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A Γ. évfolyaﾏra érkező diákok reﾐdkívül külöﾐHöző tudással, tudáshiáﾐﾐyal érkezﾐek, és 
tekiﾐtetHe kell veﾐﾐi a koráHHi kudarIos taﾐulási utat is. Vagyis úgy kell haladﾐi, hogy 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 folyamatos 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 írásbaﾐ. 
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 Iél a 
Heszédpartﾐerekhez alkalﾏazkodó, a Heszédhelyzetﾐek ﾏegfelelő ﾐyelvi 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-nyelvhaszﾐálati jeleﾐségek ﾏegközelítésébeﾐ. Cél az öﾐálló 
kéziköﾐyvhaszﾐálat ﾏellett a Hiztos helyesírású 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, hogy 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, motivikus kapcsolatok, 

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 mindennapi 

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 
ふ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agyar ﾐyelv, 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egjelölését, idézéstぶ közvetítése. Elvárható öﾐálló 
ﾏűeleﾏzés készítése 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, 
meggyőzés, 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. “zövegértési 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. “zövegele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. “zövegalkotás 

– 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uﾐiká-
ciós és ﾏűfaji jelleﾏzői, szabadírás; 

– ﾐyelvtaﾐi, ﾐyelvhelyességi, szövegtaﾐi, retorikai stilisztikai isﾏeretek alkalﾏazása. 
3.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. “zépirodalﾏi ﾏűvek, részletek szöveghű felidézése 

 Teljes ﾏűvek: 
– húsz lírai alkotás, köztük Ady Eﾐdre, Araﾐy Jáﾐos, BaHits Mihály, József Attila, 

Kosztoláﾐyi Dezső és 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, bizoﾐyítás. 

ヵ.ヵ. “tílus 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oderﾐぶ; 

– 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-medence és az eﾏigráIió ﾏagyar irodalﾏa. 

ヶ.ヴ. “zerzők és ﾏűvek 

Magyar irodalom: 

 ﾐépköltészeti alkotások 

 epika 

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

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

– Jókai Mór: Az arany ember vagy egy ﾏásik regéﾐye;  
– Kosztoláﾐyi Dezső egy regéﾐye és egy ﾐovellája,  
– Krúdy Gyula 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yi Miklós: Szigeti veszedelem részlete;  
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– XX. századi szépprózai alkotások ふpl.: Gioﾐ Náﾐdor, Kariﾐthy Frigyes, Márai Sáﾐdor, 
Mészöly Miklós, Néﾏeth László, Nyirő József, Ottlik Géza, Örkéﾐy 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y Jáﾐos: Epilogus, Letészeﾏ a laﾐtot és ﾏég két-hároﾏ ﾏűve,  
– Babits Mihály: 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yi Dáﾐiel: A közelítő tél, A ﾏagyarokhoz I. és ﾏég egy ﾏűve,  
– Csokoﾐai Vitéz Mihály: A tihaﾐyi Ekhóhoz és ﾏég egy ﾏűve, 
– Illyés Gyula egy ﾏűve, Janus Pannonius egy ﾏűve,  
– József Attila: Külvárosi éj, Óda, Tudod, hogy ﾐiﾐIs boIsáﾐat és ﾏég ﾐégy-öt 

ﾏűve,  
– Juhász Gyula egy műve,  

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

– KölIsey 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, “zepteﾏber végéﾐ és ﾏég hároﾏ-ﾐégy ﾏűve, 
– Piliﾐszky 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arty Mihály: Előszó, “zózat 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.: Áprily Lajos, Dsida Jeﾐő, Nagy 
László, Neﾏes Nagy Ágﾐes, OrHáﾐ Ottó, Siﾐka Istváﾐ, Szilágyi 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arty Mihály: 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.: Ady Eﾐdre, Araﾐy Jáﾐos, BaHits Mihály, Besseﾐyei György, 
Illyés Gyula, Kosztoláﾐyi Dezső, KölIsey FereﾐI, Márai Sáﾐdor, Nemes Nagy 
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Ágﾐes, Néﾏeth László, Pázﾏáﾐy Péter, 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érosz: Iliász, Odüsszeia;  

– a XVIII–XIX. század irodalﾏából: 
o BalzaI, Eﾏily 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 

– Szophoklész: 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, tragikuﾏ, koﾏikum, 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.: Kertész Iﾏre Nobel-díjas “orstala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 egység A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE 
2 óra 

 

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

 

 

 

MAGYAR NYELV  

 

 

 

 

 

Tematikai egység 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. “zóbeli 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 
kapIsolatfelvételi forﾏák isﾏerete és alkalﾏazása: köszöﾐés, be-

ﾏutatkozás, ﾏegszólítás, kérdezés, kérés stb. 

A taﾐtárgyhoz  
ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

feladatok 

A hallott szöveg ﾏegértéséﾐek fejlesztése ふüzeﾐet, száﾐdék, ha-

tásぶ.  
A szövegértési és szövegalkotási készségek 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. 
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Ismeretek/fejlesztési követelﾏéﾐyek 

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 
koﾏﾏ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 

nyelvi jel (tekintet, mimika, 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 egység 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tárgyhoz  
(műveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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/fejlesztési követelﾏéﾐyek 

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 nyelvi szintek elemkészletéről, 
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.  

“zófaj: alapszófaj, viszoﾐyszó, ﾏoﾐdatszó. 
“zószerkezet 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 egység 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tárgyhoz 

ふﾏűveltségterülethez) 

kapIsolható fejlesztési 
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, szabályszerűségéﾐek 
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/fejlesztési követelﾏé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. Hatékoﾐy jegyzetelési és 
vázlatírási teIhﾐikák ﾏegisﾏerése, 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kahelyekeﾐ haszﾐálatos dokuﾏeﾐtu-

ﾏok ﾏegértése ふﾏuﾐkaköri leírás, szerződés, álláshirdetés.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 szaHályai, veszé-
lyei ふpl. közösségi oldalak, Ihat, regisztráIió stH.ぶ. A ﾏuﾐkahelyek által igéﾐyelt dokuﾏen-

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 egység 
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tárgyhoz 

 ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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/fejlesztési követelﾏéﾐyek  

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. 
“zerző, 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 egység 
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tárgyhoz  
ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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éﾐyek  

Mitológiai törtéﾐetek és hősök külöﾐféle feldolgozásokbaﾐ; törtéﾐettípusok. 
Hoﾏérosz: Iliász, Odüsszeia ふrészletekぶ. Egy szeﾏelvéﾐy a görög lírából és  
prózaepikából. A szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapIsolódó toposzok.  
“ze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 

“zóbeliség, 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 egység 
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tárgyhoz  
ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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éﾐyek  

Az aﾐtik görög szíﾐház jelleﾏzői. 
“zophoklész: 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 

“zí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 egység VILÁGIRODALOM – BIBLIA 8 óra 

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

 ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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éﾐyek  

Szeﾏelvéﾐyek 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elvéﾐyek 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 hagyoﾏáﾐy továHHélése az európai és a ﾏagyar szóHeli és 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 egység 
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tárgyhoz  

ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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éﾐyek  

“ze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 egység KÖ)ÉPKORI NYELVEMLÉKEK 4 óra 

Előzetes tudás Nyelvtörtéﾐeti alapisﾏeretek. 

A taﾐtárgyhoz  
ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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éﾐyek  

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 egység JANUS PANNONIUS PORTRÉJA 6 óra 

Előzetes tudás Időﾏértékes verselés.  
Nyelveﾏlékek. 

A taﾐtárgyhoz 

(műveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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éﾐyek  

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 és elégiák (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 egység BALASSI BÁLINT PORTRÉJA 8 óra 

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

A taﾐtárgyhoz  
ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapcsolható fejlesztési 

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. “zövegbefogadási 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/fejlesztési követelﾏéﾐyek  

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/Célia-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 egység 
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űveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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éﾐyek  

Az angol szíﾐház a ヱヶ–ヱΑ. századbaﾐ ふszíﾐház, előadás és draﾏaturgia összekapIsolódásaぶ. 
“hakespeare 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 “hakespeare-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 “hakespeare-ﾏűvekből. 
Részlet )effirelli Roﾏeo és Júlia és Maddeﾐ: “zerelﾏes “hakespeare I.filﾏjéből 
)effirelli Haﾏlet és/vagy Toﾏ “toppard: 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 egység 
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tárgyhoz  
ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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éﾐyek  

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 egység LÁTÁSMÓD – ZRÍNYI MIKLÓS 5 óra 

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

A taﾐtárgyhoz  
ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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éﾐyek  

Magyar barokk irodalom.  

)ríﾐyi 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. 

 

PDF Compressor Pro

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


MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 24 

 

 

A TOVÁBBHALADÁS 
FELTÉTELEI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

vasás, felolvasás. A koﾏﾏuﾐikáIiós helyzetﾐek ﾏegfelelő 

ﾐyelvhaszﾐálat. A Iímzettﾐek, a téﾏáﾐak, a Heszédhelyzetﾐek 
ﾏegfelelő fogalﾏazás. A töﾏegkoﾏﾏuﾐikáIió gyakori ﾏűfajai-

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

káHaﾐ véleﾏéﾐyalkotás, kritikus ﾏagatartás HefogadásukHaﾐ. 
Az irodaloﾏ és az olvasó kapIsolatáHaﾐ a sajátos koﾏﾏuﾐiká-
Iiós viszoﾐy felisﾏerése. 
Jártasság szövegeleﾏző eljárásokHaﾐ: a tételﾏoﾐdat kieﾏelése, 
töﾏörítés ﾏegadott terjedeleﾏHeﾐ, szövegfeldolgozás ﾏeg-

adott kérdések alapjáﾐ. A szöveg szerkezetéﾐek, téﾏahálózatá-
nak felismerése. Az olvasott szépirodalﾏi szövegek szó szeriﾐti 
és töHHletjeleﾐtéséﾐek ﾏegkülöﾐHöztetése. A szövegfoﾐetikai 
eszközök szerepéﾐek felismerése a szöveg értelﾏezéséHeﾐ. 
SzaHatos, világos fogalﾏazás: a kommuﾐikáIiós helyzetﾐek 
ﾏegfelelő szövegfelépítés, a ﾏűvek szereplőiﾐek jelleﾏzése egy 
ﾏásik szereplő ﾐézőpoﾐtjáHól. 
 

A ﾐyelvi sziﾐtek ふhaﾐg, szó, ﾏoﾐdatぶ szaHályairól és eleﾏkészle-

téről eddig taﾐultak fogalﾏi ﾏegﾐevezése, reﾐdszerezése.  
A magyar helyesírás alapelveiﾐek isﾏerete, alapvető helyesírási 
készség. Jegyzet, vázlat készítése írott szövegről, előadásról. 
Köﾐyvtárhaszﾐálati tájékozottság. 
Epikai, dráﾏai, lírai forﾏák és taﾐult ﾏűfajok azoﾐosítása.  
Az epikai ﾏűvekHeﾐ a szereplők és a köztük lévő viszoﾐy jel-

leﾏzése, a dráﾏai ﾏűvekHeﾐ az idő-, tér- és Iselekﾏéﾐyszerke-

zet Heﾏutatása. A szerző, az elHeszélő és a szereplők ﾏegkü-
löﾐHöztetése, az elHeszélői ﾐézőpoﾐt, a Heszédhelyzet értelﾏe-

zése. A lírai koﾏpozíIió ふHeszédhelyzet, verselés, isﾏétlődésぶ 
megnevezése. Néháﾐy alapvető versforﾏa isﾏerete.  
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10. ÉVFOLYAM 
 

 

Éves óraszáﾏ:  
Esti tagozat: ヱヰΒ óra 

Heti óraszáﾏ:  
Esti tagozat: aﾐyaﾐyelv, koﾏﾏuﾐikáIió: ヱ óra 

          irodaloﾏ: ヲ óra 
 

MAGYAR NYELV 

 

 

Tematikai egység A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE 2 óra 

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

 

 

Tematikai egység HELYESÍRÁSI ISMERETEK 4 óra 

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

A taﾐtárgyhoz  
ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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/fejlesztési követelﾏéﾐyek 

A helyesírás alapelvei, megisﾏert főHH szaHályszerűségei.  
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 egység 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-

nosítása.  

A taﾐtárgyhoz  
ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

feladatok 

A szövegszervező erők megis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 feladatﾐak ﾏegfelelő 

leghatékoﾐyabb olvasástípus alkalﾏazásával. 

Isﾏeretek/fejlesztési követelﾏéﾐyek 

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 szövegértele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. 
Szövegköziség, 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, 
megﾐevezése.  
Az internetes adatkeresés, 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 szövegértés, szövegfeldolgozás teIhﾐikája, olvasási típusok és stratégiák. 
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 

“zöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. “zövegﾏoﾐdat, bekez-

dés, töﾏb, szakasz. “zövegkohézió ふtéﾏahálózat, téﾏa-réﾏa, szö-
vegtopik, szövegfókusz, kulIsszó, Iíﾏぶ. “zövegprag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. Iﾐterte┝tualitás. Szö-
vegtípus ふﾏoﾐologikus, dialogikus és polilogikus; beszélt, írott, 
elektroﾐikus; spoﾐtáﾐ, tervezettぶ. “zöveg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, tudomáﾐyos, sajtó és ﾏédia, szépirodalﾏiぶ. 
“zövegfoﾐetika ふhaﾐgsúly, haﾐglejtés, haﾐgerő, szüﾐet, beszédtem-

póぶ. 
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Tematikai egység STILISZTIKAI ALAPISMERETEK 10 óra 

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

A taﾐtárgyhoz  
ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapcsolható fejlesztési 

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 ﾏegisﾏert 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/fejlesztési követelﾏéﾐyek 

A jellegzetes stílustípusok ふstílusárﾐyalatok) 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 stílusrétegek 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 helyzetﾐek, koﾏﾏuﾐikáIiós Iél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 

“tílus, stilisztika, stílustípus ふbizalﾏas, közöﾏbös, választékos stb.). 

