ANGOL NYELV
EMELT SZINT/ TAGOZAT
9. évfolyam

KER szint A2.2
Témakörök
1.Ember és társadalom: emberek külső és belső jellemzése, baráti kör, a tizenévesek világa:
kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel (példaképek, híres emberek), kapcsolattartás
2.Személyes élmények, tapasztalatok: kalandok, utazás, túra, felfedezés, személyes élmény,
más kultúra megismerése, hihetetlen történetek
3.Utazás, turizmus: közlekedési eszközök, veszélyes helyzetek, szállástípusok, természeti
jelenségek, képződmények, idegen országok, népek kultúrájának megismerése, városi és
vidéki élet
4.Tudomány és technika: a technika fejlődése, a technikai eszközök szerepe a mindennapi
életben, találmányok, felfedezések, számítógép, Internet
5.Életmód: egészségmegőrzés, betegségek, veszélyek
6.Szabadidő, művelődés, szórakozás: sportok, szabadidős tevékenységek, kulturális
lehetőségek, mozi, színház, művészetek
7.Munka világa: foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek,
pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás, önéletrajz, állásinterjú, önképzés,
továbbképzés
8.Kultúrák: kulturális különbségek, főzés, ételek, ünnepek
Olvasott és hallott szöveg értése, szókincs
Legyen képes: nyomtatott sajtó és digitális szövegeket megérteni, információkat keresni:
weboldal, e-mail, blog, Internet forum, hirdetéseket, reklámokat, tájékoztató jellegű
szövegeket, élménybeszámolókat, útleírásokat, szépirodalmi művek részleteit megérteni
Nyelvtan:egyszerű jelen, folyamatos jelen, egyszerű múlt, used to, elöljárók, quantifiers,
folyamatos múlt, time clauses, befejezett jelen, folyamatos befejezett jelen, can, could, may,
be able to, have to, don’t have to, need to, don’t need to , needn’t must, mustn’t használata;
függő kérdés, melléknévfokozás, future will, will have to, will be able to , too enough
szerkezetek használata, mellékmondatok infinitive, - ing form; should-had better használata,
Passive: egyszerű jelen, folyamatos jelen, may /might /could; so / neither/ too/ either

szerkezetek használata; feltételes mondatok (1, 2);folyamatos befejezett jelen; utókérdés,
tagadó kérdés, felkiáltó mondatok, vonatkozó névmások, befejezett múlt, függő beszéd
Íráskészség
Legyen képes: személyes információt adni írásban, leírásokat készíteni: személyekről,
helyekről, történetet írni megtörtént eseményről, baráti levelekben és e-mailekben információt
cserélni, tanácsot adni és kérni, köszönetet nyilvánítani, elnézést kérni, üzeneteket,
jegyzeteket,

kommenteket

készíteni,

véleményt

nyilvánítani,

preferenciát

kifejezni,

filmbeszámolót, önéletrajzot írni
Szóbeli kommunikáció
Legyen képes: a célnyelvet tudatosan használni, személyes élményeket kifejezni: véleményt,
tetszést, nemtetszést, tiltást, engedélyt, kötelességet, érzéseket kinyilvánítani: köszönet,
érzelmek, tanács; mindennapi gyakorlati kérdéseket megvitatni: meghívás, programszervezés,
ismerős témákban információkat cserélni: személyes tervek, élmények, kalandok, szállás,
városok, utazás, lakóhely, berendezési tárgyak, ünnepek, nyelvtanulás, túra, jövőkép,
mobiltelefon, technikai találmányok, szórakozás, filmek, utazás, vásárlás, egészség,
szerepjátékokat játszani: interjú készítése, doktornál, ideális munkahely, állásinterjú,
tanfolyamra jelentkező, turista egy idegen országban
GIMNÁZIUM ÉS SZAKGIMNÁZIUM 1. NYELV
9. évfolyam

KER szint A2.1
Témakörök
1.Ember és társadalom: emberek külső és belső jellemzése, baráti kör, a tizenévesek világa:
kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel (példaképek, híres emberek)
2.Személyes élmények, tapasztalatok: kalandok, utazás, túra, felfedezés, személyes élmény,
más kultúra megismerése
3.Utazás, turizmus: közlekedési eszközök, veszélyes helyzetek, szállástípusok, természeti
jelenségek, idegen országok, népek kultúrájának megismerése, városi és vidéki élet
4.Tudomány és technika: a technika fejlődése, a technikai eszközök szerepe a mindennapi
életben, találmányok, felfedezések, számítógép, Internet
5.Életmód: egészségmegőrzés, betegségek, veszélyek

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás: sportok, szabadidős tevékenységek, kulturális
lehetőségek, mozi, színház, művészetek
7.Munka világa: foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek,
pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás, önéletrajz, állásinterjú, önképzés,
továbbképzés
8.Kultúrák: kulturális különbségek, főzés, ételek, ünnepek
Olvasott és hallott szöveg értése, szókincs
Legyen képes: nyomtatott sajtó és digitális szövegeket megérteni, információkat keresni:
weboldal, e-mail, blog, Internet forum, hirdetéseket, reklámokat megérteni, tájékoztató jellegű
szövegeket megérteni: instrukciók, felhívások, hivatalos közlemények, reklámok, receptek,
élménybeszámolókat, útleírásokat megérteni
Nyelvtan: egyszerű jelen, folyamatos jelen, egyszerű múlt, used to, elöljárók, quantifiers,
folyamatos múlt, time clauses, befejezett jelen, folyamatos befejezett jelen, can, could, may,
be able to, have to, don’t have to, need to, don’t need to , needn’t must, mustn’t használata;
függő kérdés, melléknévfokozás, future will, will have to, will be able to , too enough
szerkezetek használata, mellékmondatok, infinitive, -ing form; should-had better használata,
Passive: egyszerű jelen, folyamatos jelen
Íráskészség
Legyen képes: személyes információt adni, leírásokat készíteni: személyekről, helyekről,
történetet írni megtörtént eseményről, baráti levelekben és e-mailekben információt cserélni,
tanácsot adni és kérni, köszönetet nyilvánítani, elnézést kérni, üzeneteket, jegyzeteket,
kommenteket készíteni, véleményt nyilvánítani, preferenciát kifejezni, filmbeszámolót,
önéletrajzot írni
Szóbeli kommunikáció
Legyen képes: személyes élményeket kifejezni: véleményt, tetszést, nemtetszést, tiltást,
engedélyt, kötelességet, érzéseket kinyilvánítani: köszönet, érzelmek, tanács, mindennapi
gyakorlati

kérdéseket

megvitatni:

meghívás,

programszervezés,ismerős

témákban

információkat cserélni: személyes tervek, élmények, kalandok, szállás, városok, utazás,
lakóhely, berendezési tárgyak, ünnepek, kommunikáció, nyelvtanulás, túra, jövőkép,
mobiltelefon, technikai találmányok, szórakozás, filmek, utazás, vásárlás, egészség,
szerepjátékokat játszani: interjú készítése, doktornál, ideális munkahely, állásinterjú,
tanfolyamra jelentkező, turista egy idegen országban
GIMNÁZIUM 2. NYELV

9. évfolyam

KER szint: A1
Témakörök
1.Személyes vonatkozások: bemutatkozás, bemutatás, személyes adatok közlése, színek,
kedvenc tárgyak, foglalkozások és az azokhoz tartozó készségek, idő, időbeosztás, barátok
2.Mindennapok: otthoni teendők, házimunka, munkaidő , szórakozás: film, zene, technika
világa: mobiltelefon, számítógép, videó játékok, szabadidős tevékenységek
3.Változások: család, családi viszonyok,

házasság,

ház, lakás: helységek, berendezési

tárgyak, város és vidék, időjárás
4.Egészség: egészséges életmód ételek, italok,

étkezés otthon, vendéglőben, zöldségek,

gyümölcsök, egészséges étkezés, betegségek, gyógymódok, egészséges életmód: sportolás,
fitness
5. Múltbeli cselekvések: múltbeli cselekvések, történések,

kellemetlen élmény iskola:

tantárgyak, tanárok ,emlékezetes nyaralás, híres emberek élete
6.Események: fesztivál, koncert, zene, film világa, állatvédelem: tüntetés, ünnepek
7.Ember és társadalom: öltözködés, divat, vásárlás, külső megjelenés, kinézet, város:
közlekedés, közlekedési eszközök, város: nevezetességek, látnivalók, ismert filmszereplők
8.Kalandok: kaland, természeti képződmények, mindennapos problémák, balesetek, érdekes
helyek, látnivalók, extrém sportok, veszélyek
Olvasott és hallott szöveg értése, szókincs
Legyen képes: megismerni és megérteni a leggyakoribb szavakat és fordulatokat, ha
közvetlen, személyes dolgokról van szó, rövid, világos, egyszerű szóbeli közlések lényegét
megérten, párbeszédek lényegét megérteniszemélyes információkat megérteni (név, cím,
telefonszám, e-mail), bejelentéseket, közleményeket megérteni (helyszínt beazonosítani,
információkat kiszűrni), egyszerű instrukciókat, útbaigazításokat megérteni (gyalogos vagy
tömegközlekedés esetén), ismert témákhoz kapcsolódó autentikus szövegeket megérteni
(étkezés, szabadidő, napirend, iskola)egyszerű történeteket aktívan követni, az események
sorrendjét felismernimindennapi szövegekben megérteni a lényeges információtismerős
témákat tartalmazó szövegekben a konkrét információkat megtalálni, írott használati
utasításokat,

instrukciókat

megértenia

nyomtatott

sajtótermékek

(újság,

magazin)

egyszerűsített cikkeit megérteni (kvíz, interjú)szórólapok, hirdetések, prospektusok, poszterek
szövegét megértenia digitális szövegeket megérteni (blog, weboldal, e-mail)
Szóbeli kommunikácó

Legyen képes:kapcsolatokat létesíteni

(üdvözlés, elköszönés,

bemutatkozás,

mások

bemutatása) beszélgetést kezdeményezni, fenntartani és befejezni, egyszerű, mindennapi
információkat megszerezni,mindennapi gyakorlati kérdéseket megtárgyalni: meghívás,
javaslattétel, programok megszervezése,a mindennapi életben előforduló feladatokat
kivitelezni:

vásárlás,

útbaigazítás,

szállás,

étkezés,

utazás,egyszerű nyelvi

elemek

használatával rövid szöveget elmondani,bemutatkozni, bemutatni másokat, személyekről,
tárgyakról leírást adni, egyszerű történetet elmesélni,akóhelyét, szobáját bemutatni, képeket
egyszerű szókinccsel leírni, két képet összehasonlítani (különbségeket felfedezni), ismerős
témákat tartalmazó szövegekben a konkrét információkat megtalálni, írott használati
utasításokat, instrukciókat megérteni, a nyomtatott sajtótermékek (újság, magazin)
egyszerűsített cikkeit megérteni (kvíz, interjú), szórólapok, hirdetések, prospektusok,
poszterek szövegét megérteni, a digitális szövegeket megérteni (blog, weboldal, e-mail), rövid
történeteket megérteni, a logikai és időrendi kapcsolatokat felismerni, olvasási stratégiákat
alkalmazni: az ismeretlen szavakat a szövegkörnyezetből kikövetkeztetni
Íráskészség
Legyen

képes:egyszerű

kitölteni,személyes

jellegű

vázlatokat

készíteni,

információkról

rövid,

formanyomtatványokat,
egyszerű

mondatokat

kérdőíveket
írni

(név,

képességek)írásban véleményt nyilvánítani: tetszés, nemtetszést kifejezni,baráti levélben, emailben hírt adni magáról, eseményekről beszámolni (szabadidő, szórakozás),leírást készíteni
a közvetlen környezetéről, lakóhelyéről, szobájáról,rövid bekezdésben tanácsot kérni és adni,
elmesélni a nyaralását, rövid, egyszerű történetet alkotni, rövid életrajzot készíteni híres
emberről,levélben meghívni és meghívásra reagálni (elfogadás, elutasítás),leírást készíteni és
összehasonlítani embereket külső és belső tulajdonságaik alapján,leírást készíteni helyekről,
országokról
Nyelvtan: Igeidők: - egyszerű jelen, folyamatos jelen, egyszerű múlt, folyamatos múlt,
befejezett jelen, going to, birtoklás kifejezése: melléknevek, névmások, have, térbeli
viszonyok: elöljárószók, számnevek: tőszámnevek, sorszámnevek 1-100-ig, some/any,
megszámlálhatóság, megszámlálhatatlanság, melléknév: fokozás, összehasonlítás, segédigék:
képesség, lehetőség, szükségesség: can, must, could, need
EMELT SZINT / TAGOZAT
10. évfolyam

KER szint B1
Témakörök

1.A bennünket körülvevő világ: kultúrák, népek, országok, nyelvek, nevezetességek,
nyelvtanulás, nyelvi különbségek, kommunikáció
2. Hősök, hőstettek: hőstettek, mindennapi hősök ma és régen, veszélyhelyzetek, természeti
katasztrófák
3. Munka és szabadidő: szórakozás, hobbi, kedvenc időtöltés, sportok, színház, mozi,
kiállítás, koncert, foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek,
pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás, önéletrajz, állásinterjú
4. Földünk, környezetünk: növények és állatok a környezetünkben, időjárás, éghajlat,
környezetvédelem, környezettudatosság, jövőkép
5. Furcsa események, történések: szokatlan események, furcsa épületek, bűncselekmények
6. Utazás, turizmus: utazás belföldön és külföldön, turisztikai célpontok, utazási eszközök,
utazási előkészületek, szállástípusok
7. Tudomány és technika: modern nyelvtanulási lehetőségek, számítógép, Internet, modern
eszközök a mindennapokban
8. Emberek, személyiségtípusok: személyiségvonások, babona, hiedelmek, személyes
szokások, horoszkóp
Olvasott és hallott szöveg értése, szókincs
Legyen képes: ismerős témákról szóló rádió- és tévéműsorokat megérteni (interjú, rádiójáték,
ismeretterjesztő műsorok), mindennapi párbeszédekben a beszélőket azonosítani és a beszélők
mondanivalóját megérteni, előadások főbb mondanivalóját megérteni és követni, a beszélők
gondolatmenetét,

magyarázatát,

érvelését,

és

álláspontját,

telefonbeszélgetéseket,

instrukciókat, figyelmeztetéseket, részletesebb útbaigazításokat megérteni, szövegértési
stratégiákat alkalmazni: az ismeretlen szavakat kikövetkeztetni, a várható vagy megjósolt
információkat megkeresni
Nyelvtan
Igeidők: Aktív - egyszerű és folyamatos jelen, egyszerű és folyamatos múlt, egyszerű és
folyamatos befejezett jelen, egyszerű és folyamatos múlt, egyszerű és folyamatos befejezett
múlt, used to, would, was/were going to, egyszerű-, folyamatos és befejezett jövő, going to –
szerkezet; Passzív - egyszerű jelen és múlt, folyamatos jelen és múlt, befejezett jelen és múlt,
egyszerű és befejezett jövő, módbeli segédigés szerkezetek, birtoklás kifejezése; térbeli
viszonyok kifejezése: irányok, helymeghatározás, időbeli viszonyok kifejezése: gyakoriság,
időpont, időtartam, időhatározói mellékmondatok, mennyiségi viszonyok kifejezése:
megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, tő- és sorszámnevek, egyes és többes szám,
határozatlan mennyiség; minőségi viszonyok kifejezése: hasonlítás (alap-, közép- és felsőfok),

modalitás: képesség, engedélykérés, tanácsadás, kötelezettség, tiltás, lehetőség, következtetés,
logikai viszonyok kifejezése: feltételes mondatok és kívánság, ok- és célhatározói mondatok,
szövegösszetartó eszközök: névelők, névmások, kötőszavak, függőbeszéd jelen és múlt idővel
bevezetve, utókérdés, felkiáltó mondatok, műveltetés
Íráskészség
Legyen képes: baráti levelet és e-mait írni megadott szempontok segítéségével, leírást
készíteni emberekről, eseményekről, helyekről, hivatalos levelet írni: pályázati levél, ismerni
a hivatalos, félhivatalos regisztereket, cikket, történetet, esszét írni, melyben kifejti
véleményét, álláspontját, szerkesztőhöz címzett levelet írni, könyvbemutatást írni
Szóbeli kommunikáció
Legyen képes: interakciókban részt venni a célnyelven, érzelmeit kifejezni és reagálni mások
érzelmeire, mindennapi társalgásban aktívan részt venni: információt cserélni, ismert témákat,
felmerülő problémákat megvitatni, magyarázatot adni, véleményt nyilvánítani, választási
lehetőségeket összevetni és a végén döntést hozni, utasításokat, útbaigazításokat adni,
követni, ismerős témáról beszélgetni: hősök, szokatlan események, környezetvédelem,
közlekedés, modern életmód, technikai eszközök, szórakozás; a fontosabb udvariasságokat
ismerni és alkalmazni, szókincs hiányosságait áthidalni, összefoglalni, a lényeget kiemelni,
mindennapi szerepeket eljátszani
GIMNÁZIUM ELSŐ IDEGEN NYELV
10. évfolyam

KER szint A2.2
Témakörök
1.A bennünket körülvevő világ: kultúrák, népek, országok, nyelvek, nevezetességek,
nyelvtanulás, nyelvi különbségek, kommunikáció
2. Hősök, hőstettek: hőstettek, mindennapi hősök ma és régen, veszélyhelyzetek, természeti
katasztrófák
3. Munka és szabadidő: szórakozás, hobbi, kedvenc időtöltés, sportok, színház, mozi,
kiállítás, koncert, foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek,
pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás, önéletrajz, állásinterjú
4. Földünk, környezetünk: növények és állatok a környezetünkben, időjárás, éghajlat,
környezetvédelem, környezettudatosság,jövőkép
5. Furcsa események, történések: szokatlan események, furcsa épületek, bűncselekmények

6. Utazás, turizmus: utazás belföldön és külföldön, turisztikai célpontok, utazási eszközök,
utazási előkészületek, szállástípusok
7. Tudomány és technika: modern nyelvtanulási lehetőségek, számítógép, Internet, modern
eszközök a mindennapokban
8. Emberek, személyiségtípusok: személyiségvonások, babona, hiedelmek, személyes
szokások
Olvasott és hallott szöveg értése, szókincs
Legyen képes: ismerős témákról szóló rádió- és tévéműsorokat megérteni (interjú, rádiójáték,
ismeretterjesztő műsorok), mindennapi párbeszédekben a beszélőket azonosítani és a beszélők
mondanivalóját megérteni, előadások főbb mondanivalóját megérteni és követni, a beszélők
gondolatmenetét,

magyarázatát,

érvelését,

és

álláspontját,

telefonbeszélgetéseket,

instrukciókat, figyelmeztetéseket, részletesebb útbaigazításokat megérteni, szövegértési
stratégiákat alkalmazni: az ismeretlen szavakat kikövetkeztetni, a várható vagy megjósolt
információkat megkeresni
Nyelvtan
Igeidők: Aktív - egyszerű és folyamatos jelen, egyszerű és folyamatos múlt, egyszerű és
folyamatos befejezett jelen, egyszerű és folyamatos múlt, egyszerű és folyamatos befejezett
múlt, used to, would, was/were going to, egyszerű-, folyamatos és befejezett jövő, going to –
szerkezet, Passzív - egyszerű jelen és múlt, folyamatos jelen és múlt, befejezett jelen és múlt,
egyszerű és befejezett jövő, módbeli segédigés szerkezetek, birtoklás kifejezése, térbeli
viszonyok kifejezése: irányok, helymeghatározás, időbeli viszonyok kifejezése: gyakoriság,
időpont, időtartam, időhatározói mellékmondatok, mennyiségi viszonyok kifejezése:
megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, tő- és sorszámnevek, egyes és többes szám,
határozatlan mennyiség, minőségi viszonyok kifejezése: hasonlítás (alap-, közép- és felsőfok),
modalitás: képesség, engedélykérés, tanácsadás, kötelezettség, tiltás, lehetőség, következtetés,
logikai viszonyok kifejezése: feltételes mondatok és kívánság, ok- és célhatározói mondatok,
szövegösszetartó eszközök: névelők, névmások, kötőszavak, függőbeszéd jelen és múlt idővel
bevezetve, utókérdés, felkiáltó mondatok, műveltetés, névmások
Íráskészség
Legyen képes: baráti levelet és e-mait írni megadott szempontok segítéségével, leírást
készíteni emberekről, eseményekről, helyekről, hivatalos levelet írni: pályázati levél, ismerni
a hivatalos, félhivatalos regisztereket, cikket, történetet, esszét írni, melyben kifejti
véleményét, álláspontját, szerkesztőhöz címzett levelet írni, könyvbemutatást írni
Szóbeli kommunikáció

Legyen képes: interakciókban részt venni, érzelmeit kifejezni és reagálni mások érzelmeire,
mindennapi társalgásban aktívan részt venni: információt cserélni, ismert témákat, felmerülő
problémákat megvitatni, magyarázatot adni, véleményt nyilvánítani, választási lehetőségeket
összevetni és a végén döntést hozni, utasításokat, útbaigazításokat adni, követni, ismerős
témáról beszélgetni: hősök, szokatlan események, környezetvédelem, közlekedés, modern
életmód, technikai eszközök, szórakozás; a fontosabb udvariasságokat ismerni és alkalmazni,
szövegösszetartó elemeket alkalmazni, összefoglalni, a lényeget kiemelni, mindennapi
szerepeket eljátszani
GIMNÁZIUM 2. NYELV
10. évfolyam

KER szint: A2
Témakörök
1. Ember és társadalom: emberek külső és belső jellemzése, baráti kör, a tizenévesek világa:
kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel (példaképek, híres emberek) kapcsolattartás
2. Személyes élmények: tapasztalatok, kalandok, utazás, túra, felfedezés, személyes élmény,
más kultúra megismerése, hihetetlen történetek
3. Utazás, turizmus: közlekedési eszközök, veszélyes helyzetek, szállástípusok, természeti
jelenségek, képződmények, idegen országok, népek kultúrájának megismerése, városi és
vidéki élet
4. Tudomány és technika: a technika fejlődése, a technikai eszközök szerepe a mindennapi
életben, találmányok, felfedezések, számítógép, Internet
5. Életmód: egészségmegőrzés, betegségek, veszélyek
6. Szabadidő: művelődés, szórakozás sportok, szabadidős tevékenységek, kulturális
lehetőségek, mozi, színház, művészetek
7. Munka világa: foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek,
pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás, önéletrajz, állásinterjú, önképzés,
továbbképzés
8. Kultúrák: kulturális különbségek, főzés, ételek, ünnepek
Olvasott és hallott szöveg értése, szókincs
Legyen képes: a célnyelvi óravezetést követni: utasításokat követni, hétköznapi témákról
szóló rövid hangfelvételek (tv programok, rádióműsorok) lényegét és konkrét információit
megérteni, lassú és világos, hétköznapi párbeszédek lényegét megérteni (szereplőket

beazonosítani, kapcsolatokat feltérképezni), a párbeszédekben szereplők közlési szándékait
megérteni (híradás, panasz, véleménynyilvánítás, félelmek, segítségkérés, stb.), ismerős
témákról folyó hétköznapi beszélgetéseket követni (kollégák, munka, személyes élmények,
nyelvtanulás, utazás, lakóhely, közlekedés, vásárlás, szabadidős tevékenységek, filmek,
sportok, nyaralás, munka, ünnepek) , hivatalos közleményeket, bejelentéseket megérteni
(repülőtéren), telefonbeszélgetéseket megérteni és ezek alapján jegyzeteket készíteni,
egyszerű történeteket megérteni: események sorrendjét, az állítások valódiságát eldönteni a
hallott információ alapján, hirdetés alapján jegyzeteket készíteni (tanfolyamok), képi stimulus
alapján a beszélgetésben szereplő információkat azonosítani, alapvető stratégiákat alkalmazni:
következtetni az ismeretlen szavakra, a várható vagy megjósolható információkat megkeresni,
a vizuális elemeket (mimika, gesztusok, arckifejezések) felhasználni a megértéshez,
nyomtatott sajtó szövegeket megérteni,

digitális szövegeket megérteni, információkat

keresni: weboldal, e-mail, blog, Internet fórum, plakátokat, szórólapokat, hirdetéseket,
reklámokat megérteni, tájékoztató jellegű szövegeket megérteni: instrukciók, felhívások,
hivatalos közlemények, reklámok, receptek, élménybeszámolókat, útleírásokat megérteni,
szépirodalmi művek részleteit megérteni, táblákat, feliratokat megérteni, nyomtatott sajtó
szövegeket megérteni, digitális szövegeket megérteni, információkat keresni: weboldal, email, blog, Internet fórum, plakátokat, szórólapokat, hirdetéseket, reklámokat megérteni,
tájékoztató jellegű szövegeket megérteni: instrukciók, felhívások, hivatalos közlemények,
reklámok, receptek
Szóbeli kommunikáció
Legyen képes: a célnyelvet tudatosan használni a tanórán a tanárral és a társakkal, személyes
élményeket

kifejezni:

véleményt,

tetszést,

nemtetszést,

tiltást,

engedélyt,

kötelességet,érzéseket kinyilvánítani: köszönet, érzelmek, tanács, mindennapi gyakorlati
kérdéseket megvitatni: meghívás, programszervezés, ismerős témákban gondolatokat,
információkat cserélni: személyes tervek, élmények, kalandok, szállás, városok, utazás,
lakóhely,

berendezési

tárgyak,

ünnepek,

ismert

témákat

megvitatni

csoportban:

kommunikáció, nyelvtanulás, túra, jövőkép, mobiltelefon, technikai találmányok, szórakozás,
filmek, begyakorolt tranzakciókat lebonyolítani: utazás, vásárlás, egészség, leírást készíteni
majd csoportban megvitatni (barátok, ételek, munkák), kérdőív kérdéseit megválaszolni,
történetet kitalálni és elmesélni a megfelelő kötőelemekkel, logikai viszonyokkal képi
stimulus vagy újságcikk címek segítségével, kitalálós játékot eljátszani, szerepjátékokat
játszani: interjú készítése, doktornál, ideális munkahely, állásinterjú, tanfolyamra jelentkező,

turista egy idegen országban, reklámot készíteni, egyre nagyobb szókinccsel egyszerű
szövegeket elmondani, tartalmat mondani,
Íráskészség
Legyen képes: személyes információt adni írásban, leírásokat készíteni: személyekről,
helyekről, történetet írni megtörtént eseményről, baráti levelekben és e-mailekben információt
cserélni, tanácsot adni és kérni, köszönetet nyilvánítani, elnézést kérni, üzeneteket,
jegyzeteket, kommenteket készíteni, egyszerű mondatokkal rövid összefüggő szövegekben
véleményt nyilvánítani, preferenciát kifejezni, film
Nyelvtan: Igeidők - egyszerű jelen, folyamatos jelen, egyszerű múlt, folyamatos múlt,
egyszerű és folyamatos befejezett jelen, egyszerű jövő, going to, számnevek, tő- és
sorszámnevek, főnevek többes száma, megszámlálható és nem megszámolható főnevek,
some, any, much, many, a lot of, few, little, melléknevek fokozása, összehasonlító mondatok,
elöljárószók, helyre, időre vonatkoztatva, vonzatok, feltételes mondatok 1. és 2. típusa, óhajtó
mondatok, függő beszéd, szenvedő szerkezet jelen és múlt időben
SZAKGIMNÁZIUM
10. évfolyam

KER szint A2.2
Témakörök:
1.A bennünket körülvevő világ: kultúrák, népek, országok, nyelvek, nevezetességek,
nyelvtanulás, nyelvi különbségek, kommunikáció
2.Hősök, hőstettek: hőstettek, mindennapi hősök ma és régen, veszélyhelyzetek, természeti
katasztrófák
3. Szabadidő: szórakozás, hobbi, kedvenc időtöltés, sportok, színház, mozi, kiállítás, koncert
4. A munka világa: foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek,
pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás, önéletrajz, állásinterjú
5. Életmód: zenei ipar, főzés, ünneplés
Olvasott és hallott szöveg értése, szókincs
A tanuló legyen képes: nyomtatott sajtótermékek cikkeit elolvasni, a lényeget és a konkrét
információkat megérteni, hirdetéseket, ismeretterjesztő szövegeket megérteni, a főbb
gondolatmenetet követni, az érveléseket megérteni, ismerős témákról szóló rádió- és
tévéműsorokat megérteni (interjú, rádiójáték, ismeretterjesztő műsorok), mindennapi
párbeszédekben

a

beszélőket

azonosítani

és

a

beszélők

mondanivalóját,

telefonbeszélgetéseket, instrukciókat, figyelmeztetéseket, részletesebb útbaigazításokat
megérteni, információkat megkeresni
Szóbeli kommunikáció
A tanuló legyen képes: interakciókban részt venni, érzelmeit kifejezni és reagálni mások
érzelmeire, mindennapi társalgásban részt venni: információt cserélni, ismert témákat,
felmerülő problémákat megvitatni, magyarázatot adni, véleményt nyilvánítani, utasításokat,
útbaigazításokat adni, követni, ismerős témáról beszélgetni, a fontosabb udvariasságokat
ismerni és alkalmazni, összefoglalni, a lényeget kiemelni, mindennapi szerepeket eljátszani,
beszámolni élményekről, személyes tapasztalatokról, részletesebb leírásokat adni, gondolatait,
könyvek, filmek tartalmát összefoglalni, mondanivalóját példákkal alátámasztani
Íráskészség
A tanuló legyen képes: baráti levelet és e-mailt írni megadott szempontok segítéségével,
leírást készíteni emberekről, eseményekről, helyekről, hivatalos levelet írni: pályázati levél,
ismerni a hivatalos, félhivatalos regisztereket, cikket, történetet, esszét írni, melyben kifejti
véleményét, álláspontját, szerkesztőhöz címzett levelet írni, könyvbemutatást írni
Nyelvtan: Igeidők: Aktív - egyszerű és folyamatos jelen, egyszerű és folyamatos múlt,
egyszerű és folyamatos befejezett jelen, egyszerű és folyamatos múlt, egyszerű és folyamatos
befejezett múlt, used to, would, was/were going to, egyszerű-, folyamatos és befejezett jövő,
going to –szerkezet, Passzív - egyszerű jelen és múlt, folyamatos jelen és múlt, befejezett
jelen és múlt, egyszerű és befejezett jövő, módbeli segédigés szerkezetek, birtoklás kifejezése,
térbeli viszonyok kifejezése: irányok, helymeghatározás, időbeli viszonyok kifejezése:
gyakoriság, időpont, időtartam, időhatározói mellékmondatok, mennyiségi viszonyok
kifejezése: megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, tő- és sorszámnevek, egyes és
többes szám, határozatlan mennyiség, minőségi viszonyok kifejezése: hasonlítás (alap-,
közép- és felsőfok), modalitás: képesség, engedélykérés, tanácsadás, kötelezettség, tiltás,
lehetőség, következtetés, logikai viszonyok kifejezése: feltételes mondatok és kívánság, ok- és
célhatározói mondatok, szövegösszetartó eszközök: névelők, névmások, kötőszavak,
függőbeszéd jelen és múlt idővel bevezetve, utókérdés, felkiáltó mondatok, műveltetés,
névmások

