes és függőleges tagolódásuk. 
A közﾐyelv jelleﾏzői, haszﾐálati területe. 
A ﾐyelv társadalﾏi tagolódása szeriﾐti Isoportﾐyelvek, azok jelleﾏző haszﾐálati köre, szókin-

cse. 

A szleﾐg és az argó fogalﾏa, kialakulásuk, jelleﾏző előfordulásuk, fuﾐkIiójuk. 
A ﾐ┞elv területi tagolódása: a leggyakoribb ﾐyelvjárásaiﾐk jelleﾏzői, területi ﾏegjeleﾐésük, a 
regioﾐális közﾐyelv jelleﾏzői. 
A töﾏegkoﾏﾏuﾐikáIió, valaﾏiﾐt az iﾐforﾏáIiós társadaloﾏ hatása a ﾐyelvhaszﾐálatra.. 

KapIsolódási poﾐtok: 

Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: törtéﾐelﾏi ﾐeﾏzetiségek, beváﾐdorló 
magyarság, szórváﾐyﾏagyarság kialakulásáﾐak törtéﾐelﾏi, társadalﾏi okai, teﾐdeﾐIiái. 
Mozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: az iﾐforﾏáIiós társadaloﾏ, ﾏediatizált ﾐyelvhaszﾐálat. 
Földrajz: a ﾏagyar ﾐyelvhaszﾐálat területi tagolódása. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Nyelvﾏűvelés, ﾐyelvtörvéﾐy, ﾐorﾏa. Nyelvváltozat. Nyelvjárás, 
regioﾐális közﾐyelv, tájszó. Csoportﾐyelv, szakﾐyelv, hobbiﾐyelv, 
rétegﾐyelv. Szleﾐg, argó. 
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Tematikai eg┞sYg NYELVTÖRTÉNET 3 óra 

Előzetes tudás 
A ﾐyelvhaszﾐálat társadalﾏi jeleﾐségkéﾐt való szeﾏlélete, ﾐéháﾐy 
alapvető kérdése, a törtéﾐetiség fogalﾏa, a ﾐyelv területi tagolódá-
sa, nyelvjárások.  

A taﾐtárg┞hoz  
ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

A sziﾐkróﾐ és diakróﾐ ﾐyelvszeﾏlélet fejlesztése. 
Kellő tájékozottság a ﾏagyar ﾐyelv rokoﾐságáról, típusáról, helyéről 
a világ ﾐyelvei között. Elﾏéleti felkészülés az érettségire ふaz isﾏere-

tek tételek szeriﾐti reﾐdezéseぶ. 

Isﾏeretek/fejlesztYsi követelﾏYﾐ┞ek 

Változás és állaﾐdóság a ﾐyelvbeﾐ. A ﾏagyar ﾐyelv eredete, fiﾐﾐugor rokoﾐságáﾐak bizoﾐyí-
tékai, törtéﾐete, kutatói.  
A ﾐyelvtörtéﾐeti kutatások forrásai: kézírásos és ﾐyoﾏtatott ﾐyelveﾏlékek.  
A ﾏag┞ar ﾐ┞elv törtYﾐetYﾐek főHH korszakai, a legfoﾐtosaHH ﾐ┞elveﾏlYkeiﾐk ふA tihanyi 

apátság alapítólevele, Halotti Heszéd, Óﾏagyar Mária-siralomぶ ﾏegisﾏerYse. Nyelvtörté-
neti-ﾐyelvtudoﾏáﾐyi kéziköﾐyvek ふpl. A ﾏagyar ﾐyelv törtéﾐeti-etiﾏológiai szótára – TESZ) 

ﾏegisﾏerése, haszﾐálata.  
A szókiﾐIs jeleﾐtésváltozásáﾐak főbb típusai, teﾐdeﾐIiái. 
A ﾐyelvújítás törtéﾐete, hatása, értékelése, ortológus-ﾐeológus vita főbb álloﾏásai és szerep-

lői, a ﾏagyar ﾐyelv szteﾐderdizáIiója. 

KapIsolódási poﾐtok: 

Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: a ﾏagyar ﾐép váﾐdorlásáﾐak törtéﾐete, 
ﾐyelveﾏlékek, kóde┝ek. 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Nyelvtípus, ﾐyelvIsalád. Uráli ﾐyelvIsalád, fiﾐﾐugor rokoﾐság.  
Nyelveﾏlék. Ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevéﾐy- és idegeﾐ szó. 
Nyelvújítás, ortológus, ﾐeológus. Sziﾐkróﾐ és diakróﾐ ﾐyelvszeﾏlé-
let. 
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IRODALOM 

 

 

Teﾏatikai eg┞sYg ÉLETMŰ – JÓ)SEF ATTILA 13 óra 

Előzetes tudás József Attila: Altató; Betleheﾏi királyok; Mama.  

A taﾐtárg┞hoz  
ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

Aﾐﾐak felisﾏerése, hogy a társadalmi-szoIiális elkötelezettség és az 
egyéﾐi lét értelﾏezése egyszerre vaﾐ jeleﾐ az életﾏűbeﾐ. Az életﾏű 
főbb alkotói korszakaiﾐak többféle ﾏegközelítésﾏódot alkalﾏazó 
ﾏegisﾏertetése. József Attila helye, szerepe a ﾏagyar irodaloﾏ 
törtéﾐetébeﾐ; írásﾏűvészetéﾐek jellege. Műeleﾏzések: jelleﾏző 
lírai téﾏák, stílusiráﾐyzati jelleﾏzők, p  oétikai ﾏegoldások feltárá-
sa. Felkészítés öﾐálló versértelﾏezések ﾏegfogalﾏazására, véle-

ﾏéﾐyek, iﾐterpretáIiók befogadására. 

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

József Attila Yletﾏűve. Pályaszakaszok, életérzések, költői ﾏagatartásforﾏák ふpl. Tiszta szív-

vel; Tudod, hogy ﾐiﾐIs HoIsáﾐat); világkép, költészetfelfogás ふpl. Ars poetica; Thomas Mann 

üdvözlése). 

Jelleﾏző lírai teﾏatika ふpl. Külvárosi éj; Óda; Neﾏ eﾏel fölぶ; goﾐdolati költészet ヱΓン2–1934 

között ふpl. Téli éjszaka; Reﾏéﾐyteleﾐül; A város pereﾏéﾐぶ; kései költészet ふközéleti, pl. Le-

vegőt; A Duﾐáﾐál; Hazáﾏ; szerelmi, pl. Nagyoﾐ fáj; tragikus öﾐsors versek, pl. Karóval jöt-

tél; Taláﾐ eltűﾐök hirteleﾐ...ぶ. Versszerkezetek, verstípusok, haﾐgﾐeﾏek, forﾏák, téﾏák, 
motívuﾏok ふpl. gyerﾏek, éjszaka, külváros, bűﾐtudatぶ gazdagsága. 
Koﾏple┝ költői képek ふsíkváltásokぶ. 
A taﾐuló 

 isﾏeri az életﾏű főbb alkotói korszakait; József Attila helyét, szerepét a ﾏagyar iroda-

loﾏ törtéﾐetébeﾐ; írásﾏűvészetéﾐek jellegét;  
 ﾏűeleﾏzések soráﾐ ﾏegisﾏeri József Attila jelleﾏző lírai téﾏáit, ﾏotívuﾏait, poétikai 

ﾏegoldásait;  
 képes öﾐálló versértelﾏezések ﾏegfogalﾏazására;  
 ﾏűisﾏereti ﾏiﾐiﾏuﾏa: Külvárosi éj; Óda; Tudod, hogy ﾐiﾐIs HoIsáﾐat és ﾏég ヴ-5 

ﾏűve (memoriter is); 

 képessé válik az életﾏű jelleﾏzőiﾐek beﾏutatására ふlegalább ヱヲ lírai alkotás alapjáﾐぶ; 
a ﾏűveiről szóló véleﾏéﾐyek, eleﾏzések értelﾏezésére, kritikus befogadására; egy-

egy szóbeli téﾏakörbeﾐ kijelölt feladat kifejtésére, ﾏeﾏoriterek tolﾏáIsolására. 
 

KapIsolódási poﾐtok: 
Iﾐforﾏatika: köﾐyvtári és iﾐterﾐetes tájékozódás József Attila dokuﾏeﾐtuﾏokról.  
Éﾐek-zeﾐe: ﾏegzeﾐésített költeﾏéﾐyek. 
Etika; Filozófia: korabeli iráﾐyzatok és hatásuk; filozófiai kérdésfelvetések. 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Koﾏple┝ kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszeﾏbesítés, 
öﾐﾏegszólítás. 
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Teﾏatikai eg┞sYg PORTRÉ – RADNÓTI MIKLÓS 9 óra 

Előzetes tudás 
Radﾐóti egy-két ﾏűve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is). 

KlassziIizálás, aﾐtikvitás; idill, tragikuﾏ; az ekloga ﾏűfajáﾐak törté-
nete. 

A taﾐtárg┞hoz 
(ﾏűveltsYgterülethez) 

kapIsolható fejlesztYsi 
feladatok 

Költői ﾏagatartásforﾏák, jelleﾏző ﾏűfajok, téﾏák több szeﾏpoﾐtú 
ﾏegközelítése. A ﾏűfaji koﾐveﾐIió jeleﾐtéshordozó szerepéﾐek 
beﾏutatása.  

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

Radﾐóti Miklós portréja. Életút és életﾏű egysége ふhaláltudat, ﾏuﾐkaszolgálat, lágervers; 
idill és tragikuﾏぶ. A kor jelleﾏzői ふpl. Töredékぶ, Radﾐóti tragédiája és költői ﾏagatartásforﾏái 
ふjóság, tiltakozás, lázadás, eﾏlékezés, eﾏberség, hazaszeretet, pl. Nem tudhatom, hitvesi 

költészet, pl. Tétova óda, Levél a hitveshez). 

Jelleﾏző ﾏűfajok, téﾏák, életérzések költészetébeﾐ; ﾏűveiﾐek forﾏai és stiláris sajátosságai 
ふavaﾐtgárd, szabad vers, klassziIizálás stb.ぶ. 
Eklogaciklusa (a Hetedik ecloga és legalább ﾏég egy ﾏű alapjáﾐ, pl. Negyedik ecloga). A Taj-

tékos ég és a Bori notesz (pl. Erőltetett ﾏeﾐet, RazgledﾐiIák). 

A taﾐuló  
 tisztábaﾐ vaﾐ Radﾐóti életﾏűvéﾐek jellegével; a költő helyével, szerepével a ﾏagyar 

irodaloﾏ törtéﾐetébeﾐ; Vergilius rá tett hatásával; 
 felismeri jelleﾏző ﾏűfajait, versforﾏáit; 
 ﾏűisﾏereti ﾏiﾐiﾏuﾏa: Nem tudhatom, Hetedik ecloga és ﾏég két ﾏűve; 
 Radﾐóti kapIsáﾐ alkalﾏassá válik legalább ヴ alkotásáﾐak és a ﾏűveiről szóló véleﾏé-

ﾐyekﾐek, eleﾏzésekﾐek az értelﾏezésére; egy-egy szóbeli téﾏakör kifejtésére; me-

ﾏoriterek tolﾏáIsolására. 

KapIsolódási poﾐtok: 

Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏeretek: ﾏuﾐkaszolgálat, ﾏuﾐkatábor.   

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

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

EklogaIiklus, idill és tragikuﾏ, razglednica. 
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Teﾏatikai eg┞sYg 
PORTRÉK – S)ABÓ LŐRINC, MÁRAI SÁNDOR, PILINSZKY JÁNOS, 

WEÖRES SÁNDOR, OTTLIK GÉ)A 
13 óra 

Előzetes tudás A ヲヰ. századi ﾏagyar irodaloﾏ ﾐéháﾐy jeleﾐtős szerzőjéﾐek ﾏár 
ﾏegisﾏert életﾏűve vagy portréja.  

A taﾐtárg┞hoz  
ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

A lírai beszédﾏód változataiﾐak értelﾏezése; a korszakra és az 
egyes alkotókra jelleﾏző beszédﾏódok feltárása, ﾐéháﾐy jellegze-

tes alkotás összevetése. Az öﾐálló olvasóvá válás táﾏogatása, felké-
szítés a taﾐulói szerző- és ﾏűválasztásokra, a választott ﾏűvek ön-

álló feldolgozására és ﾏegosztására. 

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

SzaHó LőriﾐI költészetéﾐek jellege, pl. a LóIi-versek, Az Egy álﾏai; a Seﾏﾏiért egészeﾐ és 
versciklusainak (pl. a TüIsökzeﾐeぶ ﾐéháﾐy darabja alapjáﾐ. 
Weöres Sáﾐdor költészetéﾐek teﾏatikus és forﾏai változatossága ふpl. a Roﾐgyszőﾐyeg; Ma-

gyar etüdök alapjáﾐぶ; goﾐdolati költészete; szerepversei, stílusutáﾐzatai ふpl. a PsyIhé sze-

ﾏelvéﾐyeiぶ.  
Pilinszky Jáﾐos világlátásáﾐak tükröződése költészetébeﾐ; alkotásﾏódjáﾐak, poétikai ﾏegol-

dásaiﾐak, ﾏotívuﾏaiﾐak sajátosságai ふa Harmadnapon és ﾏég egy ﾏűve alapjáﾐ, pl. Négyso-

ros, Francia fogoly, Harbach 1944, Apokrif stb.).  

Márai Sáﾐdor életﾏűve ﾐéháﾐy epikus szeﾏelvéﾐy alapjáﾐ ふpl. Egy polgár valloﾏásai; 
 A gyertyák Isoﾐkig égﾐek; Naplóぶ; esszérészlet ふpl. Füves köﾐyvぶ és lírai alkotás (Halotti 

beszéd) alapjáﾐ; az eﾏigráﾐs léthelyzet hatása. 
Ottlik Géza: Iskola a határoﾐ – sok szeﾏpoﾐtú regéﾐyértelﾏezés.   
A választott szerzőkhöz, ﾏűvekhez kaIsolódó fogalﾏi ismeretek. 

A taﾐuló 

 tisztábaﾐ vaﾐ az adott ヲヰ. századi szerzők életﾏűvéﾐek jellegével; az alkotók helyével, 
szerepével a ﾏagyar irodaloﾏ törtéﾐetébeﾐ;   

 ﾏűisﾏereti ﾏiﾐiﾏuﾏ: Szabó LőriﾐI egy-két ﾏűve, Weöres Sáﾐdor egy-két ﾏűve; Pi-

liﾐszky Jáﾐos Harmadnapon és ﾏég egy ﾏűve; 
 választhat: Márai Sáﾐdor egy-két alkotása; Ottlik Géza egyik ﾏűve;  
 a szerzők kapIsáﾐ alkalﾏassá válik a ﾏűveikről szóló véleﾏéﾐyekﾐek, eleﾏzésekﾐek 

az értelﾏezésére; egy-egy szóbeli téﾏakör kifejtésére; ﾏeﾏoriterek tolﾏáIsolására. 

Kapcsolódási poﾐtok: 

Mozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: Bódy Gábor: PsyIhé.  
Éﾐek-zeﾐe: Palya Bea: PszyIhé ふHaﾐgzó Helikoﾐぶ 
Iﾐforﾏatika: adattárak, hoﾐlapok, öﾐálló tájékozódás pl. a Márai-és az Ottlik- kultuszról. 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Szerepvers, stílusutáﾐzás, ﾐégysoros.  
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Tematikai eg┞sYg 
LÁTÁSMÓDOK – ILLYÉS GYULA, NÉMETH LÁS)LÓ, 

ÖRKÉNY ISTVÁN, NAGY LÁS)LÓ 
15 óra 

Előzetes tudás 
Képesség lírai, epikai ﾏűvek, dráﾏák értelﾏezésére, öﾐálló feldol-

gozására. 