“tílusérték ふalkalﾏi és állaﾐdóぶ. “tílusréteg ふtársalgási, tudoﾏáﾐyos, 
publiIisztikai, hivatalos, szóﾐoki, irodalﾏiぶ. “tílushatás. 
“zókép 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 egység JELENTÉSTAN 10 óra 

Előzetes tudás 

“zóki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tárgyhoz  
ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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/fejlesztési követelﾏéﾐyek 

A szavak jeleﾐtéséﾐek szerkezete, jeleﾐtésele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 kialakításábaﾐ.  

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. 

 

PDF Compressor Pro

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


MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 29 

 

IRODALOM 

 

 

Teﾏatikai egység 
VILÁGIRODALOM – A) EURÓPAI IRODALOM  

A 18. S)Á)ADBAN 
3 óra 

Előzetes tudás Felvilágosodás, regéﾐy. 

A taﾐtárgyhoz 
(ﾏűveltségterülethez) 

kapIsolható fejlesztési 
feladatok 

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

tekﾐek 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 
megkülöﾐböztetése, összefüggések ﾏegvilágítása. “zeﾏelvéﾐyek, 
művek értelﾏezése. 

Isﾏeretek/követelﾏéﾐyek  

A felvilágosodás irodalﾏáﾐak jelleﾏző ﾏűfajai és stílusiráﾐyzatai: 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: “┘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, “Ihiller 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em).   
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Teﾏatikai egység 
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tárgyhoz 

 ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapcsolható fejlesztési 

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éﾐyek  

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 Vitéz Mihály 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. 
Berzsenyi 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 

 isﾏeri KaziﾐIzy 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 egység 
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tárgyhoz 
(ﾏűveltségterülethez) 

kapIsolható fejlesztési 
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éﾐyek  

A romantika 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  

 felismeri 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.  
“Ihubert: 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, aﾐalitikus 
regéﾐy.   
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Teﾏatikai egység 
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tárgyhoz  
ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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éﾐyek 

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

 ﾏagá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 egység 
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tárgyhoz  

ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapcsolható fejlesztési 

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éﾐyek  

Magyar irodalﾏi élet a ヱΓ. század első feléHeﾐ. A reforﾏkori ﾐeﾏzeti roﾏaﾐtika. 
A ﾐépiesség prograﾏjai. 
KölIsey 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arty Mihály 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 Csongor 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 reformkori 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 egység 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tárgyhoz 

ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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éﾐyek  

Petőfi “á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 poetica), versciklusok; 

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, télen; 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 egység LÁTÁSMÓD – JÓKAI MÓR 6 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tárgyhoz 

 ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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éﾐyek  

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 egység 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tárgyhoz 

ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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éﾐyek  

Araﾐy Jáﾐos élet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iﾐimuma: 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 egység 
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tárgyhoz 

ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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éﾐyek  

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. 
“ziﾐetár Miklós Az eﾏber tragédiája I. filﾏadaptáIiója 

“zikora 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 egység 
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tárgyhoz  
ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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éﾐyek  

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

majegyek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 ágakban. 

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 egység 
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tárgyhoz  
ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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éﾐyek 

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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A 

TOVÁBBHALADÁS 
FELTÉTELEI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A taﾐuló szóHeli és írásHeli koﾏﾏuﾐikáIiós helyzetekHeﾐ alkal-

ﾏazza a ﾏűvelt közﾐyelv ﾐyelvhelyességi ﾐorﾏáit. Képes a He-

szédhelyzetﾐek, téﾏáﾐak, Iélﾐak, közöﾐségﾐek ﾏegfelelő szóHeli 
és írásHeli ﾏegﾐyilatkozásra.  
Képes szöveghű, értelﾏező felolvasásra, olvasható, reﾐdezett írás-

ra. 

Képes haszﾐálﾐi a köﾐyvtárat, ide értve a külöﾐféle ふpl. iﾐforﾏati-

kai teIhﾐológiákra épülőぶ iﾐforﾏáIióhordozók haszﾐálatát is. Ké-
pes arra, hogy öﾐállóaﾐ eligazodjoﾐ az iﾐforﾏáIiók világáHaﾐ; ér-

telﾏeseﾐ tudjoﾐ élﾐi az öﾐképzés lehetőségeivel. 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 jegyzetet és 
vázlatot készíteﾐi. Képes az olvasott szöveg tartalﾏával kapIsola-

tos véleﾏéﾐyét szóHaﾐ és írásHaﾐ ﾏegfogalﾏazﾐi, iﾐdokolﾐi. Ké-
pes szövegek kapIsolatáﾐak és külöﾐHségéﾐek felisﾏerésére és ér-

telﾏezésére, e képesség alkalﾏazására eleﾏző szóHeli és írásHeli 
műfajokHaﾐ. Fel tudja isﾏerﾐi a szépirodalﾏi és ﾐeﾏ szépirodalﾏi 
szövegekHeﾐ ﾏegjeleﾐített értékeket, erkölIsi kérdéseket, ﾏoti-

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

tásra ezek gyakori ﾏűfajaiHaﾐ. Képes egyszerűHH értekezés ふkisér-

tekezésぶ készítésére az olvasﾏáﾐyaival, a felvetett és tárgyalt 
proHléﾏákkal összefüggésHeﾐ, ﾏaga is ﾏeg tud fogalﾏazﾐi kérdé-
seket, proHléﾏákat. Alkalﾏazza az idézés szaHályait és etikai ﾐor-

ﾏáit.   
Isﾏeri a ﾏagyar ﾐyelv reﾐdszerét, képes a graﾏﾏatikai, szövegta-

ﾐi, jeleﾐtéstaﾐi, helyesírási jeleﾐségek öﾐálló fölisﾏerésére, a ta-

ﾐultak tudatos alkalﾏazására.  

Tudja alkalﾏazﾐi irodalﾏi alkotások ﾏűfaji terﾏészetéﾐek ﾏegfe-

lelő szövegfeldolgozási eljárásokat, ﾏegközelítési ﾏódokat. Képes 
órai eszﾏeIseréHeﾐ, vitáHaﾐ, érvelésHeﾐ az irodalﾏi ﾏűvekHeﾐ 
megjeleﾐő álláspoﾐtok azoﾐosítására, követésére, ﾏegvitatására, 

összehasoﾐlítására, eltérő véleﾏéﾐyek ﾏegértésére, saját véle-

ﾏéﾐye újrafogalﾏazására. 
Képes tudásaﾐyagáﾐak ﾏegfogalﾏazására, előadására a ﾏagyar és 
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yzatok sajátosságait. 
Képes a feldolgozott epikai, lírai és dráﾏai ﾏűvek főHH jelleﾏzői-

ﾐek Heﾏutatására, a ﾏűvek jeleﾐtéséﾐek, erkölIsi tartalﾏáﾐak 
tárgyszerű, léﾐyegre törő isﾏertetésére, értelﾏezésére.  
Képes ﾏeﾏoriterek szöveghű tolﾏáIsolására a szövegfoﾐetikai 
eszközök helyes alkalﾏazásával, tudatos szövegﾏoﾐdással. 
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11–12. ÉVFOLYAM 
 

 

A ﾏagyar ﾐyelvi képzés alapvető és elsődleges Iélja a felkészülés az érettségire. 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yelvi képzés életszerű, gyakorlati tudásösszetevője a koﾏﾏuﾐikáIiós zavarok 
felfedezése, értelﾏezése, kezelési ﾏódok keresése.  

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 taﾐulásbaﾐ és a társadalﾏi ﾐyilváﾐosságbaﾐ. 

A ﾐyelvi taﾐulﾏáﾐyok eredﾏéﾐyeképpeﾐ a taﾐuló képes hosszaHH fölkészülést 
igéﾐylő szóHeli és írásHeli feladatokhoz adott, illetve öﾐállóaﾐ kialakított szeﾏpoﾐtokat 
követő aﾐyaggyűjtésre és válogatásra töHHféle forrásHól, jegyzet, vázlat, hivatkozás, for-

rásjegyzék készítésére.  
A ﾐyelvtörtéﾐeti és leíró ﾐyelvtaﾐi isﾏeretek HirtokáHaﾐ kész felelős ﾏagatartásra a 

ﾏagyar ﾐyelv értékeiﾐek őrzéséHe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 Iélja irodalﾏi ﾏűvek olvasása, értelﾏezése, ﾏegvita-

tása. A ﾏűveltségépítés szeﾏpo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 érvelőképességet, mind a szoIiális koﾏpeteﾐIiák, 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 ítélőképesség, az erkölIsi, esztétikai és törtéﾐeti érzék fejlesztését Iélozza ﾐé-

háﾐy szerző és ﾏű utóéletéﾐek, hatásáﾐak ﾏegfigyelése az irodalﾏi hagyoﾏáﾐyHaﾐ, a kor-

társ irodaloﾏHaﾐ, ﾏás ﾏűvészeti 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. 
Cél az irodaloﾏ határterületeihez tartozó ﾏoderﾐ kori alkotások feldolgozása, egy-

két tipikus írott, digitális és filﾏes-audiovizuális ﾏűfaj ﾏegisﾏerése. 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zerejéﾐek és Isapdáiﾐak értelﾏezése 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yaﾐyelv, koﾏﾏuﾐikáIió: ヱ óra 

          irodaloﾏ: ヲ óra 

Teﾏatikai egység A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK A MÉRÉSE 2 óra 

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

 

 

MAGYAR NYELV 
 

 

 

Tematikai egység KOMMUNIKÁCIÓ 8 óra 

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

A taﾐtárgyhoz 

ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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/fejlesztési követelﾏéﾐyek 

Tájékozottság külöﾐféle Heszédhelyzetek ﾏegítéléséHeﾐ; megfelelő stílus és ﾏagatartás ﾏegtalálá-
sa isﾏeretleﾐ koﾏﾏuﾐikáIiós helyzetHeﾐ is. KoﾏﾏuﾐikáIiós zavarok felfedezése, elhárítása. A min-

den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 egység 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. “tilisztikai és jeleﾐtéstaﾐi isﾏeretek. Kultu-

rált véleﾏéﾐyﾐyilváﾐítás.  

A taﾐtárgyhoz 

ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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/fejlesztési követelﾏéﾐyek 

A kulturált vita, véleﾏéﾐyﾐyilváﾐítás gyakorlása. 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. 
“zó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 egység ÁLTALÁNOS NYELVÉS)ETI ISMERETEK 10 óra 

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

A taﾐtárgyhoz  
ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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/fejlesztési követelﾏéﾐyek 

A ﾐyelv ﾏiﾐt jelreﾐdszer, a ﾐyelv ﾏiﾐt a goﾐdolkodás része. 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. Felkészülés az érettségire ふaz isﾏeretek tételek szeriﾐti reﾐdezése). 

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. 
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Teﾏatikai egység PRAGMATIKAI ISMERETEK 5 óra 

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

A taﾐtárgyhoz  
ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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/fejlesztési követelﾏéﾐyek 

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 egység 
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tárgyhoz  
ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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éﾐyek  

A Nyugat ﾏiﾐt folyóirat és ﾏozgaloﾏ; szerkesztők, kritikusok, ﾐeﾏzedékek; Iélkitűzések. 
Juhász Gyula 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 jelentőségét 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 egység ÉLETMŰ – ADY ENDRE 14 óra 

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

A taﾐtárgyhoz 

 ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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éﾐyek  

Ady Eﾐdre élet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-5 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inimuma: 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 egység 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tárgyhoz  
ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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éﾐyek  

MóriIz alkotásaiﾐak jelleﾏzői, írásﾏűvészetéﾐek sajátosságai; ﾐaturalista és 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; probleﾏatika ふ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 poﾐtok: 

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 egység 
AVANTGÁRD IRÁNY)ATOK A VILÁGIRODALOMBAN –  

A MAGYAR AVANTGÁRD 
6 óra 

Előzetes tudás “tílusiráﾐyzatok a századfordulóﾐ. 

A taﾐtárgyhoz  
ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

feladatok 

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

Isﾏeretek/követelﾏéﾐyek  

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. Beﾐﾐ; 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 
(futurizmus, expresszionizmus, szürrealizﾏus, kubizﾏus, koﾐstruktivizﾏus, dadaぶ; az e┝presz-

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 egység 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tárgyhoz 

ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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éﾐyek  

Kosztoláﾐyi Dezső élet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 kisgyermek 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 egység LÁTÁSMÓDOK: KARINTHY FRIGYES, KRÚDY GYULA 6 óra 

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

A taﾐtárgyhoz 

ふﾏűveltségterülethez) 

kapIsolható fejlesztési 
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 jelleﾏzői. 
Öﾐálló tájékozódás, ﾏűválasztás, ﾏűértelﾏezések, összehasoﾐlító 
eleﾏzések. 