EMELT SZINT / TAGOZAT
11. évfolyam

KER szint B1+

Témakörök
1. Ember és társadalom: emberek közötti kapcsolatok: rokoni, baráti; fiatalok problémái,
konfliktusai a kortársakkal és a felnőttekkel; életstílusok, kommunikáció, kapcsolattartás
2. Utazás, nyaralás: utazási célpontok és módok, nyaralási tevékenységek
3. A munka világa: foglalkozások, karrier, pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába
állás, önéletrajz, állásinterjú, diákmunka
4. Tudomány és technika: a tudomány hatása a jövőnkre, találmányok, virtuális valóság, a
tudomány területei, felfedezések, kutatások, technikai eszközök a mindennapokban
5. Szabadidő, szórakozás: tematikus parkok, szórakozási lehetőségek, szabadidős
tevékenységek: mozi, fesztivál, hobbik
6. Természet, környezetünk: növények és állatok a környezetünkben, állatvédelem,
állatgondozás, környezetvédelem, ökoturizmus, időjárás, éghajlat, természeti katasztrófák
7. Életmód: egészség, egészségmegőrzés, egészséges ételek, táplálkozás, gyógymódok,
wellness, fitness, sportok
8. Modern élet: vásárlás, boltok, bevásárló központok, hirdetések, reklámok, városi és a
vidéki élet
Olvasott és hallott szöveg értése, szókincs
Legyen képes: autentikus, hétköznapi nyelven íródott szövegekben a fontos és
részinformációkat megérteni, újságcikkekben a főbb gondolatmenetet megérteni, hosszabb
tájékoztató jellegű szövegeket (szórólapok, reklámok), baráti és hivatalos leveleket megérteni,
ismerős témákról szóló rádiós és televíziós műsorokat főbb vonalakban megérteni,
mindennapi helyzetekben zajló párbeszédeket megérteni, a főbb információkat kiszűrni,
beszélők gondolatmenetét, érvelését, véleményét követni, telefonbeszélgetéseket, leírásokat és
ismerős témájú előadást megérteni
Nyelvtan
Igeidők: Aktív - egyszerű és folyamatos jelen, egyszerű és folyamatos múlt, egyszerű és
folyamatos befejezett jelen, egyszerű és folyamatos múlt, egyszerű és folyamatos befejezett
múlt, used to, would, was/were going to, egyszerű-, folyamatos és befejezett jövő, going to –
szerkezet; Passzív - egyszerű jelen és múlt, folyamatos jelen és múlt, befejezett jelen és múlt,
egyszerű és befejezett jövő, módbeli segédigés szerkezetek
Birtoklás, térbeli viszonyok kifejezése: irányok, helymeghatározás; időbeli viszonyok
kifejezése: gyakoriság, időpont, időtartam, időhatározói mellékmondatok, mennyiségi
viszonyok kifejezése: megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, tő- és sorszámnevek,
egyes és többes szám, határozatlan mennyiség; minőségi viszonyok kifejezése: hasonlítás

(alap-, közép- és felsőfok); modalitás: képesség, engedélykérés, tanácsadás, kötelezettség,
tiltás, lehetőség, következtetés; logikai viszonyok kifejezése: feltételes mondatok és kívánság,
ok- és célhatározói mondatok, szövegösszetartó eszközök: névelők, névmások, kötőszavak;
függőbeszéd jelen és múlt idővel bevezetve; utókérdés, felkiáltó mondatok, műveltetés;
Gerund / Infinitive
Íráskészség
Legyen képes: baráti levelet, e-mailt írni megadott szempontok alapján, leíró fogalmazást írni
(hely), történetet és véleményt kifejtő cikket írni (szerkesztőhöz írt levél), hivatalos levelet
írni: pályázati levél, panasz, információ kérése, esszét írni (problémamegoldás), beszámolót
írni (könyv, film)
Szóbeli kommunikáció
Legyen képes: felkészülés nélkül aktívan részt venni a társalgásban, információt és
gondolatokat cserélni a beszélőpartnerrel, megvitatni ismerős témákat, problémákat közösen
megoldani, lehetőségek közül mérlegelni (előnyök, hátrányok) és dönteni, összehasonlítani
képeket, önállóan boldogulni a mindennapos szituációkban, véleményét világosan kifejteni,
példákkal alátámasztani, érvelni, udvariassági szokásokat ismerni és alkalmazni, film, könyv
tartalmát elmondani, önmagát ellenőrizni és korrigálni
GIMNÁZIUM ÉS SZAKGIMNÁZIUM 1. NYELV
11. évfolyam

KER szint B1.1
Témakörök
1.Ember és társadalom: emberek közötti kapcsolatok, kommunikáció, kapcsolattartás;
fiatalok problémái, konfliktusai a kortársakkal és a felnőttekkel, életstílusok
2.Utazás, nyaralás: utazási célpontok, nyaralási tevékenységek
3.Munka világa: foglalkozások, karrier, pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás,
önéletrajz, állásinterjú, diákmunka
4. Tudomány és technika: a tudomány hatása a jövőnkre, találmányok, a tudomány területei,
felfedezések, kutatások, virtuális valóság, technikai eszközök a mindennapokban
5.Szabadidő,

szórakozás:

tematikus

parkok,

szórakozási

lehetőségek,

szabadidős

tevékenységek: mozi, fesztivál, hobbik
6.Természet, környezetünk: növények és állatok a környezetünkben, időjárás, éghajlat,
környezetvédelem, ökoturizmus, állatvédelem, állatgondozás, természeti katasztrófák

7.Életmód: egészség, egészségmegőrzés, gyógymódok, wellness, egészséges ételek,
táplálkozás, fitness, sportok
8.Modern élet: vásárlás, boltok, bevásárló központok, hirdetések, reklámok,városi és a vidéki
élet
Olvasott és hallott szöveg értése, szókincs
Legyen képes: megérteni a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre
törő szövegek fő gondolatait, a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat
alkalmazni, az ismeretlen elemek jelentését a szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni, a
fontos általános vagy részinformációkat megérteni autentikus, hétköznapi nyelven íródott
szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban, a
feladat megoldásához szükséges információkat megtalálni hosszabb szövegekben is, a fontos
gondolatoka felismerni ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben, érvelésekben, a
mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánleveleket megérteni, az ismeretlen
szavak jelentését kikövetkeztetni, főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet a számára
rendszeresen

előforduló

ismerős

témákról,

információkat

megérteni

rádió-

és

tévéműsorokban, a hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes
tényszerű részinformációk megértése, telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése.
a köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezéseit megérteni, szövegértési
stratégiákat alkalmazni, például ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése.
Nyelvtan
Igeidők: Egyszerű jelen, Folyamatos jelen , Befejezett jelen, Befejezett folyamatos jelen,
Egyszerű múlt, Folyamatos múlt, Befejezett múlt
befejezett folyamatos múlt, Egyszerű jövő – going to, Folyamatos jövő; Used to Függő
beszéd, kérdés, felszólítás; Igealakok – 3 alak, Módbeli segédigék, Prepozíciók, Vonzatos
igék, Birtoklás, Térbeli és időbeli viszonyok kifejezése, Mennyiségjelzők, Melléknevek,
határozószók,Névmások, Névelők, Mutatónévmások, Összehasonlítás: alap-, közép- és
felsőfok, Feltételes mód, Felszólítás, Gerund/Infinitve,KérdőszavakMondatszerkezetek,
Passzív szerkezetek: Egyszerű jelen, Folyamatos jelen, Egyszerű múlt
Íráskészség
Legyen képes: egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi
témákról, beszámolni eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól és véleményéről;
híreket, gondolatokat, véleményeket és érzéseket közölni elvontabb és kulturális témákkal
kapcsolatban is; információt közlő/kérő feljegyzéseket/üzeneteket írni pl. barátoknak,

szolgáltatóknak, tanároknak; véleményt kifejező üzenetet, kommentet írni; a hivatalos és
félhivtalos regisztereket használni
Szóbeli kommunikáció
Legyen képes: felkészülés nélkül megbirkózni a mindennapi élet legtöbb helyzetével,
gondolatokat cserélni, véleményt mondani az érdeklődési körébe tartozó témákról, boldogulni
a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben, társalgásban részt venni ismerős témák esetén,
felkészülés nélkül, érzelmeket kifejezni és reagálni mások érzelmeire, mint például
reménykedés, csalódottság, aggodalom, öröm; problémákat felvetni, megvitatni, teendőket
meghatározni, választási lehetőségeket összehasonlítani és dönteni, információt cserélni,
álláspontot kifejteni, rákérdezni mások nézeteire; gondolatoka, vélemény kifejezni kulturális
témákkal kapcsolatban, például zene, film, könyvek.
GIMNÁZIUM 2. NYELV
11. évfolyam

KER szint B1Témakörök
1.A bennünket körülvevő világ: kultúrák, népek, országok, nyelvek, nevezetességek,
nyelvtanulás, nyelvi különbségek, kommunikáció
2.Hősök, hőstettek: hőstettek, mindennapi hősök ma és régen, veszélyhelyzetek, természeti
katasztrófák
3.Munka és szabadidő: szórakozás, hobbi, kedvenc időtöltés, sportok, színház, mozi,
kiállítás, koncert, foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek,
pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás, önéletrajz, állásinterjú
4. Földünk, környezetünk: növények és állatok a környezetünkben, időjárás, éghajlat,
környezetvédelem, környezettudatosság, jövőkép
Olvasott és hallott szöveg értése, szókincs
Legyen képes: ismerős témákról szóló rádió- és tévéműsorokat megérteni (interjú, rádiójáték,
ismeretterjesztő műsorok), mindennapi párbeszédekben a beszélőket azonosítani és a beszélők
mondanivalóját megérteni, előadások főbb mondanivalóját megérteni és követni, a beszélők
gondolatmenetét,

magyarázatát,

érvelését,

és

álláspontját,

telefonbeszélgetéseket,

instrukciókat, figyelmeztetéseket, részletesebb útbaigazításokat megérteni, szövegértési
stratégiákat alkalmazni: az ismeretlen szavakat kikövetkeztetni, a várható vagy megjósolt
információkat megkeresni, nyomtatott sajtótermékek cikkeit elolvasni, a lényeget és a konkrét
információkat megérteni: cikkek, hírek, szépirodalmi szövegrészleteket olvasni, különbséget

tenni a hétköznapi és az irodalmi stílus, a formális és informális között, hirdetéseket
megérteni, elvontabb témákat feldolgozó szövegek lényegét, hosszabb ismeretterjesztő
szövegeket megérteni, az érveléseket megérteni, online és hagyományos szótárakat, egy- és
kétnyelvű szótárakat használni
Nyelvtan: jelen, múlt és jövő idejűség kifejezése, vonatkozó névmások, minőségi viszonyok,
függőbeszéd (kérdés), modalitás (kell, inkább, jobban tenné, lehet), időhatározó tagmondatok,
feltételes mód (első és második típusa), névelők és főnevek tulajdonságai
Íráskészség
A tanuló legyen képes: baráti levelet és e-mait írni megadott szempontok segítéségével, leírást
készíteni emberekről, eseményekről, helyekről, hivatalos levelet írni: pályázati levél, ismerni
a hivatalos, félhivatalos regisztereket, cikket, történetet, esszét írni, melyben kifejti
véleményét, álláspontját, szerkesztőhöz címzett levelet írni, könyvbemutatást írni
Szóbeli kommunikáció
A tanuló legyen képes: ismert témákban összefüggően beszélni, beszámolni élményekről,
személyes tapasztalatokról, részletesebb leírásokat adni, összehasonlítani képeket, épületeket,
embereket;

gondolatait, könyvek, filmek tartalmát összefoglalni, történetet kitalálni,

elmondani, álláspontját, véleményét ismerős témákban kifejteni (idegen nyelvtanulás,
életmód, hősök, hőstettek, szabadidős tevékenységek, stb.), egyszerű és érthető érveket és
ellenérveket felsorakoztatni (előny, hátrány), mondanivalóját példákkal alátámasztani

EMELT SZINT/TAGOZAT
12. évfolyam
KER szint B2
Témakörök
1.Utazás, turizmus: nyaralás, utazási célpontok, közlekedési eszközök, kedvelt nyaralási
cselekvések, országok, emberek, szokások, látványosságok
2.Ember és társadalom: bűn és bűnhődés, kalandok
3.Jövőnk: életünk a jövőben: életmód, környezetünk
4.Szórakoztató ipar: művészetek, hírességek, zene, tánc, fesztivál, koncert, mozi, színház,
előadások
5.Önkifejezés: ünnepek, fesztiválok, hagyományok, kommunikáció
6.Ép testben ép lélek: orvoslás, gyógyítás, test és lélek harmóniája, fitness, sportok, edzés,
alternatív gyógyászat
Olvasott és hallott szöveg értése, szókincs

Legyen képes: az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezést, híreket,
cikkeket elolvasni és a lényeget megérteni, érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos
hosszú, összetett utasításokat, feltételeket és figyelmeztetéseket megérteni, különböző
tantárgyakkal kapcsolatos cikkeket megérteni esetenként szótár használatával, témák széles
körében hírek, cikk és beszámolók tartalmát és fontosságát gyorsan meghatározni és
eldönteni, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni, az író álláspontját,
nézőpontját megérteni napjaink problémáival foglalkozó cikkekben és beszámolókban, széles
körű szókincset kialakítani, ismeretlen kifejezéseket, fordulatokat kezelni, a jelentést
szövegkörnyezetből, szövegösszefüggésből kikövetkeztetetni
Nyelvtan: aktív és passzív szerkezetben jelen, múlt és jövő idő kifejezése, jelen, múlt és jövő
idejű perfectek használata, birtoklás, térbeli és időbeli viszonyok alkalmazása, mennyiségi és
minőségi viszonyok ismerete, modalitás (képesség, engedély,tanácsadás, kötelezettség, tiltás),
feltételes mód (1,2 és 3 típusa), szövegösszetartó eszközök használata, függőbeszéd,
műveltetés, utókérdés, invertálás
Íráskészség
Legyen képes: világos, részletes szövegeket írni számos témakörben, több forrásból származó
adatokat és érveket összegezni és értékelni, a fontos gondolatokat érthető közölni,
tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzeneteket, információt közlő
feljegyzéseket/üzeneteket írni a mindennapi életében szerepet játszó embereknek, híreket,
nézeteket kifejteni, reagálni mások nézeteire, esszét, beszámolót, riportot, film-, könyv-,
színdarab ismertetőt írni, a különböző érzelmi fokozatokat kifejezni és az események és
élmények személyes jelentőségét kiemelni levelezésben, megjegyzéseket megfogalmazni a
levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban, gondolatokról és problémamegoldásokról
értékelést készíteni, részletes leírást készíteni valóságos vagy képzelt eseményekről és
élményekről, érvelést rendezetten kifejteni egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a
különböző alternatívák előnyeit és hátrányait kifejteni, a gondolatok közötti kapcsolatot
világosan, összefüggően jelölni, az adott műfaj hagyományait követni, leveleket, cikkeket,
beszámolókat, történeteket világos, a szövegben jól definiált tartalmú bekezdésekre tagolni
(bevezetés, kifejtés, lezárás), kötőszavakat, kifejezéseket hatékonyan használni a szöveg
logikájának megvilágítására és a könnyebb megértés támogatására, az írásmű stílusát
magabiztosan megválasztani, a formális, neutrális és informális stílus stíluselemet alkalmazni
Szóbeli kommunikáció
Legyen képes: szisztematikusan kifejtett előadást bemutatni, a fontos gondolatokat kiemelni,
érveket sorba rendezni, főbb pontokat megfelelően kiemelni és a gondolatokat alátámasztani

példákkal, tényszerű és irodalmi szövegeket összefoglalni, megjegyzéseket hozzáfűzni,
világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentéseket tenni a
legtöbb általános témában, a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait kifejteni, ellentétes
nézeteket és a főbb gondolatokat megvitatni, egy film vagy színdarab cselekményének és az
események sorozatát összefoglalni, mondanivalót megtervezni, beszéd eszközeit kiválasztani,
ismerős szituációkban folyékonyan és könnyedén használni a nyelvet, szókincsbeli és
szerkezetbeli hiányosságokat, valamint botlásokat és hibákat kompenzálni és kijavítani
körülírással és átfogalmazással, a beszédet tudatosan ellenőrizni és a hibákat javítani
GIMNÁZIUM ÉS SZAKGIMNÁZIUM
12. évfolyam
1. nyelv
KER szint B1.2
Témakörök
1. Személyes vonatkozások, család : személyes adatok, személyleírás, családtagok, családi
események és ünnepek, házimunka, szabadidő, életstílus, jövőbeli tervek
2. Ember és társadalom: külső és belső tulajdonságok, jellemvonások, öltözködés, érzések
és érzelmek, állam és társadalom, szervezetek és intézmények, törvények, bünözés, szociális
problémák
3.Környezetünk: időjárás és éghajlat, növények. állatok, táj, természet, környezetszennyezés,
környezetvédelem, természeti katasztrófák, saját otthon bemutatása, ház-lakás és falu-város
előnyei/hátrányai, háztartási eszközök
4. Iskola: tantárgyak, iskolatípusok, tanulás: preferenciák, nehézségek, tanulási módszerek,
továbbtanulás, a saját iskola bemutatása, tanár-diák viszony, osztályközösség bemutatása
5. A Munka világa: foglalkozások és hivatások, munkavállalás, diákmunka, álláspályázat /
interjú
6.Életmód: egészség- betegség,orvosnál, kórházban,

egészséges életmód, táplálkozás,

szenvedélybetegségek
7.Szabadidő, művelődés, szórakozás: könyvek, újságok, zene, színház, mozi, sport,
művészetek, kultúra
8. Utazás, turizmus: közlekedési eszközök, utazás, előkészületek, uticélok, szállás, balesetek
Tudomány és technika: számítógép, internet, mobiltelefon, TV, háztartási eszközök,
tudományos eredmények
9. Gazdaság és pénzügyek: vásárlás, reklám, bank, étkezés étteremben, jövedelem beosztása

Olvasott és hallott szöveg értése, szókincs
Legyen képes: megérteni a fontos általános vagy részinformációkat autentikus, hétköznapi
nyelven

írott

szövegekben,

például

levelekben,

brosúrákban

és

rövid,

hivatalos

dokumentumokban, ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben, ismerje fel a
gondolatmenetet és a következtetéseket érvelésekben. értse meg az érzések, kérések és vágyak
kifejezését, ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információkat értse
meg, ismerje fel az egyszerű szövegfajtákat, ezen ismeretet alkalmazza a szövegértés során,
tudjon információkat összegyűjteni a szöveg különböző részeiből, illetve több szövegből, az
ismeretlen szavak jelentését következtetni a szövegösszefüggés alapján, megérteni a
köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról, képes megérteni egy beszélgetés során a
résztvevők világosan megfogalmazott érveit több beszélő esetén is, fontos információkat
azokban a rádió- és tévéműsorokban, filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről,
illetve az érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak, képes az érettségi vizsga
követelményeiben meghatározott szövegek általános vagy részinformációinak megértésére
Nyelvtan: Igeidők - Egyszerű jelen, Folyamatos jelen , Befejezett jelen, Befejezett,
folyamatos jelen, Egyszerű múlt, Folyamatos múlt, Befejezett múlt, Egyszerű jövő – going to,
Folyamatos jövő, Used to, Igealakok – 3 alak, Módbeli segédigék, Prepozíciók, Vonzatos
igék, Birtoklás, Térbeli és időbeli viszonyok kifejezése, Mennyiségjelzők
Melléknevek, határozószók, Névmások, Névelők, Mutatónévmások, Összehasonlítás: alapközép- és felsőfok, Feltételes mód, Utókérdés, Felszólítás, Gerund/Infinitve, Kérdőszavak,
Mondatszerkezetek, Passzív szerkezetek: Egyszerű jelen, Folyamatos jelen, Egyszerű múlt
Íráskészség
Legyen képes: egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írására számos, érdeklődési
köréhez tartozó, ismerős témában, hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlésére
elvontabb és kulturális témákkal kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet,
információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írására (pl. barátoknak, szolgáltatóknak,
tanároknak), véleményt kifejező üzenet, komment írására (pl. internetes fórumon, blogban),
életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés, riport, cikk, esszé írására, legyen képes az
írás egyszerű tagolására ( bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése) és az alapvető
írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követésére (pl. levélben/e-mailben
megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli
és helyesírási sajátosság).
Szóbeli kommunikáció: társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül,
érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság,

aggodalom, öröm, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási
lehetőségek

összehasonlítása,

a

tanulmányokhoz,

érdeklődési

körhöz

kapcsolódó

beszélgetésben való részvétel, információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások
nézeteire, gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban (például zene,
film, könyvek), elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm
összefoglalása, véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása, nézetek
világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata, választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és
hátrányok mérlegelése, utazások során felmerülő feladatok (például közlekedés, szállás
intézése vagy ügyintézés a hatóságokkal külföldi látogatás során), váratlan nehézségek
kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat), szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek
kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, reklamáció, részletes utasítások adása,
követése és kérése
GIMNÁZIUM MÁSODIK IDEGEN NYELV
12. évfolyam

KER szint B1
Témakörök
1. Furcsa események, történések: szokatlan események, furcsa épületek, bűncselekmények
2. Utazás, turizmus: utazás belföldön és külföldön, utazási eszközök, utazási előkészületek,
turisztikai célpontok, szállástípusok
3. Tudomány és technika: modern nyelvtanulási lehetőségek, számítógép, Internet, modern
eszközök a mindennapokban
4. Emberek, személyiségtípusok: személyiségvonások, személyes szokások, babona,
hiedelmek
Olvasott és hallott szöveg értése, szókincs
Legyen képes: nyomtatott sajtótermékek cikkeit elolvasni, a lényeget és a konkrét
információkat megérteni, különbséget tenni a hétköznapi és az irodalmi stílus, a formális és
informális között, elvontabb témákat feldolgozó szövegek lényegét megérteni, hosszabb
ismeretterjesztő szövegeket megérteni, a főbb gondolatmenetet követni, ismerős témákról
szóló rádió- és tévéműsorokat megérteni (interjú, rádiójáték, ismeretterjesztő műsorok),
mindennapi párbeszédekben a beszélőket azonosítani és a beszélők mondanivalóját
megérteni, a beszélők gondolatmenetét, magyarázatát, érvelését, és álláspontját megérteni,

telefonbeszélgetéseket, instrukciókat, figyelmeztetéseket, részletesebb útbaigazításokat
megérteni
Nyelvtan
Igeidők: Aktív - egyszerű és folyamatos jelen, egyszerű és folyamatos befejezett jelen,
egyszerű és folyamatos múlt, egyszerű és folyamatos befejezett múlt, going to – szerkezet,
egyszerű-, folyamatos és befejezett jövő, Passzív - egyszerű jelen és múlt, folyamatos jelen és
múlt, befejezett jelen és múlt, egyszerű jövő, módbeli segédigék; birtoklás kifejezése, térbeli
viszonyok kifejezése: irányok, helymeghatározás, időbeli viszonyok kifejezése: gyakoriság,
időpont, időtartam, időhatározói mellékmondatok, mennyiségi viszonyok kifejezése:
megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, tő- és sorszámnevek, egyes és többes szám,
határozatlan mennyiség kifejezése, hasonlítás: alap-, közép- és felsőfok, modalitás: képesség,
engedélykérés, tanácsadás, kötelezettség, tiltás, lehetőség, következtetés, logikai viszonyok:
feltételesség, ok, okozat és cél kifejezése, szövegösszetartó eszközök: névelők, névmások,
kötőszavak, függőbeszéd jelen és múlt idővel bevezetve , műveltetés, utókérdés,felkiáltó
mondatok
Íráskészség
Legyen képes: baráti levelet és e-mailt írni megadott szempontok segítéségével, leírást
készíteni emberekről, eseményekről, helyekről, hivatalos levelet írni (pályázati levél, panasz,
információ kérése), ismerni a hivatalos, félhivatalos regisztereket, cikket és történetet írni,
esszét írni, melyben kifejti véleményét, álláspontját, szerkesztőhöz címzett levelet film- és
könyvbemutatást írni
Szóbeli kommunikáció
Legyen képes: beszámolni élményekről, személyes tapasztalatokról, részletesebb leírásokat
adni, összehasonlítani képeket, épületeket, embereket, gondolatait összefoglalni, könyvek,
filmek tartalmát összefoglalni, történetet kitalálni, elmondani, álláspontját, véleményét
ismerős témákban kifejteni (idegen nyelvtanulás, életmód, hősök, hőstettek, szabadidős
tevékenységek, stb.), egyszerű és érthető érveket és ellenérveket felsorakoztatni (előny,
hátrány), mondanivalóját példákkal alátámasztani

BIOLÓGIA
9. évfolyam
Emelt biológia gimnázium

1. Bevezetés a biológiába. A biológia tárgya és módszerei
Tudományágak, társtudományok (pl. anatómia, élettan, lélektan, etológia, ökológia, genetika,
rendszertan, őslénytan; orvostudomány).
A biológiai kutatás főbb módszerei: a megfigyelés, leírás, összehasonlítás, kísérlet,
modellkészítés, szimuláció és ezek feldolgozására szolgáló értelmezés, elemzés, kiértékelés.
Az orvostudományban és a biológia más társtudományában ma is használatos vizsgálati
eszközök, módszerek.
A fénymikroszkóp szerkezete.
Elektronmikroszkópi és különböző kromatográfiai vizsgálatok menete, jelentősége,
alkalmazási területe.
Kulcsfogalmak/fogalmak
Botanika, zoológia, antropológia, etológia, pszichológia, szisztematika, paleontológia in vivo,
in vitro, röntgensugár, ultrahang, komputertomográf (CT).
2. Az egyed szerveződési szintje. Nem sejtes rendszerek: vírusok, szubvirális rendszerek
Az egyed szerveződési szintjei: nem sejtes rendszerek, önálló sejtek, többsejtű rendszerek.
Az élő rendszerek általános tulajdonságai: anyagcsere, homeosztázis, ingerlékenység,
mozgás, növekedés, szaporodás, öröklődés.
A vírusok jellemzése, csoportosítása a bakteriofágok és jelentőségük (nagy méretüknek,
valamint

a

gazdasejt

könnyű

vizsgálhatóságának

köszönhetően

a

legkönnyebben

tanulmányozhatók.
A növényeket, illetve az állatokat fertőző legismertebb vírusok (a dohány mozaikbetegségét,
illetve a baromfipestist, a száj- és körömfájást és a veszettséget okozók).
Az embereket fertőző vírusok.
A vírusok és szubvirális kórokozók (prion, viroid) felépítése, csoportosítása, sokszorozódási
folyamata, hatásmechanizmusa.
Fertőzés, higiénia (személyi és környezeti), járvány. Védőoltások, megelőzés.
Kulcsfogalmak/fogalmak
Homeosztázis, helikális, kubikális, binális vírus, prion, viroid. Bakteriofág. Sejtes és nem
sejtes szerveződés.
3. Önálló sejtek. Szerkezet és működés a prokarióták világában
Kitekintés az ősbaktériumokra, a 3,5 milliárd évvel ezelőtti megjelenésükre.

A valódi baktériumsejt (mérete, alakja, sejtfelépítése). Állandó és járulékos sejtalkotók. Aktív
és passzív mozgásuk. Csoportosításuk anyagcseréjük és energiahasznosításuk szerint
[autotróf, foto- és kemoszintetizáló (aerob és anaerob), heterotróf – paraziták, szimbionták,
szaprofiták], szaporodásuk.
Az emberi és állati szervezetben élő szimbionták gyakorlati haszna. Az emberi szervezet
parazita baktériumai, kórokozásuk. Baktériumok által okozott betegségek. Védekezés,
megelőzés. Ajánlott és kötelező védőoltások.
Kulcsfogalmak/fogalmak
Prokariota, autotróf, heterotróf, bakteriospóra, antibiotikum, kozmopolita faj, plankton,
coccus, bacillus, spirillum, vibrió, reprodukció.
4. Az egyszerű eukarióták általános jellemzői
Az élőlények kialakulásának vázlata, törzsfaelemzés, kihangsúlyozva az ősi ostorosok
szerepét. Autogén elmélet, endoszimbionta elmélet.
Az aktív helyváltoztató egysejtűek mozgástípusai: ostoros, csillós, amőboid (állábas) mozgás.
Az óriás amőba, a papucsállatka, a zöld szemesostoros példáján keresztül az egysejtű
élőlények változatos testszerveződésének és a felépítő anyagcserének a megismerése.
Az állati egysejtűek közül ostorosként a parazita álomkór ostoros és a hüvelyostoros, az
amőbák közül az óriás amőba és a vérhasamőba, a csillósok közül a közönséges
papucsállatka, a harang- és kürtállatkát, valamint a bendőcsillósok, a héjas gyökérlábúak, a
napállatocska és a sugárállatocska ismerete.
Önálló mozgásra képtelen alacsonyabbrendű eukarióták (kovamoszatok, barnamoszatok,
vörösmoszatok) megismerése, csoportosítása.
A moszatok fejlődése nemzedékváltakozással.
Kulcsfogalmak/fogalmak
Szilícium- és mészváz, sejtszáj, sejtgarat, lüktető- és emésztő űröcske, sejtközpont, ostor,
csilló, álláb, szól-, gélállapot, mixotróf táplálkozás, kopuláció, konjugáció, spóra, ivarsejt.
5. Többsejtűség. Sejtfonalak, teleptest és álszövet: gombák, szivacsok
A gombák sajátos testfelépítése és életműködése. [Evolúciós fejlődésük folytán egy részük az
alacsonyabbrendű eukarióták közé tartozik, mint pl. a moszatgombák (peronoszpóra),
fejespenész.]
A heterotróf gombák életmód szerinti megkülönböztetése, biológiai jelentősége. Mindkét
élőlény számára előnyös együttélés, pl. zuzmók.