A taﾐtárg┞hoz  
ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

Az öﾐálló olvasóvá válás táﾏogatása, felkészítés a taﾐulói szerző- és 
ﾏűválasztásokra, a választott ﾏűvek öﾐálló feldolgozására, értel-

ﾏezésére és a kapIsolatos véleﾏéﾐyek ﾏegosztására. 
Aﾐﾐak felisﾏerése, hogy az írói-költői felelősség, szoIiális-

társadalﾏi együttérzés változatos ﾏódoﾐ, ﾏűfajbaﾐ és teﾏatiká-
baﾐ szólalhat ﾏeg. 
Szerzők több szeﾏpoﾐtú beﾏutatása, életﾏűvük jellege, szerepük a 
magyar irodalomban.  

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

Ill┞Ys G┞ula lírájáﾐak sajátosságai az Egy mondat a zsarﾐokságról és ﾏás ﾏűve alapjáﾐ ふpl. 
Bartók, Koszorúぶ; az irodalﾏi szoIiográfia ﾏűfaja, l. Puszták ﾐépe ふvagy részletekぶ.  
Néﾏeth László egy regéﾐye ふpl. Iszonyぶ vagy egy dráﾏája ふpl. II. József; A két Bolyai).  
Nagy László költői világa, alkotásﾏódja ふpl. ﾐépiesség, hosszúéﾐekek, ﾏoﾐtázsteIhﾐika, kép-

reﾐdszer, portrévers, képversぶ egy-két ﾏűve alapjáﾐ ふpl. Hiﾏﾐusz ﾏiﾐdeﾐ időHeﾐ; Ki viszi át 
a szerelﾏet; József Attila!; Meﾐyegző). 

ÖrkYﾐ┞ Istváﾐ groteszk látásﾏódja ﾐéháﾐy egyperces ﾐovella és/vagy a TótYk alapjáﾐ. A vá-
lasztott szerzőkhöz, ﾏűvekhez kapIsolódó fogalﾏi isﾏeretek. 
A taﾐuló 

 tisztábaﾐ vaﾐ az adott ヲヰ. századi szerzők életﾏűvéﾐek jellegével; az alkotók helyével, 
szerepével a ﾏagyar irodaloﾏ törtéﾐetébeﾐ;   

 ﾏűisﾏereti ﾏiﾐiﾏuﾏa: Illyés Gyula egy ﾏűve;  
 továbbá választhat: Néﾏeth László egy ﾏűve; Örkéﾐy Istváﾐ ﾐéháﾐy ﾏűve; Nagy Lász-

ló egy-két ﾏűve; esszérészlet Illyés Gyula, Néﾏeth László ﾏűveiből;  
 a szerzők kapIsáﾐ alkalﾏassá válik a ﾏűveikről szóló véleﾏéﾐyekﾐek, eleﾏzésekﾐek 

az értelﾏezésére; egy-egy szóbeli téﾏakör kifejtésére; ﾏeﾏoriterek tolﾏáIsolására. 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Népi írók ﾏozgalﾏa, irodalﾏi szoIiográfia, portrévers, képvers, gro-

teszk látásﾏód, egyperIes ﾐovella. 
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Teﾏatikai eg┞sYg 
PORTRÉK, LÁTÁSMÓDOK A KORTÁRS IRODALOMBÓL 

(VÁLASZTHATÓ S)ER)ŐK, MŰVEK) 
7 óra 

Előzetes tudás A ヲヰ. és ヲヱ. századi ﾏagyar irodaloﾏ teﾐdeﾐIiái. 

A taﾐtárg┞hoz 

ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

Az öﾐálló olvasóvá válás táﾏogatása, felkészítés a taﾐulói szerző- és 
ﾏűválasztásokra, a választott ﾏűvek öﾐálló feldolgozására, értel-

ﾏezésére és a kapIsolatos véleﾏéﾐyek ﾏegosztására. 
Aﾐﾐak a belátása, hogy a kortárs törekvések ﾏegisﾏerése segíti a 
körülöttüﾐk levő világ ﾏegértését. 
Kortárs irodaloﾏ: a tájékozottság ﾐövelése, az eligazodás táﾏoga-

tása; a fogalﾏi ﾏűveltség bővítése. Kortárs alkotások értelﾏezése, 
a ﾏűvekről szóló véleﾏéﾐyek, eleﾏzések ﾏérlegelése. A kortárs 
irodalﾏi élet több szeﾏpoﾐtú beﾏutatása. Az elektroﾐikus töﾏeg-

koﾏﾏuﾐikáIió és az irodaloﾏ kölIsöﾐhatásáﾐak új jeleﾐségei.  

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek 

Szeﾏelvéﾐyek a kortárs szépprózai alkotásokból, lírai ﾏűvekből, esszéirodaloﾏból. 
A kortárs dráﾏa és szíﾐház világa ふegy választott ﾏű eleﾏzéseぶ.   
Irodalﾏi díjak és díjazottak ふa Nobel-díjas KertYsz Iﾏre Sorstalaﾐság Iíﾏű regYﾐ┞e). 

Kortárs irodalﾏi Ylet. A választott szerzőkhöz, ﾏűvekhez kapIsolódó fogalﾏi isﾏeretek. 
A taﾐuló 

 tisztábaﾐ vaﾐ a kortárs irodaloﾏból választott szerzők életﾏűvéﾐek jellegével; az al-

kotók helyével, szerepével; 
 ﾏegisﾏeri a kortárs irodaloﾏ ﾐéháﾐy törekvését, sajátosságát, a posztﾏoderﾐ, digitá-

lis irodaloﾏ, haﾐgosköﾐyv fogalﾏát; 
 választhat ﾏűeleﾏzést/ﾏűajáﾐlást egyéﾐi olvasﾏáﾐyélﾏéﾐyei alapjáﾐ; 
 értelﾏez egy kortárs dráﾏai alkotást ふlehetőleg ﾏegtekiﾐti szíﾐházbaﾐ/felvételrőlぶ;  
 a szerzők kapIsáﾐ alkalﾏassá válik a ﾏűveikről szóló véleﾏéﾐyekﾐek, eleﾏzésekﾐek 

az értelﾏezésére; egy-egy szóbeli téﾏakör kifejtésére, ﾏeﾏoriterek tolﾏáIsolására. 
 legalább egy szerző ヲ-ン lírai vagy ヱ-ヲ epikai ﾏűvéﾐek értelﾏezéseぶ ヱΓΒヰ-tól ﾐapjain-

kig).  

KapIsolódási poﾐtok: 
Informatika: iﾐterﾐetes közlés, irodalﾏi adattárak és hoﾐlapok. 
Köﾐyvtárak. Folyóiratok. 
Dráﾏa és táﾐI: a kortárs szíﾐház iráﾐyzatai, példái.  
Mozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: az elektroﾐikus töﾏegkoﾏﾏuﾐikáIió és az irodaloﾏ köl-

Isöﾐhatásáﾐak új jeleﾐségei. 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Kortárs ﾐyilváﾐosság, ﾐyoﾏtatott és iﾐterﾐetes folyóiratok, 
haﾐgosköﾐyv, digitális közlés. 
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Tematikai eg┞sYg 
A) IRODALOM HATÁRTERÜLETEI – 

 A RÉGIÓ KULTURÁLIS HAGYOMÁNYAI 
5 óra 

Előzetes tudás Népköltészet, ﾏűköltészet, alkalﾏi költészet. Szórakoztató iroda-

loﾏ, slágerszöveg. 

A taﾐtárg┞hoz 

ふﾏűveltsYgterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztYsi 

feladatok 

Az esztétikai és ﾏűvészeti tudatosság alakítása, fejlesztése. Az iro-

dalﾏiság változó fogalﾏáﾐak áttekiﾐtése, példákkal. Több szem-

poﾐtot ériﾐtő ﾏegbeszélés az ízlésről, aﾐﾐak koﾐte┝tusairól, alaku-

lásáról. A ﾏűvészet kultúraalkotó szerepéﾐek ﾏegfigyelése. Más 
kultúrák ﾏegisﾏeréséﾐek igéﾐye.  
A régió hagyoﾏáﾐyaiﾐak, ﾏűvészeti életéﾐek, eﾏlékeiﾐek ﾏegis-

ﾏerése. 

Isﾏeretek/követelﾏYﾐ┞ek  

A szórakoztató irodaloﾏ típusai, hatáskeltő eszközei Ys sajátos ﾏűfajaiﾐak jelleﾏzői (pl. 

fantasy-irodaloﾏ, detektívregéﾐy, sIi-fi, lektűr; dalszövegぶ. Az irodalom filmen; filmes fel-

dolgozások. Film- és köﾐyvsikerek, divatjeleﾐségek. A régió kulturális hagyoﾏáﾐyai. 
A taﾐuló 

 tisztábaﾐ vaﾐ az irodalﾏiság változó fogalﾏával;  
 ﾏegérti az ízlés koﾐte┝tuális függőségét; 
 alakul igéﾐye és képessége az ízlés öﾐálló fejlesztésére;  
 fejlődik ﾏédiatudatossága, esztétikai és ﾏűvészeti tudatossága;  
 választhat ﾏűeleﾏzést/ﾏűajáﾐlást egyéﾐi olvasﾏáﾐy-élﾏéﾐyei/filﾏélﾏéﾐyei alapjáﾐ; 
 a tárgykör kapIsáﾐ alkalﾏassá válik a jeleﾐségekről/ﾏűvekről szóló véleﾏéﾐyekﾐek, 

eleﾏzésekﾐek az értelﾏezésére; egy-egy szóbeli téﾏakör kifejtésére. 
KapIsolódási poﾐtok: 
Vizuális kultúra: kortárs ﾏűvészet.  
Mozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: filﾏes feldolgozások, ﾏediatizált kultúra. 
Éﾐek-zeﾐe: a zeﾐe fogyasztásáﾐak jeleﾐségei, zeﾐei szubkultúrák.  
Társadaloﾏisﾏeret: a kulturális fogyasztás társadalﾏi jelleﾏzői; értékviták. 
Vizuális kultúra; Hoﾐ és ﾐépisﾏeret; Földrajz; Törtéﾐeleﾏ, társadalﾏi és állaﾏpolgári isﾏere-

tek: régió, tájegység, törtéﾐelﾏi eﾏlékezet, eﾏlékhely, hagyoﾏáﾐy. 
Társadaloﾏisﾏeret: Iivil társadaloﾏ, a lokális kulturális szerveződések jeleﾐtősége. 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Ízlés, értelﾏezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat, 
irodalﾏi isﾏeretterjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptáIió. Ré-
gió, regioﾐalitás, hagyoﾏáﾐy, folklór. 
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KÖVETELMÉNYEK 
A  

12. ÉVFOLYAM 
VÉGÉN 

 

 
 

A fejlesztYs várt 
eredﾏYﾐ┞ei a kYt 
Yvfol┞aﾏos Iiklus 

vYgYﾐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkalﾏazza az idYzYs szaHál┞ait Ys etikai ﾐorﾏáit. KYpes defiﾐíIió, ﾏa-

g┞arázat, prezeﾐtáIió, YrtekezYs ふkisYrtekezYsぶ kYszítYsYre az olvas-

ﾏáﾐ┞aival, a felvetett Ys tárg┞alt proHlYﾏákkal összefüggYsben, maga 

is ﾏeg tud fogalﾏazﾐi kYrdYseket, proHlYﾏákat.  

Bizoﾐ┞ítja a ﾏag┞ar ﾐ┞elv reﾐdszerYﾐek Ys törtYﾐetYﾐek isﾏeretYt, a 
graﾏﾏatikai, szövegtaﾐi, jeleﾐtYstaﾐi, stilisztikai-retorikai, helyesírási 
jeleﾐsYgek öﾐálló fölisﾏerYsYt, a taﾐultak tudatos alkalﾏazását.  
Átfogó isﾏerettel Hír a ﾐ┞elv Ys társadaloﾏ viszoﾐ┞áról, illetve a ﾐ┞el-

vi állaﾐdóság Ys változás fol┞aﾏatáról. Aﾐ┞aﾐ┞elvi ﾏűveltsYgYﾐek 
foﾐtos összetevője a tájYkozottság a ﾏag┞ar ﾐ┞elv eredetYről, rokon-

ságáról, törtYﾐetYﾐek főHH korszakairól; a ﾏag┞ar ﾐ┞elv Ys a ﾏag┞ar 
ﾏűvelődYs kapIsolatáﾐak tudatosítása.  
TájYkozott az olvasott, feldolgozott lírai alkotások külöﾐHöző ﾏűfajai-

Haﾐ, poYtikai ﾏegoldásaiHaﾐ, koﾏpozíIiós eljárásaiHaﾐ.  
KYpes tudásaﾐ┞agáﾐak töHHfYle szeﾏpoﾐtot követő ﾏegfogalﾏazásá-
ra írásHaﾐ a ﾏag┞ar Ys a világirodaloﾏ kieﾏelkedő alkotóiról.  
Megg┞őzőeﾐ He tudja ﾏutatﾐi a taﾐult stíluskorszakok, iráﾐ┞zatok 
sajátosságait. 
KYpes a feldolgozott epikai, lírai Ys dráﾏai ﾏűvek jeleﾐtYsYﾐek, erköl-

Isi tartalﾏáﾐak tárg┞szerű isﾏertetYsYre.  
Be tud ﾏutatﾐi ﾏűveket, alkotókat a ﾏag┞ar Ys világirodalom korsza-

kaiHól, továHHá a kortárs irodaloﾏHól. 
KYpes ﾏűvek közötti kapIsolatok, tYﾏák, fölisﾏerYse Ys YrtYkelYse, 
az evokáIió, az iﾐterte┝tualitás pYldáiﾐak Heﾏutatására. KYpes külön-

Höző korokHaﾐ keletkezett alkotások teﾏatikai, poYtikai szempoﾐtú 
YrtelﾏezYsYre, összevetYsYre.  
KYpes ﾏeﾏoriterek szöveghű tolﾏáIsolására, kifejező szövegﾏondás-

ra. 
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9-12. ÉVFOLYAM 
                               (ESTI TAGOZAT) 

 
 

A felnőttek gimnáziumában a matematika oktatásának célja a tanulók matematikai kompeten-

ciájának fejlesztése, amivel természetesen növeljük a tanulóink esélyeit az életben, a munka-

erőpiacon, az egész életen át tartó tanulásban. A tanuló képes lesz matematikai problémák 

megoldása során és mindennapi helyzetekben egyszerű modelleket alkotni, használni. Felis-

mer 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 megfo-

galmazni, egyes állításait bizonyítani. Fontos, hogy hangsúlyozottan építsünk a felnőtt tanu-

lók előzetes élet- és munkatapasztalataira. 

A felnőttek középiskolájában sajátos problémák közepette kell ezt a célt megvalósítani. Egy-

részt az iskola itt igen vegyes előképzettségű, korosztályú és motivációjú fiatalokkal – és idő-

sebbekkel — találkozik, másrészt a nappalis időkeretnél kevesebb kontakt órában a tanulókat 

ugyanarra az érettségi vizsgára kell felkészíteni.  

A felnőttoktatási középfokú intézményekbe jelentkezőkről feltételezhető, hogy nagyon különbö-

ző felkészültségűek, különböző körülmények között, különböző színvonalon, különböző idő-

pontokban szerezték meg az alapfokú végzettséget. Ezért a középiskola első évfolyama az álta-

lános iskolai tananyag alapos, konkrét feladatokhoz kapcsolódó ismétlésével kell hogy kez-

dődjön. 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) ismerete-

inek 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 he-

lyeznünk: 

 Hétköznapok matematikája (gyakorlat, becslés, kerekítés, fejben számolás). 