Isﾏeretek/követelﾏéﾐyek  

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.  
Humorfelfogása ふhuﾏoreszkjeiぶ. 
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. 
Krúdy Gyula írói világa, egyéﾐi haﾐgja legalább egy “zi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. 
KapIsolódási ﾏódok: 
Mozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: Huszárik )oltáﾐ “zi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 egység ÉLETMŰ – BABITS MIHÁLY 14 óra 

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

A taﾐtárgyhoz 

 ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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éﾐyek  

BaHits Mihály 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. 
“tílusirá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 (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 fejlesztés várt 
eredﾏéﾐyei a két 
évfolyaﾏos Iiklus 

végéﾐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A taﾐuló szóHeli és írásHeli koﾏﾏuﾐikáIiós helyzetekHeﾐ ﾏegvá-
lasztja a ﾏegfelelő haﾐgﾐeﾏet, ﾐyelvváltozatot, stílusréteget. Al-

kalﾏazza a ﾏűvelt közﾐyelv ふregioﾐális közﾐyelvぶ, illetve a ﾐyelvvál-

tozatok nyelvhelyességi ﾐorﾏáit, képes felisﾏerﾐi és értelﾏezﾐi az 
attól eltérő ﾐyelvváltozatokat.  

Értő ﾏódoﾐ haszﾐálja a töﾏegkoﾏﾏuﾐikáIiós, illetve az audiovizuá-
lis, digitális szövegeket. Az értő, kritikus Hefogadásra is alapozva 
képes öﾐálló szövegalkotásra ﾐéháﾐy puHliIisztikai, audiovizuális és 
iﾐforﾏatikai hátterű ﾏűfajHaﾐ, a képi eleﾏek, lehetőségek és a szö-
veg összekapIsolásáHaﾐ rejlő közlési lehetőségek kihaszﾐálásával.  
Rendszereseﾐ haszﾐálja a köﾐyvtárat, ide értve a külöﾐféle ふpl. in-

forﾏatikai teIhﾐológiákra épülőぶ iﾐforﾏáIióhordozók haszﾐálatát is. 
Képes arra, hogy kellő proHléﾏaérzékeﾐységgel, kreativitással és 
önállósággal igazodjoﾐ el az iﾐforﾏáIiók világáHaﾐ; értelﾏeseﾐ és 
értéktereﾏtőeﾐ tudjoﾐ élﾐi az öﾐképzés lehetőségeivel.  
Bizoﾐyítja szövegeleﾏzési, szövegértelﾏezési jártasságát a taﾐult 
leíró ﾐyelvtaﾐi, szövegtaﾐi, jeleﾐtéstaﾐi, pragﾏatikai isﾏeretek al-

kalmazásával; a szépirodalﾏi szövegek ﾏellett képes szakﾏai-
tudoﾏáﾐyos, puHliIisztikai, közéleti ふaudiovizuális, iﾐforﾏatikai ala-

púぶ szövegek feldolgozására, értelﾏezésére is. Bizoﾐyítja külöﾐféle 
szövegek ﾏegértését a szöveg felépítésére, graﾏﾏatikai jelleﾏzői-

re, téﾏahálózatára, tagolására iráﾐyuló eleﾏzéssel.  
A hivatalos írásﾏűvek ﾏűfajaiHaﾐ képes öﾐálló szövegalkotásra ふpl. 
öﾐéletrajz, ﾏotiváIiós levélぶ. Képes olvasható, reﾐdezett írásra.  
Képes szövegek kapIsolataiﾐak és külöﾐHségeiﾐek felisﾏerésére, 
értelﾏezésére 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ぶ, 
e képességek alkalﾏazására eleﾏző szóHeli és írásHeli ﾏűfajokHaﾐ.  
Tudja alkalﾏazﾐi a ﾏűvek ﾏűfaji terﾏészetéﾐek, poétikai jelleﾏzői-

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

kat. 

Fel tudja isﾏerﾐi a szépirodalﾏi és ﾐeﾏ szépirodalﾏi szövegekHeﾐ 
ﾏegjeleﾐített értékeket, erkölIsi kérdéseket, álláspoﾐtokat, ﾏotivá-
Iiókat, ﾏagatartásforﾏákat, képes ezek értelﾏezésére, öﾐálló érté-
kelésére.  

Képes erkölIsi kérdések, döﾐtési helyzetek ﾏegﾐevezésére, példával 
törtéﾐő Heﾏutatására, következtetések ﾏegfogalﾏazására. Részt 
vesz eleﾏző HeszélgetésekHeﾐ, eﾐﾐek tartalﾏához hozzájárul saját 
véleﾏéﾐyével. Képes az irodalﾏi ﾏűvekHeﾐ ﾏegjeleﾐő álláspoﾐtok 
azoﾐosítására, követésére, ﾏegvitatására, összehasoﾐlítására, elté-
rő véleﾏéﾐyek ﾏegértésére, újrafogalﾏazására. 
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ヱヲ. évfolyaﾏ 
 

 
 

Éves óraszáﾏ:  
Esti tagozat ふEぶ: Γン óra 

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

          irodaloﾏ: ヲ,ヵ óra 
 

ANYANYELV 

 

 

Tematikai egység S)ÖVEGALKOTÁS 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tárgyhoz  
ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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/fejlesztési követelﾏéﾐyek 

Léﾐyegre törő, világos fölépítésű, iﾐforﾏáIióHaﾐ gazdag, kifejtett szöveg alkotása a tájé-
koztató, érvelő, ﾏeggyőző, vitázó közlésforﾏák valaﾏelyikéHe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 

“zövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé. 
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Teﾏatikai egység NYELV ÉS TÁRSADALOM 2 óra 

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

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

A taﾐtárgyhoz 

 ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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/fejlesztési követelﾏéﾐyek 

Nyelvüﾐk helyzete a határoﾐ túl. HazáﾐkHaﾐ élő ﾐeﾏzetiségiek ﾐyelvhaszﾐálata.  
A ﾐyelvﾏűvelés fogalﾏa, kérdései, feladata, szíﾐterei; a ﾐyelvi ﾐorﾏa. 

A ﾐyelvváltozatok 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yelv 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 pontok: 

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. “zleﾐg, argó. 
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Tematikai egység 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tárgyhoz  
ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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. 

Ismeretek/fejlesztési követelﾏéﾐyek 

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agyar ﾐyelv törtéﾐetéﾐek főHH korszakai, a legfoﾐtosaHH ﾐyelveﾏlékeiﾐk ふA tihanyi 

apátság alapítólevele, Halotti Heszéd, Óﾏagyar Mária-siralomぶ ﾏegisﾏerése. 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) 

megis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. “ziﾐkróﾐ és diakróﾐ ﾐyelvszeﾏlé-
let. 
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IRODALOM 

 

 

Teﾏatikai egység ÉLETMŰ – JÓ)SEF ATTILA 16 óra 

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

A taﾐtárgyhoz  
ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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éﾐyek  

József Attila élet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 1932–1934 

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 egység PORTRÉ – RADNÓTI MIKLÓS 12 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tárgyhoz 
(ﾏűveltségterülethez) 

kapIsolható fejlesztési 
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éﾐyek  

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; 
 felisﾏeri 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; 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: 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 egység 
PORTRÉK – S)ABÓ LŐRINC, MÁRAI SÁNDOR, PILINSZKY JÁNOS, 

WEÖRES SÁNDOR, OTTLIK GÉ)A 
16 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tárgyhoz  
(ﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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éﾐyek  

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 fogalmi 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: “zabó LőriﾐI egy-két ﾏűve, Weöres “áﾐdor egy-két ﾏűve; Pi-

liﾐszky Jáﾐos Harmadnapon és ﾏég egy ﾏűve; 
 választhat: Márai “á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. 

KapIsolódási 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 

“zerepvers, stílusutáﾐzás, ﾐégysoros.  
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Tematikai egység 
LÁTÁSMÓDOK – ILLYÉS GYULA, NÉMETH LÁS)LÓ, 

ÖRKÉNY ISTVÁN, NAGY LÁS)LÓ 
18 óra 

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

gozására. 

A taﾐtárgyhoz  
ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapcsolható fejlesztési 

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. 
“zerzők több szeﾏpoﾐtú beﾏutatása, életﾏűvük jellege, szerepük a 
magyar irodalomban.  

Isﾏeretek/követelﾏéﾐyek  

Illyés Gyula 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). 

Örkéﾐy Istváﾐ groteszk látásﾏódja ﾐéháﾐy egyperces ﾐovella és/vagy a Tóték 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 egység 
PORTRÉK, LÁTÁSMÓDOK A KORTÁRS IRODALOMBÓL 

(VÁLAS)THATÓ S)ER)ŐK, MŰVEK) 
9 óra 

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

A taﾐtárgyhoz 

ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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-

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

Isﾏeretek/követelﾏéﾐyek 

“ze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 Kertész Iﾏre Sorstalaﾐság Iíﾏű regénye). 

Kortárs irodalﾏi élet. 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 egység 
A) IRODALOM HATÁRTERÜLETEI – 

 A RÉGIÓ KULTURÁLIS HAGYOMÁNYAI 
6 óra 

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

loﾏ, slágerszöveg. 

A taﾐtárgyhoz 

ふﾏűveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

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éﾐyek  

A szórakoztató irodaloﾏ típusai, hatáskeltő eszközei és 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 fejlesztés várt 
eredﾏéﾐyei a két 
évfolyaﾏos Iiklus 

végéﾐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkalﾏazza az idézés szaHályait és etikai ﾐorﾏáit. Képes defiﾐíIió, ﾏa-

gyarázat, prezeﾐtáIió, értekezés ふkisértekezésぶ készítésére az olvas-

ﾏáﾐyaival, a felvetett és tárgyalt proHléﾏákkal összefüggésHeﾐ, ﾏaga 
is ﾏeg tud fogalﾏazﾐi kérdéseket, proHléﾏákat.  
Bizoﾐyítja a ﾏagyar ﾐyelv reﾐdszeréﾐek és törtéﾐetéﾐek isﾏeretét, a 
graﾏﾏatikai, szövegtaﾐi, jeleﾐtéstaﾐi, stilisztikai-retorikai, helyesírási 
jeleﾐségek öﾐálló fölisﾏerését, a taﾐultak tudatos alkalﾏazását.  
Átfogó isﾏerettel Hír a ﾐyelv és társadaloﾏ viszoﾐyáról, illetve a ﾐyel-

vi állaﾐdóság és változás folyaﾏatáról. Aﾐyaﾐyelvi ﾏűveltségéﾐek 
foﾐtos összetevője a tájékozottság a ﾏagyar ﾐyelv eredetéről, rokon-

ságáról, törtéﾐetéﾐek főHH korszakairól; a ﾏagyar ﾐyelv és a ﾏagyar 
ﾏűvelődés kapIsolatáﾐak tudatosítása.  
Tájékozott az olvasott, feldolgozott lírai alkotások külöﾐHöző ﾏűfajai-

Haﾐ, poétikai ﾏegoldásaiHaﾐ, koﾏpozíIiós eljárásaiHaﾐ.  
Képes tudásaﾐyagáﾐak töHHféle szeﾏpoﾐtot követő ﾏegfogalﾏazásá-
ra írásHaﾐ a ﾏagyar és a világirodaloﾏ kieﾏelkedő alkotóiról.  
Meggyőzőeﾐ He tudja ﾏutatﾐi a taﾐult stíluskorszakok, iráﾐyzatok 
sajátosságait. 
Képes a feldolgozott epikai, lírai és dráﾏai ﾏűvek jeleﾐtéséﾐek, erköl-

Isi tartalﾏáﾐak tárgyszerű isﾏertetésére.  
Be tud ﾏutatﾐi ﾏűveket, alkotókat a ﾏagyar és világirodalom korsza-

kaiHól, továHHá a kortárs irodaloﾏHól. 
Képes ﾏűvek közötti kapIsolatok, téﾏák, fölisﾏerése és értékelése, 
az evokáIió, az iﾐterte┝tualitás példáiﾐak Heﾏutatására. Képes külön-

Höző korokHaﾐ keletkezett alkotások teﾏatikai, poétikai szeﾏpoﾐtú 
értelﾏezésére, összevetésére.  
Képes ﾏeﾏoriterek szöveghű tolﾏáIsolására, kifejező szövegﾏoﾐdás-

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.  

PDF Compressor Pro

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


MATEMATIKA 

 3 

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 
 30 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. 

Kapcsolódási pontok: 
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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. 

A szög mérése. A szög ívmértéke.  Mérés, mérési elvek megismerése. Mérték-
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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. 
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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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TOVÁŰŰHALADÁSI  
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 

 
 
 
TOVÁŰŰHALADÁSI  

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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

Sorszám Témakör Óraszám 

1. A tanulók teljesítményének mérése 6 

2. 
Gondolkodási és megismerési módsze-
rek 

10 

3. Számtan, algebra 36 

4. Összefüggések, függvények, sorozatok 10 

5. Geometria  30 

6.  Tananyag rendszerezése 6  

8. Szabadon felhasználható órakeret 10 

 Összesen 108 
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TEMATIKAI EGYSÉG 
FEJLESZTÉSI CÉL 2. GONDOLKODÁSI ÉS MEGISMERÉSI MÓDSZEREK 

Órakeret  
 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-

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egy-
idejű követése. Szöveges megfogalmazások matemati-
kai modellre fordítása.  
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tése. Elnevezések megtanulása, definíciókra való emlékezés. 
Alaphalmaz és komplementer 
halmaz.  