Szivacsok álszövetes szerveződése. A szivacsok különböző formái, a külső és belső sejtréteg
jellemző sejtjei, azok működése. Ivartalan szaporodási formájuk: kettéosztódás, bimbózás
(gyöngysarjképzés). Ivaros szaporodásuk.
Sir Alexander Fleming munkássága.
Kulcsfogalmak/fogalmak
Hifa (gombafonal), micélium, teleptest, tenyésztest, termőtest, alkaloid, antibiotikum,
rajzóspóra, járomspóra, tömlős és bazidiumos spóra, bimbózás, gyöngysarjképzés, himnős.
6. Ökológia. Az élőlények környezete
Egyed feletti szerveződési szintek.
Szünbiológia: szünfenobiológia és ökológia.
Élettelen környezeti tényezők. Az élőlények alkalmazkodása az élettelen környezeti
tényezőkhöz; generalista, specialista, indikátor fajok.
Az élőlények tűrőképessége.
A populációk szerkezete, jellemzői.
A populációk változása (populációdinamika): szaporodóképesség, termékenység, korlátolt és
korlátlan növekedés, r- és K-stratégia, Lotka–Volterra-modell.
Az élő ökológiai tényezők – populációs kölcsönhatások.
Környezetszennyezés, környezetvédelem.
Kulcsfogalmak/fogalmak
Populáció, környék, miliő, környezet, tűrőképesség, rövidnappalos és hosszúnappalos növény,
indikátorfaj, niche, Gauze-elv, szimbiózis, kompetíció, kommenzalizmus, antibiózis,
parazitizmus, predáció.
7. Ökoszisztéma
Az ökoszisztéma fogalma, az életközösség ökoszisztémaként való értelmezése.
Anyagforgalom: termelők, fogyasztók és lebontók szerepe, táplálkozási lánc és hálózat
különbsége.
A szén, az oxigén, a víz, a nitrogén és a foszfor körforgása – az élőlények szerepe e
folyamatokban.
Az anyagforgalom és az energiaáramlás

összefüggése, mennyiségi

viszonyai

az

életközösségekben.
Biológiai sokféleség a faj (faj/egyed diverzitás) és az ökoszisztéma szintjén (pl. élőhelyek
sokfélesége, a tápláléklánc szintjeinek száma).

Kulcsfogalmak/fogalmak
Tápláléklánc,

termelő

(producens),

fogyasztó

(konzumens),

lebontó

(reducens),

csúcsragadozó, táplálékhálózat, biogeokémiai ciklus, biológiai produkció, biomassza.
8. Életközösségek
A társulatok szintezettsége és mintázata, kialakulásának okai.
A legfontosabb hazai klímazonális és intrazonális fás társulások (tatárjuharos-lösztölgyes,
cseres-tölgyes, gyertyános-tölgyes, bükkös; ligeterdők, láperdő, karsztbokorerdő, hársaskőrises).
A legfontosabb hazai fátlan társulások (sziklagyepek, szikes puszták, gyomtársulások).
A homoki és a sziklai szukcesszió folyamata.
Magyarország nemzeti parkjai.
Néhány jellemző hazai társulás (táj, életközösség) és állapotuk.
A Kárpát-medence természeti képének, tájainak néhány fontos átalakulása az emberi
gazdálkodás következtében. Tartósan fenntartható gazdálkodás és pusztító beavatkozások
hazai példái.
A természetvédelem hazai lehetőségei, a biodiverzitás fenntartásának módjai. Az emberi
tevékenység életközösségekre gyakorolt hatása, a veszélyeztetettség formái és a védelem
lehetőségei.
Kulcsfogalmak/fogalmak
Társulás, mintázat, szintezettség, diverzitás, szukcesszió, pionír társulás, klimaxtársulás,
degradáció aszpektus, szukcesszió, klímazonális társulás, intrazonális társulás, extrazonális
társulás, invazív faj, reliktumfaj, endemizmus, biocönozis, biotóp, karakterfaj, vikarizmus.
10. évfolyam
1. Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellemzői
Az

állati

sejt

sejtalkotói:

sejtmag

(maghártya,

örökítőanyag),

Golgi-készülék,

endoplazmatikus hálózat, mitokondrium, sejtközpont, lizoszóma, sejtplazma, sejthártya. A
sejtszervecskék feladata.
A főbb szövettípusok jellemzői és működési sajátságai:
hámszövetek-fedőhámok, mirigyhámok, felszívóhám, érzékhám. pigmenthám egyenkénti
feladatai, típusai és előfordulása a szervekben.

A kötő- és támasztószövetek - lazarostos, tömöttrostos kötőszövet, a zsírszövet és a vér,
valamint a chordaszövet, csontszövet és porcszövet felépítése, feladata és előfordulása.
Az idegsejtek típusai a sejt alakja, a nyúlványok elrendeződése, a sejt működése alapján. A
gliasejt.
Szövet- és szervátültetés (transzplantáció); beültetés (implantáció).
Kulcsfogalmak/fogalmak
Organellum, transzplantáció, implantáció, inger, ingerület, sejttest, dendrit, axon, gliasejt,
végfácska, velőshüvely.
2. Szerkezet és működés az állatok világában. Csalánozók, férgek, puhatestűek,
ízeltlábúak
Csalánozók testfelépítése. A testfal jellemző sejtjei: csalánsejtek, a diffúz idegrendszert alkotó
idegsejtek, a hámizomsejtek, valamint a belső réteg emésztőnedveket termelő mirigysejtjei.
Önfenntartás, önreprodukció, önszabályozás.
A férgek nagyobb csoportjai (fonálférgek, laposférgek, gyűrűsférgek) testszerveződése,
önfenntartó, önreprodukáló és önszabályozó működése, életmódja.
A puhatestűek nagyobb csoportjai (kagylók, csigák, fejlábúak) testszerveződése, külső, belső
szimmetriája, önfenntartó, önreprodukáló, önszabályozó működése. Az élőhely, életmód és az
életfolyamatok összefüggései. Főbb képviselők az egyes csoportokban: éti-, kerti- és ligeti
csiga; tavi- és folyami kagyló; tintahalak, nyolclábú polip.
Az

ízeltlábúak

csoportjaira

jellemző

testfelépítés,

önfenntartó,

önreprodukciós

és

önszabályozó működés. Származási bizonyíték a szelvényezett test. A törzsfejlődés során
kialakult evolúciós „újdonságok”(valódi külső váz kitinből, ízelt lábak kiegyénült
harántcsíkolt izmokkal). A csáprágósok, ill. pókszabásúak fontosabb csoportjai: a skorpiók,
atkák és pókok.
A rovarok legfontosabb – hazánkban is nagy fajszámmal élő – rendjei: szitakötők,
egyenesszárnyúak, poloskák, kabócák, bogarak, lepkék hártyásszárnyúak, kétszárnyúak
Kulcsfogalmak/fogalmak
Sugaras és kétoldali szimmetria; béledényrendszer és háromszakaszos bélcsatorna; sejten
belüli, sejten és testen kívüli emésztés; diffúz légzés, kültakaró eredetű légzőszerv, zárt és
nyílt keringés, kiválasztás sejtenként, vesécske típusú kiválasztószerv; diffúz és központosult
dúcidegrendszer; hámizomsejt, bőrizomtömlő, átváltozás, kifejlés, teljes átalakulás, vedlés,
hormonális/kémiai szabályozás.

3. Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok, gerincesek testfelépítése és működése. A
gerincesek nagy csoportjai
A tüskésbőrűek testfelépítése és életmódja. A gerinchúr, a csőidegrendszer és kopoltyúbél
megjelenésének evolúciós jelentősége.
Az előgerinhúrosok testfelépítése, evolúciós jelentősége. Fő képviselőik: a tengerben élő,
átalakulással fejlődő zsákállatok.
A fejgerinchúrosok testfelépítése és életmódja, evolúciós jelentősége (pl. a lándzsahal).
A gerincesek általános jellemzői, evolúciós újításai (Porcos, majd csontos belső váz, melynek
központja a gerincoszlop. A kültakaró többrétegű hám, amely bőrré alakul, csoportonként
elkülöníthető függelékekkel. A tápcsatorna elő-, közép- és utóbeléhez mirigyek csatlakoznak.
A légzőszerv előbél eredetű kopoltyú vagy tüdő. A keringési rendszer zárt, központja a szív.
Az erekben vér (plazma és alakos elemek) kering. Kiválasztó szervük a vese, a vérből szűr és
kiválaszt. Ivarszervei a váltivarúságnak megfelelőek. Többnyire jellemző az ivari kétalakúság
és a közvetlen fejlődés.
A neuroendokrin rendszer szabályozza a működéseket (melynek idegrendszeri központja az
agy).
Kulcsfogalmak/fogalmak
Újszájú, gerinchúr, csőidegrendszer, kopoltyúbél, hüllő- és madártojás, magzatburok, porcos
és csontos hal, kopoltyú, ikra, haltej, ötujjú végtag, tolóláb, ugróláb, járóláb, madár- és
denevérszárny; kettős légzés, változó és állandó testhőmérséklet, fészeklakó, fészekhagyó.
4. Az állatok viselkedése
A magatartáskutatás története: Darwin, Pavlov, Watson, Lorenz, Tinbergen, von Frisch,
Csányi (a kutatók módszerei, tapasztalatai, magyarázatai).
Öröklött magatartásformák (feltétlen reflex, irányított mozgás, mozgásmintázatok).
Tanult magatartásformák (bevésődés, érzékenyítés, megszokás, feltételes reflex, operáns
tanulás, belátásos tanulás).
Önfenntartással kapcsolatos viselkedések (tájékozódás, komfortmozgások, táplálkozási
magatartás, zsákmányszerzés).
Fajfenntartással kapcsolatos viselkedések (udvarlás, párzás, ivadékgondozás).
A társas viselkedés; a társas kapcsolatok típusai (időleges tömörülés, család, kolónia).
A háziállatok viselkedése.
Az emberi természet. A tanulás és a gének szerepe az emberi viselkedésben. Az emberi
viselkedési komplexum, az ember és a legfejlettebb állatok viselkedése közötti különbségek,

személyes és csoportos agresszió, az emberi közösség, rangsor, szabálykövetés, az emberi
nyelv kialakulása, az emberi hiedelmek, az ember konstrukciós és szinkronizációs
képességének megnyilvánulása a társadalomban. A gyermek fejlődése és szocializációja a
családi közösségben.
Humánetológia: sztereotípiák, babonák kialakulása, a csoportos agresszió és a háború,
szocializáció, szublimáció, személyes tér, testbeszéd, szabálykövetés, nyelvi kommunikáció.
Kulcsfogalmak/fogalmak
Viselkedés (magatartás), kulcsinger, motiváció, ösztön, reflex, társítás, tanulás és memória,
agresszió, altruizmus, szocializáció, kommunikáció, tanulás, adaptáció, magatartáselem,
magatartásegység.
5. A növényi sejt. Szerveződési formák
A fénymikroszkóp részei és szakszerű használata.
A

növényi

sejtalkotók

[sejtplazma,

sejthártya,

sejtmag,

mitokondrium,

belső

membránrendszer, sejtfal, színtest, zárvány, sejtüreg (vakuólum)].
Prokarióta és eukarióta sejt, állati és növényi sejt összehasonlítása. Anyagcseretípusok.
Differenciálódás, sejttársulás (harmonikamoszatok, fogaskerékmoszatok, gömbmoszatok),
telepes (álszövetes), szövet, egyirányú osztódás: fonalas testfelépítés (békanyálmoszatok), két
irányban: lemez (tengeri saláta), több irány: teleptest (csillárkamoszat).
Kulcsfogalmak/fogalmak
Növényi sejt, szövet és szerv, alkalmazkodás, telep, spóra, differenciálódás, féligáteresztő
hártya, ozmózis, plazmolízis, parazita, szaprofita, autotróf anyagcsere, heterotróf anyagcsere,
fotoszintézis.
6. A növények országa. Valódi növények
Endoszimbionta elmélet.
A fényért, vízért való verseny, a szárazabb élőhelyeken való szaporodás lehetőségének
kapcsolata a növényvilág fejlődésével.
(Kékeszöld moszatok), vörösmoszatok, zöldmoszatok (járommoszatok), csillárkák
embriós növények = szárazföldi növények.
A mohák, a harasztok a nyitvatermők és a zárvatermők kialakulása, testfelépítése, életmódja
(alkalmazkodás a szárazföldi életmódhoz) és szaporodása.
Fajismeret: májmoha, tőzegmoha, háztetőmoha, lucfenyő, jegenyefenyő, erdei fenyő,
feketefenyő, vörösfenyő, páfrányfenyő, ciprusfélék, boróka, tiszafa, csikófark.

A növényi szövetek csoportosítása és jellemzése.
Kulcsfogalmak/fogalmak
Moha, meiózis, mitózis spóra, ivarsejt, haploid sejt, diploid sejt, kétszakaszos egyedfejlődés,
haraszt, kemotaxis, hajtásos növény, nyitvatermő, zárvatermő, hajtás, virág, termés, kettős
megtermékenytés, osztódó szövet, állandósult szövet, kambium.
7. A növények élete
A növényi létfenntartó szervek (gyökér, szár levél) felépítése, működése, módosulásai.
A gyökér, a szár és a levél felépítése, szövettani szerkezetük típusaik, módosulásaik.
A felsorolt szervek működése és szerepük a növény életében.
A Liebig-féle minimumtörvény.
A gázcserenyílás szerkezete és működése (összefüggés a zárósejtek felépítésével, turgorával
és az ozmózissal).
A virág részei és biológiai szerepe. Kapcsolat a virág és a termés között.
A virágos növények reproduktív működései, az ivaros és az ivartalan szaporodás/szaporítás.
A termés és a mag. A mag szerkezete. A csírázás folyamata és típusai.
A hormonok (auxin citokinin, gibberellin, etilén abszcizinsav) szerepe a növények életében.
Paál Árpád kísérletei.
A növények mozgása.
Kulcsfogalmak/fogalmak
Gyökérszőr, diffúzió, ozmózis, passzív és aktív transzport, gyökérnyomás, szaporítóhajtás,
hiányos virág, egylaki növény, kétlaki növény, ivartalan szaporodás, regeneráció,
kétszakaszos egyedfejlődés, növényi hormon, vízszállítás, párologtatás, csírázás, légzési
hányados, ivartalan szaporodás és szaporítás, taxis, nasztia, tropizmus, koleoptil csúcs.
11. évfolyam

1. Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése
Az élő szervezetben előforduló legfontosabb biogén elemek, szervetlen és szerves molekulák.
A lipidek (neutrális zsírok, foszfatidok, karotinoidok, szteroidok), a szénhidrátok, (glükóz,
fruktóz, cellubióz, maltóz, laktóz, szacharóz, a cellulóz, a keményítő és a glikogén), az
egyszerű és az összetett fehérjék, a nukleotid származékok és a nukleinsavak szerkezete,
tulajdonságai és biológiai szerepük.

A stresszfehérjék és a sejt öngyógyító folyamata.
Kulcsfogalmak/fogalmak
Biogén elem, kolloid rendszer, szol állapot, gél állapot, lipid, neutrális zsír, foszfatid,
karotinoid, szteroid, esszenciális zsírsav, monoszacharid, diszacharid, poliszaharid, aminosav,
peptidkötés, esszenciális aminosav, egyszerű fehérje, összetett fehérje, stresszfehérje, ATP,
NAD+, NADP+, koenzim-A, DNS, RNS.
2. Sejtbiológia: a sejt felépítése
A sejt szerkezete és alkotói, az egyes sejtalkotók szerepe a sejt életében.
A sejtmembrán és a határoló membránok (sejthártya, sejtfal) felépítése.
Anyagszállítás a membránon keresztül (szabad és közvetített, ill. passzív és aktív transzport,
exo- és endocitózis).
Az endoszimbióta elmélet.
A sejtmozgások.
A sejtosztódás típusai és folyamatai, programozott és nem programozott sejthalál.
A sejtek osztódó képessége, őssejt kutatás.
Kulcsfogalmak/fogalmak
Citoplazma, sejtváz, sejtközpont, csilló, ostor, membrán, endoplazmatikus hálózat, riboszóma,
Golgi-készülék lizoszóma, mitokondrium, színtest, sejtmag, sejtmagvacska, kromoszóma,
kromatin,

kromatida,

centromer,

telomer

kromoszómaszerelvény,

mitózis,

meiózis,

rekombináció, crossing- over.
3. Sejtbiológia: a sejtek anyagcseréje
Az anyagcsere sajátosságai és típusai energiaforrás és szénforrás alapján.
Az enzimek felépítése és működése.
A szénhidrátok lebontása a sejtben (glikolízis, az acetil-koenzim-A képződése, a citrát- kör,
terminális oxidáció).
A zsírok, a fehérjék és a nukleinsavak lebontása; kapcsolódásuk a szénhidrát-anyagcseréhez.
Erjedés és biológiai oxidáció.
Az erjedés előfordulása a biológiai rendszerekben és felhasználása a mindennapokban.
A szénhidrátok és a lipidek felépítő folyamata.
A fotoszintézis fény- és sötétszakasza.
A sejtek energiaforgalma, elektronszállító rendszerek.
Szent-Györgyi Albert munkássága.

Kulcsfogalmak/fogalmak
Enzim, glikolízis, citrát-kör, terminális oxidáció, erjedés, biológiai oxidáció, fotoszintézis,
fotolízis, elektronszállító rendszer.
4. Genetika: az öröklődés molekuláris alapjai
A DNS örökítőanyag-szerepe és ennek igazolása.
Szemikonzervatív megkettőződés.
RNS-szintézis és -érés.
A genetikai kód és tulajdonságai.
A

fehérjeszintézis

folyamata

(transzkripciós

faktorok,

mikro-RNS,

lánckezdés,

láncnövekedés, lánczáródás) és szabályozása, helye a sejtben.
A génműködés szabályozásának alapjai (lac-operon modell), enzimindukció (gátlás és
serkentés), a gén szabályozó része (promoter, szabályozó fehérjék kapcsolódási helyei), a gén
kódoló része (m-RNS, indítókodon, kodonok, stop kodon, exon, intron).
Mobilis genetikai elemek, ugráló gének.
A mutáció és típusai, valamint következményei (Down-kór, Klinefelter- és a Turnerszindróma, rák).
A genetikai információ tárolása, megváltozása, kifejeződése, átadása, mesterséges
megváltoztatása

(rekombináns

DNS-technológia,

restrikciós

enzimek,

a

génátvitel,

génsebészet).
Nukleotid szekvencia leolvasása (szekvenálás).
Plazmidok és az antibiotikum-rezisztencia, transzgenikus élőlény.
DNS-chip (DNS microarray), reproduktív klónozás (Dolly), GMO-növények és állatok,
mitokondriális DNS.
Humángenom-programok, génterápia.
A környezet és az epigenetikai hatások.
Mutagén hatások.
Kulcsfogalmak/fogalmak
Szemikonzervatív megkettőződés, replikáció, transzkripció, transzláció triplet, a genetikai
kód, kodon, antikodon genom, genomika, gén, allél lac-operon, mobilis genetikai elem,
mutáció, mutagén, rekombináns DNS-technológia, restrikciós enzim, transzgenikus élőlény,
GMO-élőlény, genomprogram.
5. Genetika: az öröklődés

Domináns-recesszív, intermedier és kodomináns öröklődés.
A három Mendel-törvény.
Egygénes, kétgénes és poligénes öröklődés.
Génkölcsönhatások, random keresztezés, letális hatások.
A nemi kromoszómához kötött öröklődés.
A humángenetika vizsgálati módszerei (családfaelemzés, ikerkutatás).
Géntérképezés kapcsolódási csoportok.
A Drosophila (ecetmuslica) mint a genetika modellszervezete (életciklus, kromoszómaszám,
kapcsolódási csoportok, gének elhelyezkedése a kromoszómán).
A mennyiségi jellegek öröklődése.
Környezeti

hatások,

örökölhetőség,

hajlamosító

gének,

küszöbmodell,

penetrancia,

expesszivitás, heterózishatás (pl. hibridkukorica, brojlercsirke), anyai öröklődés.
Genetikai

eredetű

betegségek

(albinizmus,

színtévesztés,

vérzékenység,

sarlósejtes

vérszegénység, Down-kór, csípőficam, magas vérnyomás, velőcső-záródási rendellenességek
stb.).
A genetikai tanácsadás alapelvei.
Kulcsfogalmak/fogalmak
Genotípus, fenotípus, homozigóta, heterozigóta, ivari és testi kromoszóma, hemizigóta,
minőségi jelleg, mennyiségi jelleg, gamétatisztaság elve, tesztelő keresztezés, reciprok
keresztezés.
6. Az emberi szervezet szabályozó működése. Jelátvitel testfolyadék révén
A belső elválasztású mirigyek (agyalapi

mirigyi, pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy,

hasnyálmirigy, mellékvese, ivarmirigyek) hormonjai és azok hatásai.
A szövetekben termelődő hormonok (gasztrin, szerotonin, renin, melatonin), és hatásuk.
Az elsődleges és másodlagos hírvivők szerepe.
A vércukorszint hormonális szabályozása.
A hormontartalmú doppingszerek hatásai és veszélyei. A hormonrendszer betegségei:
cukorbetegség (1-es és 2-es típus), Basedow-kór, golyva, törpenövés, óriásnövés, anabolikus
szteroidok és veszélyeik.
A hormonok hatása a viselkedésre.
Az anabolikus szteroidok veszélyei.
Az egészséget befolyásoló rizikófaktorok.
Kulcsfogalmak/fogalmak

Neuroendokrin rendszer, vezérlés, szabályozás, negatív visszacsatolás, pozitív visszacsatolás,
elsődleges és másodlagos hírvivő, receptor, célsejt.
7. Az emberi szervezet szabályozó működése. Jelátvitel szinapszisok révén
Az idegsejt felépítése és működése (nyugalmi potenciál, akciós potenciál). Ingerületvezetés
csupasz és velőshüvelyes axonon.
A szinaptikus jelátvitel mechanizmusa és típusai (serkentő, gátló).
A szinapszisok összegződése és időzítése, a visszaterjedő akciós potenciál és szabályozó
szerepe. Függőségek: narkotikumok, ópiátok, stimulánsok.
Kulcsfogalmak/fogalmak
Inger, ingerküszöb, neuron, dendrit, axon, axondomb, velőshüvely, glia, nyugalmi potenciál,
akciós potenciál, Na+/K+ pumpa, depolarizáció, repolarizáció, refrakter szakasz, szinapszis.
12. évfolyam
1. Az emberi szervezet szabályozó működése. Az idegrendszer felépítése és működése
A gerincvelő felépítése és működése.
A reflexív felépítése (izom- és bőr eredetű, szomatikus és vegetatív reflexek).
Az agy felépítése (agytörzs, agytörzsi hálózatos állomány, köztiagy [talamusz, hipotalamusz],
kisagy, nagyagy, agykérgi sejtoszlop, limbikus rendszer), működése és vérellátása.
Az érzékszervek felépítése és működése; hibáik és a korrigálás lehetőségei.
Az idegrendszer érző működése (idegek, pályák, központok). Az idegrendszer mozgató
működése (központok, extrapiramidális és piramis-pályarendszer, gerincvelő, végrehajtó
szervek).
A vegetatív idegrendszer (Cannon-féle vészreakció, stressz).
Az idegrendszer betegségei (Parkinson-kór, Alzheimer-kór, depresszió).
Selye János és Békésy György munkássága.
Kulcsfogalmak/fogalmak
Reflexív, mag, dúc, pálya, ideg, idegrost, szomatikus, vegetatív, gerincvelői reflex,
érzékszerv, receptor, rodopszin, Chorti-féle szerv, extrapiramidális és piramis-pályarendszer,
vegetatív idegrendszer, szimpatikus, paraszimpatikus hatás.
2. Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. Kültakaró és mozgás
Az emberi bőr felépítése, biológiai szerepe és működése.

A bőr rétegei, szöveti szerkezete, mirigyei (emlő is), a benne található receptorok. A
neuroendokrin hőszabályozás.
A bőr betegségei.
A mozgás szervrendszer felépítése és működése:
 a csont- és izomrendszer anatómiai felépítése, szöveti szerkezete, kémiai összetétele,
 a mozgás idegi szabályozása.
Az izomműködés molekuláris mechanizmusa.
A mozgásszegény és a sportos életmód következményei, a váz- és izomrendszer betegségei.
Kulcsfogalmak/fogalmak
Hipotermia, ergoszterin, csonthártya, csöves csont, lapos csont, ízület, miofibrillum,
izompólya, izomnyaláb, rángás, tartós izom-összehúzódás, izomtónus, miozin, aktin,
ionpumpa, fehér izom, vörösizom, kreatin-foszfát, mioglobin, Cori-kör.
3. Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. Az ember táplálkozása,
légzése és kiválasztása, a vér és vérkeringés
A táplálkozás, a légzés, a kiválasztás és a vérkeringés szervrendszerének felépítése,
működése, különös tekintettel az anyagcserében és a homeosztázis kialakításában betöltött
szerepükre.
A vese hármas működése (szűrés, visszaszívás, kiválasztás) a vizelet kiválasztás
folyamatában.
A táplálkozás, a légzés, a vérkeringés és a kiválasztás szabályozása.
A szív ingerületkeltő és vezető rendszere.
A vér fizikai, kémiai és biológiai jellemzői, és szerepe az élő szervezet belső egyensúlyának
kialakításában.
A véralvadás folyamata.
A táplálkozáshoz, a kiválasztáshoz, a légzéshez és a vérkeringéshez kapcsolódó civilizációs
betegségek.
Kulcsfogalmak/fogalmak
Alapanyagcsere, perisztaltikus mozgás, emésztőmirigy, emésztőnedv, emésztőenzim, amiláz,
pepszin, tripszin, lipáz, nukleáz, minőségi és mennyiségi éhezés, sejtlégzés, belső gázcsere,
külső gázcsere, légcsere, tüdőalveolus, hasi légzés, mellkasi légzés, vitálkapacitás, légzési
perctérfogat, légmell, nefron, , szűrlet, vizelet, vérplazma, limfocita, granulocita, monocita,
protrombin, trombin, fibrinogén, fibrin, kolloid-ozmózisnyomás, artéria-véna kapilláris,
valódi kapilláris, pulzustérfogat, keringési perctérfogat, nyugalmi perctérfogat.

4. Szaporodás, egyedfejlődés és növekedés
Az ember nemének meghatározásának különböző szintjei (kromoszomális, ivarszervi és
pszichoszexuális nem).
A férfi és női nemi szervek felépítése, működése, és a működés szabályozása.
A spermium és a petesejt érése. A meddőség okai.
A hormonális fogamzásgátlás alapjai.
A megtermékenyítés sejtbiológiai alapjai.
A terhesség és a szülés hormonális szabályozása.
Az ember egyedfejlődése, a méhen belüli és a posztembrionális fejlődés fő szakaszai.
Kulcsfogalmak/fogalmak
Kromoszómális, ivarszervi és pszichoszexuális nem, erekció és ejakuláció,
oocita, sarkitest, Graaf-tüsző, ovuláció, sárgatest, megtermékenyítés,

beágyazódás,

lombikbébi, koriongonadotropin, vetélés, abortusz, embriócsomó, amnionüreg, szikhólyag,
külső és belső magzatburok, embriópajzs, embrió, méhlepény, köldökzsinór, akceleráció.
5. Immunológiai szabályozás. Az immunválasz molekuláris alapjai
Az immunrendszer résztvevői, sejtes és oldékony komponensei, főbb feladatai.
T és B nyiroksejtek (limfociták), falósejtek, nyúlványos (dendritikus) sejtek szerepe.
Veleszületett és az egyedi élet során szerzett immunválasz.
Az antigén-felismerő receptorok keletkezése (génátrendeződéssel és mutációkkal).
A vércsoportok, vérátömlesztés, szervátültetés.
Az allergia, autoimmun betegségek, a szerzett (pl. AIDS) és örökölt immunhiányok, valamint
a rák és a fertőzések elleni immunválasz főbb mechanizmusai.
A védőoltások szerepe a betegségek megelőzésében.
Gergely János munkássága.
Védekezés a vírus- és baktériumfertőzések és a daganatsejtek ellen.
Egyéni és etnikai genetikai eltérések az immunválaszban.
Biológiai (immun-)terápiák és perspektívájuk.
Kulcsfogalmak/fogalmak
Immunrendszer-hálózat, antigén, antigénreceptor, T és B nyiroksejt (limfocita), falósejt,
nyúlványos (dendritikus) sejt, antitest, antigén felismerés, a veleszületett (természetes)
immunválasz, szerzett immunválasz, immunmemória, allergia, szerzett és örökölt
immunhiány, autoimmunhiány, védőoltás.

6. Evolúció. Biológiai evolúció. Bevezetés, mikroevolúció
Az evolúció, a biológiai evolúció,
evolúciós egységek, az egyed biológiai értelmezésének problémái (pl. zuzmó).
Mikro- és makroevolúció fogalmának értelmezése.
Az ideális populáció modellje.
A Hardy–Weinberg-egyensúly.
A mutációk, a szelekció és a génáramlás szerepe a populációk genetikai átalakulásában.
Darwin munkássága. Mesterséges szelekció, háziasítás, nemesítés (a legfontosabb kiindulási
fajok és hungarikumok ismerete).
Transzgenikus élőlények és felhasználásuk (gyógyszer/fermentációs ipar, alapanyagtermelés).
A GMO hátterű növények, élelmiszerek (BT, kukorica stb.,), a GMO-vita lényege.
Kulcsfogalmak/fogalmak
Evolúció, biológiai evolúció, evolúciós egység, mikro- és makroevolúció, ideális populáció,
reális populáció, szelekció, fitnesz, génáramlás, genetikai sodródás, alapító elv, háziasítás,
nemesítés, heterózishatás, kihalási küszöb, beltenyésztés.
7. Evolúció. Biológiai evolúció. Speciáció
A földrajzi, ökológiai és genetikai izoláció szerepe a populációk átalakulásában.
A radioaktív kormeghatározás, relatív és abszolút kormeghatározás.
A koevolúció, a kooperációs evolúció alapjai.
A kémiai evolúció (Miller-kísérlet).
Az élet kialakulásának elméletei.
Prokariótából eukriótává válás.
A bioszféra evolúciójának néhány feltételezett kulcslépése.
Az ember evolúciója.
Kulcsfogalmak/fogalmak
Speciáció,

hibridizáció,

izoláció,

horizontális

géntranszfer,

relatív

és

abszolút

kormeghatározás, „élő kövület”, lenyomat, kövület, koevolúció, kémiai evolúció, emberi
rassz, atavizmus.
8. Rendszerbiológia és evolúció
A biológiai rendszerekben működő általános (hasonló és eltérő) törvényszerűségek.

Az élet alapvető (biológiai) jellegzetességei.
A bioszféra hierarchikus rendszerei.
Bioinformatikai alapfogalmak.
A biológiai hálózatok általános és sajátos törvényszerűségei, dinamikai jellegzetességei.
A legfontosabb hálózati modellek.
Molekuláris (gén és fehérje), sejtes, szervezetszintű és társadalmi hálózatok működése ép és
kóros körülmények között,
A jövő kilátásai és várható új kihívásai a biológia várható fejlődésének tükrében.
Az evolúcióelmélet és az evolúciós modell mai bizonyítékai.
A bioetika alapjai.
Az ökológia és az evolúcióbiológia kapcsolata.
Kulcsfogalmak/fogalmak
Biológiai hálózat (táplálkozási, farmakogenomikai, immungenomikai, onkobiológiai),
betegségtérkép, bioetika, személyiségi jog, bioszociális háló, hálózatos evolúció.

BIOLÓGIA- EGÉSZSÉGTAN
10. évfolyam
Gimnázium
1.Bevezetés a biológiába. A biológia tárgya és módszerei
A legfontosabb biológiai vizsgálati módszerek megismerése, alkalmazása – az iskola
lehetőségeihez mérten. A mai kutatási eszközök használati területekhez rendelése,
jelentőségük megértése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások
Mivel foglalkozik a növénytan (botanika), az állattan (zoológia), az embertan (antropológia)
tudománya?
Ismeretek
Tudományágak, társtudományok (pl. anatómia, élettan, lélektan, etológia, ökológia, genetika,
rendszertan, őslénytan; orvostudomány).
A biológiai kutatás főbb módszerei: a megfigyelés, leírás, összehasonlítás, kísérlet,
modellkészítés, szimuláció és ezek feldolgozására szolgáló értelmezés, elemzés, kiértékelés.
Az orvostudományban és a biológia más társtudományában ma is használatos vizsgálati
eszközök, módszerek.