 Kommunikáció fejlesztése (szöveges problémamegoldás). 

 Szövegek matematikai tartalmának értelmezése, elemzése. A kombinatorika, valószínű-

ség, 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 ki-

alakításában. Bevezetünk feladatainkban pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, köl-

csön, 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, Neu-

mann.  

A felnőtt tanulók esetében fontos az önálló tanulás, otthoni ismeretszerzés, melynek leg-

fontosabb eszköze napjainkban a számítógép, az internet. Elvárás lehet, hogy egyes adatok-

nak, 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 össze-

foglalására, 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 mé-

rés, amikor egy már lefolyt érettségi feladatsorát önállóan (szigorú érettségi formák közepet-

te) oldják meg. A javító kulcs és az érettségi vizsgaszabályzat alapján történjen meg a dolgo-

zatok javítása, ezt feltétlen kövesse a tanulókkal történő átbeszélése a feladatoknak, megoldá-

soknak. A dolgozatot minősítésének megfelelő érdemjegyet az év végi osztályzat megállapítá-

sánál hangsúlyosan kezeljük. A javításra (pótlásra) adjunk lehetőséget. 

 

 

 

 

 

 
 
A  PROJEKT MÓDSZERRPL 
 
A ﾏateﾏatika taﾐterv javasolja a projekt ﾏódszer haszﾐálatát. Aﾐﾐak felﾐőttoktatásbaﾐ tör-

téﾐő ﾏegvalósítását ﾐeﾏ tartjuk teljes egészébeﾐ ﾏegvalósíthatóﾐak, aﾐﾐak alkalﾏazásáról 
– ﾏegfelelő ﾏódszertaﾐi isﾏeretek birtokábaﾐ -, a szaktaﾐár szabadoﾐ döﾐthet.  

Itt csak egy rövid isﾏertetőt adunk a ﾏódszerről, ez az isﾏeret öﾐﾏagábaﾐ ﾐeﾏ elegeﾐdő a 
didaktikai szeﾏpoﾐtokﾐak is ﾏegfelelő gyakorlati alkalﾏazáshoz. 
 

Def.: a taﾐulók érdeklődésére, a taﾐárok és a diákok közös tevékeﾐységére építő ﾏódszer, 
aﾏely a ﾏegisﾏerési folyaﾏatot projektek sorozatakéﾐt szervezi ﾏeg. 

 koﾏple┝ feladatok, ﾏelyek középpoﾐtjáHaﾐ egy gyakorlati terﾏészetű proHléﾏa áll 
 a taﾐulók a téﾏát széles körű törtéﾐeti, teIhﾐikai, gazdasági összefüggésHeﾐ dolgoz-

zák fel→ ezért a ﾏódszer a hagyoﾏáﾐyos iskolai taﾐtárgyi reﾐdszer fellazítását igéﾐyli 
ふﾐagyfokú szaHadság) 

 a proHléﾏa ﾏegoldására, a taﾐulók szükségleteire és érdeklődésére kell épülﾐie 

 a Iél soseﾏ a taﾐulás, haﾐeﾏ valaﾏilyeﾐ koﾐkrét Iél, produktuﾏ, a taﾐulás ehhez 
Isak eszköz 

Négyféle projekt dolgozható ki: 
1. gyakorlati feladat, pl.: egy haszﾐos tárgy ﾏegtervezése és kivitelezése 

2. egy esztétikai élﾏéﾐy átélése, pl.: Iikk ﾏegírása, szíﾐi előadás ﾏegtartása 

3. egy proHléﾏa ﾏegoldása 

4. valaﾏilyeﾐ tevékeﾐység, tudás elsajátítása 

A projektﾏódszer alkalﾏazásáﾐak lépései: 
- Iélok, a téﾏa kiválasztása, ﾏegfogalﾏazása 

- a tervezés ふfeladatok, felelősök, helyszíﾐek, ﾏuﾐkaforﾏák) 
- kivitelezés ふáltaláHaﾐ a diákok öﾐálló kutatást végezﾐek, de a pedagógus segíthet) 
- zárás, értékelés ふﾏagáHaﾐ foglalja a projekt Heﾏutatását, az értékelés kritériuﾏait előre kö-

zölﾐi kell) 
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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 módsze-
rek 

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  EGY-

SÉG 
FEJLESZTÉSI CÉL 

1. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK A MÉRÉSE 
Órakeret 

 Ő óra 
 

Alkalmazható 
 tudás 

Ez a mérés lehet néhány szokványos órai írásbeli és/vagy egyéni ta-
nulói 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 végsQ minQsí-
tése természetesen tartalmazza a tanuló összes órai teljesítményét is. 
Kiemelten kell törekedni a gyakori, azonnali, személyre szóló, szöve-
ges fejlesztő értékelés megvalósítására. 

 
 

TEMATIKAI EGY-
SÉG  

FEJLESZTÉSI CÉL 

2.  GONDOLKODÁSI ÉS MEGISMERÉSI  
MÓDSZEREK 

Órakeret 
10 óra 

ElQzetes tudás 
Példák halmazokra, halmazba rendezés több szempont alapján. 
Gyakorlat a szövegek értelmezésében. A matematikai szakkifejezések 
adott szinthez illeszkedő ismerete.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, együttműkö-
dés. A matematika épülése elveinek bemutatása. Igaz és hamis állí-
tások megkülönböztetése. Halmazok eszközjellegű használata. Gon-
dolkodás; ismeretek rendszerezési képességének fejlesztése. Önfej-
lesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós képesség, kombinációs 
készség fejlesztése.  

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

A megismert számhalmazok: természetes 
számok, egész számok, racionális számok. 
A számírás története. 

A megismert számhalmazok áttekintése. 
Természetes számok, egész számok, racio-
nális számok elhelyezése halmazábrában, 
számegyenesen. 

Valós számok halmaza. Az intervallum fo-
galma, fajtái. Irracionális szám létezése. 

Annak tudatosítása, hogy az intervallum 
végtelen halmaz. 

Szöveges feladatok.  
(Folyamatos feladat a 9–12. évfolyamon: a 
szöveg alapján a megfelelő matematikai 
modell megalkotása.) 

Szöveges feladatok értelmezése, megoldási 
terv készítése, a feladat megoldása és szö-
veg alapján történő ellenőrzése.  
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 összpon-
tosítása. Problémamegoldó gondolkodás és 
szövegfeldolgozás: az indukció és dedukció, 
a rendszerezés, a következtetés.  

A „minden” és a „van olyan” helyes haszná-
lata.  

A „minden” és a „van olyan” helyes haszná-
lata.  
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Állítás és megfordítása. 
„Akkor és csak akkor” típusú állítások.  

Az „akkor és csak akkor” használata. Felté-
tel és következmény felismerése a  
„Ha …, akkor …” típusú állítások esetében. 
Korábbi, illetve újabb (saját) állítások, téte-
lek jelentésének elemzése. 

Bizonyítás.  
 

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 helytele-
nül megfogalmazott következtetésekre 

Egyszerű kombinatorikai feladatok: leszám-
lálás, sorbarendezés, gyakorlati problémák. 
Kombinatorika a mindennapokban. 

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. Esetfelsorolá-
sok, diszkusszió (pl. van-e ismétlődés).  
Sikertelen megoldási kísérlet után újjal való 
próbálkozás; a sikertelenség okának feltárá-
sa (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 eszkö-
zeivel. 
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, együttmű-
ködés.  
A matematika épülése elveinek bemutatása. Igaz és hamis állítások 
megkülönböztetése. Halmazok eszközjellegű használata. Gondol-
kodás; ismeretek rendszerezési képességének fejlesztése. Önfej-
lesztés, 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 
 FEJLESZTÉSI CÉL 3. SZÁMTAN, ALGEBRA 

Órakeret 
 36 óra 

 

ElQzetes tudás 
Számolás racionális számkörben. Prímszám, összetett szám, osztha-
tósági szabályok. Hatványjelölés. Egyszerű algebrai kifejezések is-
merete, zárójel használata.  

Fejlesztési feladatok 

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 
hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valóság-
gal; ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási mód kivá-
lasztása, eredmény kerekítése a tartalomnak megfelelően.  
Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételek-
nek megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

Számelmélet elemei.  
A tanult oszthatósági szabályok. Prímténye-
zős felbontás, legnagyobb közös osztó, leg-
kisebb közös többszörös. Relatív prímek.  
Matematikatörténet: Euklidész, Mersenne, 
Euler, Fermat 

A tanult oszthatósági szabályok rendszerezése. 
Prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osz-
tó, legkisebb közös többszörös meghatározása a 
felbontás segítségével. 
Egyszerű oszthatósági feladatok, szöveges 
feladatok megoldása. 
Gondolatmenet követése, egyszerű gondolat-
menet megfordítása. Érvelés. 

Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre. 
Permanencia-elv. 

Fogalmi általánosítás: a korábbi definíció 
kiterjesztése. 

A hatványozás azonosságai. Korábbi ismeretekre való emlékezés. 
Számok abszolút értéke. Egyenértékű definíció (távolsággal adott defi-

nícióval). 

Különböző számrendszerek.  A helyiértékes 
írásmód lényege. Kettes számrendszer. Ma-
tematikatörténet: Neumann János. 

A különböző számrendszerek egyenértékűsé-
gének belátása. 
 
 

Számok normálalakja.  Az egyes fogalmak (távolság, idő, terület, 
tömeg, népesség, pénz, adat stb.) mennyiségi 
jellemzőinek kifejezése számokkal, mennyi-
ségi következtetések. Számolás normálalakkal 
írásban és számológép segítségével. 
A természettudományokban és a társadalom-
ban előforduló nagy és kis mennyiségekkel 
történő számolás. 

Nevezetes azonosságok: kommutativitás, 
asszociativitás, disztributivitás. Számolási 
szabályok, zárójelek használata. 

Régebbi ismeretek mozgósítása, összeilleszté-
se, felhasználása.  

(a ± b)2, (a ± b)3 polinom alakja, 22 ba   
szorzat alakja. Azonosság fogalma. 

Ismeretek tudatos memorizálása (azonossá-
gok). Geometria és algebra összekapcsolása 
az azonosságok igazolásánál. 
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Egyszerű feladatok polinomok, illetve al-
gebrai törtek közötti műveletekre. Tanult 
azonosságok alkalmazása. Algebrai tört 
értelmezési tartománya. Algebrai kifejezé-
sek egyszerűbb alakra hozása. 

Ismeretek felidézése, mozgósítása (pl. szor-
zattá alakítás, tört egyszerűsítése, bővítése, 
műveletek törtekkel). 

A négyzetgyök definíciója.  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, környezet-
védelem. 
Fizika; kémia; biológia-egészségtan: számítási feladatok 
 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Osztó, többszörös, prím Hatvány. Normálalak. Egyenlet. Alaphal-
maz, értelmezési tartomány. Azonosság. Ekvivalens egyenlet. Első-
fokú egyenlet. Elsőfokú egyenletrendszer. Egyenlőtlenség.  
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TEMATIKAI EGYSÉG 
FEJLESZTÉSI CÉL 4. ÖSSZEFÜGGÉSEK, FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK 

Órakeret 
6 óra 

 

ElQzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. 
Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben.  

Fejlesztési feladatok 
 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában 
(függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szem-
pontjainak kialakítása. Függvénytranszformációk algebrai és geo-
metriai megjelenítése.  

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

A függvény megadása, elemi tulajdonságai. Ismeretek tudatos memorizálása (függvényta-
ni 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. 
 A lineáris függvények tulajdonságai. Az 
egyenes arányosság. A lineáris függvény 
grafikonjának meredeksége, ennek jelentése 
lineáris kapcsolatokban. 

Táblázatok készítése adott szabálynak, össze-
függésnek megfelelően. 
Időben lejátszódó történések megfigyelése, a 
változás megfogalmazása. Modellek alkotása: 
lineáris kapcsolatok felfedezése a hétköznap-
okban (pl. egységár, a változás sebessége). 
Lineáris függvény ábrázolása paraméterei 
alapján. 
Számítógép használata a lineáris folyamat 
megjelenítésében. 

Az abszolútérték-függvény. Az baxx   

függvény grafikonja, tulajdonságai ( 0a ). 

Ismeretek felidézése (függvénytulajdonsá-
gok). 

A négyzetgyökfüggvény. Az xx  
( 0x ) függvény grafikonja, tulajdonságai. 

Ismeretek felidézése (függvénytulajdonsá-
gok). 

A fordított arányosság függvénye. 
x

a
x  

( 0ax ) grafikonja, tulajdonságai.  

Ismeretek felidézése (függvénytulajdonsá-
gok). 

Függvények alkalmazása.  Valós folyamatok függvénymodelljének meg-
alkotása. A folyamat elemzése a függvény 
vizsgálatával, az eredmény összevetése a va-
lósággal. A modell érvényességének vizsgála-
ta. Számítógép alkalmazása (pl. függvényraj-
zoló program). 

Egyenlet, egyenletrendszer grafikus megol-
dása.  

Egy adott probléma megoldása két különböző 
módszerrel.  
Az algebrai és a grafikus módszer összeveté-
se. 
Számítógépes program használata. 
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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. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet, 
zérushely, növekedés, fogyás, szélsőértékhely, szélsőérték. Alapfügg-
vény. Lineáris kapcsolat. Meredekség. Grafikus megoldás. 

 
 

TEMATIKAI EGYSÉG 
FEJLESZTÉSI CÉL 5.  GEOMETRIA  

Órakeret 
30 óra 

ElQzetes tudás 

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, 
négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek 
elnevezése, felismerése, alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, há-
romszög szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt 
kör szerkesztése A Pitagorasz-tétel ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A szimmetria 
szerepének felismerése a matematikában, a valóságban. A szükséges 
és az elégséges feltétel felismerése. Tájékozódás valóságos viszo-
nyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Összetett számítási prob-
léma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő részlet kiválasz-
tása, a részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). Valós prob-
léma geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell 
alapján, az eredmények összevetése a valósággal. Korábbi ismeretek 
mozgósítása. Számológép, számítógép használata. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

Geometriai alapfogalmak. Térelemek, tá-
volságok és szögek értelmezése.  (Folyama-
tosan a 9-10. évfolyamon) 

Idealizáló absztrakció: pont, egyenes, sík, 
síkidomok, testek. Vázlat készítése. 

A háromszög nevezetes vonalai, körei. Ol-
dalfelező merőlegesek, belső szögfelezők, 
magasságvonalak, középvonalak tulajdonsá-
gai. Körülírt kör, beírt kör. 

A definíciók és tételek pontos ismerete, al-
kalmazása.  

Konvex sokszögek általános tulajdonságai. 
Átlók száma, belső szögek összege. Szabá-
lyos sokszög belső szöge. 

Fogalmak alkotása specializálással: konvex 
sokszög, szabályos sokszög. 

Kör és részei, kör és egyenes. Ív, húr, kör-
cikk, körszelet. Szelő, érintő. 

Fogalmak pontos ismerete. 

A körív hossza. Egyenes arányosság a kö-
zépponti szög és a hozzá tartozó körív hosz-
sza között (szemlélet alapján). 

Együttváltozó mennyiségek összetartozó 
adatpárjainak vizsgálata. 
. 

A körcikk területe. Egyenes arányosság a 
középponti szög és a hozzá tartozó körcikk 
területe között. 

Együttváltozó mennyiségek összetartozó 
adatpárjainak vizsgálata. 
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A szög mérése. A szög ívmértéke.  Mérés, mérési elvek megismerése. Mérték-
egység-választás, mérőszám.. 

Thalész tétele.  
A matematika mint kulturális örökség. 