Annak tudatosítása, hogy alaphalmaz nélkül nincs 
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 EGY-

SÉG 
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 természettu-
dományokból, a mindennapokból.  

Szöveges számítási feladatok megoldása a 
természettudományokból, a mindennapokból 
(pl. százalékszámítás: megtakarítás, kölcsön, 
áremelés, árleszállítás, bruttó ár és nettó ár, 
ÁFA, jövedelemadó, járulékok, élelmiszerek 
százalékos összetétele). A növekedés és csök-
kenés kifejezése százalékkal („mihez viszo-
nyítunk?”). Gondolatmenet lejegyzése (meg-
oldási terv). Számológép használata. Az ér-
telmes kerekítés megtalálása. 

Egyes változók kifejezése fizikai, kémiai 
képletekből.  

A képlet értelmének, jelentőségének belátása. 
Helyettesítési érték kiszámítása képlet alap-
ján. 

Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer 
megoldása.  

Megosztott figyelem; két, illetve több szem-
pont egyidejű követése. Különböző módsze-
rek alkalmazása ugyanarra a problémára (be-
helyettesítő módszer, ellentett együtthatók 
módszere). 

Elsőfokú egyenletre, egyenletrendszerre 
vezető szöveges feladatok.  

A mindennapokhoz kapcsolódó problémák 
matematikai modelljének elkészítése (egyen-
let, illetve egyenletrendszer felírása); a meg-
oldás ellenőrzése, a gyakorlati feladat megol-
dásának összevetése a valósággal (lehetséges-
e?). 

Egy abszolútértéket tartalmazó egyenletek. 
baxcx  . 

Definíciókra való emlékezés. 

A négyzetgyök definíciója. A négyzetgyök 
azonosságai.  

Számológép használata. A négyzetgyök azo-
nosságainak használata konkrét esetekben. 

A másodfokú egyenlet megoldása, a 
megoldóképlet.  

Különböző algebrai módszerek alkalmazása 
ugyanarra a problémára (szorzattá alakítás, 
teljes négyzetté kiegészítés). Ismeretek tuda-
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tos memorizálása (rendezett másodfokú 
egyenlet és megoldóképlet összekapcsolódá-
sa). A megoldóképlet biztos használata. 

Másodfokú egyenletre vezető gyakorlati 
problémák, szöveges feladatok.  

Matematikai modell (másodfokú egyenlet) 
megalkotása a szöveg alapján. A megoldás 
ellenőrzése, gyakorlati feladat megoldásának 
összevetése a valósággal (lehetséges-e?). 

Gyöktényezős alak. Másodfokú polinom 
szorzattá alakítása. 

Algebrai ismeretek alkalmazása. 

Gyökök és együtthatók összefüggései. Önellenőrzés: egyenlet megoldásának ellen-
őrzése.  

Néhány egyszerű magasabb fokú egyenlet 
megoldása. 

Annak belátása, hogy vannak a matematiká-
ban megoldhatatlan problémák. 

Egyszerű négyzetgyökös egyenletek. 

dcxbax  . 

Megoldások ellenőrzése. 

Másodfokú egyenletrendszer.  
A behelyettesítő módszer. 

Egyszerű másodfokú egyenletrendszer megol-
dása. A behelyettesítő módszerrel is megoldha-
tó feladatok. Megosztott figyelem; két, illetve 
több szempont egyidejű követése. 

Egyszerű másodfokú egyenlőtlenségek. 
02  cbxax  (vagy > 0) alakra visszave-

zethető egyenlőtlenségek ( 0a ). 

Egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megol-
dása. Másodfokú függvény eszközjellegű 
használata. 

Példák adott alaphalmazon ekvivalens és nem 
ekvivalens egyenletekre, átalakításokra. 
Alaphalmaz, értelmezési tartomány, megol-
dáshalmaz. Hamis gyök, gyökvesztés. 

Megosztott figyelem; két, illetve több szem-
pont egyidejű követése. Halmazok eszközjel-
legű használata. 
 

Összefüggés két pozitív szám számtani és 
mértani közepe között. Gyakorlati példa mi-
nimum és maximum probléma megoldására. 

Geometria és algebra összekapcsolása az azo-
nosság igazolásánál. Gondolatmenet megfor-
dítása. 

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 kine-
matikai feladatok 

egyenletesen gyorsuló mozgás kinematikája 

fonálinga lengésideje, rezgésidő számítása 

Informatika: tantárgyi szimulációs programok használata, problémamegoldás táblázatkeze-
lővel 
Kémia: százalékos keverési feladatok 

Földrajz: a pénzvilág működése. 
Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos élelmiszer-választás, becslések, mérések, számítá-
sok. 
Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek: a család pénzügyei és gazdálkodása, vál-
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lalkozások. 

 

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). 

Egyenlet, egyenletrendszer grafikus megoldá-
sa.  

Egy adott probléma megoldása két különböző 
módszerrel. Az algebrai és a grafikus módszer 
összevetése. Megosztott figyelem; két, illetve 
több szempont egyidejű követése. Számítógé-
pes program használata. 

Másodfokú egyenletre vezető gyakorlati prob-
lémák, szöveges feladatok.  

Matematikai modell (másodfokú egyenlet) 
megalkotása a szöveg alapján. A megoldás 
ellenőrzése, gyakorlati feladat megoldásának 
összevetése a valósággal (lehetséges-e?). 

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. 

Másodfokú egyenletrendszer.  
A behelyettesítő módszer. 

Egyszerű másodfokú egyenletrendszer megol-
dása. A behelyettesítő módszerrel is megoldha-
tó feladatok. Megosztott figyelem; két, illetve 
több szempont egyidejű követése. 

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. 
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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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TOVÁŰŰHALADÁSI 
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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TOVÁŰŰHALADÁSI 
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.  

 

PDF Compressor Pro

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


MATEMATIKA 

 28 

 
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 

11 

3. Számtan, algebra 23 

4. Összefüggések, függvények, sorozatok 28 

5. Geometria  42 

8. Szabadon felhasználható órakeret 12 

 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.  
Az érettségi előtt ajánlott a vizsgafeladatok formáját, 
tematikáját kipróbálni, hosszabb kidolgozási idej_ komplex 
feladatsort is kiadni.  

 

TEMATIKAI EGYSÉG 
FEJLESZTÉSI űÉL 2.  GONDOLKODÁSI ÉS MEGISMERÉSI MÓDSZEREK 

Órakeret  
 11  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.  

 
TEMATIKAI EGYSÉG 3. SZÁMTAN, ALGEBRA  Órakeret 
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FEJLESZTÉSI űÉL 23 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. 
Kémia: pH-számítás. 
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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 
 28  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. 
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Az exponenciális függvények. Permanenciaelv alkalmazása. 

 
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 
Ő2  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. 

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. 

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, felszínszámítás 
KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvek-
tor. Skaláris szorzat. Ponthalmaz egyenlete; kétismeretlenes egyen-
letnek megfelelő ponthalmaz. Felszín, térfogat. 
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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, felszín és térfogat 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: 3 óra 
Éves óraszám: 93 óra /31 tanítási hét 
 
A Kerettanterv szabadon felhasználható óráiból + 1 órával megnöveltük 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 7 

2. Valószínűség, statisztika 20 

3. Szabadon tervezhető 10 

4. ÖSSZEFOGLALÁS 46 

5. Rendszerező 10 

 Összesen 93 

 
 

TEMATIKAI EGYSÉG 
FEJLESZTÉSI CÉL 

1. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK  MÉRÉSE 
Órakeret 

 7  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 
 20 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.  

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. 
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TEMATIKAI EGYSÉG 
FEJLESZTÉSI űÉL 

RENDSZEREZP ÖSSZEFOGLALÁS Órakeret 
Ő6 óra 

ELPZETES TUDÁS A középiskolai matematika anyaga. 

A TEMATIKAI EGY-

SÉG NEVELÉSI-
FEJLESZTÉSI űÉLJAI 

A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, alkalmazá-
sa. Motiválás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, reflektálás, önsza-
bályozás. 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, számegyenes, 
koordináta-rendszer). 

 

Állítások logikai értéke. Logikai 
műveletek. 

Szövegértés. A szövegben ta-
lálható információk összegyűj-
tése, rendszerezése. 

Filozófia: logika - a 
következetes és rende-
zett gondolkodás el-
mélete, a logika kap-
csolódása a matema-
tikához és a nyelvé-
szethez. 
Informatika: Egy bi-
zonyos, nemrég tör-
tént esemény infor-
mációinak begyűjtése 
több párhuzamos for-
rásból, ezek összeha-
sonlítása, elemzése, 
az igazságtartalom 
keresése, a manipu-
lált információ felfe-
dése. Navigációs esz-
közök használata: 
hierarchizált és le-
gördülő menük hasz-
nálata. 

A halmazelméleti és a logikai is-
meretek kapcsolata. 

Halmazok eszközjellegű hasz-
nálata. 

 

Definíció és tétel. A tétel bizonyí-
tása. A tétel megfordítása. 

Emlékezés a tanult definíciók-
ra és tételekre, alkalmazásuk 
önálló problémamegoldás so-
rán. 

 

Bizonyítási módszerek. Direkt és indirekt bizonyítás 
közötti különbség megértése. 
Néhány tipikusan hibás követ-
keztetés bemutatása, elemzése. 

Filozófia: szillogiz-
musok. 

Kombinatorika: leszámlálási fel-
adatok. Egyszerű feladatok megol-

Sorbarendezési és kiválasztási 
problémák felismerése. 
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dása gráfokkal. Gondolatmenet szemléltetése 
gráffal. 

Műveletek értelmezése és műveleti 
tulajdonságok. 

Absztrakt fogalom és annak 
konkrét megjelenései: valós 
számok halmazán értelmezett 
műveletek, halmazműveletek, 
logikai műveletek, műveletek 
vektorokkal, műveletek vektor-
ral és valós számmal, művele-
tek eseményekkel. 

 

SZÁMTAN, ALGEBRA (12 ÓRA) 
Gyakorlati számítások. Kerekítés, közelítő érték, becs-

lés. Számológép használata, 
értelmes kerekítés. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: alapvető 
adózási, biztosítási, 
egészség-, nyugdíj- és 
társadalombiztosítá-
si, pénzügyi ismere-
tek. 

Egyenletek és egyenlőtlenségek. Megoldások az alaphalmaz, 
értelmezési tartomány, megol-
dáshalmaz megfelelő kezelésé-
vel.  

 

Algebrai azonosságok, hatványo-
zás azonosságai, logaritmus azo-
nosságai, trigonometrikus azonos-
ságok. 

Az azonosságok szerepének 
ismerete, használatuk. Mate-
matikai fogalmak fejlődésének 
bemutatása pl. a hatvány, illet-
ve a szögfüggvények példáján. 

Fizika; kémia; bioló-
gia-egészségtan; föld-
rajz; történelem, tár-
sadalmi és állampol-
gári ismeretek: képle-
tek 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 fejleszté-
se: sikertelen megoldási kísérlet után újjal való próbál-
kozás. 

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 önálló 
megoldása. 

 

Elsőfokú és egyszerű másodfokú 
kétismeretlenes egyenletrendszer 
megoldása. 

A tanult megoldási módszerek 
biztos alkalmazása. 

 

Egyenletekre, egyenlőtlenségekre 
vezető gyakorlati életből vett és 
szöveges feladatok. 

Matematikai modell (egyenlet, 
egyenlőtlenség) megalkotása, 
vizsgálatok a modellben, ellen-
őrzés.  

Fizika; kémia; bioló-
gia-egészségtan; föld-
rajz; történelem, tár-
sadalmi és állampol-
gári ismeretek: ma-
tematikai modellek. 
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GEOMETRIA (12 ÓRA) 
Geometriai alapfogalmak, pont-
halmazok. 

  

Térelemek kölcsönös helyzete, 
távolsága, szöge. 
Távolságok és szögek kiszámítása. 

Valós problémában a megfele-
lő geometriai fogalom felisme-
rése, alkalmazása. 

 

Geometriai transzformációk. Tá-
volságok és szögek vizsgálata a 
transzformációknál. 

  

Egybevágóság, hasonlóság. Szim-
metriák. 

Szerepük felfedezése művésze-
tekben, játékokban, gyakorlati 
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 ösz-
szefüggések felismerése, alkal-
mazása. 

 

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 össze-
kapcsolása. 

 

ÖSSZEFÜGGÉSEK, FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK (8 ÓRA) 
A függvény megadása. A függvé-
nyek tulajdonságai.  

Emlékezés: a fogalmak pontos felidézése, ismerete. 
Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, szélső-
érték, monotonitás, periodicitás, paritás fogalmak al-
kalmazása konkrét feladatokban. 
Az alapfüggvények ábrázolása és tulajdonságai.  