A fénymikroszkóp szerkezete.
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Botanika, zoológia, antropológia, etológia, pszichológia,
szisztematika, paleontológia in vivo, in vitro, röntgensugár, ultrahang, komputertomográf
(CT).
2.Az egyed szerveződési szintje. Nem sejtes rendszerek: vírusok, szubvirális rendszerek
A rendszeres egészségügyi és szűrővizsgálatoknak, valamint az önvizsgálatoknak a
betegségek megelőzésében játszott szerepének felismerése. Az élő szervezetek működő
rendszerként való értelmezése. Informatikai és a biológiai vírusok összehasonlítása. A vírusok
élő és élettelen határán álló helyzetének felismerése.
Ismeretek
Az egyed szerveződési szintjei: nem sejtes rendszerek, önálló sejtek, többsejtű rendszerek. Az
élő rendszerek általános tulajdonságai: anyagcsere, homeosztázis, ingerlékenység, mozgás,
növekedés, szaporodás, öröklődés. A vírusok jellemzése, csoportosítása, a bakteriofágok és
jelentőségük.
Csoportosítás a fertőzött élőlények szerint:
A növényeket, illetve az állatokat fertőző legismertebb vírusok. Az embereket fertőző
vírusok.
A nukleinsav alapján:
DNS-, RNS-vírusok.
Alak szerinti csoportosítás: helikális, kubikális, binális.
A vírusok és szubvirális kórokozók (prion, viroid) felépítése, kórokozása. Fertőzés, higiénia
(személyi és környezeti), járvány. Védőoltások, megelőzés.
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Homeosztázis, helikális, kubikális, binális vírus, prion, viroid.
Bakteriofág. Sejtes és nem sejtes szerveződés.
3.Önálló sejtek. Szerkezet és működés a prokarióták világában
A baktériumok környezeti jelentőségének felismerése. A baktériumsejt felépítése és
működése közötti ok-okozati összefüggés felismerése. A földi élet kezdete és a földön kívüli
lét tudományos felvetése, internetes kutatás során a kritikai gondolkodás fejlesztése.
Az energiatípusok (kémiai, nap, elektromos) egymásba alakítását jelentő folyamatok
megismerése. Az energiával kapcsolatos mennyiségi szemlélet fejlesztése. A természeti
körfolyamatok felismerése, megfigyelése. A fontosabb biogeokémiai körforgalmak (szén,
oxigén, nitrogén) elemzése egy szabályozott rendszer részeként

Ismeretek
Kitekintés az ősbaktériumokra, a 3,5 milliárd évvel ezelőtti megjelenésükre.
A valódi baktériumsejt (mérete, alakja, sejtfelépítése). Állandó és járulékos sejtalkotók. Aktív
és passzív mozgásuk. Csoportosításuk anyagcseréjük és energiahasznosításuk szerint:
autotróf, foto- és kemoszintetizáló (aerob és anaerob), heterotróf - paraziták, szimbionták,
szaprofiták, szaporodásuk.
Az emberi és állati szervezetben élő szimbionták gyakorlati haszna. Az emberi szervezet
parazita baktériumai, kórokozásuk. Baktériumok által okozott betegségek. Védekezés,
megelőzés. Ajánlott és kötelező védőoltások.
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Prokariota, autotróf, heterotróf, bakteriospóra, antibiotikum,
kozmopolita faj, plankton, coccus, bacillus, spirillum, vibrió, reprodukció.
4.Az alacsonyabb rendű eukarióták általános jellemzői
Az eukarióta sejt kialakulásáról szóló elméletek, feltevések megismerése, összevetése.
A körülhatárolt sejtmag és a belső membránok megjelenése jelentőségének megértése.
Szerkezet és működés kapcsolata az egysejtű eukarióták világában – táplálkozás, kiválasztás,
szaporodás.
A felépítés és a működés kapcsolatának bemutatása az alacsonyabb rendű eukarióták
testszerveződésének példáján.
Az anyagi világ egymásba épülő szerveződési szintjeinek tudatos kezelése.
Ismeretek
Az élőlények kialakulásának vázlata, törzsfaelemzés, kihangsúlyozva az ősi ostorosok
szerepét. Endoszimbionta elmélet.
Növények, vagy állatok? Az aktív helyváltoztató egysejtűek mozgástípusai: ostoros, csillós,
amőboid (állábas) mozgás. Az óriás amőba, a papucsállatka, a zöld szemesostoros példáján
keresztül az élőlények változatos testszerveződésének és a felépítő anyagcseréjüknek a
megismerése. Önálló mozgásra képtelenek: (kovamoszatok, barnamoszatok, vörösmoszatok)
megismerése, csoportosítása. Az alacsonyabb rendű eukarióták jelentősége: vizek
öntisztulása, a moszaterdők búvóhelyet biztosítanak, a learatott algamezők takarmányt adnak
az állatoknak. A ragadozók fontos szerepet töltenek be a táplálékláncban, az élősködők
járványokat okozhatnak. A szilárd vázzal rendelkező fajok szerepe a kőzetképződésben.
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Szilícium- és mészváz, sejtszáj, sejtgarat, lüktető és emésztő
űröcske, sejtközpont, ostor, csilló, álláb, szól-gél állapot, mixotróf táplálkozás, kopuláció,
konjugáció, spóra, ivarsejt.

5.Többsejtűség. Sejtfonalak, teleptest és álszövet: gombák, szivacsok
A többsejtűség felé vezető út egyes állomásainak megismerése az élőlények világában.
Energiatípusok egymásba alakítását jelentő folyamatok megismerése során az energiával
kapcsolatos mennyiségi szemlélet fejlesztése. A környezeti állapot és az ember egészsége
közötti összefüggés felismerése. Növényi és állati sajátságok felismerése a gombák
testfelépítésében és életműködésében. Egészségtudatosságra nevelés.
Ismeretek
A gombák sajátos testfelépítése és életműködése. A heterotróf gombák életmód szerinti
megkülönböztetése, biológiai jelentősége: szaprofiták – az anyagok körforgása; paraziták –
növény, állat, ember – gombás fertőzései; szimbionták – mindkét élőlény számára előnyös
együttélés, pl. zuzmók. Az együtt élő két egyed előnye a zuzmó telepben.
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások
Miért nehéz a szivacsok helyét az élőlények rendszerében megtalálni?
Ismeretek
Szivacsok álszövetes szerveződése. A szivacsok különböző formái, a külső és belső sejtréteg
jellemző sejtjei, azok működése. Ivartalan szaporodási formájuk: kettéosztódás, bimbózás
(gyöngysarjképzés). Ivaros szaporodásuk. Sir Alexander Fleming munkássága.
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Hifa (gombafonal), micélium, teleptest, tenyésztest, termőtest,
alkaloid, antibiotikum, rajzóspóra, járomspóra, tömlős és bazidiumos spóra, bimbózás,
gyöngysarjképzés, himnős.
6.Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellemzői
Szövetmetszetek fénymikroszkópos vizsgálata, megfigyelése során a felépítés és a működés
összekapcsolása. A különböző sejttípusok méretkülönbségeinek megítélése. Összehasonlítás:
az állati egysejtű és a többsejtű egyetlen sejtje. Az álszövet és a szövet definiálása.
Ismeretek
Az

állati

sejt

sejtalkotói:

sejtmag

(maghártya,

örökítőanyag),

Golgi-készülék,

endoplazmatikus hálózat, mitokondrium, sejtközpont, lizoszóma, sejtplazma, sejthártya. A
sejtszervecskék feladata.
A főbb szövettípusok: hámszövetek, kötő- és támasztószövetek, izomszövetek, az idegszövet
felépítése, jellemzése, előfordulása, működési sajátosságai a szervekben, szervrendszerekben.
Az idegsejtek típusai, a sejt alakja, a nyúlványok elrendeződése a sejt működése alapján. A
gliasejt.

Szövet- és szervátültetés (transzplantáció); beültetés (implantáció).
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Organellum, transzplantáció, implantáció, inger, ingerület,
sejttest, dendrit, axon, gliasejt, végfácska, velőshüvely.
7.Szerkezet és működés az állatok világában. Csalánozók, férgek, puhatestűek,
ízeltlábúak
Az „állat” fogalom értelmezése. Az álszövetes és szövetes szerveződés összehasonlítása. A
törzsfejlődés során kialakult állatcsoportok jellemző képviselőinek tanulmányozása. A
testfelépítés, testalkat és az életmód kapcsolatának megértése. Az állatcsoportok szervezeti
differenciálódásának
alkalmazkodás

megismerése.

szerepének

A

megértése

mindenkori
az

környezet

állatcsoportok

változásaihoz

jellemző

való

tulajdonságainak

kialakulásában.
Ismeretek
Csalánozók testfelépítése. A testfal jellemző sejtjei: csalánsejtek, a diffúz idegrendszert alkotó
idegsejtek, a hámizomsejtek, valamint a belső réteg emésztőnedveket termelő mirigysejtjei.
Önfenntartás, önreprodukció, önszabályozás.
A férgek nagyobb csoportjai (fonálférgek, laposférgek, gyűrűsférgek), testszerveződése,
önfenntartó, önreprodukáló és önszabályozó működése, életmódja.
A puhatestűek nagyobb csoportjai (kagylók, csigák, fejlábúak) testszerveződése, külső, belső
szimmetriája, önfenntartó, önreprodukáló, önszabályozó működése. Az élőhely, életmód és az
életfolyamatok összefüggései. Főbb képviselők az egyes csoportokban: éti-, kerti és ligeti
csiga; tavi és folyami kagyló; tintahalak, nyolclábú polip.
Az

ízeltlábúak

csoportjaira

jellemző

testfelépítés,

önfenntartó,

önreprodukciós

és

önszabályozó működés. Származási bizonyíték a szelvényezett test. A törzsfejlődés során
kialakult evolúciós „újdonságok”(valódi külső váz kitinből, ízelt lábak kiegyénült
harántcsíkolt izmokkal).
Emberi, állati, növényi kórokozó férgek, ízeltlábúak és az általuk okozott betegségek, tünetek
ismerete.
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Sugaras és kétoldali szimmetria; béledényrendszer és
háromszakaszos bélcsatorna; sejten belüli, sejten és testen kívüli emésztés; diffúz légzés,
kültakaró eredetű légzőszerv, zárt és nyílt keringés, kiválasztás sejtenként, vesécske típusú
kiválasztószerv; diffúz és központosult dúcidegrendszer; hámizomsejt, bőrizomtömlő,
átváltozás, kifejlés, teljes átalakulás, vedlés, hormonális/kémiai szabályozás.

8.Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok, gerincesek testfelépítése és működése. A
gerincesek nagy csoportjai
Az állatok törzsfája oldalági képviselőjének (tüskésbőrűek) összehasonlítása a gerincesek
„egyenesági” elődeivel és a gerincesek nagyobb csoportjaival. Az állatvédelmi törvény
megismerése. Önálló kísérletezés, megfigyelés során a természettudományi megismerési
módszerek gyakorlása. A gerincesek evolúciós újításai, azon belül a belső váz jelentőségének
megértése az életterek tartós meghódításában.
Ismeretek
A tüskésbőrűek testfelépítése és életmódja. A gerinchúr, a csőidegrendszer és kopoltyúbél
megjelenésének evolúciós jelentősége.
Az előgerinchúrosok testfelépítése, evolúciós jelentősége. Fő képviselőik: a tengerben élő,
átalakulással fejlődő zsákállatok.
A fejgerinchúrosok testfelépítése és életmódja, evolúciós jelentősége (pl. a lándzsahal).
A gerincesek általános jellemzői, evolúciós újításai (porcos, majd csontos belső váz). A
kültakaró többrétegű hám, amely bőrré alakul, csoportonként elkülöníthető függelékekkel. A
tápcsatorna tagozódásai és az emésztést elősegítő mirigyek. A légzőszerv előbél eredetű
kopoltyú vagy tüdő. A keringési rendszer zárt központja a szív. Az erekben vér (plazma és
alakos elemek) kering. Kiválasztó szervük a vese, a vérből szűr és kiválaszt. Ivarszervei a
váltivarúságnak megfelelőek. Többnyire jellemző az ivari kétalakúság és a közvetlen fejlődés.
A neuroendokrin rendszer szabályozza a működéseket (melynek idegrendszeri központja az
agy).
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Újszájú, gerinchúr, csőidegrendszer, kopoltyúbél, hüllő- és
madártojás, magzatburok, porcos és csontos hal, kopoltyú, ikra, haltej, ötujjú végtag, tolóláb,
ugróláb, járóláb, madár- és denevérszárny; kettős légzés, változó és állandó testhőmérséklet,
fészeklakó, fészekhagyó.
9.Az állatok viselkedése
Saját megfigyelések, tapasztalatok felhasználásával az állati viselkedés alapjainak
megismerése. Az állati viselkedés mint alkalmazkodási folyamat bemutatása. Azonosságok és
különbségek keresése az állati és emberi viselkedés között. Az érvelés, a vitakultúra
fejlesztése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások
Miben különböznek az öröklött és tanult viselkedési elemek?

Melyek a legfontosabb magatartásforma-csoportok? Melyek az állatok kommunikációjának
fajtái?
Ismeretek
A magatartáskutatás története: Darwin, Pavlov, Watson,
Lorenz, Tinbergen, von Frisch, Csányi (a kutatók módszerei, tapasztalatai, magyarázatai).
Öröklött magatartásformák (feltétlen reflex, irányított mozgás, mozgásmintázatok).
Tanult magatartásformák (bevésődés, érzékenyítés, megszokás, feltételes reflex, operáns
tanulás, belátásos tanulás).
Önfenntartással kapcsolatos viselkedések (tájékozódás, komfortmozgások, táplálkozási
magatartás, zsákmányszerzés).
Fajfenntartással kapcsolatos viselkedések (udvarlás, párzás, ivadékgondozás).
A társas viselkedés; a társas kapcsolatok típusai (időleges tömörülés, család, kolónia).
A háziállatok viselkedése.
Az emberi természet. A tanulás és a gének szerepe az emberi viselkedésben. Az emberi
viselkedési komplexum, az ember és a legfejlettebb állatok viselkedése közötti különbségek,
személyes és csoportos agresszió, az emberi közösség, rangsor, szabálykövetés, az emberi
nyelv kialakulása, az emberi hiedelmek, az ember konstrukciós és szinkronizációs
képességének megnyilvánulása a társadalomban. A gyermek fejlődése és szocializációja a
családi közösségben.
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Viselkedés (magatartás), kulcsinger, motiváció, ösztön, reflex,
társítás, tanulás és memória, agresszió, altruizmus, szocializáció, kommunikáció, tanulás,
adaptáció, magatartáselem, magatartásegység.
10.A növényi sejt. Szerveződési formák
A fénymikroszkóp használatának fejlesztése. A látómezőben lévő kép leírása, értelmezése.
Szerveződési formák bemutatása, feladatmegosztás és térbeli elrendeződés alapján.
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások
Milyen jellemzők alapján különítjük el az állatokat és a növényeket? A moszatok
testszerveződésének milyen típusait tudjuk megkülönbözteni? Merre mutat a fejlődés? Mi a
moszatok biológiai jelentősége?
Ismeretek
A fénymikroszkóp részei és szakszerű használata.
A

növényi

sejtalkotók

(sejtplazma,

sejthártya,

sejtmag,

membránrendszer, sejtfal, színtest, zárvány, sejtüreg [vakuólum]).

mitokondrium,

belső

Prokarióta és eukarióta sejt, állati és növényi sejt összehasonlítása. Anyagcseretípusok.
Differenciálódás, sejttársulás (harmonikamoszatok, fogaskerékmoszatok, gömbmoszatok),
telepes (álszövetes), szövet, egyirányú osztódás: fonalas testfelépítés (békanyálmoszatok), két
irányban: lemez (tengeri saláta), több irány: teleptest (csillárkamoszat).
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Növényi sejt, szövet és szerv, alkalmazkodás, telep, spóra,
differenciálódás, féligáteresztő hártya, ozmózis, plazmolízis, autotróf anyagcsere, heterotróf
anyagcsere, fotoszintézis.
11.A növények országa. Valódi növények
Szerkezet és működés közötti kapcsolat bemutatása. Az élőlény és környezete közötti
kapcsolat bemutatása.
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások
Milyen szempontok alapján csoportosíthatóak a növények? Miért nem nőhetnek
embermagasságúra a mohák?
Hogyan alkalmazkodott a harasztok testfelépítése a szárazföldi életmódhoz? Miben
különböznek a nyitvatermők és a zárvatermők?
Ismeretek
A fényért, vízért való verseny, a szárazabb élőhelyeken való szaporodás lehetőségének
kapcsolata a növényvilág fejlődésével.
A mohák, a harasztok, a nyitvatermők és a zárvatermők kialakulása, testfelépítése, életmódja
(alkalmazkodás a szárazföldi életmódhoz).
Fajismeret: májmoha, tőzegmoha, háztetőmoha, lucfenyő, jegenyefenyő, erdei fenyő,
feketefenyő, vörösfenyő, páfrányfenyő, boróka, tiszafa.
A növényi szövetek csoportosítása és jellemzése.
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Moha, spóra, ivarsejt, kétszakaszos egyedfejlődés, haraszt,
kemotaxis, hajtásos növény, nyitvatermő, zárvatermő, hajtás, virág, termés, kettős
megtermékenyítés, osztódó szövet, állandósult szövet, kambium.
12.A növények élete
Az életműködések közös vonásainak felismerése. A növényi szervezet felépítésének és
működésének összefüggése, megértése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások

Mi a víz jelentősége a növények életében? Mi a fotoszintézis jelentősége? Milyen formában
választanak ki anyagokat a növények? Milyen tendenciák valósultak meg a növényvilág
szaporodásának evolúciója során? Hogyan mozognak, hogyan növekednek a növények?
Ismeretek
A növényi létfenntartó szervek (gyökér, szár levél) felépítése, működése, módosulásai.
A gyökér, a szár és a levél felépítése, szövettani szerkezetük, típusaik, módosulásaik.
A felsorolt szervek működése és szerepük a növény életében.
A Liebig-féle minimumtörvény.
A virág részei és biológiai szerepe. Kapcsolat a virág és a termés között.
A virágos növények reproduktív működései, az ivaros és az ivartalan szaporodás/szaporítás.
A termés és a mag. A csírázás folyamata.
A hormonok (auxin, citokinin, gibberellin, etilén, abszcizinsav) szerepe a növények életében.
A növények mozgása.
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Gyökérszőr, diffúzió, ozmózis, passzív és aktív transzport,
gyökérnyomás, egylaki növény, kétlaki növény, ivartalan szaporodás, regeneráció,
kétszakaszos egyedfejlődés, növényi hormon, vízszállítás, párologtatás, csírázás, ivartalan
szaporodás és szaporítás, taxis, nasztia, tropizmus.
11. évfolyam
1. Ökológia.Az élőlények környezete
A környezet fogalmának, időbeli és térbeli változásának megismerése. Annak megértése,
hogy az egyénnek felelőssége van a közösség fenntartásában és a normakövetésben. Annak
felismerése, hogy környezetünk is hatással van egészségünkre. Annak megértése, hogy
hogyan vezetett az ember tevékenysége környezeti problémák kialakulásához.
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások
Mi a környezet? Milyen módon hathat egymásra két populáció? Mi az összefüggés a
testtömeg, a testhossz és a testfelület között? Miért nem nő korlátlanul a populációk létszáma
az idő függvényében?
Ismeretek
Egyed feletti szerveződési szintek.
Élettelen környezeti tényezők. Az élőlények alkalmazkodása az élettelen környezeti
tényezőkhöz; generalista, specialista, indikátor fajok.
Az élőlények tűrőképessége.

A populációk szerkezete, jellemzői.
A populációk változása (populációdinamika): szaporodóképesség, termékenység, korlátolt és
korlátlan növekedés.
Az élő ökológiai tényezők – populációs kölcsönhatások.
Környezetszennyezés, környezetvédelem.
Kulcsfogalmak/

Populáció,

fogalmak

környék,

miliő,

környezet,

tűrőképesség,

rövidnappalos és hosszúnappalos növény, indikátorfaj, Gauze-elv, szimbiózis, kompetíció,
kommenzalizmus, antibiózis, parazitizmus, predáció.
2. Ökoszisztéma
Az ökológiai egyensúly értelmezése.
Egyes globális problémák és a lokális cselekvések közötti kapcsolat fokozatos megértése és
értelmezése.
A lokális és globális megközelítési módok megismerése és összekapcsolása, a
környezettudatosság fejlesztése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások
Milyenek az ökoszisztéma energiaviszonyai? Mi hajtja az anyag körforgását az
ökoszisztémában? Ökológiai alapon magyarázzuk meg, miért drágább a hús, mint a liszt?
Ismeretek
Az ökoszisztéma fogalma, az életközösség ökoszisztémaként való értelmezése.
Anyagforgalom: termelők, fogyasztók és lebontók szerepe, táplálkozási lánc és hálózat
különbsége.
A szén, az oxigén, a víz és a nitrogén körforgása – az élőlények szerepe e folyamatokban.
Az anyagforgalom és az energiaáramlás

összefüggése, mennyiségi

viszonyai

az

életközösségekben.
Biológiai sokféleség a faj (faj/egyed diverzitás) és az ökoszisztéma szintjén (pl. élőhelyek
sokfélesége, a tápláléklánc szintjeinek száma).
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Tápláléklánc, termelő (producens), fogyasztó (konzumens),
lebontó (reducens), csúcsragadozó, táplálékhálózat, biogeokémiai ciklus, biológiai produkció,
biomassza
3. Életközösségek
A mintázat és szintezettség kialakulásának és az életközösségek időbeli változásának
értelmezése.

Magyarország

gazdag

élővilágának,

természeti

csodáinak

tudatosítása

(nagyvadak, madárvilág, ritka növények, Gemenci erdő, Őrség, Kis-Balaton, Hortobágy,
Tiszahát, Tisza-tó).
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások
Miért és hogyan változtak a Kárpát-medence jellegzetes életközösségei a magyarság 1000
éves történelme során? Milyen fás és fátlan társulások jellemzőek Magyarországon? Milyen
ezeknek a növény- és állatvilága?
Hol találunk természeteshez közeli társulásokat? Milyen következményekkel jár az emberi
tevékenység?
Mi jellemzi a közvetlen környezetem élővilágát? Mit védjünk?
Ismeretek
A társulások szintezettsége és mintázata, kialakulásának okai.
A legfontosabb hazai klímazonális és intrazonális fás társulások (tatárjuharos-lösztölgyes,
cseres-tölgyes, gyertyános-tölgyes, bükkös; ligeterdők, karsztbokorerdő).
A legfontosabb hazai fátlan társulások (sziklagyepek, szikes puszták, gyomtársulások).
A homoki és a sziklai szukcesszió folyamata.
Magyarország nemzeti parkjai.
Néhány jellemző hazai társulás (táj, életközösség) és állapotuk.
A Kárpát-medence természeti képének, tájainak néhány fontos átalakulása az emberi
gazdálkodás következtében. Tartósan fenntartható gazdálkodás és pusztító beavatkozások
hazai példái.
A természetvédelem hazai lehetőségei, a biodiverzitás fenntartásának módjai. Az emberi
tevékenység életközösségekre gyakorolt hatása, a veszélyeztetettség formái és a védelem
lehetőségei.
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Biotóp,társulás, mintázat, szintezettség, diverzitás, aszpektus,
szukcesszió, pionír társulás, zárótársulás, degradáció, klímazonális társulás, intrazonális
társulás, invazív faj.
4. Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése, elektronmikroszkópos szerkezete és
anyagcseréje
A szerves kémiában tanultak alkalmazása és kiterjesztése a molekulák biológiai szerepére.
A molekulák szerkezete, kölcsönhatásaik és a biológiai funkcióik közötti kapcsolat megértése.
A pro- és eukarióta sejt összehasonlítása.
A növény, és az állati sejt szerkezete közötti különbségek megértése.

Annak belátása, hogy az élő rendszer egy kémiai folyamatok sorát felhasználó „gép”,
melynek „motorja” és „hajtóanyaga” is ugyanazon molekulákból épül fel.
Szent-Györgyi Albert munkásságának megismerése által a nemzettudat erősítése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások
Miért mondható el, hogy az élet és a víz elválaszthatatlan?
Miért nem pusztulnak el a halak a befagyott Balatonban?
Milyen változások történnek a zselatin tartalmú puding főzésekor?
Mi tartalmaz több koleszterint: egységnyi vaj, disznózsír vagy margarin?
Milyen változáson mennek át a tej fehérjéi forraláskor és a tej megalvadásakor?
Miért nem helyes a fontos-kevésbé fontos megjelölés használata az élő szervezetben
előforduló elemeknél?
Mennyivel

mutat

összetettebb

szerkezetet

az

elektronmikroszkópos

kép

a

fénymikroszkóposénál?
A szilikózis nevű tüdőbetegség kialakulásában milyen szerepük van a sejtek „utcaseprőinek”,
a lizoszómáknak?
Az erjedés az energianyerés szempontjából kevésbé hatékony folyamat, mint a biológiai
oxidáció. Miért él vele mégis az emberi szervezet?
Miért érzed édesnek a kenyeret, ha sokáig rágod?
Melyek a fotoszintézis és a biológiai oxidáció közös jellemzői?
Ismeretek
Az élő szervezetben előforduló legfontosabb biogén elemek, szervetlen és szerves molekulák
(a lipidek, a szénhidrátok, a fehérjék és a nukleinsavak).
A sejt szerkezete és alkotói, az egyes sejtalkotók szerepe a sejt életében.
Anyagszállítás a membránon keresztül.
A sejtosztódás típusai és folyamatai, programozott és nem programozott sejthalál.
A sejtek osztódó képessége, őssejt kutatás.
Az anyagcsere sajátosságai és típusai energiaforrás és szénforrás alapján.
Az enzimek felépítése és működése, szénhidrátok lebontása a sejtben.
A szénhidrátok felépítő folyamata, a fotoszintézis.
Szent-Györgyi Albert munkássága.
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Biogén elem, kolloid rendszer, lipid, mono-, di- és poliszaharid,
aminosav, peptidkötés, egyszerű fehérje, összetett fehérje, ATP, NAD+, NADP+, koenzim-A,
DNS, RNS.

Citoplazma, sejtváz, membrán, endoplazmatikus hálózat, riboszóma, Golgi-készülék,
lizoszóma, mitokondrium, színtest, sejtmag, kromoszóma, mitózis, meiózis.
Enzim, glikolízis, citrátkör, terminális oxidáció, erjedés, biológiai oxidáció, fotoszintézis,
fotolízis, elektronszállító rendszer.
Genetika: az öröklődés molekuláris alapjai
A molekuláris genetika alapjaival, szemléletmódjával kapcsolatos ismeretek alapján a
molekuláris genetika eredményeinek alkalmazása, szerepének megértése a társadalmi,
gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek formálódásában.
A molekuláris genetika hatásának belátása az élelmiszer- és gyógyszeriparra, a
mezőgazdaságra és az emberre.
A bioetika, a biotechnológia, a géntechnológia szerepének és jelentőségének belátása.
A gén és a környezet, az emberi tevékenység, a hajlam és a kockázati tényezők
kölcsönhatásának („sors vagy valószínűség”) megértése.
Az emberi civilizáció fejlődésével létrejött önpusztítás veszélyének felismerése.
Megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és vitakészség fejlesztése.
Annak megértése, hogyan vezetett az emberiség tevékenysége környezeti problémák
kialakulásához; melyek az ezzel kapcsolatos kockázatok, az egyén felelősségének felismerése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások
Mit jelent a „félig megmaradó” lemintázódás a DNS megkettőződésében?
Miért bonyolult a DNS információtartalmának a megfejtése?
Hogyan reagál egy működő lac-operon arra, hogy a táptalajból elfogy a tejcukor?
Melyek a legismertebb génátviteli eljárások?
Miért használható a bűnüldözésben a DNS-chip?
Hogyan „készült” a Dolly nevű bárány?
Mit jelent a génterápia?
Gondold végig, milyen mutagén források találhatók a lakásotokban?
Ismeretek
A DNS örökítőanyag-szerepe.
RNS-szintézis és -érés.
A genetikai kód és tulajdonságai.
A fehérjeszintézis folyamata.
A génműködés szabályozásának alapjai.
A mutáció és típusai, valamint következményei (Down-kór, Klinefelter- és a Turnerszindróma, rák).

A genetikai információ tárolása, megváltozása, kifejeződése, átadása, mesterséges
megváltoztatása.
Nukleotid szekvencia leolvasása.
Plazmidok és az antibiotikum-rezisztencia, transzgenikus élőlény.
DNS-chip, reproduktív klónozás (Dolly), GMO-növények és állatok, mitokondriális DNS.
Humángenomprogramok, génterápia.
A környezet és az epigenetikai hatások.
Mutagén hatások.
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Szemikonzervatív megkettőződés, triplet, a genetikai kód, kodon,
antikodon genom, genomika, gén, allél, lac-operon, mobilis genetikai elem, mutáció,
mutagén, rekombináns DNS-technológia, restrikciós enzim, transzgenikus élőlény, GMOélőlény, genomprogram.
5.Genetika: az öröklődés
A mendeli genetika szemléletmódja és kibontakozása fő lépéseinek (tudománytörténeti
vonatkozások is) megismerése.
Az ember megismerése és egészségének fejlesztése az emberi öröklődés példáin.
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése genetikai feladatok megoldásával.
A genetikai tanácsadás gyakorlati hasznának belátása.
Analizáló és szintetizáló képesség fejlesztése, a matematika eszközrendszerének használata a
biológiában.
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások
Hogyan érvényesülnek a Mendel-szabályok az AB0 és Rh vércsoport öröklődésében?
Miért nevezzük a nemhez kapcsolt gének öröklődését „cikk-cakk” öröklődésnek?
Miért tiltott a világ legtöbb országában a vérrokonok házassága?
Mi a valószínűsége a fiú, illetve a lány utódok születésének?
Hogyan örökölhette egy férfi a vörös-zöld színtévesztés betegségét, ha szülei egészségesek
voltak?
Miért kell a hibrid kukorica vetőmagját évente újra előállítani?
Miért gyakoribbak az öröklődő betegségek zárt közösségekben?
Ismeretek
Domináns-recesszív, intermedier és kodomináns öröklődés.
A három Mendel-törvény.
Egygénes, kétgénes és poligénes öröklődés.