Ismeretek tudatos memorizálása. Állítás és 
megfordításának gyakorlása. 

Pitagorasz-tétel bizonyítása és alkalmazá-
sai.(Koordináta-geometria előkészítése) 
 

Ismeretek mozgósítása, rendszerezése prob-
lémamegoldás érdekében. Állítás és megfor-
dításának gyakorlása.  

A tengelyes és a középpontos tükrözés, az 
eltolás, a pont körüli elforgatás. A transz-
formációk tulajdonságai.  
A geometriai vektorfogalom. 

A megmaradó és a változó tulajdonságok tu-
datosítása. 
 
 

Egybevágóság, szimmetria.  Szimmetria felismerése a matematikában, a 
művészetekben, a környezetünkben található 
tárgyakban. 

Szimmetrikus négyszögek. Négyszögek 
csoportosítása szimmetriáik szerint. 
Szabályos sokszögek.  

Fogalmak alkotása specializálással. 

Egyszerű szerkesztési feladatok.  Szerkesztési eljárások gyakorlása. Szerkeszté-
si terv készítése, ellenőrzés. Megosztott figye-
lem; két, illetve több szempont egyidejű kö-
vetése. 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 stíluskor-
szakok 
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. 

KULCSFOGALMAK 
FOGALMAK 

Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. Háromszög, négyszög, speciális há-
romszög, speciális négyszög. Belső szög, külső szög, átló. Kerület, 
terület. Egybevágó. Szimmetria. Vektor, vektorművelet.  
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TEMATIKAI EGYSÉG 

FEJLESZTÉSI CÉL 6. VALÓSZÍN^SÉG, STATISZTIKA Órakeret 
10 óra 

ElQzetes tudás 
Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok 
olvasása. Százalékszámítás. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A valószínűség fogalmának mélyítése: ismeretek rendszerezése, ta-
pasztalatszerzés újabb kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése (relatív 
gyakoriság, eloszlás), következtetések. Diagram, vonaldiagram, osz-
lopdiagram, kördiagram készítése, olvasása. Táblázat értelmezése, 
készítése. Számítógép használata az adatok rendezésében, értékelésé-
ben, ábrázolásában. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

Statisztikai adatok és ábrázolásuk (gyakori-
ság, relatív gyakoriság, eloszlás, kördiag-
ram, oszlopdiagram, vonaldiagram). 

Adatok jegyzése, rendezése, ábrázolása. 
Együttváltozó mennyiségek összetartozó 
adatpárjainak jegyzése.  
Diagramok, táblázatok olvasása, készítése.  
Grafikai szervezők összevetése más formátu-
mú dokumentumokkal, következtetések levo-
nása írott, ábrázolt és számszerű információ 
összekapcsolásával. 
Számítógép használata.. 

Adathalmazok jellemzői: átlag, medián, 
módusz. 

A statisztikai mutatók nyújtotta információk 
helyes értelmezése.  
Nagy adathalmaz vizsgálata kevés statisztikai 
jellemzővel: előnyök és hátrányok.  

Véletlen esemény és bekövetkezésének esé-
lye, valószínűsége. 

A véletlen esemény szimmetria alapján, logi-
kai úton vagy kísérleti úton megadható, meg-
becsülhető esélye, valószínűsége. 

Kapcsolódási pontok: 
Informatika: adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: történelmi, társadalmi témák vizuális áb-
rázolása (táblázat, diagram). 
Földrajz: időjárási, éghajlati és gazdasági statisztikák 
Informatika: statisztikai adatelemzés. 
 

KULCSFOGALMAK 
 FOGALMAK 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF Compressor Pro

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


MATEMATIKA 

 13 

 

 
A Rendszerezés és a Szabadon felhasználható órakeret megtervezése szaktanári kompe-
tencia. 
 
 
 

TEMATIKAI EGYSÉG 
FEJLESZTÉSI CÉL 7. A TANANYAG RENDSZEREZÉSE 

Órakeret 
 6  óra  

 

JAVASLAT 

A kezdő évben év elején, egyébként minden tanév végén szükség van an-
nak 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 is-
meretek, módszerek tartoznak a legfontosabb érettségi követelmények 
közé. (Ez a felnőtt tanulóknál sokkal jobban, célirányosabban megvaló-
sítható, mint a tanköteles korúak tanítása során.) 

TEMATIKAI EGYSÉG 
FEJLESZTÉSI CÉL 8. SZAŰADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET 

Órakeret 
12  óra  

 

SZAKTANÁRI  
HATÁSKÖR 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ennek az időnek a felhasználása sokban függ a szervezési formától. Nap-
pali vagy esti tagozaton hasonlóan használhatjuk akár tanulói egyéni 
problémáknak (ha fejlesztési céljainkkal összhangba hozható) a megoldá-
sára, esetleg (ha az osztály többségének megfelel) a tanulók szakmájába 
vágó speciális feladatokra. Nagyon hasznos volna csoportos projektmun-
kákra, jó esetben más tantárggyal közös projekt megvalósítására fordíta-
ni. Levelező formánál a kisebb időkeretben szűkebb a választás, minden-
képpen 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 nyil-
vánossága előtti értékelésére fordítani. Legyen megtervezve, az osztály-
lyal/csoporttal közösen előzetesen megbeszélve. 
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TOVÁBBHALADÁSI  
FELTÉTELEK 

 

 
 

A 9. ÉVFOLYAM  
VÉGÉN 

 
Gondolkodási és megismerési módszerek  Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok 

szemléltetése, halmazműveletek ismerete; számhalmazok isme-
rete.  Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult 
szakkifejezéseket a hétköznapi életben.  Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának fel-
ismerése; bizonyítás gondolatmenetének követése.  Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondo-
latmenetének rögzítése szóban, írásban. 

Számtan, algebra  Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai 
kifejezésekkel; a tanultak alkalmazása a matematikai problé-
mák megoldásában (pl. modellalkotás szöveg alapján, egyenle-
tek megoldása, képletek értelmezése); egész kitevőjű hatvá-
nyok, 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, tan-
könyvek, keresőprogramok célirányos használatára, szövegek-
ből a lényeg kiemelésére 

Összefüggések, függvények, sorozatok  A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelme-
zési tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonsága-
inak ismerete.  A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon).  Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása.  Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény 
grafikonja alapján.  Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredek-
ség.  A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordináta- 
rendszerben, és a legfontosabb függvénytulajdonságokat meg-
határozni, nemcsak a matematika, hanem a termé 
szettudományos tárgyak megértése miatt, és különböző gyakor-
lati helyzetek leírásának érdekében is. 
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Valószínűség, statisztika  Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gya-

koriságának és relatív gyakoriságának kiszámítása.  Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készíté-
se.  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 tulajdonságai-

nak ismerete.  Egybevágó alakzatok; két egybevágó alakzat több szempont 
szerinti összehasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerület, terü-
let).  Szimmetria ismerete, használata.  Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, 
nevezetes vonalak, pontok, körök).  Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítá-
sok elvégzése Pitagorasz-tétellel.   Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete.  Vektor fogalmának ismerete; három új művelet ismerete: vek-
torok összeadása, kivonása, vektor szorzása valós számmal.  Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának ki-
alakulása, a jellemzők kiszámítása (képlet alapján); mértékegy-
ségek ismerete; valós síkbeli, illetve térbeli probléma geomet-
riai modelljének megalkotása.  A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai 
transzformációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődik a ta-
nulók dinamikus geometriai szemlélete, diszkussziós képessé-
ge.  A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók ké-
pesek 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 módsze-
rek 

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  EGY-
SÉG 

FEJLESZTÉSI CÉL 
1. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK A MÉRÉSE 

Órakeret 
 6  óra 

 

Alkalmazható 
 tudás 

Ez a mérés lehet néhány szokványos órai írásbeli és/vagy egyéni ta-
nulói 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 végsQ minQsí-
tése természetesen tartalmazza a tanuló összes órai teljesítményét is. 
Kiemelten kell törekedni a gyakori, azonnali, személyre szóló, szöve-
ges fejlesztő értékelés megvalósítására. 

TEMATIKAI EGYSÉG 2. GONDOLKODÁSI ÉS MEGISMERÉSI MÓDSZEREK Órakeret  
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FEJLESZTÉSI CÉL  10  óra 
 

ElQzetes tudás 
 Gyakorlat szövegek értelmezésében. A matematikai szakkifejezések 
adott szinthez illeszkedő ismerete. 

Fejlesztési feladatok 

Kommunikáció, együttműködés. A matematika épülése elveinek be-
mutatása. A matematikai tételek, állítások szerkezete. Igaz és hamis 
állítások megkülönböztetése. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési 
képességének fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, abszt-
rakciós képesség, kombinációs készség fejlesztése.  

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, „vagy”, 
„ha…, akkor”.  
(Folyamatosan a 9–12. évfolyamon.) 

Matematikai és más jellegű érvelésekben a 
logikai műveletek felfedezése, megértése, 
önálló alkalmazása. A köznyelvi kötőszavak 
és a matematikai logikában használt kifejezé-
sek jelentéstartalmának összevetése. A hét-
köznapi, nem tudományos szövegekben talál-
ható matematikai információk felfedezése, 
rendezése a megadott célnak megfelelően. 
Matematikai tartalmú (nem tudományos jelle-
gű) szöveg értelmezése. 

Szöveges feladatok.  
(Folyamatos feladat a 9–12. évfolyamon: a 
szöveg alapján a megfelelő matematikai 
modell megalkotása.) 

Szöveges feladatok értelmezése, megoldási 
terv készítése, a feladat megoldása és szöveg 
alapján történő ellenőrzése.  
Modellek alkotása a matematikán belül; ma-
tematikán kívüli problémák modellezése. 
Gondolatmenet lejegyzése (megoldási terv).  
Megosztott figyelem; két, illetve több szem-
pont egyidejű követése (a szövegben előfor-
duló információk). Figyelem összpontosítása. 
Problémamegoldó gondolkodás és szövegfel-
dolgozás: az indukció és dedukció, a rendsze-
rezés, a következtetés.  

Állítás, tétel és megfordítása. Szük-
séges feltétel, elegendő feltétel. 
„Akkor és csak akkor” típusú állítá-
sok. 

Az „akkor és csak akkor” használata. Feltétel és követ-
kezmény felismerése a  
„Ha …, akkor …” típusú állítások esetében. 
Korábbi, illetve újabb (saját) állítások, tételek jelentésé-
nek elemzése. 

Véges és végtelen halmazok. Vég-
telen számosság szemléletes fo-
galma. 
Matematikatörténet: Cantor. 

Annak megértése, hogy csak a véges halmazok elem-
száma adható meg természetes számmal.  

Részhalmaz. Halmazműveletek: 
unió, metszet, különbség. Halma-
zok közötti viszonyok megjelení-
tése. 

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egy-
idejű követése. Szöveges megfogalmazások matemati-
kai modellre fordítása.  
Elnevezések megtanulása, definíciókra való emlékezés. 

Alaphalmaz és komplementer Annak tudatosítása, hogy alaphalmaz nélkül nincs 
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halmaz.  komplementer halmaz. Halmaz közös elem nélküli 
halmazokra bontása jelentőségének belátása. 

A gráffal kapcsolatos alapfogal-
mak (csúcs, él, fokszám).  
Egyszerű hálózat szemléltetése.  

Gráfok alkalmazása problémamegoldásban.  
Számítógépek egy munkahelyen, elektromos hálózat a 
lakásban, település úthálózata stb. szemléltetése gráffal. 
Gondolatmenet megjelenítése gráffal. 

Távolsággal megadott ponthalma-
zok, adott tulajdonságú ponthal-
mazok (kör, gömb, felező merőle-
ges, szögfelező, középpárhuza-
mos). 

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 szö-
veg egységei közötti tartalmi megfelelés felismerése; a szöveg tartalmi elemei közötti kijelen-
tés-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. El-
lentmondás. Faktoriális. 
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TEMATIKAI EGYSÉG 
FEJLESZTÉSI CÉL 3.  SZÁMTAN, ALGEBRA  

Órakeret 
36 óra 

ElQzetes tudás 
Egyenlet, egyenlet megoldása. Egyszerű szöveg alapján egyenlet fel-
írása (modell alkotása), megoldása, ellenőrzése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. Sza-
bályok betartása, tanultak alkalmazása. Első- és másodfokú egyenle-
tek, egyenletrendszerek megoldási módszerei, a megoldási módszer 
önálló kiválasztási képességének kialakítása.  
Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell 
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, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

Szöveges számítási feladatok a termé-
szettudományokból, a mindennapok-
ból.  

Szöveges számítási feladatok megoldása a természet-
tudományokból, a mindennapokból (pl. százalékszá-
mítás: megtakarítás, kölcsön, áremelés, árleszállítás, 
bruttó ár és nettó ár, ÁFA, jövedelemadó, járulékok, 
élelmiszerek százalékos összetétele). A növekedés és 
csökkenés kifejezése százalékkal („mihez viszonyí-
tunk?”). Gondolatmenet lejegyzése (megoldási terv). 
Számológép használata. Az értelmes kerekítés megta-
lálása. 

Egyes változók kifejezése fizikai, ké-
miai képletekből.  

A képlet értelmének, jelentőségének belátása. Helyet-
tesítési érték kiszámítása képlet alapján. 

Elsőfokú kétismeretlenes egyenlet-
rendszer megoldása.  

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egy-
idejű követése. Különböző módszerek alkalmazása 
ugyanarra a problémára (behelyettesítő módszer, el-
lentett együtthatók módszere). 

Elsőfokú egyenletre, egyenletrendszer-
re vezető szöveges feladatok.  

A mindennapokhoz kapcsolódó problémák matemati-
kai modelljének elkészítése (egyenlet, illetve egyen-
letrendszer felírása); a megoldás ellenőrzése, a gya-
korlati feladat megoldásának összevetése a valósággal 
(lehetséges-e?). 

Egy abszolútértéket tartalmazó egyen-
letek. baxcx  . 

Definíciókra való emlékezés. 

A négyzetgyök definíciója. A négy-
zetgyök azonosságai.  

Számológép használata. A négyzetgyök azonosságai-
nak használata konkrét esetekben. 

A másodfokú egyenlet megoldása, a 
megoldóképlet.  

Különböző algebrai módszerek alkalmazása ugyanar-
ra a problémára (szorzattá alakítás, teljes négyzetté 
kiegészítés). Ismeretek tudatos memorizálása (rende-
zett másodfokú egyenlet és megoldóképlet összekap-
csolódása). A megoldóképlet biztos használata. 

Másodfokú egyenletre vezető gyakor-
lati problémák, szöveges feladatok.  

Matematikai modell (másodfokú egyenlet) megalko-
tása a szöveg alapján. A megoldás ellenőrzése, gya-
korlati feladat megoldásának összevetése a valósággal 
(lehetséges-e?). 
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Gyöktényezős alak. Másodfokú poli-
nom szorzattá alakítása. 

Algebrai ismeretek alkalmazása. 

Gyökök és együtthatók összefüggései. Önellenőrzés: egyenlet megoldásának ellenőrzése.  
Néhány egyszerű magasabb fokú 
egyenlet megoldása. 

Annak belátása, hogy vannak a matematikában meg-
oldhatatlan problémák. 

Egyszerű négyzetgyökös egyenletek. 

dcxbax  . 

Megoldások ellenőrzése. 

Másodfokú egyenletrendszer.  
A behelyettesítő módszer. 

Egyszerű másodfokú egyenletrendszer megoldása. A 
behelyettesítő módszerrel is megoldható feladatok. 
Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyide-
jű követése. 

Egyszerű másodfokú egyenlőtlensé-
gek. 02  cbxax  (vagy > 0) alak-
ra visszavezethető egyenlőtlenségek 
( 0a ). 

Egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. Má-
sodfokú függvény eszközjellegű használata. 

Példák adott alaphalmazon ekvivalens 
és nem ekvivalens egyenletekre, átalakí-
tásokra. Alaphalmaz, értelmezési tarto-
mány, megoldáshalmaz. Hamis gyök, 
gyökvesztés. 

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egy-
idejű követése. Halmazok eszközjellegű használata. 
 

Összefüggés két pozitív szám számtani 
és mértani közepe között. Gyakorlati 
példa minimum és maximum probléma 
megoldására. 

Geometria és algebra összekapcsolása az azonosság 
igazolásánál. Gondolatmenet megfordítása. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. Azonosság. Ekvivalens 
egyenlet. Hamis gyök. Másodfokú egyenlet, diszkrimináns. Egyenlet-
rendszer. Egyenlőtlenség. Számtani közép, mértani közép. 

Kapcsolódási pontok: 
Fizika; kémia; biológia-egészségtan: számítási feladatok, képletek értelmezése 

Fizika: inimum- és maximumproblémák, egyenletesen gyorsuló mozgással kapcsolatos kinema-
tikai feladatok 

egyenletesen gyorsuló mozgás kinematikája 

fonálinga lengésideje, rezgésidő számítása 

Informatika: tantárgyi szimulációs programok használata, problémamegoldás táblázatkezelő-
vel 

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, vállal-
kozások. 

 
 
 
 
 

PDF Compressor Pro

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


MATEMATIKA 

 21 

TEMATIKAI EGYSÉG 
FEJLESZTÉSI CÉL 4  ÖSSZEFÜGGÉSEK, FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK 

Órakeret 
 10 óra 

 

ElQzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. 
Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben.  

Fejlesztési feladatok 
 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában 
(függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szem-
pontjainak kialakítása. Függvénytranszformációk algebrai és geo-
metriai megjelenítése.  

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

A függvény megadása. A függvények tulaj-
donságai.  

Emlékezés: a fogalmak pontos felidézése, 
ismerete. 
Értelmezési tartomány, értékkészlet, 
zérushely, szélsőérték, monotonitás, periodi-
citás, paritás fogalmak alkalmazása konkrét 
feladatokban. Az alapfüggvények ábrázolása 
és tulajdonságai.  

A tanult alapfüggvények ismerete. Képi emlékezés statikus helyzetekben (grafi-
konok felidézése). 

Egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása. 
Algebrai megoldás, grafikus megoldás. Ekvi-
valens egyenletek, ekvivalens átalakítások. A 
megoldások ellenőrzése. 

Adott egyenlethez illő megoldási módszer 
önálló kiválasztása. 
Az önellenőrzésre való képesség. Önfegyelem 
fejlesztése: sikertelen megoldási kísérlet után 
újjal való próbálkozás. 

Egyenlet, egyenletrendszer grafikus megoldá-
sa. 

Egy adott probléma megoldása két különböző 
módszerrel.  
Az algebrai és a grafikus módszer összevetése. 
Megosztott figyelem; két, illetve több szem-
pont egyidejű követése.  
Számítógépes program használata. 

Egyszerű másodfokú egyenlőtlenségek. 
02  cbxax  (vagy > 0) alakra visszavezet-

hető egyenlőtlenségek ( 0a ). 
 

Egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldá-
sa. Másodfokú függvény eszközjellegű haszná-
lata. 

Az cbxaxx 2  (a  0) másodfokú 
függvény ábrázolása és tulajdonságai.  
Függvénytranszformációk áttekintése az 

vuxax  2)(  alak segítségével. 

Ismeretek felidézése (algebrai ismeretek és 
függvénytulajdonságok ismerete).  
Számítógép használata. 

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. Alapfügg-
vény. Függvénytranszformáció. Lineáris kapcsolat. Meredekség. Gra-
fikus megoldás. 
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TEMATIKAI EGY-

SÉG 
FEJLESZTÉSI CÉL 

5.  GEOMETRIA 
Órakeret 
30  óra 

 

ElQzetes tudás 

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, 
négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek 
elnevezése, felismerése, alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, há-
romszög szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt 
kör szerkesztése. Háromszögek egybevágósága. Kör és gömb, hasá-
bok, hengerek és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik.  
A Pitagorasz-tétel ismerete. 

Fejlesztési  
feladatok 

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 viszo-
nyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Összetett számítási prob-
léma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő részlet kiválasztá-
sa, a részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). Valós probléma 
geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, 
az eredmények összevetése a valósággal; a valóságos tárgyak formá-
jának és a tanult formáknak az összevetése, gyakorlati számítások 
(henger, hasáb, kúp, gúla, gömb). Korábbi ismeretek mozgósítása. 
Számológép, számítógép használata. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

A tengelyes és a középpontos tükrözés, az 
eltolás, a pont körüli elforgatás. A transzfor-
mációk tulajdonságai. A geometriai vektorfo-
galom. 

A megmaradó és a változó tulajdonságok 
tudatosítása. 

Egybevágóság, szimmetria.  Szimmetria felismerése a matematikában, 
a művészetekben, a környezetünkben ta-
lálható tárgyakban, részvétel szimmetrián 
alapuló játékokban. 

Egyszerű szerkesztési feladatok.  Szerkesztési eljárások gyakorlása. Szer-
kesztési terv készítése, ellenőrzés. Meg-
osztott figyelem; két, illetve több szem-
pont egyidejű követése. Pontos, esztétikus 
munkára nevelés. 

Vektorok összege, két vektor különbsége. Műveleti analógiák (összeadás, kivonás). 
Középpontos hasonlóság, hasonlóság. Ará-
nyos osztás. A hasonlósági transzformáció.  

A megmaradó és a változó tulajdonságok 
tudatosítása. 

Hasonló alakzatok.  A megmaradó és a változó tulajdonságok 
tudatosítása: a megfelelő szakaszok hosz-
szának aránya állandó, a megfelelő szögek 
egyenlők, a kerület, a terület, a felszín és a 
térfogat változik. 

A háromszögek hasonlóságának alapesetei.  Szükséges és elégséges feltétel megkü-
lönböztetése. Ismeretek tudatos memori-
zálása. 
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A hasonlóság alkalmazásai. 
Háromszög súlyvonalai, súlypontja, hasonló 
síkidomok kerületének, területének aránya.  

Új ismeretek matematikai alkalmazása.  
 
 
 

Magasságtétel, befogótétel a derékszögű há-
romszögben. Két pozitív szám mértani köze-
pe. 

Ismeretek tudatos memorizálása, alkalma-
zása szakaszok hosszának számolásánál, 
szakaszok szerkesztésénél.  

A hasonlóság gyakorlati alkalmazásai. Távol-
ság, szög, terület a tervrajzon, térképen. 

Modellek alkotása a matematikán belül; 
matematikán kívüli problémák modellezé-
se: geometriai modell. 

Hasonló testek felszínének, térfogatának ará-
nya. 

Annak tudatosítása, hogy nem egyformán 
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 gyakor-

lása. 
Vektorok felbontása összetevőkre. Ismeretek mozgósítása új helyzetben. Em-

lékezés korábbi információkra. 
Bázisvektorok, vektorkoordináták. Elnevezések, jelek és egyéb megállapodá-

sok megjegyzése. Emlékezés definíciókra. 
Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense és 
kotangense. 

 

A Pitagorasz-tétel és a hegyesszög szögfügg-
vényeinek alkalmazása a derékszögű három-
szög hiányzó adatainak kiszámítására. Távol-
ságok és szögek számítása gyakorlati felada-
tokban, síkban és térben. 

A valós problémák matematikai (geomet-
riai) modelljének megalkotása, a problé-
mák önálló megoldása.  
 

Kapcsolódási pontok: 
Fizika: elmozdulásvektor, forgások, súlypont, tömegközéppont, erők összege, két erő kü-
lönbsége, 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), erő-
vektor felbontása derékszögű összetevőkre 
Földrajz: bolygók tengely körüli forgása, keringés a Nap körül, térképkészítés, térképolva-
sás 
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 térfo-
gathoz nagy felület (pl. fák levelei) tartozik 

KULCSFOGALMAK 
FOGALMAK 

Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. Háromszög, négyszög, speciális 
háromszög, speciális négyszög. Belső szög, külső szög, átló. Kerü-
let, terület. Egybevágó, hasonló. Szimmetria. Arány. Vektor, vek-
torművelet. Szinusz, koszinusz, tangens, kotangens. 
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A Rendszerezés és a Szabadon felhasználható órakeret megtervezése szaktanári kompe-
tencia. 
 

TEMATIKAI EGYSÉG 
FEJLESZTÉSI FEL-

ADATOK 
6. A TANANYAG RENDSZEREZÉSE 

Órakeret 
 6  óra  

 

JAVASLAT 

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

TEMATIKAI EGYSÉG 
FEJLESZTÉSI CÉL 7. SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET 

Órakeret 
10  óra  

 
SZAKTANÁRI  

HATÁSKÖR 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 csopor-
tos projektmunkákra, jó esetben más tantárggyal közös projekt megva-
lósítására 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. 
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TOVÁBBHALADÁSI 
FELTÉTELEK 

 

 
 

A 10. ÉVFOLYAM  
VÉGÉN 

 

Gondolkodási és megismerési módszerek  Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok 
szemléltetése, halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismere-
te.  Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult 
szakkifejezéseket a hétköznapi életben.  Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának fel-
ismerése; bizonyítás gondolatmenetének követése.  Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondo-
latmenetének rögzítése szóban, írásban.  Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a grá-
fokról tanult ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, prob-
léma megoldására. 

Számtan, algebra  Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai ki-
fejezésekkel; 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 egyenletrend-
szer megoldása; ilyen egyenletrendszerre vezető szöveges és 
gyakorlati feladatokhoz az egyenletrendszer megadása, megol-
dása, 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 fel-
adatokban való alkalmazása.  A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tan-
könyvek, keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből 
a lényeg kiemelésére. 

. Összefüggések, függvények, sorozatok  A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezé-
si tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságai-
nak ismerete.  A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon).  Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása.  Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény gra-
fikonja alapján.  Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredek-
ség.  A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordináta-
rendszerben, és a legfontosabb függvénytulajdonságokat megha-
tározni, nemcsak a matematika, hanem a természettudományos 
tárgyak megértése miatt, és különböző gyakorlati helyzetek le-
írásának érdekében is. 
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TOVÁBBHALADÁSI 
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) számítá-
sok elvégzése Pitagorasz-tétellel és a hegyesszögek szögfüggvé-
nyeivel; magasságtétel és befogótétel ismerete.  Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete.  Vektor fogalmának ismerete; három új művelet ismerete: vekto-
rok összeadása, kivonása, vektor szorzása valós számmal; vektor 
felbontása, vektorkoordináták meghatározása adott bázisrend-
szerben.  Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának ki-
alakulása, a jellemzők kiszámítása (képlet alapján); mértékegy-
ségek ismerete; valós síkbeli, illetve térbeli probléma geometriai 
modelljének megalkotása.  A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai 
transzformációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődött a ta-
nulók dinamikus geometriai szemlélete, diszkussziós képessége.  A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képe-
sek számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problé-
mák megoldásánál alkalmazni.  A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos 
munkavégzésre. 

 Valószínűség, statisztika  Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gya-
koriságának 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 leol-
vasni. 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 módsze-
rek 

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 1. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK  MÉRÉSE 

Órakeret 
 Ő  óra 

 

Alkalmazható 
 tudás 

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.  
 

TEMATIKAI EGYSÉG 
FEJLESZTÉSI űÉL 

2.  GONDOLKODÁSI ÉS MEGISMERÉSI MÓDSZEREK 
Órakeret  
 10  óra 

 

ElQzetes tudás 
Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal kapcso-
latos alapfogalmak 

Fejlesztési  
feladatok 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának, értelmé-
nek megértése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek alkalmazása, bővíté-
se, konkrét példák alapján gráfokkal kapcsolatos állítások megfogal-
mazása. A modellhasználati, modellalkotási képesség fejlesztése. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

Vegyes kombinatorikai feladatok, kivá-
lasztási feladatok. A kombinatorika al-
kalmazása egyszerű geometriai feladatok-
ban. Mintavétel visszatevés nélkül és visz-
szatevéssel. Matematikatörténet: Erdős 
Pál. Modell alkotása valós problémához: 
kombinatorikai modell 

Binomiális együtthatók. Jelek szerepe, alkotá-
sa, használata: célszerű jelölés megválasztá-
sának jelentősége a matematikában. 

Binomiális együtthatók. Jelek szerepe, alkotása, használata: célszerű 
jelölés megválasztásának jelentősége a mate-
matikában.  

Gráfelméleti alapfogalmak, alkalmazásuk. 
Fokszámösszeg és az élek száma közötti 
összefüggés. Matematikatörténet: Euler. 

Modell alkotása valós problémához: 
gráfmodell. Megfelelő, a problémát jól tükrö-
ző ábra készítése 

Kapcsolódási pontok: 
Földrajz: előrejelzések, tendenciák megfogalmazása 
Biológia-egészségtan: genetika 

KULCSFOGALMAK 
 FOGALMAK 

Gráf. Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül.  
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TEMATIKAI EGYSÉG 
FEJLESZTÉSI űÉL 

3. SZÁMTAN, ALGEBRA  
Órakeret 

17 óra 

ElQzetes tudás 
Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. Egyen-
let, egyenlőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenlet fogalma 

Nevelési-fejlesztési  
célok 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák 
megoldása megfelelő modell választásával. A matematika alkalma-
zása más tudományokban. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A 
matematika épülésének elvei: létező fogalom újraértelmezése, kiter-
jesztése. A fogalmak kiterjesztése követelményeinek megértése. 
Függvénytulajdonság alkalmazása egyenlet megoldásánál (pl. szi-
gorú monotonitás). Tájékozódás az időben: lineáris folyamat, ex-
ponenciális folyamat. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

n-edik gyök.  
A négyzetgyök fogalmának általánosítása. 

A matematika belső fejlődésének felismeré-
se, új fogalmak alkotása.  

Hatványozás pozitív alap és racionális kite-
vő esetén. 

Fogalmak módosítása újabb tapasztalatok, 
ismeretek alapján. A hatványfogalom cél-
szerű kiterjesztése, permanenciaelv alkal-
mazása.  

Hatványozás azonosságainak alkalmazása. 
Példák az azonosságok érvényben maradásá-
ra. 

Ismeretek tudatos memorizálása. Ismeretek 
mozgósítása. 

A definíciók és a hatványozás azonosságai-
nak közvetlen alkalmazásával megoldható 
exponenciális egyenletek.  

Modellek alkotása (algebrai modell): expo-
nenciális egyenletre vezető valós problémák 
(például: befektetés, hitel, értékcsökkenés, 
népesség alakulása, radioaktivitás). 

A logaritmus értelmezése. 
A logaritmussal való számolás szerepe a 
Kepler-törvények felfedezésében. 

Korábbi ismeretek felidézése (hatvány fo-
galma). 
Ismeretek tudatos memorizálása. 

Zsebszámológép használata, táblázat haszná-
lata. 

Annak felismerése, hogy a technika fejlődé-
sének alapja a matematikai tudás.  
 

A logaritmus azonosságai. A hatványozás és a logaritmus kapcsolatá-
nak felismerése. 

A definíciók és a logaritmus azonosságainak 
közvetlen alkalmazásával megoldható logarit-
musos egyenletek, egyenlőtlenségek. 