A tanult alapfüggvények ismerete. Képi emlékezés statikus helyzetekben (grafikonok fel-
idézése). 

Függvénytranszformációk: 
cxf )( , )( cxf  ; )(xcf ; )(cxf . El-

Kapcsolat a matematika két 
területe között: 
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tolás, nyújtás és összenyomás a 
tengelyre merőlegesen. 

függvénytranszformációk és 
geometriai transzformációk. 

Függvényvizsgálat a tanult szem-
pontok szerint. 

Emlékezés, ismeretek mozgósí-
tása. 

 

 Függvények használata valós 
folyamatok elemzésében. 
Függvény alkalmazása mate-
matikai modell készítésében. 

Fizika, kémia; bioló-
gia-egészségtan; föld-
rajz; történelem, tár-
sadalmi és állampol-
gári ismeretek: ma-
tematikai modellek. 

VALÓSZÍN^SÉG-SZÁMÍTÁS, STATISZTIKA 
Diagramok. Statisztikai mutatók: 
módusz, medián, átlag, szórás. 

Adathalmazok jellemzése önál-
lóan választott mutatók segít-
ségével. A reprezentatív minta 
jelentőségének megértése. 

Magyar nyelv és iro-
dalom: a tartalom 
értékelése hihetőség 
szempontjából; a 
szöveg hitelességével 
kapcsolatos tartalmi 
elemek magyarázata; 
a kétértelmű, többje-
lentésű tartalmi ele-
mek feloldása; egy 
következtetés alapját 
jelentő tartalmi elem 
felismerése; az olvasó 
előismereteire alapo-
zó figyelemfelhívó 
jellegű címadás fel-
ismerése. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. 
Véletlen esemény valószínűsége.  
A valószínűség kiszámítása a 
klasszikus modell alapján.  
A véletlen törvényszerűségei. 

A valószínűség és a statisztika 
törvényei érvényesülésének 
felfedezése a termelésben, a 
pénzügyi folyamatokban, a 
társadalmi folyamatokban.  
A szerencsejátékok igazságta-
lanságának és a játékszenve-
dély veszélyeinek felismerése. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat; biológia-
egészségtan: szenve-
délybetegségek és 
rizikófaktor. 

KULCSFOGALMAK 
FOGALMAK 

Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz, igaz-
sághalmaz, megoldáshalmaz. Függvény/transzformáció. Értelmezési 
tartomány. Művelet, műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, 
egyenletrendszer, egyenlőtlenség. Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen, 
valószínűség. Adat, statisztikai mutató. Térelem, mennyiségi jellemző 
(távolság, 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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                           OS)TÁLYFŐNÖKI                                 9-12. ÉVFOLYAM      (Esti tagozat) 
 

Cél 
 

Az osztályfőﾐöki óra fuﾐkIiói: 
 a taﾐulók segítése öﾐisﾏeretük fejlesztésébeﾐ, a reális öﾐértékelés és öﾐfejlesztés 

iráﾐti igéﾐyük felkeltésébeﾐ, szeﾏélyiségük stabilizálásábaﾐ,  
 szükség szeriﾐt a fiatal felﾐőttek életpályájára való felkészítése,  

 a szoIiális képességek ふa kapIsolattereﾏtés, a koﾏﾏuﾐikáIió, az eﾏpátia, a 
toleraﾐIia, a kooperáIió, a koﾐfliktuskezelés stb. képességeiﾐekぶ fejlesztése, 

főkéﾐt a korábbi taﾐulástörtéﾐetekkel összefüggő, az osztálybaﾐ ﾏegélt saját 
élﾏéﾐyek bázisáﾐ, 

 a taﾐulók táﾏogatása az iskolábaﾐ és iskoláﾐ kívül szerzett élﾏéﾐyeiknek 

feldolgozásábaﾐ, az elleﾐtﾏoﾐdások felodásábaﾐ, a valóságbaﾐ törtéﾐő 
eligazodás segítésébeﾐ, 

 a taﾐulók felelős állaﾏpolgárrá ﾐevelése 

 taﾐulók iﾐforﾏálása az iskolai élettel összefüggésbeﾐ 

 taﾐulói jogviszoﾐﾐyal összefüggő ügyek iﾐtézése ふpl. hiáﾐyzások, igazolások, 
diákigazolváﾐyぶ 

 szervezési feladatok 

Tartalom 

Az osztályfőﾐöki óra a pedagógus és osztálya együttlétéﾐek óratervbeﾐ kodifikált 
iﾐtézﾏéﾐyes kerete, aﾏelyﾐek jellege alapvetőeﾐ külöﾐbözik a többi taﾐítási óráétól.  
Ez az óratípus a későbbiekbeﾐ körvoﾐalazott fuﾐkIióit Isak abbaﾐ az esetbeﾐ töltheti be, 
ha egy – gazdag extracurriculuﾏokkal telített – ﾐevelési folyaﾏat szerves részévé válik.  
A tanterv – az osztályfőﾐöki óra sajátos jellegéből adódóaﾐ – nem tartalmazhat 

követelﾏéﾐyeket, hiszeﾐ ez a foglalkozási forﾏa ﾐeﾏ alkalﾏazható száﾏoﾐkérésre, a 
követelﾏéﾐyteljesítés iskolai eljárásreﾐd szeriﾐti értékelésére.  
Az osztályfőﾐöki óra taﾐtervéHeﾐ szereplő tartalﾏak ﾐeﾏ válthatﾐak ki ﾏás 
taﾐtárgyakHól eleﾏeket, ﾐeﾏ ﾏeﾐtesíthetﾐek taﾐtárgyakat, ﾐeﾏ alkalﾏazhatók 
hagyoﾏáﾐyos isﾏeretközvetítésre. Az osztályfőﾐök lehetősége ezúttal abbaﾐ áll, hogy 
építve a taﾐítási óráﾐ elsajátítottakra, elﾏélyítse, aktualizálja, értékﾏozzaﾐatokkal 
ruházza fel a ﾏeglévő tudásokat.  
Jeleﾐ taﾐterv a Neﾏzeti Alaptaﾐterv általáﾐos és részletes követelﾏéﾐyei alapjáﾐ, 

kultúraterületeﾐkéﾐti Isoportosításbaﾐ jelöli ki az osztályfőﾐöki órák téﾏaköreit és 
tartalmait, ﾏiﾐdazoﾐ által ﾏegfelelő kereteket biztosít az iﾐtézﾏéﾐy jellegéből adódó 
oktatásszervezési feladatok elvégzéséhez is. 
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A) EGYES TÉMAKÖRÖKHÖ) RENDELT FEJLES)TÉSI CÉLOK 

1. ÖNI“MERET 

 a szeﾏélyiségbeﾐ rejlő lehetőségek és gátak feltárása, a szeﾏélyiség 
stabilizálása, az öﾐálló döﾐtéshez szükséges képességek kialakítása  

2. A TANULÁ“ TANULÁ“A 

 a szeﾏélyiségjegyekkel összehaﾐgolt egyéﾐi taﾐulási ﾏódszerek, eljárások  
kialakítása valaﾏeﾐﾐyi taﾐtárgybaﾐ 

3. TÁR“A“ KAPC“OLATOK  

 készség és képesség a tartalﾏas, harﾏoﾐikus eﾏberi kapIsolatok kialakítására 
és ápolására 

4. KONFLIKTU“KE)ELÉ“, TÁR“ADALMI BŰNMEGELŐ)É“, ÁLDO)ATTÁ VÁLÁ“ 
MEGELŐ)É“E 

 képesség a koﾐfliktusok koﾐstruktív ﾏódoﾐ törtéﾐő kezelésére, a ﾏegélt 
konfliktusok hasznosítására az öﾐisﾏeret fejlesztésébeﾐ, társas kapIsolatok 
ﾏiﾐőségéﾐek javításábaﾐ 

 a bűﾐözés egyes forﾏáiﾐak ﾏegisﾏertetése,  
 a bűﾐelkerülés lehetőségei 
 jogisﾏeret és jogtudatos ﾏagatartás kialakítása 

 

5. LELKI EGÉ“)“ÉG 

 a lelki egészség ふﾏeﾐtálhigiéﾐéぶ iráﾐti igéﾐy felkeltése, eﾐﾐek kialakításához és 
ﾏegőrzéséhez szükséges készségek és képességek kialakulása  

6. TE“TI EGÉ“)“ÉG 

 az egészségﾐek ﾏiﾐt alapértékﾐek az elfogadása, az egészségﾏegőrzés 
igéﾐyéﾐek felkeltése, az egészségkárosító szokások, szeﾐvedélyek 
kialakulásáﾐak ﾏegelőzése, készség és képesség ezek leküzdésére 

7. VI“ELKEDÉ“KULTÚRA 

 a ﾏiﾐdeﾐﾐapi együttéléshez szükéges IivilizáIiós szokások kialakulása és 
ﾏegszilárdulása 

8. PÁLYAORIENTÁCIÓ 

 képesség a ﾏuﾐkaerőpiaIoﾐ törtéﾐő eligazodásra, az egyéﾐi vágyakﾐak, 
törekvésekﾐek a lehetőségekkel törtéﾐő összehaﾐgolására 

9. JELENISMERET 

 eligazodás a jeleﾐ társadalﾏi változásaibaﾐ, elleﾐtﾏoﾐdásaibaﾐ, saját álláspoﾐt 
kialakítása a törtéﾐésekkel kapIsolatbaﾐ 
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10. FELELŐ“ ÁLLAMPOLGÁR NEVELÉ“E 

 a jogok és kötelességek isﾏerete az iskolábaﾐ és a társadaloﾏbaﾐ, a 
deﾏokráIiáﾐak ﾏiﾐt értékﾐek az elfogadása, közös szabályok, ﾐorﾏák 
alkotásához és ﾏűködtetéséhez szükséges szeﾏlélet kialakulása, a az 
általáﾐosaﾐ érvéﾐyes ﾐorﾏákhoz, a kodifikált törvéﾐyekhez való koﾐstruktív 
viszoﾐyulás, igéﾐy és száﾐdék a saját előítéletekkel való szeﾏbesülésre, ezek 
leküzdésére, illetve a ﾏásság elfogadására 

 

11. GLOBÁLI“ PROBLÉMÁK 

 a világ probléﾏái iráﾐti egyéﾐi felelősség belátása, a "goﾐdolkodj globálisaﾐ, 
Iselekedj lokálisaﾐ" goﾐdolatáﾐak elfogadása, a kapIsolódó egyéﾐi aktivitás 
teréﾐek ﾏegtalálása, a világ dolgai iráﾐti érdeklődés, a folyaﾏatos tájékozódás 
iráﾐti igéﾐy felkeltése. 

 

 

9. ÉVFOLYAM 
 

 

 

Éves óraszáﾏ: ン6 óra 

Heti óraszáﾏ: ヱ óra 

 

Taﾐév eleji teeﾐdők: ン óra 

Félévi, év végi teeﾐdők: ヱ+ヱ óra 

Szabadon tervezhető: ヱ óra 

 

ヱ. Öﾐisﾏeret (6 óraぶ 

Tartalom 

Hogyaﾐ látjuk öﾐﾏaguﾐkat, illetve hogyaﾐ látﾐak beﾐﾐüﾐket ﾏások? Az egyéﾐ „saját éﾐ” 
keresése. Eréﾐyeiﾐk felisﾏerése, erősítése, a kiküszöbölhető hibák korrigálása, 
öﾐﾏaguﾐk elfogadása és elfogadtatása. Az öﾐfejlesztés igéﾐye, lehetősége és ﾏódjai.  
Az eszﾏéﾐyképek és szerepük az öﾐﾐevelésbeﾐ. Felelősségvállalás saját szeﾏélyiségüﾐk 
alakításáért. A száﾐdék, a kitartás és a Iéltudatosság szerepe az öﾐfejlesztésbeﾐ. 

Az öﾐisﾏerettel kapIsolatos beszélgetés köthető irodalﾏi vagy filﾏélﾏéﾐyekhez, az erre 
öﾐkéﾐt vállalkozó taﾐulók öﾐvalloﾏásához. Megfelelőeﾐ képzett pedagógus vagy 
ﾏeghívott tréﾐer öﾐisﾏeretfejlesztő tréﾐiﾐget is tarthat az osztályﾐak. Az öﾐisﾏereti 
tréﾐiﾐgeﾐ való részvételre azoﾐHaﾐ a diákok ﾐeﾏ kötelezhetők!  
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ヲ. A taﾐulás taﾐulása (6 óraぶ 

Tartalom 

A külöﾐHöző taﾐtárgyak taﾐulását segítő speIiális ötletek, eljárások. Az eredﾏéﾐyes 
taﾐulás ﾏeﾐtálhigiéﾐés feltételei ふöﾐisﾏeret, öﾐﾐevelés képessége, a ﾏegfelelő psziIhés 
koﾐdíIió biztosítása, egészséges és ﾏegalapozott öﾐbizaloﾏ, öﾐelleﾐőrzés képessége, 
öﾐkritika; a taﾐuláshoz szükséges optiﾏális fizikai állapot ﾏegtereﾏtése; a ﾏegfelelő 
körﾐyezet kialakítása. Az eredﾏéﾐyes taﾐuláshoz szükséges képességek attitűdök 
ふakarati tulajdoﾐságok, reﾐdszeresség, igéﾐyesség, koﾐIeﾐtráIiós képesség, fejlett 
ﾏeﾏória, koﾏﾏuﾐikáIiós képességek, kreativitás, igéﾐy a taﾐulásra, a taﾐulás 
öﾐépítéskéﾐt törtéﾐő elfogadása stbぶ. Taﾐulási szokások, ﾏódok, teIhﾐikák: – az 

öﾐisﾏereteﾐ alapuló taﾐulási ﾏódszerek kiﾏuﾐkálása; – a taﾐtárgyaﾐkéﾐti speIiális 
taﾐulási teIhﾐikák alkalﾏazása; – folyaﾏatos öﾐelleﾐőrzés– ﾏuﾐka a taﾐköﾐyvekkel, 
ﾏuﾐkalapokkal, hagyoﾏáﾐyos és új iﾐforﾏáIióhordozókkal ふköﾐyvtár, le┝ikoﾐok, 
kéziköﾐyvek; száﾏítógép, száﾏítógépes hálózat stb.ぶ. 