Génkölcsönhatások, random keresztezés, letális hatások.
A nemi kromoszómához kötött öröklődés.
A humángenetika vizsgálati módszerei (családfaelemzés, ikerkutatás).
A Drosophila (ecetmuslica) mint a genetika modellszervezete.
A mennyiségi jellegek öröklődése.
Környezeti

hatások,

epigenetika,

örökölhetőség,

hajlamosító

gének,

küszöbmodell,

heterózishatás (pl. hibridkukorica, brojlercsirke), anyai öröklődés.
Genetikai

eredetű

betegségek

(albinizmus,

színtévesztés,

vérzékenység,

sarlósejtes

vérszegénység, Down-kór, csípőficam, magas vérnyomás stb.).
A genetikai tanácsadás alapelvei.
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Genotípus, fenotípus, homozigóta, heterozigóta, ivari és testi
kromoszóma, hemizigóta, minőségi jelleg, mennyiségi jelleg, gamétatisztaság elve, tesztelő
keresztezés, reciprok keresztezés.
12. évfolyam
1. Az emberi szervezet szabályozó működése. Jelátvitel testfolyadék révén
A belső elválasztású mirigyek szerepének megértése a homeosztázis, a belső környezet
dinamikus állandóságának kialakításában.
Hálózatok bemutatása a hormonális szabályozás rendszerében.
Testképzavarok, az izomfejlődést elősegítő doppinghatású anyagok káros hatásainak
hangsúlyozása.
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások
Mi a különbség a belső- és a külső elválasztású mirigyek között?
Miért van szükség a szervezetben a sejtek kommunikációjára?
Milyen kapcsolat van az idegi és a hormonális szabályozás között?
Miért nagyobb a pajzsmirigyünk télen, mint nyáron?
Miért nő meg egyes fogságban tartott emlősök mellékveséje?
Milyen veszélyekkel jár a hormontartalmú doppingszerek alkalmazása?
Mely betegségek vezethetők vissza a hormonrendszer zavarára?
Ismeretek
A belső elválasztású mirigyek hormonjai és azok hatásai. A szövetekben termelődő hormonok
és hatásuk.
A hormonok hatásmechanizmusa.
A vércukorszint hormonális szabályozása.

A hormontartalmú doppingszerek hatásai és veszélyei. A hormonrendszer betegséget jelző
kórképek felismerése és kezelésük megismertetése. Cukorbetegség és a pajzsmirigyrendellenességek. A hormonok hatása a viselkedésre.
Az anabolikus szteroidok veszélyei.
Az egészséget befolyásoló rizikófaktorok.
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Neuroendokrin rendszer, vezérlés, szabályozás, negatív
visszacsatolás,

hírvivő,

receptor,

célsejt,

az

agyalapi

mirigy,

a

pajzsmirigy,

a

mellékpajzsmirigy, a hasnyálmirigy , a mellékvese, az ivarmirigyek és ezek hormonjai.

2.Az emberi szervezet szabályozó
idegrendszer felépítése és működése

működése.Jelátvitel

szinapszisok

révén,

az

Az idegi kapcsolatok térbeli és időbeli hálózatként való értelmezése.
A tudatos cselekvés és az érzelmek biológiájának megismerése.
Az idegrendszer működéséhez kapcsolódó leggyakoribb betegségek, a kialakulásukban
leggyakoribb kockázati tényezők megismerése és gyógyításuk lehetséges módjai.
Megfelelő kommunikációs stratégiák fejlesztése a nemkívánatos médiatartalmak elhárítására.
A narkotikumhasználat kockázatainak megismerése és tudatos kerülése.
Nemzeti öntudat fejlesztése Szentágothai János, Somogyi Péter, Freund Tamás, Hámori
József és Buzsáki György munkásságának megismerése által.
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások
Hogyan fogják fel, és hogyan továbbítják az idegsejtek a külvilág jeleit?
Hogyan okoz bénulást és halált a nyílbéka mérge?
Mi a gerincvelő és az agy szerepe az idegi szabályozásban?
Melyek az agykéreg legfontosabb szerkezeti és működési jellemzői?
Milyen közös és egyedi jellemzői vannak érzékszerveinknek?
Miért egészségtelen evés közben olvasással lekötni a figyelmünket?
Hogyan érik el a borkóstolók, hogy az egymás után vizsgált borok zamatát azonos eséllyel
tudják minősíteni?
Milyen közegek vesznek részt a hang terjedésében és érzékelésében? Miért nem látunk
színeket gyenge fényben?
Hol érte az agyvérzés azt a beteget, aki nem tudja mozgatni a bal karját?
Mit jelent a bal félteke dominanciája?
Mit tehetünk az idegrendszerünket érintő rendellenességek megelőzése érdekében?
Hogyan alkalmazkodik szervezetünk a testi- és lelki terheléshez?

Ismeretek
Az idegsejt felépítése és működése (nyugalmi potenciál, akciós potenciál). Ingerületvezetés
csupasz és velőshüvelyes axonon.
A szinaptikus jelátvitel mechanizmusa és típusai (serkentő, gátló).
A szinapszisok összegződése és időzítése, a visszaterjedő akciós potenciál és szabályozó
szerepe. Függőségek: narkotikumok, ópiátok, stimulánsok.
A gerincvelő felépítése és működése.
A reflexív felépítése (izom és bőr eredetű, szomatikus és vegetatív reflexek).
Az agy felépítése, működése és vérellátása.
Az érzékszervek felépítése és működése, hibáik és a korrigálás lehetőségei.
Az idegrendszer érző működése (idegek, pályák, központok). Az idegrendszer mozgató
működése (központok, extrapiramidális és piramis-pályarendszer, gerincvelő, végrehajtó
szervek).
A vegetatív idegrendszer (Cannon-féle vészreakció, stressz).
Az idegrendszer betegségei (Parkinson-kór, Alzheimer-kór, depresszió).
Selye János és Békésy György munkássága.
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Inger, ingerküszöb, neuron, dendrit, axon, axondomb,
velőshüvely, glia, nyugalmi potenciál, akciós potenciál, Na+/K+ pumpa, depolarizáció,
repolarizáció, refrakter szakasz, szinapszis.
Reflexív, mag, dúc, pálya, ideg, idegrost, szomatikus, vegetatív, gerincvelői reflex, agytörzs,
agytörzsi hálózatos állomány, köztiagy, kisagy, nagyagy, agykérgi sejtoszlop, limbikus
rendszer, érzékszerv, receptor, extrapiramidális és piramis-pályarendszer, szimpatikus,
paraszimpatikus hatás.
3. Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. Kültakaró és mozgás
A korosztályos személyi higiénia problémáinak és kezelésük lehetséges módjainak
megismerése.
A reális és az idealizált énkép közötti különbségek felismerésének és elfogadásának
elősegítése.
A természettudományos ismereteknek a hétköznapi élet problémáinak megoldásában való
alkalmazása.
Egészségügyi ismeretek bővítése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások
Mi a jelentősége a bőrben levő verejték- és faggyúmirigyeknek?

Milyen előnyökkel és milyen hátrányokkal járhat a napozás?
Hogyan alakulnak ki az emberi fajra jellemző bőrszínváltozatok?
Hogyan használhatók a biológiai ismeretek a helyes bőrápolásban?
Hogyan alakul ki és előzhető meg a csontritkulás?
Mi az oka annak, hogy a láb nagyujja nem fordítható szembe a többivel?
Milyen összefüggés van a csigolyák felépítése és sokrétű funkciója között?
Milyen anyagok és folyamatok szolgáltatják az izom működéséhez szükséges energiát?
Hogyan előzhetők meg a mozgásszervi betegségek?
Ismeretek
Az emberi bőr felépítése, biológiai szerepe és működése.
A bőr rétegei, szöveti szerkezete, mirigyei (emlő is), a benne található receptorok. A
neuroendokrin hőszabályozás.
A bőr betegségei.
A mozgásszervrendszer felépítése és működése:
a csont- és izomrendszer anatómiai felépítése, szöveti szerkezete, kémiai összetétele,
a mozgás idegi szabályozása.
Az izomműködés molekuláris mechanizmusa.
A mozgásszegény és a sportos életmód következményei, a váz- és izomrendszer betegségei.
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Hipotermia, ergoszterin, csonthártya, csöves csont, lapos csont,
ízület, miofibrillum, izompólya, izomnyaláb, rángás, tartós izom-összehúzódás, izomtónus, miozin,
aktin, ionpumpa, fehér izom, vörösizom, kreatin-foszfát, mioglobin, Cori-kör.
4. Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. Az ember táplálkozása,
légzése és kiválasztása, a vér és a vérkeringés
A szervrendszerek összehangolt működésének megértése a sejt, a szerv és a szervezet
szintjén.
A tematikai egységhez kapcsolódó civilizációs betegségek és kockázati tényezőik
megismerése.
Az egészséges

életmód és

a tudatos táplálkozás fontosságának felismerése, az

egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi hátrányainak belátása.
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások
Hogyan emésztődik meg a szalonnás tojásrántotta a szervezetünkben?
Mi a bélbaktériumok élettani működése?
Hogyan függ össze a testsúly megőrzése a helyes táplálkozással?

Változik-e a be- és kilégzés az űrkabinban, ha a levegő összetétele és nyomása megegyezik a
tengerszinti légkörével?
Miért alkalmas a kilélegzett levegő mesterséges lélegeztetésre?
Milyen környezeti hatások és káros szokások veszélyeztetik légzőszervrendszerünk
egészségét?
Miért lehet a cukorbetegek vizeletében jelentős mennyiségű cukor és leheletükben aceton?
Hogyan változik a vizelet mennyisége és összetétele, ha sok vizet iszunk, vagy erősen sós
ételt fogyasztunk?
Mi a vérdopping?
Milyen káros következményekkel jár a vér albumin tartalmának a csökkenése, és ez mikor
fordulhat elő?
Hogyan hat a vérnyomásra az erek összkeresztmetszetének szűkülése, illetve tágulása?
Hogyan változik a keringési perctérfogat az edzetlen és a rendszeresen sportoló ember
szervezetében?
Hogyan módosulhat a légzés és a vérkeringés feleléskor?
Melyek a leggyakoribb szív- és érrendszeri betegségek, és ezek hogyan előzhetők meg?
Ismeretek
A táplálkozás, a légzés, a kiválasztás és a vérkeringés szervrendszerének felépítése,
működése, különös tekintettel az anyagcserében és a homeosztázis kialakításában betöltött
szerepükre.
A táplálkozás, a légzés, a vérkeringés és a kiválasztás szabályozása.
A szív ingerületkeltő és-vezető rendszere.
A vér fizikai, kémiai és biológiai jellemzői és szerepe az élő szervezet belső egyensúlyának
kialakításában.
A véralvadás folyamata.
A táplálkozáshoz, a kiválasztáshoz, a légzéshez és a vérkeringéshez kapcsolódó civilizációs
betegségek.
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Alapanyagcsere, perisztaltikus mozgás, emésztőmirigyek,
emésztőnedvek, emésztőenzimek, minőségi és mennyiségi éhezés, sejtlégzés, belső gázcsere,
külső gázcsere, légcsere, léghólyagok, hasi légzés, mellkasi légzés, vitálkapacitás, légzési
perctérfogat, légmell, nefron, szűrés, visszaszívás, kiválasztás, szűrlet, vizelet, vérplazma,
limfocita,

granulocita,

perctérfogat.

monocita,

pulzustérfogat,

keringési

perctérfogat,

nyugalmi

5. Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. Szaporodás, egyedfejlődés és
növekedés
Az emberi szexualitás biológiai és társadalmi-etikai megismerése.
A felelősségteljes nemi magatartásra való törekvés kialakítása.
A tudatos családtervezés, a várandós anya egészséges életmódja melletti érvek megismerése
és elfogadtatása.
Az alkalmazott technikák előnyei mellett azok korlátainak és kockázatainak a felismerése,
ehhez kapcsolódóan a mérlegelésen alapuló véleményalkotás fejlesztése.
Különböző szexuális kultúrájú társadalmi csoportok, közösségek etikai elveinek megismerése,
összevetése.
Az egyén, a család és a társadalom felelősségének megértése az utódvállalásban.
Az anyaság biológiája, a gyermekvárás és a szüléd élettani és lelki mozzanatai
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások
Miért van a férfiak kilövellt ondójában 300–400 millió spermium?
Hogyan szabályozza a hormonrendszer a méh és a petefészek ciklusos működését?
Hogyan képződnek a hímivarsejtek és a petesejtek?
Hogyan mutatható ki a vizeletből a korai terhesség?
Miért veszélyes a művi terhesség-megszakítás?
Hogyan történik a magzat táplálása?
Ismeretek
Az ember neme meghatározásának különböző szintjei (kromoszomális, ivarszervi és
pszichoszexuális nem).
A férfi és női nemi szervek felépítése, működése, és a működés szabályozása.
A spermium és a petesejt érése. A meddőség okai.
A hormonális fogamzásgátlás alapjai.
A megtermékenyítés sejtbiológiai alapjai.
A terhesség és a szülés.
Az ember egyedfejlődése, a méhen belüli és a posztembrionális fejlődés fő szakaszai.
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Kromoszómális, ivarszervi és pszichoszexuális nem, erekció és
ejakuláció,

tesztoszteron,

ovuláció,

sárgatest,

ösztrogén,

progeszteron,menstruáció,

megtermékenyítés, beágyazódás, lombikbébi, koriongonadotropinok, vetélés, abortusz,
magzatburok, embriópajzs, embrió, méhlepény, köldökzsinór, akceleráció.
6. Immunológiai szabályozás. Az immunválasz alapjai

Az immunválasz alapjainak, szemléletmódjának, az egészségügyre, a betegségek gyors
felismerésére, a megelőzésére és a társadalom higiéniai kultúrájára való hatásának a
megismerése.
A védőoltás és az egészségügyi politika kapcsolatának megértése.
Az immunrendszer és a gyógyszerhasználat (pl. antibiotikumok) kapcsolatának megértése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások
Miért duzzadnak meg fertőzések hatására a nyirokcsomók?
Milyen kapcsolat van az immunrendszer sejtjei között?
Miért kapnak védőoltásokat a távoli földrészekre utazók?
Miért nincs RH-összeférhetetlenség annál a házaspárnál, ahol a feleség RH+?
Miért alakulhat ki pollenallergia?
Hogyan győzi le szervezetünk a vírus- és baktériumfertőzéseket?
Hogyan védekezik szervezetünk a daganatsejtek ellen?
Ismeretek
Az immunrendszer résztvevői, sejtes és oldékony komponensei, főbb feladatai.
Veleszületett és az egyedi élet során szerzett immunválasz.
A vércsoportok, vérátömlesztés,
szervátültetés.
Az allergia, autoimmun betegségek, a szerzett (pl. AIDS) és örökölt immunhiányok, valamint
a rák és a fertőzések elleni immunválasz főbb mechanizmusai.
A védőoltások szerepe a betegségek megelőzésében.
Védekezés a vírus- és baktériumfertőzések és a daganatsejtek ellen.
Egyéni és etnikai genetikai eltérések az immunválaszban.
Biológiai (immun-) terápiák és perspektívájuk.
Szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és vitakészség fejlesztése.
Annak felismerése, hogy az immunológia eredményeinek, alkalmazásának milyen szerepe
van a társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek formálódásában.
Annak megértése, hogy hogyan vezetett az emberiség tevékenysége környezeti problémák (pl.
fertőzések, járványok, higiéniai problémák) kialakulásához, ezek kockázatának és az ezzel
kapcsolatos felelősség belátása.
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Immunrendszer-hálózat, antigén, antigénreceptor, T és B
nyiroksejtek, falósejtek, nyúlványos sejtek, antitest, antigén felismerés, a veleszületett
(természetes) immunválasz, szerzett immunválasz, immunmemória, allergia, szerzett és
örökölt immunhiány, autoimmunhiány, védőoltás.

7. Evolúció. Biológiai evolúció
A biológiai evolúciónak mint a világegyetem legbonyolultabb folyamategyüttesének az
értelmezése.
Az összetett rendszerek elemzése, a nehézségek felismerése.
Tudománytörténeti folyamatok értelmezése.
A természet egységére vonatkozó elképzelések formálása.
A faj fogalma és a fajok rendszerezése nehézségeinek felismerése.
Az élő szervezetek felépítésében és működésében megfigyelhető közös sajátosságok
összegzése.
Az evolúciós gondolkodás alkalmazása a növény- és állatfajok földrajzi elterjedésével
kapcsolatos következtetésekben.
A biológiai evolúció időskálájának megismerése és értelmezése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások
Melyek az ideális populáció jellemzői?
Mi az oka annak, hogy az emberiség génállományában fokozódik a hibás allélek száma?
Milyen evolúciós jelenség a Darwin-pintyek megjelenése és változataik kialakulása a
Galapagos-szigeteken?
Miben különbözik a természetes és a mesterséges szelekció?
Mi lehet az oka annak, hogy az észak-amerikai indiánok körében a B vércsoport nem fordul
elő?
Milyen kísérletekkel próbálták a tudósok igazolni a szerves biomolekulák abiogén
keletkezését?
Milyen érvek szólnak az endoszimbionta elmélet mellett?
Milyen jelentősége van a kb. 50 m2 felületű belső membránrendszer kialakulásának az
eukarióta sejtekben?
Milyen magyarországi ember-leleteket ismerünk?
Ismeretek
A mikro- és makroevolúció fogalmának értelmezése.
Az ideális populáció modellje.
A Hardy–Weinberg-egyensúly.
A mutációk, a szelekció és a génáramlás szerepe a populációk genetikai átalakulásában.
Darwin munkássága. Mesterséges szelekció, háziasítás, nemesítés (a legfontosabb kiindulási
fajok és hungarikumok ismerete).

A földrajzi, ökológiai és genetikai izoláció szerepe a populációk átalakulásában.
A koevolúció, a kooperációs evolúció alapjai.
A kémiai evolúció (Miller-kísérlet).
Az élet kialakulásának elméletei.
Prokariótából eukriótává válás.
A bioszféra evolúciójának néhány feltételezett kulcslépése.
Az ember evolúciója.
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Evolúció, biológiai evolúció, evolúciós egység, mikro- és
makroevolúció, ideális populáció, reális populáció, szelekció, fitnesz, génáramlás, genetikai
sodródás, alapító elv, háziasítás, nemesítés, speciáció, hibridizáció, izoláció, horizontális
géntranszfer, relatív és abszolút kormeghatározás, „élő kövület”, lenyomat, kövület,
koevolúció, kémiai evolúció, emberi rassz, atavizmus.
8. Rendszerbiológia és evolúció
A környezet és az ember, az emberi közösség komplex kapcsolatának megértése. A
rendszerelvű biológiai gondolkodás hatásának megértése az emberi együttélésre, a környezet
megóvására és az egészségügyre. A modern biológia és a bioinformatika egyre szorosabb
kapcsolatának felismerése.
A biológiai és környezettudományok rohamos fejlődése által felvetődő új kérdések,
konfliktusok és lehetséges megoldások bemutatása, azok (bio)etikai, jogi és világnézeti
vonatkozásaival. Az evolúció bemutatása mint a biológiai rendszerek változásainak
alaptörvénye. A felvetődő ideológiai viták hátterének feltárása és feloldhatósága.
A megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és vitakészség fejlesztése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások
Milyen gazdálkodási, gondolkodási és életmódbeli formák lehetnek az emberiség
fennmaradásának feltételei?
Melyek az élet biológiai jellegzetességei?
Milyen általános és sajátos törvényszerűségek jellemzik az egyes biológiai rendszereket?
Melyek azok a biológiában megismert új technikák, amelyek elősegíthetik az emberiség
fejlődését?
Ismeretek
A biológiai rendszerekben működő általános (hasonló és eltérő) törvényszerűségek.
Az élet alapvető (biológiai) jellegzetességei.
A bioszféra hierarchikus rendszerei.

Bioinformatikai alapfogalmak.
A biológiai hálózatok.
A jövő kilátásai és új kihívásai a biológia várható fejlődésének tükrében.
Az evolúcióelmélet és az evolúciós modell mai bizonyítékai.
A bioetika alapjai.
Az ökológia és az evolúcióbiológia kapcsolata.
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Biológiai hálózat, betegségtérképek, bioetika, személyiségi jog,
bioszociális háló, hálózatos evolúciós kép.

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT
12. évfolyam
Ismeretek / fejlesztési követelmények
1.1. Családi élet
A család, mint az egyén elsődleges társadalmi környezete.
A házasság (a párválasztás szempontjai, a tartós párkapcsolat és a házasság jelentősége,
feltételei, a házastársi kapcsolat ápolása, konfliktuskezelés). Családtípusok, családmodellek.
Gyermekvállalás (a gyermekvállalás felelőssége a társadalom és az egyén szempontjából,
kötelezettségek, lehetőségek, kockázatok, terhek és örömök). Gyermekvállalással járó jogok
(szülési szabadság, GYES, GYED, családi pótlék, családi adókedvezmény, segélyek).
Gyermeknevelés (a gyermeknevelés céljai, módszerei, eszközei, a családtagok és az iskola
szerepe a gyermeknevelésben). Gyermekjogok és kötelezettségek. A család lelki egészsége
(stressz, krízishelyzetek orvoslása). A segítség lehetőségei családok számára, intézmények,
szervezetek. A közös étkezések, programok jelentősége a családi közösség formálásában. 1.2.
A háztartás, mint gazdasági formáció
A család és háztartás működtetésének ismertető jegyei (háztartási munkafajták, családi
munkamegosztás, munkaszervezés, a biológiai ritmus, a pihenés formái, szolgáltatások
igénybevétele, időbeosztás, munkaterv készítése: napi, heti, havi házimunkák).
A háztartási jövedelmek összetétele, eredete. Állandó, alkalmi és változó bevételek és
kiadások.
Közüzemi számlák tanulmányozása. Háztartás energiafogyasztása (háztartási fogyasztók
energiaigénye). Takarékossági formák, tervek. Az energiafogyasztás mérséklésének
lehetőségei

(energiatakarékos

technológiák,

energiatakarékos

energiaforrások bevonása a háztartás energiaellátásába).

életmód,

megújuló

Pénzbeosztás különböző életszakaszokban.
Hitelek (a hitelek fajtái, a hitelfelvétel lehetőségei, feltételei, kockázatai
1.3. Tudatos fogyasztói magatartás
A média és a reklámok befolyásoló szerepe a termékválasztásban. Környezet- és
egészségtudatos fogyasztói magatartás. Tudatos vásárlás (pénz- és energiatakarékosság, előre
átgondolt vásárlás, egészséges, környezetbarát anyagokból és környezetkímélő technológiával
készült, megfelelő csomagolású, magyar, illetve helyi termékek, továbbá a méltányos
kereskedelem előnyben részesítése). Védjegyek, eredetvédelem. A termékhamisítás veszélyei,
társadalmi kockázata. Fogyasztóvédelem. Szavatosság, jótállás és az ezzel kapcsolatos
fogyasztói jogok és lehetőségek (javítás, kicserélés, vételár-leszállítás, vételár-visszatérítés).
Utazási szerződések, távollévők között kötött szerződések. Tisztességtelen reklámok és
kereskedelmi gyakorlatok. Pénzügyi fogyasztóvédelem. Panaszügyintézés - a panasztétel
lehetséges módjai
1.4. Környezet- és egészségkultúra
A magyar nép egészségi állapota (jelenségek, okok és következmények, egyéni és társadalmi
felelősség). Egészségvédelem (egészségünk megőrzése, szűrővizsgálatok, orvosi ellátás
igénybevétele, gyógyszerfogyasztási szokások, házi patika összeállítása). A magyar nép
egészségi állapota (jelenségek, okok és következmények, egyéni és társadalmi felelősség).
Egészségvédelem (egészségünk megőrzése, szűrővizsgálatok, orvosi ellátás igénybevétele,
gyógyszerfogyasztási szokások, házi patika összeállítása).Higiénia (környezetünk, ruházatunk
és testünk tisztasága, bőrkímélő és környezetbarát tisztító- és testápoló szerek használata).
Öltözködéskultúra (divatok, mértéktartó, alkalomhoz illő öltözködés, a ruházat gondozása).
Egészséges táplálkozás (tudatos élelmiszer-választás, egészséges élelmiszerek, élelmiszerbiztonság, élelmezésbiztonság, az élelmiszerek kezelésének és tárolásának szabályai, étrendkiegészítők és élelmiszer-adalékanyagok előnyei, hátrányai). A rendszeres testmozgás
jelentősége.

Egészséges

környezet.

Környezetjog

(állatvédelem,

természetvédelem,

környezetvédelem).
1.5. Életminőség
A nélkülözők, szűkös anyagi körülmények között élők, a támogatásra szorulók gyámolítása,
közreműködés

életminőségük

jobbá

tételében.

A

fogyatékosság

fogalma,

fajtái,

következményei, jogai és lehetőségei.
1.6. Öngondoskodás
Alapvető

biztosítási

fajták,

szolgáltatások

(életbiztosítás,

vagyonbiztosítás,

felelősségbiztosítás). Felelős viszonyulás a jövőhöz (kockázatok és ezek kezelése, a valódi,

saját akaratból történő öngondoskodás céljai, formái, lehetőségei, ezzel kapcsolatos
számítások).
1.7. Korszerű pénzkezelés
A bank (célja, lehetőségei, előnyei, kockázata, fajtái). Bankhasználati ismeretek (hogyan
válasszunk bankot, szolgáltatást, mire ügyeljünk, mit számoljunk, ellenőrizzünk).
Bankszámlák és bankkártyák típusai és a vele járó tudnivalók. Teendők elveszett, ellopott
bankkártya esetén.
1.8. Hivatali ügyintézés
A legfontosabb hivatalok (polgármesteri hivatal, adó- és vámhivatal, posta, kormányhivatal)
és az ügyintézés lehetőségei. Internetes ügyintézés, információszerzés.
2.1. Személyes adottságok és az objektív lehetőségek
A személyes ambíciók, képességek, objektív lehetőségek komplex mérlegelése, a saját
életpályára vonatkozó döntések meghozatala. Az életpálya tervezésekor mérlegelendő
körülményekről, tényezőkről szóló adatok, információk gyűjtése. Különböző megélhetési
lehetőségek összehasonlítása, feltételek, körülmények, kockázati tényezők, ezek hatása az
életminőségre. Előnyök és hátrányok vizsgálata.
2.2. Továbbtanulás
A szakmatanulási, illetve a felsőoktatási továbbtanulási lehetőségek, a jelentkezés, felvételi
eljárás megismerése. A szakképzés és a felsőoktatás rendszerének, a szakképzettségek
(szakmák), felsőoktatási kimenetek főbb jellemzői. Önképzés, távoktatás, felsőoktatási
szervezési formák jellemzői.
2.3. Álláskeresés, munkavállalás, munkaviszony, munkanélküliség
Munkaviszony keletkezése, megszűnése, munkavégzés. A személyes kapcsolatok és a
munkamagatartás, munkakultúra szerepének felismerése az álláskeresésben és a munkahely
megtartásában. A munkavállalás jogszabályi környezete, különböző munkaszervezetek,
munkavégzéssel kapcsolatos jogviszonyok jellemzői, a munkaszerződés kötelező kellékei, a
munkavégzésre, a munkaidőre, a próbaidőre, a szabadságra, a munkabérre vonatkozó
szabályok.

A

tanulói,

hallgatói

jogviszony

melletti

munkavállalási

feltételek

és

kötelezettségek.
Az álláskeresést segítő szervezetek, információforrások, álláskeresési technikák, eljárások. A
munkaviszony nélküli állapot lehetőségei és veszélyei, a munkanélküliséggel járó
lehetőségek, jogok és kötelezettségek.
3.1. A diakónia

A diakónia alapfogalmának megismerése, története, bibliai példák. A témához kapcsolódó
bibliai és egyéb példák, módszerek és gyakorlatok. Hogyan kell korunk kérdéseit felvetni, és
a kérdésekkel kapcsolatosan meglátni keresztyén felelősségünket és lehetőségünket. A
keresztyén erkölcsi értékek ismerete és gyakorlatban való alkalmazása. Melyek a közvetlen
környezetük szociális kapcsolataiban a diakóniai szolgálat lehetőségei.
3.2 Az Evangélikus Egyház szolgálata
A tanulók ismerjék meg az Evangélikus Egyház diakóniai munkáját. Intézménylátogatások
alkalmával ismerjék fel a segítségnyújtás, diakónia fontosságát. A Magyarországi
Evangélikus Egyház gyülekezeteiben és intézményeiben végzett diakóniai munka.
Szociális érzékenység
Szociális érzéketlenség prevenció. A szociális gondolkodás, a diakónia gyakorlása. Segítség
nyújtás lehetőségei, a szükségletet szenvedő embertársainknak testi, szociális, lelki és
spirituális terén.