Modellek alkotása (algebrai modell): loga-
ritmus alkalmazásával megoldható egyszerű 
exponenciális egyenletek; ilyen egyenletre 
vezető valós problémák (például: befekte-
tés, hitel, értékcsökkenés, népesség alakulá-
sa, 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. 
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Kémia: pH-számítás. 
Biológia-egészségtan: érzékelés, az inger és az érzet 
Fizika: Kepler-törvények 

KULCSFOGALMAK  
FOGALMAK 

n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Logaritmus. Exponenci-
ális függvény, logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat. 
 

 

TEMATIKAI EGYSÉG 
FEJLESZTÉSI űÉL 4. ÖSSZEFÜGGÉSEK, FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK 

Órakeret 
 21  óra 

 

ELPZETES TUDÁS 
Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. Négyzet-
gyök. Függvény megadása, tulajdonságai. Hegyesszög szögfügg-
vényeinek értelmezése. 

FEJLESZTÉSI  
FELADATOK 

 

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Tájékozó-
dás az időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A mate-
matika és a valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. 
Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltéte-
leknek megfelelően. Sorozat vizsgálata; rekurzió, képletek értelme-
zése. Ismerethordozók használata. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

A számsorozat fogalma. A függvény értel-
mezési tartománya a pozitív egész számok 
halmaza. Matematikatörténet: Fibonacci. 

Sorozat megadása rekurzióval és képlettel. 

Számtani sorozat, az n. tag, az első n tag 
összege. Matematikatörténet: Gauss. 

A sorozat felismerése, a megfelelő képletek 
használata problémamegoldás során. 
 

Mértani sorozat, az n. tag, az első n tag ösz-
szege.  

A sorozat felismerése, a megfelelő képletek 
használata problémamegoldás során.  
A számtani sorozat mint lineáris függvény 
és a mértani sorozat mint exponenciális 
függvény összehasonlítása. 

Kamatoskamat-számítás.  Modellek alkotása: befektetés és hitel; kü-
lönböző feltételekkel meghirdetett befekte-
tések és hitelek vizsgálata; a hitel költségei, 
a törlesztés módjai. Az egyéni döntés fele-
lőssége: az eladósodás veszélye.  
Korábbi ismeretek mozgósítása (pl. száza-
lékszámítás). A szövegbe többszörösen mé-
lyen beágyazott, közvetett módon megfo-
galmazott információk és kategóriák azono-
sítása. 

Szögfüggvények kiterjesztése, trigonomet-
rikus alapfüggvények (sin, cos, tg). 

A kiterjesztés szükségességének, alapgon-
dolatának megértése. Időtől függő periodi-
kus jelenségek kezelése. 

A trigonometrikus függvények transzformá-
ciói: cxf )( , )( cxf  ; )(xcf ; )(cxf . 

Tudatos megfigyelés a változó szempontok 
és feltételek szerint. 

Az exponenciális függvények. Permanenciaelv alkalmazása. 
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Exponenciális folyamatok a természetben és 
a társadalomban.  

Modellek alkotása (függvény modell): a 
lineáris és az exponenciális növeke-
dés/csökkenés matematikai modelljének 
összevetése konkrét, valós problémákban 
(például: népesség, energiafelhasználás, 
járványok stb.).  

A logaritmusfüggvények vizsgálata. Loga-
ritmus alapfüggvények grafikonja, jellemzé-
sük. 

 
 
 

A logaritmusfüggvény mint az exponenciá-
lis függvény inverze. Függvénynek és in-
verzének a grafikonja a koordináta-
rendszerben. 

 
 
 
 

Kapcsolódási pontok: 
Informatika: problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel: algoritmusok 
megfogalmazása, tervezése 
Fizika; kémia, biológia-egészségtan; földrajz; történelem, társadalmi és állampolgári isme-
retek: 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: - erőforrás-
ok kimerülése, fenntarthatóság, demográfiai robbanás a harmadik világban, népesség-
csökkenés az öregedő Európában. A család pénzügyei és gazdálkodása, vállalkozások. 
Magyar nyelv és irodalom: szövegértés 
Informatika: tantárgyi szimulációs programok használata 

KULCSFOGALMAK 
FOGALMAK 

Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, tangensfüggvény Számsoro-
zat. Rekurzió. Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény 
Számtani sorozat, mértani sorozat. Exponenciális folyamatok 
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TEMATIKAI EGYSÉG 
FEJLESZTÉSI űÉL 5. GEOMETRIA 

Órakeret 
36  óra 

 

ElQzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, neveze-
tes ponthalmazok ismerete. Hegyesszögek szögfüggvényei. Vektorok, 
vektorműveletek. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Fel-
szín, térfogat szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép 
(számítógép) használata. Ekvivalens egyenlet. 
Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, neveze-
tes ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, 
körei. Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. 
Hegyesszögek szögfüggvényei. Alapszerkesztések, egyszerű szerkesz-
tési feladatok körrel, háromszöggel kapcsolatosan. 

Fejlesztési  
feladatok 

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: 
távolságok, szögek, terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása. A 
matematika két területének (geometria és algebra) összekapcsolása: 
koordináta-geometria. Emlékezés, korábbi ismeretek rendszerezése, 
alkalmazása. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

Szinusztétel, koszinusztétel. Általános eset, különleges eset viszonya (a 
derékszögű háromszög és a két tétel). 

Síkidomok kerületének és területének szá-
mítása. 

Ismeretek alkalmazása. 

Pitagoraszi összefüggés egy szög szinusza 
és koszinusza között. Összefüggés a szög és 
a mellékszöge szinusza, illetve koszinusza 
között. A tangens kifejezése a szinusz és a 
koszinusz hányadosaként. 

A trigonometrikus azonosságok megértése, 
használata.  
Függvénytáblázat alkalmazása feladatok 
megoldásában. 

Egyszerű trigonometrikus egyenletek. Tri-
gonometrikus egyenletre vezető, három-
szöggel kapcsolatos valós problémák. Azo-
nosság alkalmazását igénylő egyszerű trigo-
nometrikus egyenlet. 

A problémához hasonló egyszerű probléma 
keresése.  

Két vektor skaláris szorzata. A skaláris szorzat 
tulajdonságai. Két vektor merőlegességének 
szükséges és elégséges feltétele. 

A művelet újszerűségének felfedezése.  
A szükséges és az elégséges feltétel felis-
merése, megkülönböztetése. 

Helyvektor.  Emlékezés: jelek, jelölések, megállapodá-
sok. 

Műveletek koordinátáikkal adott vektorok-
kal. Vektorok és rendezett számpárok közöt-
ti megfeleltetés. 

A vektor fogalmának bővítése (algebrai 
vektorfogalom). Sík és tér: a dimenzió 
szemléletes fogalmának fejlesztése. 

A helyvektor koordinátái. 
Szakasz felezőpontjának, harmadoló pontjá-
nak, a háromszög súlypontjának koordiná-
tái.  

Képletek értelmezése, alkalmazása. 

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 iránytan-
gens. 

Megosztott figyelem; két, illetve több 
szempont egyidejű követése. 

Iránytangens és az egyenes meredeksége.  
A merőlegesség megfogalmazása skaláris 
szorzattal.  

Geometriai ismeretek felelevenítése, meg-
fogalmazása algebrai alakban. 

Az egyenes egyenlete.  
Két egyenes párhuzamosságának, merőle-
gességének feltétele. 

Az egyenest jellemző adatok, a közöttük 
felfedezhető összefüggések értése, haszná-
lata.  

Két egyenes metszéspontja.  
Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 

Geometriai probléma megoldása algebrai 
eszközökkel. Ismeretek mozgósítása, al-
kalmazása (elsőfokú, illetve másodfokú 
kétismeretlenes egyenletrendszer megoldá-
sa). 

A kör adott pontjában húzott érintője. A geometriai fogalmak megjelenítése algeb-
rai formában. Geometriai ismeretek mozgó-
sítása. 

A koordinátageometriai ismeretek alkalma-
zása egyszerű síkgeometriai feladatok meg-
oldásában. 

Geometriai problémák megoldása algebrai 
eszközökkel. Geometriai problémák számí-
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 összeadá-
sa komponensek segítségével, háromdimenziós képalkotás (hologram), vonatkoztatási 
rendszer, hely megadása, rezgőmozgás, adott kitéréshez, sebességhez, gyorsuláshoz tarto-
zó időpillanatok meghatározása 
Informatika: ponthalmaz megjelenítése képernyőn (geometriai szerkesztőprogram). 
Kémia: kristályok. 
Földrajz: térábrázolás és térmegismerés eszközei, GPS, 
KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvek-
tor. Skaláris szorzat. Ponthalmaz egyenlete; kétismeretlenes egyen-
letnek megfelelő ponthalmaz. 

 

TEMATIKAI EGYSÉG 
 FEJLESZTÉSI űÉL 6.  VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA 

Órakeret 
 10 óra 

 

ElQzetes tudás 

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adat-
halmaz ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény fo-
galma, a véletlen kísérlet fogalma. Gyakoriság, relatív gyakoriság. 
Esély és valószínűség hétköznapi fogalma. Kombinatorikai ismere-
tek. 

A tantárgyhoz (m_-
veltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 
feladatok 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek értel-
mezése az események között. Matematikai elvonatkoztatás: a való-
színűség matematikai fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel 
módszerei jelentőségének megértése.  

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, hal-
mazműveletek és események közötti műveletek összekapcsolása.  

Véletlen esemény, valószínűség. A valószínűség matematikai definíciójának bemutatása pél-
dákon 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 alkalmazá-
sok elemzése. 
Számológép/számítógép használata statisztikai mutatók kiszámítására. 
 

 
TEMATIKAI EGYSÉG 

FEJLESZTÉSI CÉL 8. SZAŰADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET Órakeret 
ő óra 

SZAKTANÁRI  
HATÁSKÖR 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ennek az időnek a felhasználása sokban függ a szervezési formától. 
Használhatjuk akár tanulói egyéni problémáknak (ha fejlesztési célja-
inkkal összhangba hozható) a megoldására, esetleg (ha az osztály több-
ségének megfelel) a tanulók szakmájába vágó speciális feladatokra. 
Nagyon hasznos volna csoportos projektmunkákra, jó esetben más tan-
tárggyal közös projekt megvalósítására fordítani. Mindenképpen töre-
kedni kell arra, hogy valóban a helyi adottságok és igények determinál-
ják ennek az időnek a felhasználását. Elképzelhető tanulói egyéni mun-
kákra, azok közös elemzésére, alapos, kritikus, az osztály nyilvánossága 
előtti értékelésére fordítani. Legyen megtervezve, az osztály-
lyal/csoporttal közösen előzetesen megbeszélve. 

 

TEMATIKAI EGYSÉG 
FEJLESZTÉSI FEL-

ADATOK 
7. A TANANYAG RENDSZEREZÉSE 

Órakeret 
5 óra  

 

JAVASLAT 

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

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
 11. évfolyam 

végén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gondolkodási és megismerési módszerek 
– A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása. 
– Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 
– Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 
– A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, rende-

zése 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 gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konkrét 

esetekben probléma megoldása céljából. 
– Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg alap-

ján, 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 keze-

lésében. 
– 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 ismere-

te, alkalmazása. 
– A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás elemeinek 

ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, kör és egye-
nes 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 téma-

köröket.  

 
 
 

Sorszám Témakör Óraszám 

1. A tanulók teljesítményének mérése 6 

2. Valószínűség, statisztika 12 

3. Geometria 15 

4. ÖSSZEFOGLALÁS, RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS 44 

 Összesen 77 

 
 

TEMATIKAI EGYSÉG 
FEJLESZTÉSI CÉL 

1. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE 
Órakeret 

 6  óra 
 

Alkalmazható 
 tudás 

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 elQtt ajánlott a vizsgafeladatok formáját, tematikáját 
kipróbálni, hosszabb kidolgozási idej_ komplex feladatsort is 
kiadni.  
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TEMATIKAI EGYSÉG 
 FEJLESZTÉSI űÉL 2.  VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA 

Órakeret 
 12 óra 

 

ElQzetes tudás 

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adat-
halmaz ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény fo-
galma, a véletlen kísérlet fogalma. Gyakoriság, relatív gyakoriság. 
Esély és valószínűség hétköznapi fogalma. Kombinatorikai ismere-
tek. 

A tantárgyhoz (m_-
veltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 
feladatok 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek értel-
mezése az események között. Matematikai elvonatkoztatás: a való-
színűség matematikai fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel 
módszerei jelentőségének megértése.  

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, hal-
mazműveletek 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 alkalmazá-
sok elemzése. 
Számológép/számítógép használata statisztikai mutatók kiszámítására. 
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TEMATIKAI EGYSÉG 
FEJLESZTÉSI űÉL 3. GEOMETRIA 

Órakeret 
15 óra 

 

ElQzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, neveze-
tes ponthalmazok ismerete. Hegyesszögek szögfüggvényei. Vektorok, 
vektorműveletek. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Fel-
szín, térfogat szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép 
(számítógép) használata. Ekvivalens egyenlet. 
Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, neveze-
tes ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, 
körei. Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. 
Hegyesszögek szögfüggvényei. Szinusztétel, koszinusztétel. Alap-
szerkesztések, egyszerű szerkesztési feladatok körrel, háromszöggel 
kapcsolatosan. 

Fejlesztési  
feladatok 

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: 
távolságok, szögek, terület, kerület kiszámítása.  Emlékezés, korábbi 
ismeretek rendszerezése, alkalmazása. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények 
módszertani ajánlások 

Mértani testek csoportosítása. Hengerszerű 
testek (hasábok és hengerek), kúpszerű tes-
tek (gúlák és kúpok), csonka testek (csonka 
gúla, csonka kúp). Gömb. 

A problémához illeszkedő vázlatos ábra 
alkotása; síkmetszet elképzelése, ábrázolá-
sa. Fogalomalkotás közös tulajdonság sze-
rint (hengerszerű, kúpszerű testek, poliéde-
rek). 

A tanult testek felszínének, térfogatának 
kiszámítása. Gyakorlati feladatok. 

A valós problémákhoz modell alkotása: 
geometriai modell. Ismeretek megfelelő 
csoportosítása. 

Térelemek távolsága és szöge.  
(pont és egyenes, pont és sík, párhuzamos  
egyenesek, párhuzamos síkok távolsága; két  
egyenes, egyenes és sík, két sík hajlásszöge)  

Testekkel, térelemekkel kapcsolatos geo-
metriai problémák visszavezetése síkgeo-
metriai számításokra. A problémához il-
leszkedő vázlatos ábra alkotása; síkmetszet 
elképzelése, ábrázolása. 

Kapcsolódási pontok: 
Kémia: kristályok. 
Földrajz: térábrázolás és térmegismerés eszközei, GPS, felszínszámítás 
KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
Mértani testek csoportosítása. Felszín, térfogat. 
Térelemek távolsága. 
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TEMATIKAI EGYSÉG 
FEJLESZTÉSI űÉL 

RENDSZEREZP ÖSSZEFOGLALÁS Órakeret 
44 óra 

ELPZETES TUDÁS A középiskolai matematika anyaga. 

A TEMATIKAI EGY-

SÉG NEVELÉSI-
FEJLESZTÉSI űÉLJAI 

A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, alkalmazása. 
Motiválás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályo-
zás. Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; 
alkotások adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás.  
Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
GONDOLKODÁSI ÉS MEGISMERÉSI MÓDSZEREK 

Halmazok. Ponthalmazok és 
számhalmazok. Valós számok hal-
maza és részhalmazai. 

A problémának megfelelő 
szemléltetés kiválasztása 
(Venn-diagram, számegye-
nes, koordináta-rendszer). 

 

Állítások logikai értéke. Logikai 
műveletek. 

Szövegértés. A szövegben 
található információk ösz-
szegyűjtése, rendszerezése. 