Célszerű az első osztályt evvel a téﾏakörrel iﾐdítaﾐi, esetleg összekapIsolﾐi az öﾐisﾏeret 
fejlesztését Iélzó téﾏakörrel. A külöﾐHözó taﾐtárgyak speIiális taﾐulási ﾏetodikájáﾐak 
taﾐulókkal való ﾏegisﾏertetése ﾏiﾐdeﾐ szaktaﾐárnak is a feladata. E téﾏakörből az 
osztálybaﾐ taﾐító taﾐárok ﾏuﾐkaIsoportjával közöseﾐ az első taﾐítási héteﾐ projekt is 
szervezhető, aﾏelyﾐek ﾏegvalósítása a taﾐórákoﾐ és az osztályfőﾐöki óráﾐ 
folyaﾏatosaﾐ törtéﾐhet. 

 

ン. Társas kapIsolatok (6 óraぶ 

Tartalom 

a) Társas kapIsolatok az osztályHaﾐ. Az együttes élﾏéﾐyek, tevékeﾐységek, közös 
Iélok közösséget tereﾏtő ereje. A szervezett és a spoﾐtáﾐ kialakuló kisIsoport 
együttes jeleﾐléte az osztálybaﾐ, az ezek közötti feszültségek ふérdekelleﾐtétek, 
rivalizálás, vezetési hibák, ﾏerev hierarIhia stb.ぶ “ztárok és ﾏagáﾐyos 
„arIﾐélküli” taﾐulók, baráti párosok, Isoportok. Feszültségek és koﾐfliktusok 
taﾐulók és taﾐulóIsoportok között ふkiközösítés, érdek- és értékelleﾐtétek, 
féltékeﾐykedés stbぶ. 

b) A Isalád ﾏiﾐt az egyéﾐ elsődleges ﾏikroközössége. “zükség vaﾐ-e a házasságra, a 

Isaládra? A Isalád törtéﾐelﾏileg kialakult fuﾐkIiói. A külöﾐböző életkorú 
Isaládtagok ふkisgyerekek, serdülők, fiatal felﾐőttek, öregekぶ sajátos probléﾏái, 
ezek tolerálása, kezelése. Koﾐfliktusok a Isaládbaﾐ ふﾐeﾏzedéki koﾐfliktusok, 
testvérkoﾐfliktusok, szülő-gyerﾏek koﾐfliktusok, házastársi koﾐfliktusok, a 
gazdasági probléﾏákból eredő probléﾏák stb.ぶ, ezek kezeléséﾐek, feloldásáﾐak 
lehetőségei. A felﾐőtt taﾐuló sajátos helyzete a Isaládbaﾐ, felelőssége a Isaládi 
élet légköréért és vállalásaiért. A család külső kapIsolatai. A Isaládi élet zavarai, a 
széteső Isalád. A Isoﾐka Isalád probléﾏái, kapIsolattartás a külöﾐélőkkel (szülő, 

gyermek). Távol a Isaládtól ふﾏuﾐkavállalásぶ. 
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c) Öﾐisﾏeretfejlesztésre építve együtteseﾐ is feldolgozható a téﾏa, tréﾐiﾐg 
forﾏájábaﾐ. A probléﾏák felvethetők a taﾐulók saját osztálybaﾐ és Isaládbaﾐ 
ﾏegélt tapasztalatai ﾏeﾐtéﾐ. A beszélgetés ﾏotiválható külöﾐböző kérdőívek 
tapasztalataiﾐak isﾏertetésével, például a szoIioﾏetriai vizsgálat eredﾏéﾐyeiﾐek 
beﾏutatásával. 

 

4. A konfliktuskezelés (6 óraぶ 

Tartalom 

A koﾐfliktus ﾏiﾐt az eﾏberi életbeﾐ elkerülhetetleﾐ és haszﾐosítható jeleﾐség.  
d) A koﾐstruktív koﾐfiktuskezelés feltételei: 

o öﾐisﾏeret, saját tapasztalatok taﾐulságaiﾐak haszﾐosítása, saját 
felelősség belátása, pozitív éﾐkép, egészséges öﾐérvéﾐyesítés ふﾐeﾏ 
agresszív, ﾐeﾏ szubﾏisszív, haﾐeﾏ asszertív: ﾏások szeﾏpoﾐtjait is 
figyeleﾏbevevő viselkedésぶ 

o ﾏegfelelő koﾏﾏuﾐikáIiós készség, eﾏpátia, toleraﾐIia, ﾏások 
külöﾐbözőségéﾐek elfogadása 

o az együttﾏűködés készsége és képessége 

o készség a közös probléﾏák együttes ﾏegoldására. 
 

 

e)  A koﾐstruktív koﾐfliktusﾏegoldás ﾏeﾐete 

o a probléﾏa poﾐtos körvoﾐalazása, 
o közvetleﾐül és közvetve ériﾐtettek érzelﾏeiﾐek, aggodalﾏaiﾐak és 

reﾏéﾐyeiﾐek feltérképezése, szeﾏpoﾐtjaiﾐak feltárása 

o ﾏegoldási alterﾐatívák gyűjtése 

o az összegyűjtött ﾏegoldási ﾏódok ﾏérlegelése, és a ﾏegfelelő 
kiválasztása 

o törekvés a さﾐiﾐIs vesztes” elv érvéﾐyesítésére 

o ﾏeghatározott idő utáﾐ az eredﾏéﾐy értékelése 

o Az osztálybaﾐ előforduló koﾐfliktusok taﾐulságai. 

Célszerű a téﾏa feldolgozását a taﾐulók élﾏéﾐyeivel kezdeﾐi, feltárﾐi ﾏegélt 
koﾐfliktusaikkal, saját koﾐfliktuskezelési ﾏódjaikkal kapIsolatos stratégiáikat.  

 Ez a téﾏakör egységHe szervezhető az öﾐisﾏeret és a társas kapIsolatok 
fejlesztése Iíﾏű téﾏakörökkel.  

 A koﾐfliktuskezelési teIhﾐikák elsajátításához jól alkalﾏazhatók a 
dráﾏapedagógia ﾏódszerei. A szeﾏléletforﾏálást segítheti szépirodalﾏi 
szeﾏelvéﾐyek, filﾏrészletek, törtéﾐelﾏi eseﾏéﾐyek eleﾏzése.  
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5. Lelki egészség ふﾏeﾐtálhigiéﾐéぶ (6 óraぶ 

Tartalom 

 A felﾐőtt életkorból fakadó probléﾏák, feszültségek ふlétfeﾐﾐtartás, Isaládalapítás, 
gyerﾏekﾐevelés, a döﾐtések felelőssége, koﾐfliktusok az együttélők között, 
ﾐézeteltérések a ﾏuﾐkatársakkal, a pedagógusokkal, stb.) 

 Öﾐisﾏeret, öﾐkoﾐtroll, öﾐértékelés, öﾐbizaloﾏ.  
 Képességeiﾐk és korlátaiﾐk tudata, öﾐﾐevelési készség és stratégia, gátlások 

leküzdése és kialakítása, saját idegreﾐdszerüﾐk, haﾐgulataiﾐk isﾏerete, készség és 
képesség kezelésükre.  

 Képességeiﾐkﾐek, aﾏbíIióiﾐkﾐak és koﾐdíIióﾐkﾐak ﾏegfelelő optiﾏális testi-lelki 

terhelésre törekvés, az alulterhelés és a túlterhelés veszélyei.  
 A szoroﾐgás, a stressz, a feszültség, a fáradtság oldásáﾐak „teIhﾐikái”.  
 A ﾏegfelelő koﾐfliktuskezelés ﾏiﾐt a lelki egészség feltétele, és a ﾏegfelelő 

ﾏeﾐtálhigiéﾐés állapot, ﾏiﾐt az eredﾏéﾐyes koﾐfliktuskezelés feltétele.  
 A kudarIok tűrése, taﾐulságaik feldolgozásáﾐak, haszﾐosításáﾐak képessége. 

Erre a téﾏakörre valaﾏeﾐﾐyi ﾏodulbaﾐ törtéﾐik utalás, és terﾏészetes az össsze- 

kapIsolódás a testi egészséggel foglalkozó részlettel.  

Öﾐálló téﾏakörkéﾐt törtéﾐő szerepeltetését – kieﾏelt jeleﾐtősége ﾏellett – a 

pedagógiai gyakorlatbaﾐ általáﾐossá vált elhaﾐyagolása iﾐdokolja. 

 

10. ÉVFOLYAM 

 
 

Éves óraszáﾏ: ン6 óra 

Heti óraszáﾏ: ヱ óra 

Taﾐév eleji teeﾐdők: ン óra 

Félévi, év végi teeﾐdők: ヱ+ヱ óra 

SzaHadoﾐ tervezhető: ヱ óra 

 

 

1. Testi egészség (6 óraぶ 

Tartalom 

a) Az egészségﾏegőrzés igéﾐyéﾐek felkeltése, az egészséges életﾏód 
szokásreﾐdszeréﾐek kiépítése.  

b) A testi és lelki egészség összefüggései ふpl.: az öﾐfegyeleﾏ, az akaraterő, az 
éﾐazaoﾐosság szerepe az egészség iráﾐti igéﾐy kialakulásáHaﾐ;  

c) A psziIhés zavarok testi jelei. (A lelki egészség ﾏegerősítése esélyt ad az 
egészségkárosító szeﾐvedélyek ﾏegelőzésére).  
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d) Saját testüﾐk, szervezetüﾐk ﾏűködéséﾐek isﾏerete, ﾏiﾐt az öﾐisﾏeret 
szerves része ふegyéﾐi hajlaﾏok, jellegzetes betegségtüﾐetek felisﾏerése, a 
hipoIhoﾐdria tudatosításaぶ. 

e) Az egészséget feﾐyegető téﾐyezők isﾏerete, törekvés elleﾐsúlyozásukra ふa 
körﾐyezet károsító hatása, helyteleﾐ életvitel, stressz, egészségteleﾐ 
táplálkozási szokások, szülői felelősség, stb).  

f) Fertőzések, járváﾐyok. A Hetegségek ﾏegelőzéséﾐek ﾏódjai ふkörﾐyezeti 
ártalﾏak ﾏiﾐiﾏalizálása, szeﾏélyes higiéﾐé, az egészséges életﾏód 
szokásreﾐdszeréﾐek kialakítása, törekvés a lelki egészség ﾏegtereﾏtésére 
stb). 

g) Balesetek ﾏegelőzése ふa Halesetveszély felisﾏerése, Halesetvédelﾏi 
szaHályok isﾏerete, Hetartásuk; segítségﾐyújtás Halesetekﾐél) 

A kapIsolódó beszélgetésekhez jó kiiﾐdulást jeleﾐthet az osztály egészségi állapotáﾐak 
feltérképezése és az egyéﾐi életvitel jelleﾏzőiﾐek összegyűjtése kérdőíves vizsgálatok 

keretébeﾐ. Az egészséges életvitel szokásreﾐdszeréﾐek szeﾏléletetése törtéﾐhet 
kapIsolódó audio- és videoaﾐyagokkal ふa rádió és a televízió reﾐdszereseﾐ sugároz az 
egészségﾏegőrzést Iélzó ﾏűsorokatぶ.  