ÉNEK - ZENE
9. évfolyam
Témakör
Magyar népzene

Követelmények
A népdalelemzés szempontjai
A régi stílusú népdalok jellemzői

Az ókor zenéje

Fogalmak
dallamvonal, hangnem,
hangkészlet
parlando, rubato,
pentatónia, kvintváltás,
zsoltár típusú dallam

Egy régi stílusú népdal éneklése,
szolmizálása, elemzése
Az új stílusú népdalok jellemzői

hétfokúság, tempo giusto

Egy új stílusú néodal, éneklése,
szolmizálása, elemzése
Zenefelismerés: Népi hangszerek
felismerése, megnevezése (furulya,
duda, citera, tekerő, cimbalom)
A görög zene jellemzői, mit
hagyományoztak ránk
Műfajok az ókorban

óda, epigramma, himnusz

Ókori zeneszerzők említése
Szeikilosz sírcersének éneklése
A középkor zenéje

A gregorián ének fogalma, jellemzői
A Szent János himnusz éneklése

gregorián

Ki volt Arezzoi Guido és mi fűződik a
nevéhez
A hangjegyírás rövid története

vonalrendszer,szolmizáció

Tubadúr dallamok

trubadúr, minnesanger

neuma

A Nyári ének éneklése
A többszólamúság kezdetei
A reneszánsz zene

A zene jellemzői a reneszánszban
Műfajok a reneszánszban
A mise tételei
Ave vera virginitas felső szolamának
éneklése, szolmizálása
Hangszerek a reneszánszban,
hangszeres zene
Ungaresca éneklése: Édes rózsám….

organum, kvart, kvint,
oktáv, homofónia,
polifónia, imitáció, kánon
reneszánsz, humanizmus,
a capella, polifónia
Mise, motetta, madrigál,
históriás ének, chanson
Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus, Agnus Dei
Ave vera virginitas
Viola da gamba,
ungaresca

Zeneszerzők a reneszánszban
Zenefelismerés: Josquin: Ave vera
virginitas,Tinódi Lantos Sebestyén:
Egervár viadaljáról való ének
10. évfolyam
Témakör
Magyar népzene

Követelmények
Régi és új stílusú népdalok jellemzői

Egy régi és egy új stílusú népdal
éneklése, elemzése
Hétfokú hangsorok

A barokk

Zenefelismerés: Népi hangszerek
felismerése, megnevezése (furulya,
duda, citera, tekerő, cimbalom)
A barokk zene jellemzői

A barokk mint propaganda

Fogalmak
hangsor, hangkészlet,
ambitus, kadencia,
parlando, rubato, tempo
giusto, kvintváltás,
pentatónia
dúr, dór, fríg, líd, mixolid,
eol

barokk, ellenreformáció,
mozgóbasszus, teraszos
hangerőváltás, crescendo,
decrescendo

Műfajok a barokkban

opera, oratorium, kantáta,
passió, concerto, concerto
grosso, rondo, szvit,
korál, preludium, toccata,
fúga

Éneklés: Kék ibolyácska felső
szólama
Zeneszerzők a barokkban: Bach,
Handel, Vivaldi
Zenefelismerés: Johann Sebastian
Bach. h-moll szvit, Johann Sebastian
Bach: II. Brandenburgi verseny,
Georg Friedrich Händel: Messiás Halleluja kórus
A bécsi
klasszicizmus

A klasszikus zene jellemzői

Klasszikus zenei formák
Műfajok a klasszicizmusban

klasszicizmus,
felvilágosodás, crescendo,
forte, piano, decrescendo,
kromatika
periódus; egytagú,
kéttagú, háromtagú forma;
szonátaforma, coda
vonósnégyes, szimfónia,
versenymű, klasszikus
opera (seria, buffa),
verbunkos

Zeneszerzők a klasszicizmusban:
Haydn, Mozart, Beethoven
Éneklés: Beethoven - Örömóda, A
mormotás fiú dala, Haydn – Falusi
jókedv, Szerenád, Mozart – Oragna
figa,
Zenefelismerés: W. A. Mozart:
Figaro házassága (F dúr kavatina),
Varázsfuvola, L. van Beethoven: V.
szimfónia, IX. szimfónia

11. évfolyam
Témakör
Magyar népzene

Követelmények
Régi és új stílusú népdalok jellemzői

Egy régi és egy új stílusú népdal

Fogalmak
hangsor, hangkészlet,
ambitus, kadencia,
parlando, rubato, tempo
giusto, kvintváltás,
pentatónia, sorszerkezet

éneklése, elemzése, szolmizálása
Hétfokú hangsorok

A romantika

XX. század

Zenefelismerés: Népi hangszerek
felismerése, megnevezése (furulya,
duda, citera, tekerő, cimbalom)
A romantikus zene jellemzői
Műfajok a romantikába

Zeneszerzők a romantikában:
Schubert – Éneklés: Már olvad, ó…
Schumann – Éneklés: A rózsa, a gerle
Brahms – Éneklés: Bölcsődal
Liszt Ferenc életműve
Verdi – Éneklés: Mint a fecske…
Erkel Ferenc életműve és operái
Zenefelismerés:
Puccini: Pillangókisasszony
Liszt Ferenc: Les Préludes
Erkel Ferenc: Bánk bán (Keserű
bordal, Hazám, hazám)
G. Verdi: Nabucco - Rabszolgák kara
M. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei
M. Ravel: Bolero
A XX. századi zene jellemzői
Zeneszerzők a XX. században:
Schönberg
Gershwin
Leonard Bernstein
Bartók Béla életműve
Kodály Zoltán életműve
Zenefelismerés:
Bartók Béla: Concerto
Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus
G. Gershwin: Rhapsody in Blue
C. Orff: Carmina Burana - O, Fortuna

FIZIKA
9. évfolyam
1. Mozgástan

dúr, dór, fríg, líd, mixolid,
eol

dal, dalciklus,
karakterdarab, etűd,
noctürne; szimfonikus
költemény, romantikus
opera, népies műdal,
romantikus nemzeti opera
egészhangú skála

dodekafónia,
neoklasszicizmus
folklorizmus, jazz

concerto, oratórium

A

mozgásról

általában,

egyenes

vonalú

egyenletes

mozgás

A mozgás fogalma. Pálya, út, elmozdulás, haladó és forgómozgás, a mozgás
viszonylagossága.
Egyenes-vonalú egyenletes mozgás, sebesség, pillanatnyi és átlagsebesség fogalma. SI
mértékegységrendszer, skalár és vektormennyiségek fogalma. Vonatkoztatási rendszer,
Galilei- féle relativitási elv. Egyszerű s-t és v-t diagramok készítése, elemzése.
Egyenes

vonalú

egyenletesen

változó

mozgás,

szabadesés,

hajítások

Az egyenletesen gyorsuló egyenletesen változó mozgás és a gyorsulás definíciója.
A

szabadesés

fogalma,

gravitációs

gyorsulás

definíciója.

Függőleges

hajítások.

Egymásra merőleges mozgások összetétele. Vízszintes hajítás értelmezése összetett
mozgásként.
Az egyenletes körmozgás
Egyenletes körmozgás definíciója, periodikus jellege. Körmozgást jellemző mennyiségek
definíciója (Periódusidő, fordulatszám, szögelfordulás, szögsebesség, kerületi sebesség)
A centripetális gyorsulás, mint az időben állandó nagyságú, de változó irányú kerületi
sebesség következménye. A két vektormennyiség egymásra merőleges iránya. A bolygók
körmozgáshoz hasonló mozgása, Kepler törvényei. A Kopernikuszi világkép alapjai.
2. Okok és okozatok, a Newtoni mechanika elemei
Testek tehetetlensége. A tehetetlenség törvénye. Az inerciarendszer fogalma. Az erőhatás. Az
erő alak és mozgásállapot változtató hatása. Erőmérés rugós erőmérővel. Newton második
törvénye. A tömeg, mint a tehetetlenség mértéke, a tömegközéppont fogalma. Newton
harmadik törvénye.
Erőtörvények
Rugóerő, lineáris erőtörvény. A nehézségi erő. Szabadon eső testek súlytalansága. Tapadási
és csúszási súrlódás jelensége, jelentőségük a mindennapi életben. Az egyenletes körmozgás
dinamikája, a centripetális erő fogalma, nagysága, iránya. Példák egyenletes körmozgásra,
centripetális erő megnevezése. Az általános tömegvonzás törvénye. A lendület definíciója.
Zárt rendszer fogalma. A lendület megmaradás törvénye. Az erő értelmezése a
lendületváltozás sebességeként. Egyszerű példák lendületmegmaradás törvényére. Pontszerű
és kiterjedt testek egyensúlya. Erővektorok összeadása. A kiterjedt test mint speciális
pontrendszer. Tömegközéppont és forgatónyomaték fogalma. Stabil, átmeneti és instabil
egyensúlyi helyzet fogalma. Hooke törvény, rugalmas alakváltozás és belső erők kapcsolata.
Pontrendszer mozgásának vizsgálata, dinamikai értelmezése.
3. Erőfeszítés és hasznosság, munka, energia, teljesítmény

Munka és teljesítmény definíciója. A munkatétel. A mechanikai energiák fajtái. Konzervatív
erőtér fogalma. Mechanikai energia megmaradásának ismerete. Egyszerű gépek (egykarú és
kétkarú emelő, álló és mozgócsiga, hengerkerék) Befektetett és hasznos energia, valamint a
veszteség fogalma. A hatásfok.
4. Folyadékok és gázok mechanikája
A

légnyomás

fogalma,

mérése,

Torricelli

kísérlete.

Magdeburgi

félgömbök.

A folyadékok tulajdonságai. Hidrosztatikai nyomás, Pascal törvénye. Hidraulikus gépek.
Felhajtóerő nyugvó folyadékokban és gázokban, Arkhimédész törvénye. Gyakorlati
alkalmazások. Tengeralattjáró léghajó, hőlégballon. Molekuláris erők folyadékokban,
adhéziós és kohéziós erők. Felületi feszültség fogalma. Jelentőségük az élő és élettelen
természetben. Folyadékok és gázok áramlása. Kontinuitási egyenlet. Közegellenállás
jelensége, mitől függ a közegellenállási erő nagysága? Az áramló közegek energiája, a szél és
a vízenergia hasznosítása.
10. évfolyam
1. Közel és távolhatás, elektromos töltés, erőtér
Elektrosztatikai alapjelenségek. Az elektromos állapot fogalma, ennek fajtái. Erőhatások
elektromos állapotú testek között. Elektromos megosztás, töltésszétválasztás, csúcshatás,
földelés, Faraday kalitka fogalma. Elektromos töltés, Coulomb törvénye. Az elektromos mező
fogalma, szemléltetése erővonalakkal. Erővonalak fogalma. Homogén elektromos mező
fogalma, térerősség definíciója. Elektromos mező munkája, feszültség definíciója. Az
elektromos mező, mint konzervatív erőtér. Az elektromos potenciál. Síkkondenzátor fogalma,
kapacitás definíciója. A kondenzátorban tárolt töltés és energia. Kondenzátorok soros és
párhuzamos kapcsolása.
2. Az elektromos áram
Elektromos áram fogalma, áramerősség definíciója. Az áram irányának kapcsolata a fémes
vezetőben történő töltésáramlással. Egyszerű áramkör, legalapvetőbb áramköri elemek
ismerete ( feszültségforrás, vezeték, fogyasztó, kapcsoló, ampermérő, voltmérő) A Volta
oszlop. Az áramerősség és a feszültség mérése, mérőműszerek kapcsolása. Ohm törvénye,
elektromos ellenállás definíciója. Vezetékek ellenállása, a fajlagos ellenállás. Ohm törvénye
teljes

áramkörre,

elektromotoros

erő,

kapocsfeszültség,

belső

ellenállás

fogalma.

Az elektromos áram munkája, teljesítménye. Az áram hőhatása, fogyasztásmérés, az
energiatakarékosság lehetőségei. Ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása, eredő

ellenállás számítása. Az áram vegyi hatása, az elektrolízis. Az áram biológiai (élettani) hatása.
A mágneses mező. Állandómágnes, mágneses alapjelenségek, pólusok fogalma, erőhatások,
mágneses megosztás, pólusok szétválaszthatatlansága. A mágneses mező szemléltetése
erővonalakkal, az erővonalak definíciója. A Föld mágneses tere és az iránytű. Az áram
mágneses hatása. Árammal átjárt hosszú egyenes vezető és tekercs mágneses tere. A vasmag
hatása a tekercs mágneses hatásának szempontjából. Az elektromágnes. Mágneses fluxus és
indukció definíciója. Mágneses mezőben árammal átjárt vezetőre ható erő. Az elektromágnes
alkalmazásai. Az egyenáramú motor működése.
3. Hőhatások és állapotváltozások
A hőmérséklet mérése, a Celsius-féle hőmérsékleti skála. Szilárd testek lineáris és térfogati
hőtágulása. Folyadékok hőtágulása, a víz sajátos viselkedése, jelentősége a mindennapokban
és a természetben. Gázok hőtágulása. A Boyle-Mariotte éa a Gay-Lussac törvények. A gáz
hőtágulásának anyagi minőségtől való függetlensége. Speciális állapotváltozások ismerete.
Abszolút nullafok, Kelvin-féle hőmérsékleti skála. Egyesített gáztörvény, ideális gázok
állapotegyenlete.
4. A molekuláris hőelmélet
Az ideális gáz részecskemodellje. A gáz nyomásának és hőmérsékletének értelmezése.
Ekvipartíció tétele, gázrészecskék szabadsági fokainak száma egy, kettő és többatomos
molekulák esetén.Gázok moláris és fajlagos hőkapacitása.
5. Energia, hő és munka. A hőtan főtételei
A belső energia fogalma. A hőtan első főtétele. Hőerőgép. Gázzal végzett körfolyamatok.
A hőerőgépek hatásfoka. Az élő szervezet hőerőgépszerű működése. Az örökmozgó
lehetetlensége.

Termikus folyamatok iránya, a hőtan második főtétele. Reverzibilis és

irreverzibilis folyamatok.
6. Halmazállapot változások
Halmazállapotok makroszkopikus jellemzése. Olvadás és fagyás jelensége, energetikája, T-t
diagramjai. Párolgás, lecsapódás, forrás jelensége. Mitől függ a párolgás jelensége. Forráspont
fogalma, függése a külső légnyomástól.
11. évfolyam
1. Mechanikai rezgések, hullámok
Rugóra akasztott rezgő test kinematikai vizsgálata. A rezgést jellemző mennyiségek:
periódusidő, frekvencia, kitérés, amplitúdó. A harmonikus rezgőmozgás definíciója. A

rezgőmozgás dinamikai feltétele. A rezgőmozgás energetikája, a mechanikai energia
megmaradás tételének érvényesülése. Csillapodó rezgés, kényszerrezgés, rezonancia. A
mechanikai hullám fogalma, jellemző mennyiségei. Transzverzális és longitudinális hullám
fogalma. Hullámok interferenciája, állóhullámok. Felületi hullámok. Visszaverődés és törés
jelensége. Térbeli hullámok. Földrengéshullámok, lemeztektonika. A hang, mint térben
terjedő longitudinális hullám. A hang fizikai jellemzői, hangmagasság, hangerősség.
Ultrahang és infrahang.
2. Elektromágneses indukció, váltóáram, elektromos energiahálózat
Mozgási és nyugalmi elektromágneses indukció, Lenz törvénye. A váltakozó áram előállítása.
Váltakozó feszültség és áram effektív és csúcsértéke. Tekercs és kondenzátor váltakozó
áramú ellenállása. Transzformátor szerkezeti felépítése, működése, funkciója. Magyar
feltalálói. Önindukció jelensége, elektromos rezgőkör. A háromfázisú energiahálózat. Az
elektromos energiafogyasztás mérése.
3. Elektromágneses rezgések, hullámok
Az elektromágneses rezgőkör. Az elektromágneses hullám, mint az egymást létrehozó
elektromos és mágneses rezgések. Az elektromágneses hullám frekvenciatartományai, azok
gyakorlati alkalmazásai.
4. Hullám és sugároptika
A fény, mint elektromágneses hullám. A fény sebessége, történelmi kísérletek a fénysebesség
meghatározására. A fény visszaverődése és törése új közeg határán. Interferencia, polarizáció.
A fehér fény felbontása. A fény kettős természete, a fényelektromos jelenség. Tükrök, lencsék
képalkotása. Leképezési törvény, teljes visszaverődés.
5. Az atomok szerkezete
Atommodellek. Thomson, Rutherford és Bohr-féle atommodell. Az elektron kettős
természete, a De Broglie hullámhossz. Fémek elektromos vezetése, a szupravezetés.
Félvezetők. Tiszta, n és p típusú félvezetők áramvezetése. Alkalmazások: dióda, tranzisztor,
fényelem.
6. Magfizika
Az atommag alkotórészei, tömegszám, rendszám, neutronszám. Az erős kölcsönhatás és
tulajdonságai. Atommagok stabilitása. A radioaktív bomlás és sugárzás A természetes
radioaktivitás. maghasadás, láncreakció. Atombomba és atomreaktor működése. A magfúzió.
Csillagok energiatermelése.
7. Csillagászat és asztrofizika

Geocentrikus és heliocentrikus világkép. Hagyományos és új csillagászati műszerek.
Égitestek

fajtái.

FRANCIA NYELV
9. évfolyam
Olvasott és hallott szöveg értése, az ehhez szükséges szókincs:
Nemzetiségek, foglalkozások, külső és belső jellemvonások, ízlés kifejezése, ország- és
városnevek, étkezés és mennyiségek (zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek, italok), boltok
megnevezése, lakás és ház részei és bútorai, családtagok és családi viszonyok, Ruhaneműk és
színek, a hét napjai, hónapok, az óra
A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére
vonatkozó tanári utasítások megértése.
Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos
beszédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben.
Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése
világos beszéd esetén.
A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus
szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés
levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan.
A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése.
Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és
egyszerű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése.
Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például
hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban.
Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése.
Nyelvhelyesség:
Igék ragozása jelen időben (être, -er végű igék, avoir, connaître, lire, faire, comprendre,
voyager, vouloir, acheter, partir, aller, venir, voir, il y a, mettre, croire, attendre), a főnevek
neme, egyes és többes száma, határozott-, határozatlan- és anyagnévelő, előljárószók (à, en,
de, sous, sur, devant, derrière, à côté de, en face de, au milieu de), a birtoklás kifejezése,
felszólító mód, birtokos- és mutató névelők, tagadás, mennyiségek kifejezése

Íráskészség:
Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával
(például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások).
Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím,
életkor); formanyomtatványok kitöltése.
Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása.
Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet írása
Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a
kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás).
Szóbeli kommunikáció:
Bemutatkozás, bemutatni egy másik személyt, üdvözölni, tárgyak azonosítása, életkor
kifejezése, érdeklődési kör bemutatása, földrajzi elhelyezkedés kifejezése, térben elhelyezni,
birtoklás kifejezése, felszólítani, mennyiség kifejezése, az idő kifejezése
Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak)
leírása szóban.
Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás.
Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a
tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról.
10. évfolyam
Olvasott és hallott szöveg értése, az ehhez szükséges szókincs:
Közlekedési eszközök, helyváltoztatást kifejező igék, testrészek, arc, iskolarendszer:
tantárgyak, iskolatípusok, szabadidős tevékenységek, turizmus, közúti közlekedés, balesetek,
tűzesetek, lopás, képzőművészetek
Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek
jelentésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó
információk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok,
tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez.
Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető
fordulatok összekapcsolása, szükség esetén, a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a
szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a
szöveg megértéséhez.

Nyelvhelyesség:
Visszaható igék, időhatározók, sorszámnevek, helyváltoztatást kifejező igék, mutató
névmások, az irány kifejezése, a si és a que kötőszó, befejezett múlt idő (passé composé être
és avoir segédigével), elöljáró szavak, folyamatos múlt idő (imparfait), előljárószók (à, de), a
melléknevek és határozószók közép- és felsőfoka, az y névmás, határozó szó képzése
melléknévből
Íráskészség:
Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése.
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása
Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a
kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás).
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid
jelenet) írása, illetve átírása.
Szóbeli kommunikáció:
Tudjon útbaigazítást adni, felszólítani, parancsot adni, Emailt szerkeszteni, elmesélni múltbeli
cselekményt és rutinszerű cselekményeket, jellemezni és összehasonlítani személyeket,
tárgyakat, mennyiségeket, határozószókkal árnyalni egy eseményt,
Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása.
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani
szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
Érdeklődés

árucikkek

áráról,

egyszerű

vásárlási

párbeszédek,

néhány

mondatos

telefonbeszélgetések lebonyolítása.
Beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás.
Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása;
szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal.
Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások.
Egyszerű jelenetek közös előadása.
11. évfolyam
Olvasott és hallott szöveg értése, az ehhez szükséges szókincs:
Égtájak, földrajzi fogalmak, időjárási jellemzők, francia és magyar ételek és italok neve,
mozi, filmfajták, készülékek és háztartási gépek, telefon és elektronikus kommunikáció,
posta, Párizs, TV, ünnepek, öltözék és az emberi külső jellemzői,

A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető
személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás).
A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló rövid
hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek.
Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető
információk megértése.
Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. Ismerős témákról folyó, világos,
köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés segítségével.
Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott,
mindennapi szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend).
Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben,
e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben.
A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában.
A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése.
Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon.
Nyelvhelyesség:
Egyszerű jövő idő, személytelen szerkezetek, az en névmás, időhatározók, vonatkozó
névmások, kiemelés, feltételes mondat, határozatlan névmások, függő beszéd, elöljárószók
(syntèse), határozói névmás, szenvedő szerkezet, mutató- és birtokos névmások, műveltetés,
feltételes mód,
Íráskészség:
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása.
Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése.
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével
kapcsolatos

témákról,

különböző

szövegtípusok

létrehozása

(például

leírás,

élménybeszámoló, párbeszéd).
Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük.
Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival.
Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás.
Szóbeli kommunikáció:
Tudjon beszélni az időjárásról, étkezésről, tervezni a jövőben, megérteni egy étlapot, rendelni
egy étteremben, kulináris ízléséről beszélni, kifejezni meglepetését, félelmét és haragját,

véleményét, telefonon beszélni, postai szolgáltatásokat igénybe venni, leírni pl. Párizs
nevezetességeit, gratulálni valamilyen alkalomból, jellemezni egy másik személy külsejét,
Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban számára ismert
témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal,
Részvétel rövid beszélgetésekben,
Kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben,
Gondolatok és információk cseréje ismerős témákról
12. évfolyam
Olvasott és hallott szöveg értése, az ehhez szükséges szókincs:
Ünnepek, az emberi test külső jellemzői, sportágak és sport rendezvények, háztartási munkák,
háztartási készülékek, bútorok, lakberendezés, állatok, növények, környezetvédelem,
környezetszennyezés, életkorok, szerelem és gyűlölet, lakás/lakóhely, politikai élet
(választások)
Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni stb.).
A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegének
megértése.
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a
célnyelvi normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban,
szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek.
Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a
szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó
szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése.
A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés
támogatására.
Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult
szavak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi
kapcsolatokra utaló szavak felismerése az olvasott szövegben.
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.
Nyelvhelyesség:

Elöljárószó +qui /quoi, a participe passé egyeztetése, rendhagyó felszólító módok (être és
avoir), kötőmód (subjonctif), az előidejű múlt idő (plus-que-parfait), kiemelés, feltételes múlt
idő, igeidők egyeztetése, helyhatározós elöljárószók, a főnévi igenév múlt ideje
Íráskészség:
Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése
állandósult kifejezések használatával.
Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például
internetes fórumon, blogban).
Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés,
vagy programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például
megszólítás, elköszönés). Egyszerű levél írása irányító szempontok alapján.
Rövid, egyszerű önéletrajz írása.
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid
jelenet
Szóbeli kommunikáció:
Tudja kifejezni örömét, bánatát, elégedettségét, nemtetszését, jellemezni egy sporteseményt,
megkérni valakit valamire, javasolni, véleményt kérni, megengedni, megtiltani, kapcsolatba
lépni, találkozót megbeszélni, információt kérni, meggyőzni
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása
ismert témákról, felkészülés után.
Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások,
napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.
Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása.
Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.
Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok
szervezése, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása.
Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása.
Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt,
egyetértés és egyet nem értés)
Az

alapvető

kommunikációs

szükségletekhez,

egyszerű,

begyakorolt

tranzakciók

lebonyolításához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata.

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok
összekapcsolására.
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel.
Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés
hiányában

INFORMATIKA
9. évfolyam
Gimnázium
Elméleti ismeretek
Neumann elvek, Neumann elvű számítógép működése, számítógépes perifériák megismerése
(bemeneti és kimeneti perifériák), használatbavétele, működésük fizikai alapjai, számítógép
fő egységeinek megismerése,az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása,az
operációs rendszer.
Programozás:
Számítógépes program, programozási nyelvek, algoritmuskészítés.
Grafika
Paint grafikai program használata.
Szövegszerkesztés
Laptulajdonságai

(margók,

méret,

tájolás),

élőfej,

élőláb,

szerkesztési

műveletek,

karakterformázás, bekezdés, tabulátor használata, képek, ábrák dokumentumba való
beszúrása, egyszintű, egyszerű felsorolás, egyszerű táblázat készítése.
Weblapszerkesztés
A weblapkészítés alapjai, háttér, hivatkozások. objektumok formázása elhelyezése, képek
weblapon, karakterformázás, bekezdésformázás, stílusok jellemzői készítése, táblázat.
9. évfolyam osztályozó vizsga - szakgimnázium
Elméleti ismeretek
Neumann elvek, Neumann elvű számítógép működése, számítógépes perifériák megismerése
(bemeneti és kimeneti perifériák), használatbavétele, működésük fizikai alapjai, számítógép
fő egységeinek megismerése, az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása, az
operációs rendszer, egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes

munkakörnyezet kialakítása, tömörítés és kibontás, nyomtatás. keresés a háttértárakon,
lemezkarbantartás.
Programozás:
Számítógépes program, programozási nyelvek, algoritmuskészítés.
Grafika
Paint grafikai program használata.
Szövegszerkesztés
Laptulajdonságai

(margók,

méret,

tájolás),

élőfej,

élőláb,

szerkesztési

műveletek,

karakterformázás, bekezdés, tabulátor használata, képek, ábrák dokumentumba való
beszúrása, egyszintű, egyszerű felsorolás, egyszerű táblázat készítése, lábjegyzet, nagyobb
terjedelmű dokumentum szerkesztése.
Weblapszerkesztés
A weblapkészítés alapjai, háttér, hivatkozások. objektumok formázása elhelyezése, képek
weblapon, karakterformázás, bekezdésformázás, stílusok jellemzői készítése, táblázat.
10. évfolyam
Gimnázium
Prezentáció:
Prezentáció létrehozása, dák beszúrása, dia elrendezése, karakterformázás, háttér készítés, kép
beszúrása, egyszerű táblázat készítése, diagramok és folyamatábrák készítése, rajz elem
elhelyezése.
Táblázatkezelés
Egyszerű táblázatkezelési műveletek végrehajtása, táblázat formázása, alap függvény
használata: (ÁTLAG, MIN, MAX, SUM, HA, DARAB, DARAB2, DARABTELI,
DARABÜRES), táblázatba foglalt adatokból célszerű diagramok készítése, adatok táblázatba
rendezése, szűrése.
Adatbázis
Adatbázis létrehozása, adatok importálása, kulcs beállítása, mezőnek megadása, átnevezése,
adattípus beállítása, egyszerű lekérdezés használata, operátorok használata lekérdezésekben,
összesítés és csoportosítás lekérdezésekben, számított mezők lekérdezésekben, egyszerű
jelentés, űrlap készítése.
Hangszerkesztés:
Digitális hangformátumok megismerése. Hang digitalizálási alapfogalmak, szerkesztési
műveletek: (vágás, másolás, csend, kijelölés, exportálás, effektek alkalmazása).

Videó készítés:
Alapfogalmak, zene, kép, videó importálása, feliratozás, animációk, vizuális hatások, projekt
mentése, videó exportálása különböző formátumokban.
Elmélet
Az információs társadalom
Informatikai eszközök, adatok etikus használata, az ikt (az informatikai eszközök
használatának) veszélyei a személyiségre, web 2.0 szolgáltatások, online-vásárlás
lehetőségeinek megismerése.
Infokommunikáció
Internet információkereső lehetőségeinek feltárása és megbeszélése, webes levelezőrendszer.
Könyvtári informatika
Könyvtári szolgáltatások, elektronikus katalógusokban való keresés megismerése és a keresi
mód elsajátítása.
10. évfolyam
Szakgimnázium
Prezentáció:
Prezentáció létrehozása, dák beszúrása, dia elrendezése, karakterformázás, háttér készítés, kép
beszúrása, egyszerű táblázat készítése, diagramok és folyamatábrák készítése, rajz elem
elhelyezése.
Táblázatkezelés
Egyszerű táblázatkezelési műveletek végrehajtása, táblázat formázása, alap függvény
használata: (ÁTLAG, MIN, MAX, SUM, HA, DARAB, DARAB2, DARABTELI,
DARABÜRES), táblázatba foglalt adatokból célszerű diagramok készítése, adatok táblázatba
rendezése, szűrése.
Adatbázis
Adatbázis létrehozása, adatok importálása, kulcs beállítása, mezőnek megadása, átnevezése,
adattípus beállítása, egyszerű lekérdezés használata, operátorok használata lekérdezésekben,
összesítés és csoportosítás lekérdezésekben, számított mezők lekérdezésekben, egyszerű
jelentés, űrlap készítése.
Hangszerkesztés:
Digitális hangformátumok megismerése. Hang digitalizálási alapfogalmak, szerkesztési
műveletek: (vágás, másolás, csend, kijelölés, exportálás, effektek alkalmazása).
Videó készítés:

Alapfogalmak, zene, kép, videó importálása, feliratozás, animációk, vizuális hatások, projekt
mentése, videó exportálása különböző formátumokban.
Elmélet
Az információs társadalom
Informatikai eszközök, adatok etikus használata, az ikt (az informatikai eszközök
használatának) veszélyei a személyiségre, web 2.0 szolgáltatások, online-vásárlás
lehetőségeinek megismerése.
Infokommunikáció
Internet információkereső lehetőségeinek feltárása és megbeszélése, webes levelezőrendszer.
Könyvtári informatika
Könyvtári szolgáltatások, elektronikus katalógusokban való keresés megismerése és a keresi
mód elsajátítása.

KÉMIA
9. évfolyam
1. A kémia és az atomok világa
Fogalmak: elemi részecskék, atommag, tömegszám, izotópok, radioaktivitás, relatív atom-és
molekulatömeg, moláris tömeg, elektronhéj, gerjesztés, vegyértékhéj, vegyértékelektron,
csoport, periódus, nemesgáz-szerkezet, elektronegativitás, párosított és párosítatlan elektronok
Összefüggések: Ismerje az atom felépítését, tudja jellemezni az elemi részecskéket, értse az
atomot kialakító kölcsönhatásokat. Ismerje az elektronburok kiépülésének szabályait, tudja
egyszerű atomok elektronszerkezetét felírni és összefüggést keresni a periódusos rendszerben
elfoglalt helye között. Ismerje a periódusos rendszer felépítését, tudja azt használni. Tudjon
egyszerű számítási feladatokban kapcsolatot teremteni a moláris tömeg. anyagmennyiség és a
tömeg között.
2. Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban
Fogalmak: halmaz, ionos kötés, ionrács, fémes kötés, fémrács, kovalens kötés, atomrács,
molekula térbeli felépítése, molekulapolaritás, kötéspolaritás, kötési energia, másodlagos
kémiai kötések, összetett ionok
Összefüggések: Ismerje az atomok közti kémiai kötések típusait, azok kialakulásának
feltételeit és példákat. Értelmezzen kémiai képleteket, Értse a molekulák térbeli felépítését
kialakító tényezőket, tudjon egyszerű molekulaszerkezeti képleteket írni. Tudja, hogy mi a

feltétele a poláris és az apoláris molekulák kialakulásának, tudjon ezekre példákat mondani.
Tudja az ismert anyagokat kristályrács típusa szerint csoportosítani. Ismerje ezen anyagok
szerkezete és tulajdonságai közötti összefüggéseket.
3. Anyagi rendszerek
Fogalmak: anyagi rendszer, homogén, heterogén, kolloid rendszer, exoterm, endoterm
folyamat, moláris térfogat, Avogadró törvénye, ideális gáz, relatív sűrűség, diffúzió, oldat,
oldhatóság, oldáshő, anyagmennyiség-koncentráció, tömegszázalék, ozmózis, kristályos és
amorf anyag, telített, telítetlen és túltelített oldat
Összefüggések: A tanult anyagi rendszereket tudja besorolni homogén, heterogén vagy
kolloid rendszerekbe. Ismerje a kolloid rendszer tulajdonságait, jelentőségét az élő sejtben, a
környezetben. Ismerje a diffúzió és ozmózis magyarázatát, tudjon példákat mondani. Értse az
oldódás energiaviszonyait, tudja azokat magyarázni. Tudjon egyszerű számítási feladatokat
végezni az oldatok töménységével kapcsolatban.
4. Kémiai reakciók és reakciótípusok
Fogalmak:

kémiai

energiamegmaradás

reakció,
törvénye,

aktiválási

energia,

képződéshő,

kémiai

reakcióhő,

egyenlet,
Hess-tétele,

tömeg-töltés

és

reakciósebesség,

dinamikus kémiai egyensúly, tömeghatás törvénye, sav, bázis, sav-bázis pár, disszociáció, ph,
hidrolízis, oxidáció, redukció, oxidálószer, redukálószer, oxidációs szám
Összefüggések: Ismerje az egyenletírás szabályait, tudja azokat rendezni. Ismerje az
aktiválási energia szerepét egy kémiai reakcióban, tudja azt energiadiagramban ábrázolni.
Ismerje a reakciósebességet befolyásoló tényezőket, tudja a kémiai reakciókat sebességük
alapján csoportosítani. Tudja alkalmazni a legkisebb kényszer elvét adott reakcióban. Értse a
sav-bázis folyamatok lényegét, tudjon felírni sav-bázis párokat. Tudjon a mindennapi életből
példákat erős és gyenge savakra, lúgokra. Értelmezze a ph-skálá, értse az összefüggést a
kémhatás és a ph-érték között. Tudjon redoxi-reakcióra példát írni, azt értelmezni az
oxidációs szám változása alapján. Tudjon egyszerű redoxi-reakció egyenletet rendezni
oxidációs számok segítségével.
5. Elektrokémia
Fogalmak:

galvánelem,

elektrolízis,

akkumulátor,

standardpotenciál,

szelektív

hulladékgyűjtés, galvanizálás
Összefüggések: Értse a galvánelem működési elvét, ismerje a Daniell-elem összetételét,
folyamatait. Tudja az elektrolízis kémiai reakcióit, gyakorlati jelentőségüket. Értse a redoxireakciók irányát, tudja azt kapcsolatba hozni az elemek standardpotenciáljával.