Filozófia: logika - a követ-
kezetes és rendezett gon-
dolkodás elmélete, a logi-
ka kapcsolódása a mate-
matikához és a nyelvészet-
hez. 
Informatika: Egy bizonyos, 
nemrég történt esemény 
információinak begyűjtése 
több párhuzamos forrás-
ból, ezek összehasonlítása, 
elemzése, az igazságtarta-
lom keresése, a manipulált 
információ felfedése. Na-
vigációs eszközök haszná-
lata: hierarchizált és le-
gördülő menük használata. 

A halmazelméleti és a logikai is-
meretek kapcsolata. 

Halmazok eszközjellegű 
használata. 

 

Definíció és tétel. A tétel bizonyí-
tása. A tétel megfordítása. 

Emlékezés a tanult definíci-
ókra és tételekre, alkalma-
zásuk önálló problémameg-
oldás során. 

 

Bizonyítási módszerek. Direkt és indirekt bizonyí-
tás közötti különbség meg-
értése. Néhány tipikusan 
hibás következtetés bemuta-
tása, elemzése. 

Filozófia: szillogizmusok. 

Kombinatorika: leszámlálási fel-
adatok. Egyszerű feladatok megol-
dása gráfokkal. 

Sorbarendezési és kiválasz-
tási problémák felismerése. 
Gondolatmenet szemlélteté-
se gráffal. 

 

Műveletek értelmezése és műveleti 
tulajdonságok. 

Absztrakt fogalom és annak 
konkrét megjelenései: valós 

 

PDF Compressor Pro

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


MATEMATIKA 

 40 

számok halmazán értelme-
zett műveletek, halmazmű-
veletek, logikai műveletek, 
műveletek vektorokkal, mű-
veletek vektorral és valós 
számmal, műveletek esemé-
nyekkel. 
SZÁMTAN, ALGEBRA  

Gyakorlati számítások. Kerekítés, közelítő érték, 
becslés. Számológép hasz-
nálata, értelmes kerekítés. 

Technika, életvitel és gya-
korlat: alapvető adózási, 
biztosítási, egészség-, 
nyugdíj- és társadalombiz-
tosítási, pénzügyi ismere-
tek. 

Egyenletek és egyenlőtlenségek. Megoldások az alaphalmaz, 
értelmezési tartomány, 
megoldáshalmaz megfelelő 
kezelésével.  

 

Algebrai azonosságok, hatványo-
zás azonosságai, logaritmus azo-
nosságai, trigonometrikus azonos-
ságok. 

Az azonosságok szerepének 
ismerete, használatuk. Ma-
tematikai fogalmak fejlődé-
sének bemutatása pl. a hat-
vány, illetve a szögfüggvé-
nyek példáján. 

Fizika; kémia; biológia-
egészségtan; földrajz; tör-
ténelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
képletek használata 

Egyenletek és egyenlőtlenségek 
megoldása. Algebrai megoldás, 
grafikus megoldás. Ekvivalens 
egyenletek, ekvivalens átalakítá-
sok. A megoldások ellenőrzése. 

Adott egyenlethez illő megoldási módszer önálló kivá-
lasztása. 
Az önellenőrzésre való képesség. Önfegyelem fejlesztése: 
sikertelen megoldási kísérlet után újjal való próbálkozás. 

Első- és másodfokú egyenlet és 
egyenlőtlenség. Négyzetgyökös 
egyenletek. Abszolút értéket tar-
talmazó egyenletek. Egyszerű ex-
ponenciális, logaritmikus és trigo-
nometrikus egyenletek. 

Tanult egyenlettípusok és 
egyenlőtlenségtípusok önál-
ló megoldása. 

 

Elsőfokú és egyszerű másodfokú 
kétismeretlenes egyenletrendszer 
megoldása. 

A tanult megoldási módsze-
rek biztos alkalmazása. 

 

Egyenletekre, egyenlőtlenségekre 
vezető gyakorlati életből vett és 
szöveges feladatok. 

Matematikai modell (egyen-
let, egyenlőtlenség) megal-
kotása, vizsgálatok a mo-
dellben, ellenőrzés.  

Fizika; kémia; biológia-
egészségtan; földrajz; tör-
ténelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
matematikai modellek. 
 

GEOMETRIA  
Geometriai alapfogalmak, pont-
halmazok. 

  

Térelemek kölcsönös helyzete, 
távolsága, szöge. 

Valós problémában a meg-
felelő geometriai fogalom 
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Távolságok és szögek kiszámítása. felismerése, alkalmazása. 
Geometriai transzformációk. Tá-
volságok és szögek vizsgálata a 
transzformációknál. 

  

Egybevágóság, hasonlóság. Szim-
metriák. 

Szerepük felfedezése művé-
szetekben, játékokban, gya-
korlati jelenségekben. 

 

Háromszögekre vonatkozó tételek 
és alkalmazásuk. A háromszög 
nevezetes vonalai, pontjai és körei. 
Összefüggések a háromszög olda-
lai, oldalai és szögei között. 
A derékszögű háromszög oldalai, 
oldalai és szögei közötti összefüg-
gések. 

Állítások, tételek jelentésére 
való emlékezés. 
A problémának megfelelő 
összefüggések felismerése, 
alkalmazása. 

 

Négyszögekre vonatkozó tételek és 
alkalmazásuk. 
Négyszögek csoportosítása külön-
böző szempontok szerint. Szimmet-
rikus négyszögek tulajdonságai. 

Állítások, tételek jelentésére 
való emlékezés. 

 

Körre vonatkozó tételek és alkal-
mazásuk. 
Számítási feladatok. 

  

Vektorok, vektorok koordinátái. 
Bázisrendszer. 
Matematikatörténeti ismeretek: a 
vektor fogalmának fejlődése a 
fizikai vektorfogalomtól a rende-
zett szám n-esig. 

  

Vektorok alkalmazásai.   
Egyenes egyenlete. Kör egyenlete. 
Két alakzat közös pontja. 
Matematikatörténet: nevezetes 
szerkeszthetőségi problémák. 

Geometria és algebra ösz-
szekapcsolása. 

 

ÖSSZEFÜGGÉSEK, FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK 
A függvény megadása. A függvé-
nyek tulajdonságai.  

Emlékezés: a fogalmak pontos felidézése, ismerete. 
Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, szélsőér-
ték, monotonitás, periodicitás, paritás fogalmak alkalma-
zása konkrét feladatokban. 
Az alapfüggvények ábrázolása és tulajdonságai.  

A tanult alapfüggvények ismerete. Képi emlékezés statikus helyzetekben (grafikonok felidé-
zése). 

Függvénytranszformációk: 
cxf )( , )( cxf  ; )(xcf ; )(cxf . El-

tolás, nyújtás és összenyomás a 
tengelyre merőlegesen. 

Kapcsolat a matematika két 
területe között: 
függvénytranszformációk és 
geometriai transzformációk. 

 

Függvényvizsgálat a tanult szem-
pontok szerint. 

Emlékezés, ismeretek moz-
gósítása. 

 

 Függvények használata Fizika, kémia; biológia-
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valós folyamatok elemzésé-
ben. 
Függvény alkalmazása ma-
tematikai modell készítésé-
ben. 

egészségtan; földrajz; tör-
ténelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
matematikai modellek. 

VALÓSZÍNŰSÉG-SZÁMÍTÁS, STATISZTIKA 
Diagramok. Statisztikai mutatók: 
módusz, medián, átlag, szórás. 

Adathalmazok jellemzése 
önállóan választott mutatók 
segítségével. A reprezenta-
tív minta jelentőségének 
megértése. 

Magyar nyelv és irodalom: 
a tartalom értékelése hihe-
tőség szempontjából; a 
szöveg hitelességével kap-
csolatos tartalmi elemek 
magyarázata; a kétértel-
mű, többjelentésű tartalmi 
elemek feloldása; egy kö-
vetkeztetés alapját jelentő 
tartalmi elem felismerése; 
az olvasó előismereteire 
alapozó figyelemfelhívó 
jellegű címadás felismeré-
se. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. 
Véletlen esemény valószínűsége.  
A valószínűség kiszámítása a 
klasszikus modell alapján.  
A véletlen törvényszerűségei. 

A valószínűség és a statisz-
tika törvényei érvényesülé-
sének felfedezése a terme-
lésben, a pénzügyi folyama-
tokban, a társadalmi fo-
lyamatokban.  
A szerencsejátékok igazság-
talanságának és a játék-
szenvedély veszélyeinek 
felismerése. 

Technika, életvitel és gya-
korlat; biológia-
egészségtan: szenvedélybe-
tegségek és rizikófaktor. 

KULCSFOGALMAK 
FOGALMAK 

Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz, igaz-
sághalmaz, megoldáshalmaz. Függvény/transzformáció. Értelmezési 
tartomány. Művelet, műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, egyen-
letrendszer, egyenlőtlenség. Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen, valószí-
nűség. Adat, statisztikai mutató. Térelem, mennyiségi jellemző (távol-
ság, szög, kerület, terület, felszín, térfogat). Matematikai modell. 
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KÖVETELMÉNYEK 
 A  

12. ÉVFOLYAM  
VÉGÉN 

 
 
 
 

Gondolkodási és megismerési módszerek 
– A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megvá-

lasztása. 
– A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában. 
– Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség meg-

értése. 
– Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetés-

ben. 
– A szövegben található információk önálló kiválasztása, érté-

kelése, rendezése problémamegoldás céljából.  
– A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 
– A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek 

segítségével tudjanak kombinatorikai problémákat jól megol-
dani,.  

– A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek tu-
dásukban, alkalmazzák ismereteiket a feladatmegoldásban is. 

 
 

KÖVETELMÉNYEK 
 A  

12. ÉVFOLYAM  
VÉGÉN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Számtan, algebra 
– A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete. 
– A logaritmus fogalmának ismerete. 
– A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalma-

zása 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 feladatmegol-

dásokban. 
– A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  
– Hosszúság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámí-

tása. 
– Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása. 
– Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoor-

dináták 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 megérté-

se. 
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– A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, 
gyakorlati alkalmazások. 

– Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulók-
nak 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 ered-

ményeit, lássák a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét. 
 
 

 

KÖVETELMÉNYEK 
 A  

12. ÉVFOLYAM 
 VÉGÉN 

 
 
 
 
 
 
 

 
Összességében 
– A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás se-

gítségével önállóan tudjanak megoldani matematikai problé-
mákat. 

– Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként le-
gyenek képesek többféle módon megoldani matematikai fel-
adatokat.  

– Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, 
hogy az érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reáli-
san dönteni. 

– Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számoló-
gépet, elektronikus eszközöket. 

– Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú fel-
adatok megoldásához célszerű ábrákat készíteni. 

– A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult ma-
tematikai 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 kommuni-
kációs 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 
9. évfolyam 

(36 hét) 
10. évfolyam 

(36 hét) 
E E 

heti óraszám  1 1 
éves óraszám 36 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 

Előzetes tudás 

Hidrogénkötés, „hasonló a hasonlóban oldódik jól” elv, sav-bázis reakciók, 
erős és gyenge savak, hidrolízis, redoxireakciók. A szerves vegyületek 
csoportosítása, a szénhidrogének elnevezése, homológ sor, funkciós csoport, 
izoméria, szubsztitúció, addíció, polimerizáció. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

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 
környezeti és egészségügyi problémák jelentőségének megértése, 
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, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 
ajánlások 

Az alkoholok 
Az alkoholok csoportosítása, elnevezése. A 
metanol, az etanol és a glicerin szerkezete és 
tulajdonságai, élettani hatása. Égésük, 
részleges oxidációjuk, semleges kémhatásuk, 
észterképződés. Alkoholok, alkoholtartalmú 
italok előállítása. Denaturált szesz. 

Alkoholos italok összetételére, véralkoholszintre, 
metanolmérgezésre vonatkozó számolások, 
egészségtudatos magatartás. 
M: Metanol vagy etanol égetése, oxidációja 
réz(II)-oxiddal, alkoholok oldhatósága vízben, 
oldat kémhatása, etanol mint oldószer.  
A bioetanol, a glicerin biológiai és kozmetikai 
jelentősége, mérgezések és borhamisítás. 

Az éterek elnevezése, szerkezete.  
A dietil-éter tulajdonságai, élettani hatása, 
felhasználása régen és most. 

Munkabiztonsági szabályok ismerete és betartása. 

Az aldehidek és a ketonok elnevezése, 
szerkezete, tulajdonságai, oxidálhatósága. 
A formaldehid felhasználása (formalin), 
mérgező hatása. Aceton mint oldószer. 

A formilcsoport és a ketocsoport 
reakciókészségbeli különbségének megértése. 
Ezüsttükör-próba és Fehling-reakció formalinnal és 
acetonnal. Oldékonysági próbák acetonnal.  

A karbonsavak csoportosítása értékűség és a 
szénváz alapján, elnevezésük. Szerkezetük, 
fizikai és kémiai tulajdonságaik. A 
karbonsavak előfordulása, felhasználása, 
jelentősége. 

Karbonsavak közömbösítése, reakciójuk 
karbonátokkal, pezsgőtabletta porkeverékének 
készítése, karbonsav-sók kémhatása.  

Az észterek 
Észterképződés alkoholokból és 
karbonsavakból, kondenzáció és hidrolízis. A 
gyümölcsészterek mint természetes és 
mesterséges íz- és illatanyagok.  
Viaszok és biológiai funkcióik. 
A zsírok és olajok szerkezete. 
A szervetlen savak észterei. 

Az egészséges táplálkozási szokások alapjainak 
megértése. 
A gyümölcsészterek szagának bemutatása. Állati 
zsiradékok, olajok, margarinok vizsgálata. 

A felületaktív anyagok, tisztítószerek. 
A felületaktív anyagok szerkezete, típusai. 
Micella, habképzés, tisztító hatás, a vizes oldat 
pH-ja. Szappanfőzés. Felületaktív anyagok a 
kozmetikumokban, az élelmiszeriparban és a 
sejtekben. 

A felületaktív anyagok használatával kapcsolatos 
helyes szokások alapjainak megértése. 
A felületi hártya keletkezésének bemutatása, 
szilárd és folyékony szappanok kémhatásának 
vizsgálata, a pH és a víz keménységének hatása a 
szappanok habzására. Szilárd és folyékony 
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Tisztítószerek adalékanyagai. tisztítószerekkel kapcsolatos környezetvédelmi 
problémák. 

A szénhidrátok 
A szénhidrátok előfordulása, összegképlete, 
csoportosítása: mono-, di- és poliszacharidok. 
A szerkezet, az íz és az oldhatóság kapcsolata.  

Felismerés: a kémiai szempontból hasonló 
összetételű anyagoknak is lehetnek nagyon 
különböző tulajdonságaik és fordítva. 

A monoszacharidok 
A monoszacharidok funkciós csoportjai, 
szerkezetük, tulajdonságaik. A szőlőcukor és a 
gyümölcscukor nyílt láncú és gyűrűs 
konstitúciója, előfordulása. 

Oldási próbák glükózzal. A szőlőcukor oxidációja 
(ezüsttükör-próba és Fehling-reakció, 
kísérlettervezés glükóztartalmú és édesítőszerrel 
készített üdítőital megkülönböztetésére, „kék 
lombik” kísérlet). Információk Emil Fischerről. 

A poliszacharidok 
A keményítő és a cellulóz szerkezete, 
tulajdonságai, előfordulásuk a természetben, 
felhasználásuk a háztartásban, az 
élelmiszeriparban, a papírgyártásban. 

A keményítő tartalék-tápanyag és a cellulóz 
növényi vázanyag funkciója szerkezeti okának 
megértése. 
A papírgyártás környezetvédelmi problémái. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hidroxil-, oxo-, karboxil- és észtercsoport, alkohol, fenol, aldehid, keton, 
karbonsav, észter, zsír és olaj, felületaktív anyag, hidrolízis, kondenzáció, 
észterképződés, poliészter, mono-, di- és poliszacharid. 