 

2. Viselkedéskultúra (6 óraぶ 

Tartalom 

h) Mindennapi koﾏﾏuﾐikáIió 

o Köszöﾐések és ﾏegszólítások zűrzavara. 
o Isﾏerkedés, beﾏutatás, beﾏutatkozás, a kapIsolat kezdeﾏéﾐyezése. 
o Beszélgetés, verbális és ﾐoﾐverbális jelek. A társalgás „szabályai” ﾐagyobb 

társaságbaﾐ.  
o Nyelvi igéﾐyesség és igéﾐyteleﾐség. Nyelvi viselkedés jellegzetes 

helyzetekben. 

o Udvariassági forﾏulák. 

o Hagyoﾏáﾐy és szeﾏélyesség az udvariassági forﾏulák haszﾐálatábaﾐ. 
o GeﾐeráIiós külöﾐbségek a viselkedéskultúrábaﾐ. 
o Illeﾏszabályok jellegzetes helyzetekbeﾐ ふpl.: veﾐdégfogadásﾐál, 

veﾐdégségbeﾐ, éttereﾏbeﾐ, futballﾏeIIseﾐ, szórakozóhelyeﾐ, otthoﾐ, az 
iskolábaﾐ, közlekedési eszközöﾐ, külföldi tartózködás soráﾐ stbぶ. 

i) CivilizáIiós szokások 

o Az ígéret, a ﾏegállapodás, a határidők betartása. 
o Mások idejéﾐek, tulajdoﾐságaiﾐak, ﾐyugalﾏáﾐak tiszteletbeﾐ tartása 

ふpoﾐtosság, tapiﾐtat, a „haﾐgerő” ﾏegfelelő szabályozásaぶ.  
o A kölIsöﾐ kapott értékek, tárgyak időbeﾐ és sértetleﾐül törtéﾐő 

visszaszolgáltatása.  
o Kiﾏeﾐtés, kieﾐgesztelés, boIsáﾐatkérés.  
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o Fokozott figyeleﾏ az arra rászorulókkal ふidősekkel, betegekkel, 
kisgyerﾏekesekkel, váraﾐdós ﾐőkkel, ﾐagy ﾏegrázkódtatást átélőkkel 
stb).  

o A velüﾐk egyforﾏáﾐ erősekkel az adódó terhek egyeﾐlő elosztása.  
o A testi és lelki erőszak kerülése és elutasítása. 

 

A téﾏakör kapIsolódik a Társas kapIsolatok téﾏakörhöz.  

A külöﾐböző korszakok, ﾐépek és geﾐeráIiók udvariassági szabályait Iélszerű irodalﾏi 
szeﾏelvéﾐyek esetleg filﾏrészletek segítségével szeﾏléltetﾐi.  
A diákokkal is gyűjtethetők példák ﾐapi élﾏéﾐyeikből, olvasﾏáﾐy- és filﾏélﾏéﾐyeikből 
bizoﾐyos viselkedési ﾐorﾏák betartására, illetve ﾏegszegésére. 

 

3. Jelenismeret (6 óraぶ 

Tartalom 

j) “zűkebb pátriáﾐk ﾏúltja, hagyoﾏáﾐyai, jeleﾐ probléﾏái 
k) A haza közösségtereﾏtő alkotóeleﾏei: a ﾐyelv, a táj, a kultúra, a 

törtéﾐeleﾏ, a ﾐeﾏzeti sziﾏbóluﾏok, üﾐﾐepek, szokások, közös távlatok 

l) A ﾏúlt és a jeleﾐ kapIsolata. A hagyoﾏáﾐyok előreﾏutató és visszahúzó 
szerepe. Neﾏzeti sorsfordulóiﾐk. A törtéﾐelﾏi eseﾏéﾐyek, szeﾏélyiségek 
ﾏegítéléséﾐek korszakoﾐkéﾐti változásai. Törtéﾐelﾏi kudarIaiﾐk időszerű 
taﾐulságai. 

m) Hazáﾐk jeleﾐlegi állapota és belátható jövője. A reﾐdszerváltás óta eltelt 
időszak tapasztalatai. Pluralizﾏus, többpártreﾐdszer, parlaﾏeﾐti 
deﾏokráIia.  

n) Gazdasági változások, privatizáIió, vállalkozások, ﾏuﾐkaﾐélküliség.  
o) Közvéleﾏéﾐy, közhaﾐgulat. Ki hogyaﾐ éli/élte ﾏeg az elﾏúlt éveket? 

A téﾏakör kapIsáﾐ ﾏegkísérelhetjük felszíﾐre hozﾐi a taﾐulók goﾐdolatait, érzéseit a jeleﾐ 
időszerű eseﾏéﾐyeiről, elleﾐtﾏoﾐdásos törtéﾐéseiről, jeleﾐségeiről. Az egyetleﾐ hivatalos 
világﾐézet hegeﾏóﾐiájáﾐak ﾏegszűﾐésével, a pluralizﾏus legitiﾏizáIiójával eltűﾐtek a 
politikai, világﾐézeti kérdéseket ériﾐtő elvárt válaszok, s a felﾏerülő téﾏákról zajló viták az 
egyﾏással eltérő ﾐézetek ütköztetését, a saját álláspoﾐt kialakítását segíthetik.  

 

5. Felelős állaﾏpolgár ﾐevelése (6 óraぶ 

  Tartalom 

p) A Iivil társadaloﾏ kialakítása.  
q) Az eﾏberek egyeﾐlőségéﾐek elisﾏerése, a faji, vallási, etﾐikai külöﾐbségek 

elfogadása, előítéletﾏeﾐtesség.  
r) Az alkotﾏáﾐyosság, a törvéﾐyesség, az állaﾏpolgári jogok isﾏerete, 

gyakorlása, tisztelete.  
s) Nyitottság a hátráﾐyos helyzetű rétegek ügye iráﾐt, lehetőség szeriﾐti 

bekapIsolódás probléﾏáik ﾏegoldásába.  
t) Érdeklődés, fogékoﾐyság a társadaloﾏ jeleﾐségei, probléﾏái iráﾐt. 
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Az egyes fogalﾏak körüljárásához felhaszﾐálhatók a törtéﾐeleﾏbeﾐ és az állaﾏpolgári 
isﾏeretek Iíﾏű részﾏűveltségi terület keretébeﾐ taﾐultak. Ezek segítségével 
sokoldalúaﾐ ﾏegvilágítható például a jog, a deﾏokráIia fogalﾏa, aﾐﾐak jeleﾐlegi 

érteleﾏezése, aktuális ﾏegvalósulásáﾐak ﾐehézségei, buktatói. 
 

6. GloHális proHléﾏák (6 óraぶ 

Tartalom 

a) Az eﾏberiség globális körﾐyezeti probléﾏái, mint minden egyes embert 

ériﾐtő goﾐdok: 

o Üvegházhatás – globális felﾏelegedés – klíﾏaváltozás 

o Az ózoﾐréteg elvékoﾐyodása 

o “avas eső, talajpusztulás, erdőírtás 

o A „Goﾐdolkodj gloHálisaﾐ, Iselekedj lokálisaﾐ” szlogeﾐ 
értelﾏezése. 

o A terﾏészeti körﾐyezet, az ökológiai egyeﾐsúly védelﾏe 

ﾏiﾐdaﾐﾐyiuﾐk kötelessége. 
o A „feﾐﾐtartható fejlődés” és az „ökológiai lábﾐyoﾏ” értelﾏezése. 

b) A szűkebb és tágabb körﾐyezetüﾐkbeﾐ ﾏegﾐyilváﾐuló agresszivitás elleﾐi 
fellépés: 

o ﾏiﾐta ﾐyújtása 

o bűﾐﾏegelőzés, biztoﾐságteIhﾐikai lehetőségek 

o a ﾐevelés foﾐtossága 

o odafigyelés ﾏásokra 

o gyeﾐgébbek védelﾏe, segítségﾐyújtás 

o ﾏásság elfogadása, toleraﾐIia 

c) Felelősségvállalás a jöveﾐdő geﾐeráIiók sorsáért. 
d) A világoﾐ létező külöﾐböző ﾐeﾏzetek egyeﾐjogúságáﾐak elisﾏerése, 

egyetemes emberi jogok.  

e) A háború és béke kérdése a XX. század végéﾐ. Az erősödő terrorizﾏus. Iskolai 
erőszak. 

 

Gyakorlati javaslatok, ötletek 

Az előző két téﾏakörhoz hasoﾐlóaﾐ, ezúttal is a ﾐapi aktualitások, illetve a taﾐórákoﾐ 
felﾏerülő probléﾏákhoz kapIsolódóaﾐ felﾏerülő kérdések köré Iélszerű elreﾐdezﾐi a 
teﾏatikát, tág teret hagyva a taﾐulók öﾐálló véleﾏéﾐyéﾐek. 
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Éves óraszáﾏ: ン6 óra 

Heti óraszáﾏ: ヱ óra 

Taﾐév eleji teeﾐdők: ン óra 

Félévi, év végi teeﾐdők: ヱ+ヱ óra 

SzaHadoﾐ tervezhető: ヱ óra 

 

ヱ. Öﾐisﾏeret (6 óraぶ 

Tartalom 

Pozitív-ﾐegatív, reális-irreális éﾐkép. A helyes öﾐisﾏeretre alapozott törekvés a saját 
testi, lelki és társas szükségletek ﾏértéktartó és harﾏoﾐikus kielégítésére, a szeﾏélyiség 
folyaﾏatos karbaﾐtartására. Élettervek, karriertervek. Felelősség öﾐﾐöﾐ szeﾏélyiségüﾐk, 
saját sorsuﾐk alakításáért. Hit öﾐﾏaguﾐk erejébeﾐ, öﾐbeIsülésre törekvés. A belső 
szeﾏélyi autoﾐóﾏia kialakításáﾐak foﾐtossága. 

Az öﾐisﾏerettel kapIsolatos beszélgetés köthető irodalﾏi vagy filﾏélﾏéﾐyekhez, az erre 
öﾐkéﾐt vállalkozó taﾐulók öﾐvalloﾏásához. Megfelelőeﾐ képzett pedagógus vagy 
ﾏeghívott tréﾐer öﾐisﾏeretfejlesztő tréﾐiﾐget is tarthat az osztályﾐak. ふAz öﾐisﾏereti 
tréﾐiﾐgeﾐ való részvételre azoﾐHaﾐ a diákok ﾐeﾏ kötelezhetők.ぶ  

 

ヲ. A taﾐulás taﾐulása (6 óraぶ 

Tartalom 

 KudarIok a taﾐulásbaﾐ, a kudarIok elviselése, okaiﾐak keresése, a saját felelősség 
belátása, a kudarIok taﾐulságaiﾐak haszﾐosítása az öﾐﾐevelésbeﾐ.  

 Az egészséges öﾐbizaloﾏ, aﾏabíIió, Iéltudatosság.  
 Az egészséges rivalizálás és a kíﾏéletleﾐ törtetés.  
 Teljesítﾏéﾐy az iskolábaﾐ, az iskoláﾐ kívül, vizsgáﾐ, verseﾐyeﾐ 

 

Gyakorlati javaslatok, ötletek 

Taﾐulóiﾐk életkorábaﾐ külöﾐöseﾐ ﾐehéz lehet ﾏuﾐka, Isalád ﾏellett megfelelni az 

iskolai elvárásokﾐak is. Külöﾐöseﾐ foﾐtos aﾐﾐak isﾏerete, hogy ﾏilyeﾐ egyéﾐi 
lehetőségeik vaﾐﾐak a felkészülésre, a külöﾐböző vizsgahelyzetekre. Az iskolai 

taﾐulásbaﾐ szerzett tapasztalatok eleﾏzése, a folyaﾏatos öﾐértékelés, eﾐﾐek 
szembesítése a taﾐárok és az osztálytársak véleﾏéﾐyével, jó eszköze lehet a korábbi 
taﾐulási kudarIok feltárásáﾐak és az öﾐﾏegisﾏerésﾐek is. 

 11. ÉVFOLYAM  
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ン. Társas kapIsolatok (6 óraぶ 

Tartalom 

a) Egyéﾐ és közösség 

  Az egyéﾐ és a közösség együttﾏűködéséhez szükséges szabályozók isﾏerete, 
szerepük tisztázása ふerkölIs, jog, törvéﾐyek, szabályok, házireﾐd stbぶ.  

 Az egyéﾐi és a közösségi érdekek összefüggései, az érdekek egybeesése, elleﾐtétei. 
 A közösségi és az egyéﾐi érdek túlhaﾐgsúlyozásáﾐak káros következﾏéﾐyei.  
 Az érdekek képviselete, az érdekegyeztetés lehetőségei.  
 Az egyéﾐiség sajátos sziﾐei, felszíﾐre hozásáﾐak lehetőségei és gátjai a 

közösségbeﾐ.  
 A harﾏoﾐikus társas kapIsolatok létrejöttéhez szükséges tulajdoﾐságok, 

képességek ふkedvesség, figyelﾏesség, udvariasság, kíﾏélet, tisztelet, 

ﾏéltáﾐyosság, tapiﾐtat, huﾏor, toleraﾐIia, eﾏpátia, segítőkészség stbぶ. 
 Az iskoláﾐ és a Isaládoﾐ kívüli kötődések ふsportegyesület, klubtagság, vallási 

bázisközösségek, szekták stb.ぶ,  
 Mikor-, mezo-, és ﾏakroközösségek hatásai: ﾏegjeleﾐés, beszédstílus, 

ﾏeﾐyilváﾐulások, szabadidős prograﾏok, szokások, viselkedési forﾏák  
 Szerelem, partnerkapcsolat. A tartalﾏas, gazdagító partﾐerkapIsolat 

kialakulásáﾐak feltételei ふöﾐkéﾐtesség, egyeﾐraﾐgúság tudata, egyﾏásra figyelés, a 
partﾐer érzelﾏi, viselkedési szokásaiﾐak elfogadása, alkalﾏazkodás, a birtoklási 
igéﾐy elutasítása és leküzdése öﾐﾏaguﾐkbaﾐ, felelősség, ősziﾐteség stb.ぶ 
Hulláﾏhegyek és hulláﾏvölgyek a tartós kapIsolatokbaﾐ, veszekedés, 
koﾐfliktusok. A kapIsolat ﾏegszakításáﾐak kulturált forﾏái. 