6. A hidrogén, a halogének, a nemesgázok és vegyületeik
Fogalmak: diffúzió, égés, redukálószer, nemesgáz-szerkezet, reakciókészség, oxidálószer,
szublimáció, fiziológiás sóoldat
Összefüggések: Ismerje a hidrogén, a halogének, a nemesgázok és ezek vegyületeinek
szerkezete, tulajdonságai, előfordulása és felhasználása közötti összefüggéseket. Ismerje
gyakorlati jelentőségüket.
7. Oxigéncsoport elemei és vegyületei
Fogalmak: oxidálószer, redukálószer, fertőtlenítőszer, vízszennyezés, légszennyezés, savas
eső
Összefüggések: Ismerje az oxigéncsoport elemeinek és vegyületeinek szerkezete,
tulajdonságai, felhasználása és előfordulása közötti összefüggéseket. Ismerje a víz-és
légszennyező anyagokat, azok káros hatásait és az ellenük való védekezés lehetőségeit.
8. A nitrogéncsoport elemei és vegyületei
Fogalmak: gyulladási hőmérséklet, műtrágya, eutrofizáció, anyagforgalom
Összefüggések: Ismerje a nitrogéncsoport elemeinek és vegyületeinek felépítését,
tulajdonságait, előfordulásukat és felhasználásukat, ezek közötti összefüggéseket. Értse az
anyagok körforgalmát a környezetben, a műtrágyák helyes használatának jelentőségét a
mezőgazdaságban. Tudja a környezettudatos viselkedés alapvető szabályait.
10. évfolyam
1. A széncsoport és szervetlen vegyületei
Fogalmak: mesterséges szén, adszorpció, üvegházhatás, amorf, szilikát, szilikon
Összefüggések: Ismerje a széncsoport elemei és szervetlen vegyületei szerkezetét,
tulajdonságait,

előfordulását,

felhasználását

és

gyakorlati

jelentőségüket.

Tudjon

üvegházhatású gázokat sorolni, értse ezek hatását a környezetre.
2. Fémek és vegyületeik
Fogalmak: redukálószer, elektrolízis, vízkeménység, vízlágyítás, érc, környezeti katasztrófa,
nemesfém, nyomelem, ötvözet, amalgám, korrózióvédelem, szelektív hulladékgyűjtés
Összefüggések: Ismerje a fontosabb fémek és vegyületeik szerkezetét és tulajdonságait és az
azok közötti összefüggéseket. Ismerje ezek előfordulását, előállítását, felhasználását és
gyakorlati jelentőségüket. Ismerje a nehézfémek hatásait az élő sejtekre. Ismertesse a

korrózióvédelem különböző formáit, azok gyakorlati jelentőségét, a szelektív hulladékgyűjtés
fontosságát.
3. Szénhidrogének és halogénezett szénhidrogének
Fogalmak: szerves anyag, heteroatom, konstitúció, izoméria, konstitúciós izoméria, funkciós
csoport, telített-, telítetlen-, aromás- szénhidrogén, alkán, alkén, alkin, homológ sor,
szubsztitúció, addíció, polimerizáció, polimer, monomer, elimináció
Összefüggések: Tudja a szénhidrogének nagy csoportjai felépítését és tulajdonságait,
valamint előfordulásukat, felhasználásukat, előállításukat Ismerje a kőolaj és földgáz
összetételét és feldolgozási módját. Értse a szubsztitúciós, addíciós, eliminációs és a
polimerizációs folyamatok lényegét, tudjon ezekre példákat írni. Ismertesse a műanyagok és a
halogénezett szénhidrogén-származékok használatának előnyeit és hátrányait. Ismerje a
vegyületek homológ soraiba tartozó tagok összegképleteit, szerkezeti képleteit és neveit.
Tudjon egy adott összegképlethez konstitúciós, ill. geometriai izomereket rajzolni.
4. Oxigéntartalmú szerves vegyületek
Fogalmak: hidroxil-, oxo-, karboxil-, észter-csoport, alkohol, fenol, aldehid, keton,
karbonsav, észter, zsír, olaj, felületaktív anyag, hidrolízis, kondenzáció, észterképződés,
poliészter, mono-, di- és poliszacharid
Összefüggések: Ismerje a legfontosabb oxigéntartalmú szerves vegyületek szerkezetét,
tulajdonságait, előállítási, felhasználási és előfordulási módjait. Tudja ezek gyakorlati
jelentőségét és az élő sejtben betöltött szerepét.
5. Nitrogén tartalmú szerves vegyületek
Fogalmak: amin, amid, pirimidin- és purinváz, aminosav, peptid-csoport, peptid-kötés,
polipeptid, fehérje, nukleotid, nukleinsav, DNS, RNS, alkaloid, kábítószer
Összefüggések: Ismertesse a szerkezet és tulajdonság összefüggéseit, a legfontosabb
vegyületek előállítási, felhasználási és előfordulási módjait. Ismerje a fehérjék és
nukleinsavak sejtben betöltött szerepét. Tudjon példát mondani tudatmódosító szerekre és
ismerje hatásainak veszélyeit az emberi szervezetre.

KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNY
Szakgimnázium
9. évfolyam

1. Hogyan működik a természettudomány? A tudomány módszerei
Kísérlet és egyszerű megfigyelés különbségének megértetése.
A modellek szempontfüggőségének és a mérések jelentőségének bemutatása.
Eredmények ábrázolása (grafikon), illetve grafikon leolvasása
Legalább egy megfigyelés, kísérlet és mérés közös elvégzése, elemzése.
Lehetőségek a megvalósításra:
Versrészlet és tudományos leírás összehasonlítása.
Saját megfigyelések összegyűjtése.
A megfigyelések szempontfüggőségének fölismerése. (Pl.: Kinek milyen fiú/lány tetszik?
Milyen házban szeretnék lakni?)
Megfigyelés leírásának elemzése. (Mire volt kíváncsi a kutató? Mit figyelt meg? Mire
következtetett?)
A kísérletezés célja: saját kísérletek és ismert kísérletek összegyűjtése.
A független és a függő változó fölismerése.
A mérés szerepe a mindennapokban (pl. lázmérés, földmérés, tömegmérés).
Példák a „modell” szó hétköznapi (pl. topmodell, vasútmodell) és tudományos
(atommodellek, demográfiai növekedési modellek, a szív mint szivattyú) használatára. Modell
és makett különbsége (pl. emberi szív) – mi érthető meg belőle, mi nem: közös megbeszélés.
Eltérő modellek/makettek ugyanarról a jelenségről (pl. emberábrázolások), szempontfüggőség
felismerése
Példák gyűjtése igazolható feltevésekre: az előrejelzés szerepe a hétköznapokban (népi
időjárás-előrejelzések) és a tudományban (meteorológiai hálózat, életmód és betegségek
kockázata).
Tudományos ismeretterjesztő filmrészlet megtekintése (pl. D. Attenborough: Az élő bolygó –
részlet).
Hétköznapi vita és tudományos vita eljátszása egy konkrét probléma kapcsán.
Kulcsfogalmak: Mérés, modellezés, feltevés, igazolás, törvény, tudományos leírás,
szimuláció, makett.
2. Az „embergép”: mozgás, légzés, keringés (Az emberi mozgás, keringés és légzés
élettana és anatómiája)

Az emberi mozgási és légzési rendszer mechanikai alapelveinek megértése. Az emberi
szívműködés és keringési rendszer mechanikai alapelveinek megértése. Az egészséget
veszélyeztető tényezők megismertetése, az egészséges életmódra való törekvés erősítése
A mozgás a légzés, a szív és az erek mechanikája Alapvető egészségvédelmi ismeretek.
Lehetőségek a megvalósításra:
Az emelőelv szemléltetése az ízületekkel kapcsolt emberi csontok példáján.
A fontosabb emberi csontok szerepe (makett alapján).
Az izomműködés lényege.
A csont és az ízületek sérülései, megelőzésük.
A csontok felépítésének és szilárdságának összefüggése.
A légzés funkciójának megbeszélése. A tüdő térfogatát és a légzés hatékonyságát befolyásoló
tényezők áttekintése.
A légzési szervrendszer részei, feladataik, a hangképzés. A védekező reflexek (köhögés,
tüsszentés) szerepe.
A légzőmozgások szemléltetése. Légzésszámváltozás terhelés hatására (kiscsoportos feladat).
A légzőrendszer egészségét fenyegető és megőrző hatások (sport, dohányzás, szmog, tbc).
A szív fölépítése és működése. A vér és a nyirok, az erek szerepe.
Véralvadás, vérzés, vérzéscsillapítás.
A vérnyomás és a pulzus oka, mérése.
A keringési rendszer egészségét fenyegető kockázati tényezők és megőrző hatások (magas
vérnyomás, érelmeszesedés, trombózis, infarktus).
Kulcsfogalmak: Emelő, ízület, reflex, mellkas, rekeszizom, hajlító- és feszítőizom, légcsere,
légzőfelület, szívpitvar, szívkamra, billentyűk, pulzus, vérnyomás, kockázati tényező, vér,
nyirok, infarktus, trombózis.
3. Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, kiválasztás
Az energiaáramlás nyomon követése az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, keringés és
kiválasztás összefüggéseinek felismerése az emberi szervezetben.
Az anyag- és energiaátalakítások biológiai szerepének megértése az élővilágban és az emberi
szervezetben.
Az anyagforgalom és egészség néhány összefüggése.
Lehetőségek a megvalósításra:
Változatos energianyerés az élővilágban: ragadozók, növényevők, élősködők, lebontók,
fotoszintetizálók.
Táplálkozási hálózat.

Az emberi emésztés helyszínei, emésztőnedvek (nyál, gyomornedv, epe, hasnyál).
Az emésztés szabályozása: feltétlen és feltételes reflexek.
A felszívott anyagok sorsa, a máj szerepe.
Egészséges táplálkozás, túltápláltság, hiánybetegségek, mérgezések. Az alkohol hatása.
Testkép, testépítés, táplálék-kiegészítők kockázatai.
A vér szerepe, vérkép.
A felszívott tápanyagok sorsa a sejtben (energianyerés, átalakítások).
Kiválasztás a vesén, a tüdőn és a bőrön át.
A vizeletmennyiség és a belső környezet egyensúlyának, arányainak megőrzése.
Kulcsfogalmak: Heterotróf, autotróf életmód, emésztés, kiválasztás, felszívás, vérplazma,
visszaszívás, szűrlet, vizelet.
4. A szervezet egysége – szabályozó folyamatok, ideg-és hormonrendszer és a
viselkedés
Az emberi szervezet egységét fenntartó rendszerek működéseinek, kölcsönhatásainak
megismerése. A testi és lelki egészség alapjainak tudatosítása, az egészséges életmód iránti
igény erősítése. A védekező szervezet működéseinek bemutatása. A tanulás mint a
környezethez való alkalmazkodás megismertetése.
A szervezet belső állandóságát és az önazonosságot fenntartó és az azt fenyegető főbb hatások
az emberi szervezet szintjén és a társas kapcsolatokban. A szabályozás és a vezérlés néhány
formája az emberi szervezetben.
Lehetőségek a megvalósításra:
Szabályozó szerepű emberi hormon (inzulin), cukorbetegség.
Vezérlő szerepű emberi hormon (növekedési hormon), a testméretet megszabó tényezők.
Hormonok és érzelmek kapcsolata.
A reflexek fölépítése (térdreflex).
Az idegrendszer szabályozó működése egy konkrét példán (pl. a testhőmérséklet
szabályozása) keresztül.
Az idegrendszer működését befolyásoló hatások (alkohol, drogok, gyógyszerek).
Fájdalom, fájdalomcsillapítás.
Aktív és passzív, természetes és mesterséges immunitás. Védőoltások.
Immunitás a mindennapokban: allergia, vércsoportok.
Stressz és egészség, idegrendszer és immunitás kapcsolata.
A tanulás alaptípusai az állatvilágban és az ember esetében.
Az emlős állatcsoportok jellemzői (hierarchia).

A társas kapcsolatok szerepe a főemlősök és az ember tanult viselkedéseiben: szülő-gyermek
kapcsolat, kortárs csoportok, reklámok, függőséget okozó hatások.
Segítőkészséget és agressziót kiváltó helyzetek.
Tanult megküzdési stratégiák, tanult tehetetlenség.
Az állati és az emberi kommunikáció jellemzői.
Kulcsfogalmak:

Szabályozás,

visszacsatolás,

hormon,

reflexív,

vegetatív

központ,

immunitás, antigén, stressz, feltételes reflex, próba szerencse, bevésődés, utánzás, belátás,
kulcsinger, motiváció, hierarchia, agresszió, segítségadás (altruizmus), szabálykövetés.
5. Állandóság és változatok – információ, szexualitás, az emberi élet szakaszai
A látható jellegek és az öröklés kapcsolatának felismerése. A szexualitás genetikai szerepének
megismerése.
A nemi működések megismerése a családtervezés és az egészségmegőrzés szempontjából.
Az öröklött és „szerzett” tulajdonságok megkülönböztetése, az öröklődés és a nemiség
kapcsolata. A nemi működések biológiai háttere emberben. A genetika és a szexualitás
egészségügyi

vonatkozásai.

A

genetikai

információ

megváltozásának

lehetséges

következményei.
Lehetőségek a megvalósításra:
Egy gén – egy jelleg kapcsolatok (Rh-vércsoport, öröklődő betegségek).
A nemiség szerepe a genetikai információ újrakombinálódásában (az ivarsejtek sokfélesége, a
testi sejtek genetikai azonossága).
A genetikai információ megváltozása: mutációk.
Mutációt okozó hatások (sugárzások, vegyületek).
Genetikai szabályozás: szabályozott sejtosztódás (növekedés) és szabályozatlan osztódás
(rákos góc). Rákkeltő tényezők, kerülésük.
Az ember ivarszervei, biológiai funkciójuk.
A hímivarsejt és a petesejt jellemzői.
A női nemi ciklus szakaszai, a megtermékenyítés. Családtervezés.
Beágyazódás, magzati élet. A magzat védelme. Az újszülött és a csecsemő világa. Nemi érés,
öregedés, halál.
Betegségek szűrése, betegjogok.
Kulcsfogalmak: Gén, mutáció, mutagén és rákkeltő hatás, ivarsejt, ivarszerv, petefészek,
tüsző(repedés),

menstruáció,

megtermékenyülés,

(progeszteron), tesztoszteron, beágyazódás, magzat.
6. Az evolúció színpada és szereplői

tüszőhormon,

sárgatesthormon

Tapasztalat szerzése technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek elemzésében. Az egyéni
vélemények megfogalmazása során az érvelés, bizonyítás igényének erősítése.
Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok összekapcsolása, az ember természeti
folyamatokban játszott szerepének kritikus vizsgálata.
A fogyasztási szokásokkal kapcsolatos észszerű és felelős szemlélet erősítésével törekvés a
tudatos állampolgárrá nevelésre.
A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne élők testi-lelki
egészsége közti összefüggések megjelenítése. Az alkalmazásra való törekvés kialakítása a
fenntarthatóság és autonómia érdekében a háztartásokban és a kisközösségekben.
Az élőlények együttélését magyarázó feltételek, az ember szerepének elemzése. Környezet és
egészség összefüggései, néhány lehetséges megoldási módszer értékelése.
Lehetőségek a megvalósításra:
Az élőlény-populációk elszaporodása és visszaszorulása.
Populációs kölcsönhatások példákkal. A biológiai indikáció.
Példák az életközösségekben zajló anyagkörforgásra (szén, nitrogén), az anyag és
energiaforgalom összefüggésére. Táplálékpiramis (termelő, fogyasztó, lebontó szervezetek).
Az ember hatása a földi élővilágra a történelem során. Önpusztító civilizációk és a természeti
környezettel összhangban maradó gazdálkodási formák.
A természeti környezet terhelése: fajok kiirtása, az élőhelyek beszűkítése és részekre
szabdalása, szennyezőanyag-kibocsátás, fajok behurcolása, megtelepítése, talajerózió. Fajok,
területek és a biológiai sokféleség védelme. A természetvédelem lehetőségei. Helyi
környezeti probléma felismerése, információk gyűjtése.
A környezeti kár fogalma, csökkentésének lehetőségei.
Ökológiai lábnyom. A közlegelők tragédiája: a klasszikus gazdaságtan és kritikája.
Az ökológiai krízis társadalmi-szemléleti hátterének fő tényezői (fogyasztás, városiasodás,
fosszilis energia felhasználása, globalizáció). A Gaia-elmélet lényege.
Kulcsfogalmak: Szimbiózis, élősködés, versengés, Gaia-elmélet.
7. Projektmunka
Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák fejlesztése.
Részvétel egy szabadon választott témájú projekt tervezésében, megvalósításában és
értékelésében; valamint a projekt eredményeinek bemutatásában.
Lehetőségek a megvalósításra
A diákok 4-6 fős csoportokban közösen dolgoznak egy szabadon választott komplex
természettudományos probléma megoldásán. Ehhez projekttervet késztenek, felhasználják a

tanórákon szerzett ismereteiket, de önálló ismeretszerzésre, sőt kisebb kutatások, vizsgálatok
elemzésére is buzdíthatjuk őket.
A projekt értékelésének lehetséges szempontjai lehetnek: komplexitás, az ok-okozati
összefüggések

felismerésére

való

törekvés,

a

problémamegoldás

újszerűsége,

a

projektbeszámoló színvonala, egyedisége.
Kulcsfogalmak: Projekt, tervezés, külső és belső értékelés.
8. Hogyan működik a természettudomány?
A tudomány módszerei:
Saját megfigyelések összegyűjtése.
A megfigyelések szempontfüggőségének fölismerése.
Megfigyelés leírásának elemzése.
A kísérletezés célja: saját kísérletek és ismert kísérletek összegyűjtése.
A mérés szerepe a mindennapokban (pl. lázmérés, földmérés, tömegmérés).
Modellalkotás
Az előrejelzés szerepe a hétköznapokban és a tudományban (meteorológiai hálózat, életmód
és betegségek kockázata).
Tudományos ismeretterjesztő filmrészlet megtekintése
9. Tájékozódás térben és időben
A tájékozódás és a csillagászat kapcsolatának megértése (égtájak, égi mozgások). A
távolságok fölmérésének geometriai módszere. A hasonlóság fölismerése, a nagyítás,
kicsinyítés mértékének meghatározása.
Fizikai, biológiai, kémiai és csillagászati jelenségek sebességének összevetése. Időegységek.
Az idő, sebesség, gyorsulás mértékegységeinek használata, átváltása.
Az út, elmozdulás, sebesség, gyorsulás fogalmának ismerete, használata mozgások leírásában.
Az egyenes vonalú egyenletes és az egyenletesen gyorsuló mozgás; a szabadesés gyorsulása
fogalmának ismerete és alapvető összefüggései.
A körmozgás, kerületi sebesség, szögsebesség, centripetális gyorsulás fogalmának és
összefüggéseinek ismerete.
Kémiai reakciók sebességének függése a hőmérséklettől és a katalizátoroktól.
A csillagászati és a mágneses északi iránymeghatározás bemutatása.
A legegyszerűbb napóra és a déli irány kapcsolata: a Nap naponkénti égi mozgása. A
csillagok égi mozgása, csillagképek.
A Föld gömb alakjának bizonyítása, következményei.
Gömbi formák síkra vetítése (síktérkép), a torzítás szükségszerűsége.

Háromszögelés alkalmazása a térképezésben: ismeretlen magasságú épület magasságának
megmérése.
A földátmérő megmérése. A Hold és a bolygók távolsága – ókori és mai mérések értelmezése.
Hosszúsági és szélességi körök rendszere, a GPS lényege.
Tematikus térképek értelmezése.
Milyen gyorsan múlik? – a szubjektív és objektív időfogalom összevetése.
A nap (a Nap látható mozgása és a Föld forgása alapján), az évszak és az év (a Nap évi
mozgása és a Föld keringése alapján). A bolygók és a csillagok mozgásának különbsége.
A mozgásokat jellemző mennyiségek közti összefüggések kvalitatív és kvantitatív
alkalmazása.
10. Formák és arányok a természetben
Az arány fontossága és számszerű jellemzése. A geometriai rend fölismerése az anyagok
szerkezetében. Az anyagvizsgálat néhány módszerének megismerése. Néhány óriásmolekula
gyakorlati fontosságának megismerése konkrét példákon.
A harmónia ókori fogalma és az arányok. Szép és rút.
Aszimmetrikus (szivacs), sugarasan szimmetrikus (medúza) és tükörszimmetrikus (ember)
élőlények.
A férfi-, a női és a gyermektest arányainak összehasonlítása.
Változó térfogat- és tömegarányok: elegyek, oldatok. A töménység jellemzése (százalék).
Arányok a konyhában (fűszerek, só, pácok) és az iparban (ötvözetek, beton).
Az élőlények növekedését megszabó arányok: hiánybetegségek, fény, víz stb.
Állandó tömegarányok: a vegyületek összegképlete egyszerű példákon.
Kristályos (kősó) és amorf (gumi, üveg) anyagok szerkezete. Elemi egység (cella).
Molekulák térbeli rendeződése: membránok, habok, mosószerek, folyadékkristályos kijelzők.
A kémiai elnevezések eredete és mai tartalma.
Mesterséges szerves vegyületek (műanyagok, gyógyszerek, tartósítószerek). Előnyök,
veszélyek mérlegelése.
A szénhidrogének eredete, tulajdonságai, felhasználása (közlekedés, fűtés, vegyipar).
Néhány oxigéntartalmú szerves molekula a mindennapokban (etil-alkohol, aceton, ecetsav).
Biológiai hatásuk.
Egyszerű cukrok és összetett szénhidrátok a mindennapokban (szőlőcukor, keményítő,
cellulóz). Biológiai szerepük.

Néhány nitrogéntartalmú szerves molekula: vitaminok, aminosavak, fehérjék, DNS.
Óriásmolekulák felépítése és lebontása az élőlényekben. Az óriásmolekulák érzékenysége:
kicsapódás. Mérgezések és következményeik.
11. Halmazok (Gázok, folyadékok, halmazállapot-változások, az időjárás elemei)
Az időjárási elemek, ezek változásait befolyásoló fizikai hatások (a napsugárzás, a
léghőmérséklet, a légnyomás, a szél, a levegő vízgőztartalma, a csapadékfajták) közti
összefüggések megfogalmazása.
Példák a gazdálkodás és a természeti környezet közti összefüggésekre.
A halmazállapot-változások alapvető jellemzőinek ismerete. A Celsius-skála alappontjai, az
olvadáspont, forráspont feladatmegoldás-szintű ismerete.
A gáztörvények kvalitatív ismerete és alkalmazása. A Kelvin-skála és a Celsius-skála
kapcsolatának ismerete.
Időjárási frontok. Grafikonok, folyamatábrák elemzése.
Saját megfigyelések, egyszerű kísérletek értelmezése.
A Kárpát-medence természetes növénytakarója, élővilága, vízrajza.
A gazdálkodás hatása az élővilágra (pl. erdőirtások, bányászat, folyamszabályozás,
állattenyésztés, városiasodás, monokultúrák, kemikáliák, biogazdálkodás).
Vízkincsünk. A folyószabályozás és árvízvédelem módjai, problémái. Víznyerés, ivóvíz,
víztisztítás. Gyógyvizek.
Erdőgazdálkodás, erdőtípusok.
Természetvédelmi értékek.
Talaj: összetevői, termőereje, védelme (szikesedés, erózió, trágyázás).
A nyomás, hidrosztatikai nyomás meghatározása. Elemi feladatmegoldás, Arkhimédész
törvényének ismerete. Az úszás, lebegés, merülés feltételeinek megállapítása és
következtetések.
Hidraulikus emelő működési elve.
Pascal-törvény.
A folyadékok összenyomhatatlanságának ismerete és konkrét példák.
12. Lendületbe jövünk!
A Newton-törvények kvalitatív és egyszerű kvantitatív alkalmazása. A tömeg fogalma. A
súrlódási erő szerepe a mindennapokban, a tapadási, csúszási és gördülési súrlódás
megkülönböztetése.
A lendületmegmaradás törvényének kvalitatív alkalmazása.
A lendületmegmaradás felismerése a mindennapokban: rakétameghajtás.

A centripetális erő ismerete és felismerése mindennapi alkalmazásokban.
A tömegvonzás ismerete, kapcsolata felismerése a bolygók mozgásával.
A súly és a súlytalanság fogalmának ismerete.
A tömeg és a súly megkülönböztetése.
13. Mechanikai energia
Az energia, munka, teljesítmény, hatásfok fogalmának ismerete, elemi alkalmazása.
A helyzeti és mozgási energia, emelési és gyorsítási munka összefüggéseinek alkalmazása.
Az energiamegmaradás tényének, valamint a termodinamika első főtételének ismerete.
Megfordítható és megfordíthatatlan folyamatok megkülönböztetése.
Néhány mindennap használatos gép hatásfoka, valamint a 100%-os hatásfok elérésének
fizikai lehetetlensége.
Egyéb energiák hővé alakulása.
Az örökmozgó lehetetlensége.
14. Atomi aktivitás
Az elektronburok és az atommag szerkezete. Az atomenergia és felhasználása.
Az anyag atomos szerkezetének vizsgálata konkrét jelenségeken keresztül.
Az atommag és elektronhéj fogalmának megismerése.
A rádióaktivitás 3 fajtájának, néhány gyakorlati alkalmazásának, az élő szervezetre gyakorolt
hatásának megismerése.
A maghasadás oka és feltételei, a láncreakció elve.
Az atomenergia fogalma, felhasználásának gyakorlati módja és elvi lehetőségei. Előnyök és
hátrányok mérlegelése.
A Nap energiatermelése, hatása a földi életre.
15. Elektromosság, mágnesesség
Az elektromosság és a mágnesesség, mint kölcsönhatás megismerése.
Példák a statikus elektromosság és a mágnesesség gyakorlati/természetbeni megjelenési
formáira, alapvető összefüggések felismerése.
Az egyenáram fogalma, jellemzőinek ismerete, egyszerű áramkörök összeállítása, mérések
végzése.
Az Ohm-törvény alkalmazása egyszerű esetekben.
Az elektromos energia és teljesítmény alapvető kvalitatív összefüggéseinek alkalmazása,
különböző elektromos eszközök teljesítményének összehasonlítása.
A váltóáram fogalmának, alapvető jellemzőinek megismerése.
Az elektromágneses indukció jelensége, gyakorlati/természetbeni megjelenése.

A transzformátor működésének gyakorlati jelentősége.
Az elektromágneses hullám tulajdonságainak ismerete, példák a gyakorlati alkalmazásokra.
(A spektrum különböző tartományaiban: mikrohullámú sütő, rádióhullámok, mobiltelefon
stb.)
16. Mi a fény?
A fény tulajdonságai
A fényvisszaverődés, a fénytörés jelensége és alapvető kvalitatív szabályainak megállapítása.
A sík, a domború és a homorú tükör leképezési szabályainak vizsgálata és gyakorlati
alkalmazásai.
A fényelhajlás jelensége.
A fény elektromágneses hullám mivolta.
A színek frekvenciaszabálya és a fénytörés frekvenciafüggésének következményei.
A fotocella működésének alapjai, a fény „részecsketermészetének” megjelenési formái.
A látás fizikai és biológiai alapjai: az éleslátás feltételei (pupillareflex, élességállítás), a
látáshibák korrigálása
A fénysebesség kitüntetett szerepe.
17. Honnan hová? Csillagászati, földrajzi és biológiai evolúció, az ember társas
viselkedése
Az

egyirányúság

fölismerése

és

magyarázata

csillagászati,

földtani

és

biológiai

folyamatokban. Az emberi csoportok néhány biológiai jellemzőjének megfogalmazása.
A csillagok fejlődésének főbb állomásai.
A Naprendszer szerkezete, mérete, bolygóinak mozgása, mérete, típusai.
A csillag, bolygó, üstökös, meteor megkülönböztetése.
Szemléletes kép a táguló világegyetem elméletéről.
A Föld felszínének története: a vulkáni működések, földrengések oka, következményei.
Hegységképződés és -pusztulás.
Haladás (fejlődés) és biológiai evolúció. Az evolúció darwini leírása. Közvetlen bizonyítékok
(fosszíliák) és biológiai, anatómiai érvek.
A szelekció hatása (mesterséges, természetes). Ellenálló kórokozók terjedése.
A biológiai evolúciónak az emberi társadalomra való közvetlen alkalmazásának veszélyei
(szociáldarwinizmus, eugenika).
Vitatott kérdések. (Az élet keletkezésének kérdése.)
Az önzetlen viselkedés evolúciója. Az irányultság kérdése.)
Technikai evolúció és a szokások evolúciója (divat, stílusok).

Az emberi csoportokra jellemző társas viszonyok, a szabálykövetés és szabályteremtés példái.
Az idegen csoportoktól való elkülönülés és az eltérő csoportok közti együttműködés biológiai
háttere.