 

Tematikai egység A nitrogéntartalmú szerves vegyületek E: 16 óra 

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

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

A fontosabb nitrogéntartalmú szerves vegyületek szerkezete, tulajdonságai, 
előfordulása, felhasználása, biológiai jelentősége közötti kapcsolatok 
megértése. Egészségtudatos, a drogokkal szembeni elutasító magatartás 
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 
Funkciós csoport, a telített, nyílt láncú aminok 
és az anilin elnevezése. Szerkezet és sav-bázis 
tulajdonságok. 
Előfordulás és felhasználás. 

Az aminocsoport és bázisos jellegének felismerése 
élettani szempontból fontos vegyületekben. 

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). 

A piridin, a pirimidin, és a purin szerkezete, 
hidrogénkötések kialakulásának lehetősége. 
Előfordulásuk a biológiai szempontból fontos 
vegyületekben.  

A nitrogéntartalmú heterociklikus vegyületek 
vázának felismerése biológiai szempontból fontos 
vegyületekben. 

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. 
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A fehérjealkotó α-aminosavak. 
Peptidek, fehérjék 
A peptidcsoport kialakulása és a peptidek 
szerkezete (Emil Fischer). A fehérjék 
szerkezeti szintjei (Sanger, Pauling) és a 
szerkezetet stabilizáló kötések. 
A peptidek és fehérjék előfordulása, biológiai 
jelentősége. A fehérjék által alkotott 
makromolekulás kolloidok jelentősége a 
biológiában és a háztartásban. 

Felismerés: a fehérjéket egyedi (általában sokféle 
kötéssel rögzített) szerkezetük teszi képessé sajátos 
funkcióik ellátására.  
Peptideket és fehérjéket bemutató ábrák, modellek, 
képek, animációk értelmezése, elemzése, és/vagy 
készítése. Tojásfehérje kicsapási reakciói és ezek 
összefü ggése a mérgezésekkel, illetve 
táplálkozással. 

A nukleotidok és a nukleinsavak.  
A „nukleinsav” név eredete, a 
mononukleotidok építőegységei. 
Az RNS és a DNS sematikus konstitúciója, 
térszerkezete, a bázispárok között kialakuló 
hidrogénkötések, a Watson–Crick-modell.  

Felismerés: a genetikai információ megőrzését a 
maximális számú hidrogénkötés kialakulására való 
törekvés biztosítja.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Amin és amid, pirimidin- és purin-váz, poliamid, aminosav, α-aminosav, 
peptidcsoport, polipeptid, fehérje, nukleotid, nukleinsav, DNS, RNS, Watson–
Crick-modell. 

 

PDF Compressor Pro

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


 
6 

 

 
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 nemesgáz-
elektronszerkezet 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 A kémia és az atomok világa E: 8 óra  

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

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

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 
felhasználási területeik megismerése. A relatív atomtömeg és a moláris 
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. Nemesgáz-
elektronszerkezet, 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 EN-
csoportokon és periódusokon belüli változásának 
szemléltetése kísérletekkel (pl. a Na, K, Mg és Ca 
vízzel való reakciója). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Természettudományos vizsgálati módszerek, áltudomány, proton, neutron, 
elektron, atommag, tömegszám, izotóp, radioaktivitás, relatív és moláris 
atomtömeg, elektronhéj, gerjesztés, vegyértékelektron, csoport, periódus, 
nemesgáz-elektronszerkezet, elektronegativitás. 

 

Tematikai egység Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban E: 6 óra  

Előzetes tudás 
Ion, ionos és kovalens kötés, molekula, elem, vegyület, képlet, moláris 
tömeg, fémek és nemfémek, olvadáspont, forráspont, oldat, „hasonló a 
hasonlóban oldódik jól” elv, összetett ionok által képzett vegyületek képletei. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

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 
másodlagos kötések erőssége közötti kapcsolatok megértése. Ismert szilárd 
anyagok csoportosítása kristályrács-típusuk szerint. Az anyagok szerkezete, 
tulajdonságaik és felhasználásuk közötti összefüggések. 
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Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 
ajánlások 

Halmazok 
A kémiai kötések kialakulása, törekvés a 
nemesgáz-elektronszerkezet elérésére. Az EN 
döntő szerepe az elsődleges kémiai kötések és 
másodlagos kölcsönhatások kialakulásában.  

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 EN-
különbség 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 
Másodrendű kölcsönhatások tiszta 
halmazokban. A hidrogénkötés szerepe az élő 
szervezetben. A „hasonló a hasonlóban oldódik 
jól” elv és a molekularácsos anyagok fizikai 
tulajdonságainak anyagszerkezeti magyarázata. 
A molekulatömeg és a részecskék közötti 
kölcsönhatások kapcsolata a fizikai 
tulajdonságokkal, illetve a 
felhasználhatósággal. 

Tendenciák felismerése a másodrendű 
kölcsönhatásokkal jellemezhető molekularácsos 
anyagok fizikai tulajdonságai között. 

Kísérletek a másodrendű kötések fizikai 
tulajdonságokat befolyásoló hatásának 
szemléltetésére (pl. különböző folyadékcsíkok 
párolgási sebességének összehasonlítása). A 
„zsíroldékony”, „vízoldékony” és „kettős 
oldékonyságú” anyagok molekulapolaritásának 
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. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Halmaz, ionos kötés, ionrács, fémes kötés, delokalizált elektron, fémrács, 
kovalens kötés, kötéspolaritás, kötési energia, atomrács, molekula, 
molekulaalak, molekulapolaritás, másodlagos kölcsönhatás, molekularács, 
összetett ion. 
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Tematikai egység Anyagi rendszerek E: 6 óra  

Előzetes tudás 

Keverék, halmazállapot, gáz, folyadék, szilárd, halmazállapot-változás, 
keverékek szétválasztása, hőleadással és hőfelvétellel járó folyamatok, 
hőmérséklet, nyomás, térfogat, anyagmennyiség, sűrűség, oldatok 
töménységének megadása tömegszázalékban és térfogatszázalékban, 
kristályosodás, szmog, adszorpció. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

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 
értelmezése. Az oldódás energiaviszonyainak megállapítása. Az oldhatóság, 
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, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 
ajánlások 

Az anyagi rendszerek és csoportosításuk 
A rendszer és környezte, nyílt és zárt rendszer. 
A kémiailag tiszta anyagok, mint 
egykomponensű, a keverékek, mint 
többkomponensű homogén, illetve heterogén 
rendszerek. 

Ismert anyagi rendszerek és változások besorolása 
a megismert típusokba. 
Gyakorlati életből vett példák keresése különböző 
számú komponenst és fázist tartalmazó 
rendszerekre. 

Halmazállapotok és halmazállapot-változások 
Az anyagok tulajdonságainak és 
halmazállapot-változásainak anyagszerkezeti 
értelmezése. Exoterm és endoterm változások. 

A valószínűsíthető halmazállapot megadása az 
anyagot alkotó részecskék és kölcsönhatásaik 
alapján. 
Számítógépes animációk a halmazállapot-
változások modellezésére. Gyakorlati példák. 

Gázok és gázelegyek 
A tökéletes (ideális) gáz, Avogadro törvénye, 
moláris térfogat. 
Gázok diffúziója. Gázelegyek összetételének 
megadása. 

A gázok moláris térfogatával és relatív sűrűségével, a 
gázelegyek összetételével kapcsolatos számolások. 
A gázok állapotjelzői közötti összefüggések 
szemléltetése (pl. fecskendőben). A gázok 
diffúziójával kapcsolatos kísérletek (pl. az ammónia- 
és a hidrogén-klorid-gáz).  

Folyadékok, oldatok 
A molekulatömeg, a polaritás és a másodrendű 
kötések erősségének kapcsolata a forrásponttal; 
a forráspont nyomásfüggése. Oldódás, oldódási 
sebesség, oldhatóság. Az oldódás és a 
kristályképződés; telített és telítetlen oldatok. 
Az oldáshő. Az oldatok összetételének 
megadása (tömeg- és térfogatszázalék, 
anyagmennyiség-koncentráció). Adott 
töménységű oldat készítése, hígítás. Ozmózis. 

Oldhatósági görbék elemzése. Egyszerű számolási 
feladatok megoldása az oldatokra vonatkozó 
összefüggések alkalmazásával. 
 
Kísérletek és gyakorlati példák gyűjtése az ozmózis 
jelenségére (gyümölcsök megrepedése esőben, 
tartósítás sózással, kandírozással, hajótöröttek 
szomjhalála). 

Kolloid rendszerek 
A kolloidok különleges tulajdonságai, fajtái és 
gyakorlati jelentősége. Kolloidok stabilizálása 
és megszüntetése, háztartási és környezeti 
vonatkozások. Az adszorpció jelensége és 
jelentősége. Kolloid rendszerek az élő 
szervezetben és a nanotechnológiában. 

A kolloidokról szerzett ismeretek alkalmazása a 
gyakorlatban. 
Különféle kolloid rendszerek létrehozása és 
vizsgálata. Adszorpciós kísérletek és 
kromatográfia. Információk a szmogról, a 
ködgépekről, a szagtalanításról, a széntablettáról, a 
gázálarcokról, a nanotechnológiáról. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Anyagi rendszer, komponens, fázis, homogén, heterogén, kolloid, exoterm, 
endoterm, ideális gáz, moláris térfogat, relatív sűrűség, diffúzió, oldat, 
oldhatóság, oldáshő, anyagmennyiség-koncentráció, ozmózis. 
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Tematikai egység Kémiai reakciók és reakciótípusok E: 6 óra  

Előzetes tudás 

Fizikai és kémiai változás, reakcióegyenlet, a tömegmegmaradás törvénye, 
hőleadással és hőfelvétellel járó reakciók, sav-bázis reakció, közömbösítés, 
só, kémhatás, pH-skála, égés, oxidáció, redukció, vasgyártás, oxidálószer, 
redukálószer. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

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 
bázisok tulajdonságainak, valamint a sav-bázis reakciók létrejöttének 
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, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 
ajánlások 

A kémiai reakciók feltételei és a kémiai 
egyenlet 
A kémiai reakciók és lejátszódásuk feltételei, 
aktiválási energia, aktivált komplex. A kémiai 
egyenlet felírásának szabályai, a megmaradási 
törvények, sztöchiometria. 

Kémiai egyenletek rendezése készségszinten. 
Egyszerű sztöchiometriai számítások. 

A kémiai reakciók energiaviszonyai 
Képződéshő, reakcióhő, a termokémiai 
egyenlet. Hess tétele. A kémiai reakciók 
hajtóereje az energiacsökkenés és a 
rendezettségcsökkenés. Hőtermelés kémiai 
reakciókkal az iparban és a háztartásokban. Az 
energiafajták átalakítását kísérő hőveszteség 
értelmezése. 

Az energiamegmaradás törvényének alkalmazása a 
kémiai reakciókra. 
Egyes tüzelőanyagok fűtőértékének 
összehasonlítása, a gázszámlán található 
mennyiségi adatok értelmezése. 

A reakciósebesség 
A reakciósebesség fogalma és szabályozása a 
háztartásban és az iparban.  
A reakciósebesség függése a hőmérséklettől, 
illetve a koncentrációtól, katalizátorok. 

A kémiai reakciók sebességének befolyásolása a 
gyakorlatban. 
 
Információk a gépkocsikban lévő katalizátorokról, 
az enzimek alkalmazásáról. 

Kémiai egyensúly 
A dinamikus kémiai egyensúlyi állapot 
kialakulásának feltételei és jellemzői. A 
tömeghatás törvénye. A Le Châtelier–Braun-
elv és a kémiai egyensúlyok befolyásolásának 
lehetőségei, ezek gyakorlati jelentősége. 

A dinamikus kémiai egyensúlyban lévő rendszerre 
gyakorolt külső hatás következményeinek 
megállapítása konkrét példákon keresztül. 

Sav-bázis reakciók 
A savak és bázisok fogalma Brønsted szerint, 
sav-bázis párok, kölcsönösség és 
viszonylagosság. A savak és bázisok erőssége. 
Lúgok. Savmaradék ionok. A pH és az 
egyensúlyi oxóniumion, illetve a hidroxidion-

A sav-bázis párok felismerése és megnevezése. 
 
Erős és gyenge savak és bázisok vizes oldatainak 
páronkénti elegyítése, a reagáló anyagok 
szerepének megállapítása. Kísérletek virág- és 
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.  
 
Az oxidálószer és a redukálószer értelmezése 
az elektronfelvételre és -leadásra való hajlam 
alapján, kölcsönösség és viszonylagosság.  

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.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kémiai reakció, aktiválási energia, sztöchiometria, termokémiai egyenlet, 
tömegmegmaradás, töltésmegmaradás, energiamegmaradás, képződéshő, 
reakcióhő, Hess-tétel, rendezetlenség, reakciósebesség, dinamikus kémiai 
egyensúly, tömeghatás törvénye, disszociáció, sav, bázis, sav-bázis pár, pH, 
hidrolízis, oxidáció – elektronleadás, redukció – elektronfelvétel, oxidálószer, 
redukálószer, oxidációs szám. 

 
Tematikai egység Elektrokémia E: 6 óra  

Előzetes tudás 
Redoxireakciók, oxidációs szám, ionok, fontosabb fémek, oldatok, 
áramvezetés. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai úton történő elektromos energiatermelés és a redoxireakciók 
közötti összefüggések megértése. A mindennapi egyenáramforrások 
működési elvének megismerése, helyes használatuk elsajátítása. Az 
elektrolízis és gyakorlati alkalmazásai jelentőségének felismerése. A 
galvánelemek és akkumulátorok veszélyes hulladékokként való gyűjtése. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 
ajánlások 

A redoxireakciók iránya 
A redukálóképesség (oxidálódási hajlam). A 
redoxifolyamatok iránya. Fémes és elektrolitos 
vezetés. 

A reakciók irányának meghatározása fémeket és 
fémionokat tartalmazó oldatok között. 
Na, Al, Zn, Fe, Cu, Ag tárolása, változása levegőn, 
reakciók egymás ionjaival, savakkal, vízzel. 

Galvánelem; A galvánelemek (Daniell-elem) 
felépítése és működése, anód- és 
katódfolyamatok. 
A redukálóképesség és a standardpotenciál. 
Standard hidrogénelektród. A galvánelemekkel 
kapcsolatos környezeti problémák.  
A tüzelőanyag-cellák. 

Különféle galvánelemek pólusainak megállapítása. 
 
Daniell-elem készítése, a sóhíd, illetve a diafragma 
szerepe. Két különböző fém és gyümölcsök 
felhasználásával készült galvánelemek. 

Elektrolízis: Az elektrolizálócella és a 
galvánelemek felépítésének és működésének 
összehasonlítása. Ionvándorlás. Anód és katód 
az elektrolízis esetén. Oldat és olvadék 
elektrolízise. Az elektrolízis gyakorlati 
alkalmazásai. 

Akkumulátorok szabályos feltöltése. 
Elektrolízisek (pl. cink-jodid-oldat), a vízbontó-
készülék működése. 
A Faraday-törvények használata számítási 
feladatokban, pl. alumíniumgyártás esetén. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Galvánelem, standardpotenciál, elektrolízis, akkumulátor, szelektív 
hulladékgyűjtés, galvanizálás. 
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A fejlesztés várt 
eredményei a 10. 
évfolyam végén 

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 
szóbeli és írásbeli összefoglalót, prezentációt készíteni, és azt érthető 
formában közönség előtt is bemutatni. 
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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