A saját élﾏéﾐyekeﾐ kívül vitaiﾐdítók lehetﾐek a téﾏához kapIsolódó filﾏek, 
szeﾏelvéﾐyek, újságIikkek. Mivel e téﾏák az egyéﾐek iﾐtiﾏszféráját ériﾐtik, külöﾐöseﾐ 
Iélszerű kívülről hozott, esetleg fiktív esetekkel beﾏutatﾐi, ezek közvetítésével 
megvitatni a kapIsolódó probléﾏákat.  

 

4. A koﾐfliktuskezelés, társadalﾏi Hűﾐﾏegelőzés, áldozattá válás elkerülése (6 óraぶ 

   Tartalom 

A rivalizálás szeﾏélyiségfejlődést segítő, illetve gátlásokat okozó és koﾐfliktusokat 
eredﾏéﾐyező forﾏái.  
A ﾏásság elutasítása, bűﾐbakképzés; az egyéﾐ felelőssége e jeleﾐségek kialakulásábaﾐ, a 
kiközösítettek Iselekvési tere és lehetőségei.  
Az agresszivitás ﾏiﾐt társadalﾏi ふés világぶ jeleﾐség. Az agresszivitás lehetséges okai 
ふfrusztráltság, ﾐegatív ﾏiﾐták, eltöﾏegesedés stbぶ.  
A demokráIia ﾏiﾐt poteﾐIiális koﾐfliktusforrás.  
Az érdekek ütközése, érdekérvéﾐyesítés.  
Koﾏproﾏisszuﾏ, koﾐszeﾐzus, vitakultúra, tárgyalási teIhﾐikák.  
DeﾏokráIia az osztálybaﾐ, az iskolábaﾐ ふközös szabályok alkotása és ﾏűködtetése, a 
hierarIhikus strukturák leépítése, a felelősség ﾏegosztása és vállalása stbぶ. 
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Társadaﾏi bűﾐﾏegelőzés, áldozattá válás:  

A társadalﾏilag elfogadott viselkedésﾏódok és a bűﾐözés egyes forﾏáiﾐak 
ﾏegisﾏertetése, veszélyeztetett rétegek és korosztályok,  bűﾐelkerülés lehetőségei,  
jogisﾏeret és jogtudatos ﾏagatartás kialakítása. 

A téﾏa feldolgozásához hatékoﾐyaﾐ alkalﾏazhatók aktuális újságIikkek, rádió- és tv-

adások is. Az eredﾏéﾐyes koﾐfliktuskezeléshez, koﾏﾏuﾐikáIióhoz, tárgyaláshoz 
szükséges teIhﾐikák tréﾐiﾐg forﾏájábaﾐ is elsajátítathatók. A téﾏa e poﾐtoﾐ 
kapIsolható a jeleﾐisﾏerettel foglalkozó ﾏodulhoz.  

A koﾐfliktus kreatív kezeléséhez segítséget ad a Gordoﾐ-ﾏódszer. 

 

 

5. Lelki egészség ふﾏeﾐtálhigiéﾐéぶ ( 6 óraぶ 

Tartalom 

Eﾏberisﾏeret, eﾏpátiakészség, figyelﾏeség, tapiﾐtat, alkaﾏazkodási készség, 
rugalﾏasság, ugyaﾐakkor az autoﾐóﾏia ﾏegőrzésére iráﾐyuló erő, belső stabilitás.  

Az öﾐálló döﾐtés képessége, a lehetőségek ﾏérlegelése, szeﾏélyes felelősségvállalás.  
A ﾏűvészi öﾐkifejezés, a huﾏor, a játék, a ﾏűélvezet ﾏiﾐt a lelki egészség 
helyreállításáﾐak, a feszültségek oldásáﾐak hatékoﾐy eszköze. 
Élﾏéﾐyképesség, érzelﾏi jeleﾐlét ﾏiﾐdabbaﾐ, aﾏi törtéﾐik velüﾐk, a pozitív és a 
ﾐegatív élﾏéﾐyek feldolgozásáﾐak képességei.  
“aját ﾏaguﾐk tisztelete, ﾏéltósága; egyéﾐiségüﾐk szíﾐeiﾐek vállalása.  
Az érzelﾏeiﾐk vállalása, s a velüﾐk kapIsolatbaﾐ álló eﾏberek ösztöﾐzése ezek 
vállalására. Az eﾏberi kapIsolatok értékkéﾐt való elfogadása, érzékeﾐység az eﾏberi 
gesztusok esztétikuﾏa iráﾐt.  
A lelki kiegyeﾐsúlyozottságot veszélyeztető téﾐyezőkkel szeﾏbeﾐi tudatos védekezés, a 
káros hatások elleﾐsúlyozására törekvés. 
Ha az osztálybaﾐ sikerült oldott haﾐgulatot kialakítaﾐi, száﾏítaﾐi lehet a taﾐulók őszinte 

valloﾏásaira. Eﾐﾐek feltétele az egyﾏás ﾏeghallgatásáﾐak igéﾐye, a bizalom, a diszkré-
Iió. Bizoﾐyos, ﾐagyoﾐ szeﾏélyes téﾏák ﾏegbeszélése törtéﾐhet iﾐforﾏális kisIsopor-

tokban.  

Ha valaki ﾐeﾏ kíváﾐ részt veﾐﾐi ilyeﾐ jellegű ﾏegHeszélésekeﾐ, legyeﾐ lehetősége kí-
vül ﾏaradni, esetleg elhagyni a termet. 
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12. ÉVFOLYAM 

 

 

Éves óraszáﾏ: ンヱ óra 

Heti óraszáﾏ: ヱ óra 

Taﾐév eleji teeﾐdők: ン óra 

Félévi, év végi teeﾐdők: ヱ+ヱ óra 

SzaHadoﾐ tervezhető: ヱ óra 

Érettségi ügyiﾐtézés: ヲ óra ふtájékoztató, jeleﾐtkezésぶ 
 

1. Testi egészség (5 óraぶ 

Tartalom 

 Az eﾏber biológiai szükségletei. A Maslo┘ –piraﾏis értelﾏezése. 
 Az egészség ﾏegőrzésédéﾐek leheetőségei, a jó koﾐdíIió titka. 
 Koruﾐk ﾐagy dileﾏﾏái, kihívásai: 

 az abortusz körüli viták ふﾏikor kezdődik az élet?ぶ 
 őssejt, klóﾐozás 

 az AIDS 

 Egészségkárosító szokások, szeﾐvedélyek kialakulásáﾐak ﾏegelőzése, illetve 
gyógyításuk: 

 Mértékteleﾐ kávé- és alkoholfogyasztás 

 Gyógyszerek, kábítószerek 

 Az alkoholizﾏus és a drogfüggőség kezelése ふszoIiális és egészségügyi 
iﾐtézkedésekぶ 

 Betegekkel, vakokkal, ﾏozgássérültekkel szeﾏbeﾐi ﾏagatartás. 
 Beteg, goﾐdozásra szoruló Isaládtagok 

 

“peIiális egészségügyi probléﾏákhoz, a sze┝ualitást ériﾐtő kérdések ﾏegvitatásához 
Iélszerű ﾏeghívott előadót ふorvost, biológiataﾐártぶ felkérﾐi, aki kész a felﾏerülő koﾐkrét 
probléﾏák ﾏegválaszolására is. A tudﾐivalók ﾐagy része elhaﾐgzik az ériﾐtett szakóráﾐ, 
de az egyéﾐi probléﾏák ﾏegbeszélésére ott ﾐeﾏ ﾏiﾐdig vaﾐ idő. Az ezt igéﾐylő diákok 
kapjaﾐak lehetőséget a ﾐégyszeﾏközti beszélgetésre. 

 

2. Viselkedéskultúra (4 óraぶ 

        Tartalom 

 Közlekedési kultúra. Tájékozódás isﾏeretleﾐ városokbaﾐ, országokbaﾐ.  
A közlekedési szabályok isﾏerete. Magatartási követelﾏéﾐyek gyalogosok, utasok 
és járﾏűvezetők száﾏára, a kooperáIió lehetősége a közlekedés soráﾐ, az 
agresszivitás veszélyei, ﾏegelőzéséﾐek, kivédéséﾐek, koﾏpeﾐzálásáﾐak 
lehetőségei stb. A közlekedési balesetek ﾏegelőzése, segítségﾐyújtás a balesetet 
szeﾐvedőkﾐek. A közlekedési szabályok ﾏegszegéséﾐek, balesetokozásﾐak 
hatósági és jogi következﾏéﾐyei. 
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 A járﾏűvezetőkre voﾐatkozó viselkedési szabályok, az ittas vezetés, a gyorshajtás, 
a voláﾐﾐál ülők agresszivitásáﾐak veszélyei. A kerékpárosok és a gyalogosok 
felelőssége a közlekedésbeﾐ.  

 

 

3. PályaorieﾐtáIió (5 óraぶ 

Tartalom 

 Tájékozódás a ﾏuﾐkaerőpiaIoﾐ, ﾏuﾐkaerő túlkíﾐálat, ﾏuﾐkaﾐélküliség. 
IﾐforﾏáIiószerzés a ﾏuﾐkaügyi közpoﾐtoktól.  

 Álláskeresési ﾏódszerek, teIhﾐikák, az álláskeresés soráﾐ követeﾐdő ﾏagatartási és 
viselkedési ﾐorﾏák ふa felkészültség ﾏellett az első beﾐyoﾏás ﾐagy jeleﾐtősége, a 
ﾏegfelelő öltözék, az alapvető illeﾏszabályok isﾏereteぶ.  

 PiaIképes és ﾐeﾏ piaIképes tudások ふﾏuﾐkavállalói koﾏpeteﾐIiák, az idegen 

ﾐyelvisﾏeret és a száﾏításteIhﾐika aktuálisaﾐ kieﾏelt jeleﾐtősége, koﾐvertálható 
tudások, a rugalﾏasság, kreativitás foﾐtossága stbぶ.  

 A pályázatkészítés gyakorlati kérdései, a szakﾏai öﾐéletrajz összeállításáﾐak 
ﾏódszere.  

 Az állásiﾐterjú. 
 A munkaviszoﾐﾐyal kapIsolatos legfoﾐtosabb fogalﾏak ﾏegisﾏerése ふa 

ﾏuﾐkaviszoﾐy alaﾐyai, a ﾏuﾐkaviszoﾐy létesítése és ﾏegszüﾐése, ﾏuﾐkajogi 
kérdésekぶ.  

 A ﾏuﾐkavégzés alapvető szabályaiﾐak ﾏegisﾏerése. A ﾏuﾐkahelyi viselkedés 
alapvető ﾐorﾏái, felkészülés az új ﾏuﾐkahelyeﾐ törtéﾐő beilleszkedésre ふkezdeti 
ﾐehézségek, koﾐfliktusokぶ.  

 A ﾏuﾐkaﾐélküliség probleﾏatikája. A muﾐkaﾐélküli ellátások reﾐdszere, képzési, 
továbbképzési lehetőségek igéﾐybevétele, a képzés szabályai. 

A legfoﾐtosabb ﾏuﾐkaügyi, ﾏuﾐkajogi kérdésekhez és a ﾏuﾐkaerőpiaI aktuális 
jelleﾏzőiﾐek beﾏutatásához Iélszerű külső szakértőt igéﾐybe veﾐﾐi.  

 

  

4. Felelős állaﾏpolgár ﾐevelése (4 óraぶ 

Tartalom 

A deﾏokráIia értékkéﾐt való elfogadása. Az össztársadalﾏi, a helyi réteg ふIsoportぶ, 
illetve egyéﾐi érdek összehaﾐgolására való készség és képesség. Gyermeki jogok, emberi 

jogok, diákjogok. Az egyes eﾏberek szeﾏélyiségi jogaiﾐak tisztelete.  Érdekfelisﾏerés, 
érdekképviselet, érdekérvéﾐyesítés, készség a társulásra, öﾐszerveződésre.  
A kisebbségi véleﾏéﾐyek létjogosultságáﾐal elisﾏerése. Igéﾐy az erkölIsös és kulturált 
politizálásra, érdekérvéﾐyesítésre, vitára. A tévedés belátásáﾐak készsége, az ésszerű 
ふﾐeﾏ elvteleﾐぶ koﾏproﾏisszuﾏra való alkalﾏasság. A koﾐszeﾐzuskeresés teIhﾐikái. 
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5. GloHális proHléﾏák (5 óraぶ 

Tartalom 

Európai ideﾐtitástudat, európai hagyoﾏáﾐyok, az európai kulturális örökség. A kelet-

közép-európai régió sajátos probléﾏái. Az Európai Uﾐió. Az uﾐiós állaﾏpolgárok jogai.  
Kisebbségek a ﾐagyvilágbaﾐ. 
A globalizáIió ártalﾏas ﾏellékhatásai. A globális életforﾏa jelleﾏzői. 
A ヲヱ. század gazdasági probléﾏái. 
“záﾏítógépes hálózatok, az INTERNET szerepe a ﾐeﾏzetközi kapIsolatok alakulásábaﾐ. 
A száﾏítógépes bűﾐözés. 
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