LATIN NYELV
10. évfolyam
Az alábbi klasszikus művek ismerete, (szavak, fordítás), a szerzők élete, művei
Fabellae Phaedri: De vulpe et uva; Canis per fluvium carnem ferens
Petronius: Satyricon – Caena Trimalchionis
Ovidius: Metamorphoses – A vízözön (Deucalion et Pyrrha
Daedalus et Icarus; Philemon et Baucis
Caesar: De Gallis
Livius: Ab urbe condita – Coriolanus; Hannibal
Catullus: Nugae – Vivamus, mea Lesbia
Fordítási készség
A vizsgázó képes -írásban ismeretlen, egyszerű (a klasszikus nyelvi normáknak megfelelő,
bevezetéssel, esetleg kommentárral könnyített vagy az emelt szinthez képest rövidebb) eredeti
latin szöveget nyomtatott szótár segítségével kifogástalanul lefordítani
Nyelvtan
- a passiv igeragozás
-a participiumok (imperfectum, perfectum, instans activi, instans passivi)
- infinitivusok (activ és passiv imperfectum, perfectum, instans)
-igeneves szerkezetek felismerése és fordítása:
accusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo, gerundiumos szerkezet, ablativus
absolutus, participium coniunctum
-a coniugatio periphrastica
11. évfolyam
Az alábbi klasszikus művek ismerete, (szavak, fordítás), a szerzők élete, művei
Catullus: Odi et amo;
Cicero: A hennai Ceres – kultusz

Cicero: A Catilina elleni első beszéd
Vergilius: Aeneis, I. ének, 1–33. sor: Aeneas bolyongása
Vergilius: Aeneis, II. ének,
1–13.Aeneas Dido lakomáján;
13–20. Görög hadicseL
l40–56. Laocoon intelme;
212–224. sor: Laocoon halála
IV. ének 586–599. sor: Dido észre-veszi Aeneas távozását;
621 – 629. sor: Dido átka
VI. ének, 847 – 853. sor: Róma hivatása
Martialis epigrammái: Rumpitur invidia; Solus habes; Nubere vis
Nyelvtan
a consecutio temporum
a feltételes összetett mondatok: casus realis, irrealis, potentialis;
a passzív imperativus;
a görögös tulajdonnevek ragozása;
a dum kötőszós időhatározói alárendelt mondatok
a műveltetés kifejezése, a gerundiumos szerkezet; coniunctivus potentialis;
az eo rendhagyó ige ragozása
második imperativus; a létige imperativusai, a quod kötőszós alárendelt mellékmondatok
MŰVELŐDÉS
Catullus élete, művei
Cicero politikai pályája és szónoki művei
a Catilina féle összeesküvés története
a szónoki beszéd felépítése
az Aeneis szerkezete
a trójai háború
a rómaiak Alvilág-elképzelése
Martialis és a római epigrammaköltészet
12. évfolyam
Az alábbi klasszikus művek ismerete, (szavak, fordítás), a szerzők élete, művei
Horatius: Ad Thaliarchum (I. 9.)

Ad Leuconoen (I. 11.)
Ad sodales (I. 37.)
Ad Licinium (II. 10.)
chorum virginum et puerorum (III. 1.,1-8.)
Altercatio cum Lydia (III. 9.)
Ad Melpomenen (III. 30.)
Horatius levelei; Ad Albium Tibullum (Epist. I.4.)
Tibullus : Detestatio belli (I.10.)
Lucretius: A „Venus-himnusz”
Seneca: Epistulae morales XLVII.
Plinius: . A „Vezúv-levél” (Epist. VI. 16.)
Tacitus: Annales – A célkitűzés (I. 1-3.)
Tacitus: Annales – Augustus halála, Tiberius trónralépése (I. 5.) Nero és Poppea (XIV. I., 13.)
Tacitus: Annales – Nero, a dilettáns költő (XIV. 16., 1-4.)
NYELVTAN
az általános alany
a felszólítás (buzdítás) kifejezése a latinban
a tiltás kifejezése
A cél kifejezési lehetőségei a latinban
az egyenes és a függő beszéd
MŰVELŐDÉS
Horatius élete, művei, Horatius utóélete
Tibullus élete, művei
Plinius élete, művei
Tacitus és a római történetírás új útja
A kocsiverseny;
A Circus Maximus; A circus továbbélése;
a gladiátori játékok és a kocsiversenyek az ókori Rómában
Augustus császár életműve
a római császárkor története
Pannónia a Római Birodalomban

MAGYAR IRODALOM
9. évfolyam
Korszak/Téma: Görög mitológia, antik görög epika és líra
Műismeret: Homérosz: Iliász (szemelvények); Odüsszeia, Aiszóposz: A hangya és a tücsök;
A holló és a róka; A farkas és a bárány; Szapphó: Úgy tűnik nékem…; Aphroditéhoz;
Alkaiosz: Bordal; Anakreón: Engem a Szerelem…; Gyűlölöm…
Követelmények: Mitológiai történetek és hősök különféle feldolgozásokban; történettípusok.
Szemelvények a görög lírából (pl. Anakreón, Szapphó, Alkaiosz) és epikából (Aiszóposz
fabuláiból). A szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok. Irodalmi alapformák,
történetek és motívumok hatása, továbbélése többféle értelmezésben az európai és a magyar
irodalomban, képzőművészetben, filmen. Fogalmak: szóbeliség, írásbeliség, antikvitás,
mítosz, mitológia, eposz, eposzi konvenciók, kellékek, kaland, utazás mint cselekményszervező
elv; dal, elégia, epigramma, himnusz, hexameter, fabula, archetípus, toposz
Korszak/Téma: Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma
Műismeret: Szophoklész: Antigoné, Oidipusz király (szemelvények)
Követelmények: Az antik görög színház jellemzői. Drámai előadások (tragédia és komédia),
versenyjátékok. Az antik dráma hatása a drámatörténetre. Fogalmak: színház, esztétikai
minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, dialógus, akció, dikció, alapszituáció,
konfliktus, drámai szerkezet, kar, katarzis
Korszak/Téma: Antik római irodalom
Műismeret: Catullus: Éljünk Lesbia; Gyűlölök és szeretek; Vergilius: IX. ecloga; Aeneis;
Horatius: Thaliarchushoz; Licinius; Murenához; Ovidius: Átváltozások (részlet); Phaedrus:
A farkas és a bárány
Követelmények: Szemelvények a római lírából és epikából, Horatius és Vergilius egy műve,
továbbá például Catullus, Ovidius, Phaedrus – művek vagy részletek. A római irodalom
műfajainak,

témáinak,

motívumainak

hatása,

továbbélése.

Fogalmak:

dal,

óda,

strófaszerkezet, elégia, ekloga, episztola, ars poetica, átváltozás-történek
Téma: Biblia
Műismeret: Szemelvények az Ószövetségből (Teremtéstörténet, Káin és Ábel; A vízözön,
Bábel tornya, József története, Mózes és a tízparancsolat, próféták, Jónás története,
zsoltárok). Szemelvények az Újszövetségből (Máté evangéliuma; példabeszédek: A tékozló

fiú, Az irgalmas szamaritánus; a passió, Pál apostol „szeretethimnusza”; az Apokalipszis egy
részlete)
Követelmények: A bibliai hagyomány továbbélése az európai és a magyar szóbeli és írásos
kultúrában (pl. szókincsben, szólásokban, témákban, motívumokban). A bibliai történetek
etikai vonatkozásai. Bibliai élethelyzetek, magatartásformák, témák, motívumok ismerete,
továbbélő hatásuk. Fogalmak: Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet,
pusztulástörténet, zsoltár, próféta, evangélium, apostol, példabeszéd, apokalipszis
Korszak: Az európai irodalom a 4–15. században (középkor)
Műismeret: Szent Ágoston: Vallomások; Pierre Abélard: Szombat esti himnusz; Jacopone
da Todi: Himnusz a fájdalmas anyáról; Margit-legenda; Walter von der Vogeweide: A
hársfaágak csendes árnyán; Dante: Isteni színjáték – A Pokol (szemelvények); Villon: Jó
tanítás balladája a rossz életűeknek
Követelmények: Szemelvények a 4–14. századi európai irodalomból, példák, jellemző rövid
részletek a különféle irodalomtípusokra, himnuszköltészet, vallomás, legendák; hősi ének,
trubadúr- és lovagi költészet, vágánsdalok. Fogalmak: középkori irodalom, himnusz, legenda,
vallomás, trubadúr, lovagi költészet, vágánslíra, nyugat-európai verselés, rím, tercina,
testamentum, balladaforma, refrén
Korszak/Téma: Középkori nyelvemlékek
Műismeret: Halotti beszéd és könyörgés; Ómagyar Mária-siralom
Követelmények: Középkori írásbeliség, műfajok, nyelvemlékek ismerete.
Fogalmak: írásbeliség, szóbeliség, nyelvemlék, szövegemlék, kódex, prédikáció
Korszak/Téma: Az európai irodalom a 14–16. században (reneszánsz)
Műismeret: Petrarca: Daloskönyv; Boccaccio: Dekameron
Követelmények: Az itáliai kora reneszánsz irodalomból, szonett-forma, a reneszánsz
eszmények, értékek, témák, alkotások, alkotói magatartások ismerete. Fogalmak: reneszánsz,
humanizmus, humanista, novella, szonett, versciklus
Műismeret: Janus Pannonius: Búcsú Váradtól; Galeotto Marzióhoz; Saját lelkéhez;
Pannónia dicsérete; Egy dunántúli mandulafáról
Követelmények: Janus Pannonius lírája, jellemző témái (pl. öntudat, békevágy, betegség).
Epigrammák és elégiák Fogalmak: elégia, epigramma, búcsúzásvers, refrén, disztichon,
költői magatartás, irónia, gúny, interkulturalitás, újplatonizmus.

Műismeret: Balassi Bálint: Hogy Júliára talála…; Kiben az kesergő Céliárul ír; Ó én édes
hazám…; Egy katonaének; Adj már csendességet…
Követelmények: Balassi Bálint lírája; költői tudatosság; az életmű néhány tematikus és
formai jellemzője. Egy katonaének (kompozíció, értékrend). Legalább további két mű
értelmezése (szerelmi tematika, pl. Júlia-vers / Célia-vers; istenes tematika, zsoltárparafrázis
vagy könyörgésvers, pl. Adj már csendességet) Megformáltság, szerkezet (pl. aranymetszés,
hárompillérű

kompozíció).

Fogalmak:

kötetkompozíció,

dallamvers,

szövegvers,

ütemhangsúlyos verselés, rím elhelyezkedés, Balassi-strófa
Korszak/ Téma: Színház- és drámatörténet
Követelmények: Néhány sajátos színjátéktípus a 10–16. században (a középkor és reneszánsz
vallásos és világi előadási formái). Fogalmak: commedia dell’arte, farce, misztériumjáték,
moralitás, passió, rögtönzés, állandó típusok, színpadformák
Korszak/Téma: Színház- és drámatörténet az angol színház a 16–17. században és
Shakespeare
Műismeret: Shakespeare: Rómeó és Júlia vagy Hamlet
Követelmények: A végzetszerűség és az egyéni felelős cselekvés dilemmája. A szeretetteljes
kapcsolat próbái. Konfliktushelyzetek kezelésének módjai a műben. A művekben felvetett
erkölcsi problémák mérlegelése. Az angol reneszánsz színház és dráma jellemzői, a
shakespeare-i dramaturgia és nyelvezet befogadása, a dráma létformájának, a dramaturgiai
jellemzőknek a megértése. Reflektálás Shakespeare drámaírói életművének, művészetének
mai hatására. Fogalmak: Commedia dell’arte, farce, misztériumjáték, moralitás, passió,
rögtönzés, állandó típusok, színpadformák, drámai műfajok, drámai szerkezet, drámai nyelv,
drámai jellem, blank versek
10. évfolyam
Korszak/Téma: Görög mitológia, antik görög epika és líra
Műismeret: Homérosz: Iliász (szemelvények); Odüsszeia, Aiszóposz: A hangya és a tücsök;
A holló és a róka; A farkas és a bárány; Szapphó: Úgy tűnik nékem…; Aphroditéhoz;
Alkaiosz: Bordal; Anakreón: Engem a Szerelem…; Gyűlölöm…
Követelmények: Mitológiai történetek és hősök különféle feldolgozásokban; történettípusok.
Szemelvények a görög lírából (pl. Anakreón, Szapphó, Alkaiosz) és epikából (Aiszóposz
fabuláiból). A szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok. Irodalmi alapformák,
történetek és motívumok hatása, továbbélése többféle értelmezésben az európai és a magyar
irodalomban, képzőművészetben, filmen. Fogalmak: szóbeliség, írásbeliség, antikvitás,

mítosz, mitológia, eposz, eposzi konvenciók, kellékek, kaland, utazás mint cselekményszervező
elv; dal, elégia, epigramma, himnusz, hexameter, fabula, archetípus, toposz
Korszak/Téma: Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma
Műismeret: Szophoklész: Antigoné, Oidipusz király (szemelvények)
Követelmények: Az antik görög színház jellemzői. Drámai előadások (tragédia és komédia),
versenyjátékok. Az antik dráma hatása a drámatörténetre. Fogalmak: színház, esztétikai
minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, dialógus, akció, dikció, alapszituáció,
konfliktus, drámai szerkezet, kar, katarzis
Korszak/Téma: Antik római irodalom
Műismeret: Catullus: Éljünk Lesbia; Gyűlölök és szeretek; Vergilius: IX. ecloga; Aeneis;
Horatius: Thaliarchushoz; Licinius; Murenához; Ovidius: Átváltozások (részlet); Phaedrus:
A farkas és a bárány
Követelmények: Szemelvények a római lírából és epikából, Horatius és Vergilius egy műve,
továbbá például Catullus, Ovidius, Phaedrus – művek vagy részletek. A római irodalom
műfajainak,

témáinak,

motívumainak

hatása,

továbbélése.

Fogalmak:

dal,

óda,

strófaszerkezet, elégia, ekloga, episztola, ars poetica, átváltozás-történek
Téma: Biblia
Műismeret: Szemelvények az Ószövetségből (Teremtéstörténet, Káin és Ábel; A vízözön,
Bábel tornya, József története, Mózes és a tízparancsolat, próféták, Jónás története,
zsoltárok). Szemelvények az Újszövetségből (Máté evangéliuma; példabeszédek: A tékozló
fiú, Az irgalmas szamaritánus; a passió, Pál apostol „szeretethimnusza”; az Apokalipszis egy
részlete)
Követelmények: A bibliai hagyomány továbbélése az európai és a magyar szóbeli és írásos
kultúrában (pl. szókincsben, szólásokban, témákban, motívumokban). A bibliai történetek
etikai vonatkozásai. Bibliai élethelyzetek, magatartásformák, témák, motívumok ismerete,
továbbélő hatásuk. Fogalmak: Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet,
pusztulástörténet, zsoltár, próféta, evangélium, apostol, példabeszéd, apokalipszis
Korszak: Az európai irodalom a 4–15. században (középkor)
Műismeret: Szent Ágoston: Vallomások; Pierre Abélard: Szombat esti himnusz; Jacopone
da Todi: Himnusz a fájdalmas anyáról; Margit-legenda; Walter von der Vogeweide: A
hársfaágak csendes árnyán; Dante: Isteni színjáték – A Pokol (szemelvények); Villon: Jó
tanítás balladája a rossz életűeknek

Követelmények: Szemelvények a 4–14. századi európai irodalomból, példák, jellemző rövid
részletek a különféle irodalomtípusokra, himnuszköltészet, vallomás, legendák; hősi ének,
trubadúr- és lovagi költészet, vágánsdalok. Fogalmak: középkori irodalom, himnusz, legenda,
vallomás, trubadúr, lovagi költészet, vágánslíra, nyugat-európai verselés, rím, tercina,
testamentum, balladaforma, refrén
Korszak/Téma: Középkori nyelvemlékek
Műismeret: Halotti beszéd és könyörgés; Ómagyar Mária-siralom
Követelmények: Középkori írásbeliség, műfajok, nyelvemlékek ismerete.
Fogalmak: írásbeliség, szóbeliség, nyelvemlék, szövegemlék, kódex, prédikáció
Korszak/Téma: Az európai irodalom a 14–16. században (reneszánsz)
Műismeret: Petrarca: Daloskönyv; Boccaccio: Dekameron
Követelmények: Az itáliai kora reneszánsz irodalomból, szonett-forma, a reneszánsz
eszmények, értékek, témák, alkotások, alkotói magatartások ismerete. Fogalmak: reneszánsz,
humanizmus, humanista, novella, szonett, versciklus
Műismeret: Janus Pannonius: Búcsú Váradtól; Galeotto Marzióhoz; Saját lelkéhez;
Pannónia dicsérete; Egy dunántúli mandulafáról
Követelmények: Janus Pannonius lírája, jellemző témái (pl. öntudat, békevágy, betegség).
Epigrammák és elégiák Fogalmak: elégia, epigramma, búcsúzásvers, refrén, disztichon,
költői magatartás, irónia, gúny, interkulturalitás, újplatonizmus.
Műismeret: Balassi Bálint: Hogy Júliára talála…; Kiben az kesergő Céliárul ír; Ó én édes
hazám…; Egy katonaének; Adj már csendességet…
Követelmények: Balassi Bálint lírája; költői tudatosság; az életmű néhány tematikus és
formai jellemzője. Egy katonaének (kompozíció, értékrend). Legalább további két mű
értelmezése (szerelmi tematika, pl. Júlia-vers / Célia-vers; istenes tematika, zsoltárparafrázis
vagy könyörgésvers, pl. Adj már csendességet) Megformáltság, szerkezet (pl. aranymetszés,
hárompillérű

kompozíció).

Fogalmak:

kötetkompozíció,

dallamvers,

szövegvers,

ütemhangsúlyos verselés, rím elhelyezkedés, Balassi-strófa
Korszak/ Téma: Színház- és drámatörténet
Követelmények: Néhány sajátos színjátéktípus a 10–16. században (a középkor és reneszánsz
vallásos és világi előadási formái). Fogalmak: commedia dell’arte, farce, misztériumjáték,
moralitás, passió, rögtönzés, állandó típusok, színpadformák

Korszak/Téma: Színház- és drámatörténet az angol színház a 16–17. században és
Shakespeare
Műismeret: Shakespeare: Rómeó és Júlia vagy Hamlet
Követelmények: A végzetszerűség és az egyéni felelős cselekvés dilemmája. A szeretetteljes
kapcsolat próbái. Konfliktushelyzetek kezelésének módjai a műben. A művekben felvetett
erkölcsi problémák mérlegelése. Az angol reneszánsz színház és dráma jellemzői, a
shakespeare-i dramaturgia és nyelvezet befogadása, a dráma létformájának, a dramaturgiai
jellemzőknek a megértése. Reflektálás Shakespeare drámaírói életművének, művészetének
mai hatására. Fogalmak: Commedia dell’arte, farce, misztériumjáték, moralitás, passió,
rögtönzés, állandó típusok, színpadformák, drámai műfajok, drámai szerkezet, drámai nyelv,
drámai jellem, blank versek
Korszak: Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus (16–17. század)
Műismeret: Cervantes: Don Quijote
Követelmények: A kronológiai tájékozottság, a fogalmi műveltség (pl. művelődéstörténeti
korszak, korstílus, stílusirányzat, irányzatok egymás mellett élése); képesség a reneszánsz és a
barokk/klasszicizmus alapvető formai és stílusjegyeinek azonosítására, megnevezésére.
Fogalmak: barokk, klasszicizmus; korstílus, stílusirányzat
Korszak: Magyar irodalom a 17. században
Műismeret: Pázmány Péter értekező prózájából (részletek); Zrínyi Miklós: Szigeti
veszedelem (részletek)
Követelmények: A barokk formajegyeinek felismerése az irodalmi művekben és más
művészeti ágakban is. Világkép és műfajok, poétikai / retorikai megoldások összefüggéseinek
felismerése. Az eposzi kellékek hagyományai, az antik és barokk eposzok különbségei.
(koncepció, szerkezet, értékrend, embereszmény). Fogalmak: barokk eposz, eposzi
konvenciók a barokkban, erkölcsi érték, heroizmus, körmondat
Korszak: Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház (17. század)
Műismeret: Moliere: Tartuffe
Követelmények: A francia színház a 17. században (színház, előadás és dramaturgia
összekapcsolódása). A mű részletes elemzése kapcsán a hősök jellemzése, magatartásuk,
konfliktusaik értékelése. A komikum megjelenési formái. Fogalmak: felvonás, jelenet,
díszlet,

jelmez,

szerzői

utasítás,

hármas

egység,

mértéktartás,

jellemkomikum, nyelvi komikum, jellemtípus, bizalmas, rezonőr
Korszak: Világirodalom – az európai irodalom a 18. században

helyzetkomikum,

Műismeret: Defoe: Robinson Crusoe (részletek); Swift: Gulliver utazásai (részletek);
Voltaire: Candide; Rousseau: Társadalmi szerződés (részletek); Goethe: Az ifjú Werther
szenvedései, Faust (részletek)
Követelmények: A felvilágosodás irodalmának jellemző műfajai és stílusirányzatai:
klasszicizmus, szentimentalizmus (érzékenység), rokokó.

A bölcseleti háttér és a

stílusirányzat, műfaj, tematika néhány összefüggése, az egyes irányzatok jellemző tendenciái,
irodalmi műfajai, máig ható kérdésfeltevései az európai irodalmakból vett egyes
szemelvények alapján. Fogalmak: felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó,
valóság és fikció, elbeszélői nézőpont, kalandregény, robinzonád, fejlődésregény, énregény,
levélregény, tézisregény, ellenutópia, szatíra (szatirikus hangnem), Sturm und Drang,
világdráma/lírai dráma/emberiségköltemény, fausti ember
Korszak: Magyar irodalom a 18. században
Műismeret: Mikes Kelemen: Törökországi levelek 37. levél, 112. levél; Bessenyei György:
Magyarság c. röpirat részlete; Batsányi János: A franciaországi változásokra, A látó;
Kazinczy Ferenc: A nagy titok, Írói érdem
Követelmények: A 18. század irodalma a felvilágosodás előtt (Mikes Kelemen: Törökországi
levelek részlete). A magyar nyelv ügyében született legfontosabb programok, értekezések
gondolatainak; Kazinczy tevékenységének; a magyar felvilágosodás időszakának, irodalmi
életének, néhány sajátosságának, a nyelvújítási mozgalom jelentőségének ismerete.
Fogalmak: fiktív/misszilis levél, irodalmi élet, művelődési program, röpirat, értekezés,
nyelvújítás, ortológus, neológus
Műismeret: Csokonai Vitéz Mihály: Az estve, Konstancinápoly, Tartózkodó kérelem, A
Reményhez, A tihanyi Ekhóhoz
Követelmények: Csokonai Vitéz Mihály portréja; életművének műfaji, formai és
stiláris sokszínűsége. Fogalmak: pictura, szentencia, szimultán ritmus, bölcseleti óda,
elégiko-óda, elégia, anakreoni dal
Műismeret: Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz I., A magyarokhoz II., A közelítő tél,
Osztályrészem, Levéltöredék barátnémhoz
Követelmények: Berzsenyi Dániel portréja; jellemző műfajok, témák, életérzések
költészetében.

Fogalmak:

episztola,

létösszegzés,

idő-,

értékszembesítő

sztoicizmus.
Korszak: Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első felében

verstípus,

Műismeret: Hoffmann: Az arany virágcserép; Heine: A dal szárnyára veszlek, Loreley;
Shelley: Óda a nyugati szélhez; Keats: Óda egy görög vázához; Poe: A holló; Victor Hugo:
A párizsi Notre-Dame; Puskin: Anyegin; Stendhal: Vörös és fekete vagy Balzac: Goriot apó;
Gogol: A köpönyeg
Követelmények: A romantika irodalmának jellemzői (esztétikai elvek, művészi szabadság,
stílus- és formajegyek; ironikus látásmód, groteszk minőség).

Fogalmak: romantika,

realizmus, műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk, irónia, bűnügyi történet, történelmi
regény, verses regény, regényciklus, analitikus regény
Korszak: Színház –és drámatörténet a 19. század első felében
Műismeret: Katona József: Bánk bán
Követelmények: A magyar színház történetének néhány sajátossága. Nemzeti tragédiánk
több szempontú elemzése. Fogalmak: vándorszínház, állandó színház, szerepkör, intrikus,
naiva, késleltetés, drámai nyelv, klasszicizmus és romantika.
Korszak: Magyar irodalom a 19. század első felében
Műismeret: Kölcsey Ferenc: Himnusz, Huszt, Vanitatum vanitas, Zrínyi dala, Zrínyi második
éneke, Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (részletek)
Követelmények: Kölcsey Ferenc alkotói portréja; közéleti szerep, egyéni és közösségi sors.
Fogalmak: nemzeti himnusz, értekezés, intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus,
rapszódia, romantikus irónia, drámai költemény
Műismeret: Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde, Szózat, A Guttenberg-albumba,
Gondolatok a könyvtárban, Előszó, A vén cigány
Követelmények: Vörösmarty Mihály portréja. Romantikus világlátás, tematika és képalkotás
lírában és drámában. Fogalmak: drámai költemény, rapszódia, romantikus irónia,
önmegszólító verstípus
Műismeret: Petőfi Sándor: A borozó, János vitéz, A helység kalapácsa, Felhők-ciklus
(részletek), Egy gondolat bánt engemet…, A XIX. század költői, Nemzeti dal, Szeptember
végén, Az Alföld, A puszta télen, Kiskunság, Európa csendes, újra csendes, Az apostol
Követelmények: Petőfi helyének, szerepének, főbb alkotói korszakainak, témáinak,
műfajainak, poétikai megoldásainak, versformáinak; jellemző hangnemeinek ismerete.
Fogalmak: népiesség, helyzetdal, életkép, elbeszélő költemény, komikus eposz, versciklus,
látomásköltészet, ars poetica, tájleíró költemény, költői szerep, váteszköltő
Műismeret: Jókai Mór: Az arany ember

Követelmények:

A

romantika

megjelenési

formái;

műfaji

változat;

szerkezet,

jellemábrázolás, elbeszéléstechnika, nézőpont, közlésformák; hangnemi és motivikus
összetettség, értékek és szerepek konfliktusai Az arany ember című regényben. Fogalmak:
történelmi regény, vallomásregény, epizód, leírás, utópia, humor, anekdota.
11. évfolyam
Korszak: A XIX. század magyar irodalmának lírája
Műismeret: Arany János: Toldi, Toldi estéje, Letészem a lantot, Ősszel, Kertben, Epilógus,
Mindvégig, Rege a csodaszarvasról, A walesi bárdok, Ágnes asszony, Szondi két apródja,
Tengeri-hántás
Követelmények: az Arany életmű fontosabb adatai; pályaszakaszok (életérzések, költői
magatartások) és jellemző alkotások; jellemző lírai tematika (pl. ars poeticák), hangnemek,
műfajok (pl. elégiko-óda, elégia) és szerkesztésmód, verstípusok (pl. idő- és értékszembesítés,
létösszegzés) a nagykőrösi és a kései költészetben. A ballada műfaji sajátosságai; tematikus és
szerkesztésmódbeli különbségek a két balladakorszak alkotásaiban. Bűn és bűnhődés erkölcsi
kérdései. Fogalmak: romantika, népiesség, életkép, episztola, elbeszélő költemény és verses
regény, ballada, ütemhangsúlyos- és időmértékes formák (és együtt hatásuk), verstípusok
(idő- és értékszembesítés, létösszegzés)
Műismeret: Madách Imre: Az ember tragédiája
Követelmények: A magyar színház történetének néhány sajátossága. Alapvető drámai
műfajok és formák. A romantika műfaji kevertsége. Az ember tragédiája – sok szempontú
műértelmezés. A drámai költemény műfajának következménye a szerkezetre és hősökre.
Felépítés (cselekmény-szerkezet: keret- és történeti színek, személyiségközpontúan / lírai
szerkezet: tematikus, szétválás-sorozat). Problematika, történelemszemlélet, bölcseleti háttér
(szabadelvűség és pozitivizmus). Az idő, tér, anyag szerepe az emberiség és különböző
szellemi irányok történetében. Fogalmak: drámai költemény, lírai dráma, bölcseleti
mondanivaló, falanszter, ellenutópia, pozitivizmus, keret- és történeti színek
Korszak: Világirodalom – az európai epika és líra a romantika után (19. sz. második fele)
Műismeret: Emily Brontë: Üvöltő szelek (részletek); Dickens: Karácsonyi ének (részletek)
Flaubert: Bovaryné (részletek); Tolsztoj: Ivan Iljics halála; Dosztojevszkij: Bűn és
bűnhődés (részletek); Baudelaire: A Romlás virágai kötet verseiből; Verlaine: Ősz chanson;
Rimbaud: A magánhangzók szonettje;Rilke: A párduc; Whitman: Hallom Amerika dalát

Követelmények: A realista és naturalista epika jellemzői (esztétikai elvek, tematika,
látásmód, stílus- és formajegyek) a 19. század közepétől; a prózaepika újításai (nézőpontok,
síkváltások, időszerkezet, polifónia; új műfaji változatok) a kis- és nagyepikában.
Impresszionizmus, szimbolizmus és a lírai műnem megújítása (pl. a személyiség, a lírai
közvetlenség háttérbe szorulása, a látomás felszabadítása, objektivizálódás). Művek,
szemelvények az angol/amerikai, francia, német és orosz irodalomból. A választott
szerzőkhöz, művekhez kapcsolódó fogalmi ismeretek. Fogalmak: romantika, realizmus,
naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió; eszmeregény, polifonikus regény,
tolsztojánizmus, regényciklus, l’art pour l’art, tiszta költészet, kötetkompozíció, hangulatlíra,
prózavers, szabad vers, objektív líra, tárgyvers
Korszak: Színház- és drámatörténet – az európai dráma és színház a 19. sz. második felében/
Műismeret: Csehov: Sirály; Ibsen: A vadkacsa
Követelmények: Az európai dráma és színház a 19. sz. második felében – a korszak
drámairodalmának újdonságai. Egy drámai mű elemzése a 19. század második feléből. Az
európai dráma és színház a 19. sz. második felében – a korszak drámairodalmának újdonságai
és két drámai alkotás, két szerző dramaturgiája. Az ibseni dramaturgia sajátosságai, pl. az
analitikus szerkesztésmód felújítása, középponti szimbólumok alkalmazása, reformátorok és
rezonőrök, hangnemkeveredés stb.; a szerző problémafelvetése, pl.: házassági válság,
élethazugság. Egy Csehov-mű elemző bemutatása. A csehovi dramaturgia sajátosságai (pl. a
drámaiság fogalmi változása; drámaiatlan/lírai dráma; főszereplő-, konfliktusok és
cselekmény-nélküliség; csoportképek/cselekvés-képtelenség; párhuzamos monológok/fedett
dialógusok, ironikus látásmód); új műfaji változatok, új játékstílus. Fogalmak: drámaiatlan
dráma, analitikus drámai szerkezet, párhuzamos monológ, élethazugság
Műismeret: Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak, A jó palócok; Beszterce ostroma; Vajda
János: Húsz év múlva, A vaáli erdőben, Az üstökös
Követelmények: Vajda János alkotói helyzete, költészetének jellemzői. Mikszáth
alkotásainak jellemzői, témák, motívumok és műfaji változatok az életművében;
írásművészetének

sajátosságai,

stílusszintézise,

az

anekdotikus

stílus.

Novelláinak,

regényének elemző értelmezése, sok szempontú megközelítéssel, pl. műfaji változat;
szerkezet, jellemábrázolás, elbeszélés-technika, nézőpont, közlésformák, hangnemek;
problematika (pl. megkésettség, dzsentriábrázolás). Fogalmak: hangulatlíra, filozófiai dal,
anekdotikusság
Korszak: a Nyugat és első nemzedéke

Műismeret: Juhász Gyula: Tiszai csönd, Milyen volt, Anna örök, Tápai lagzi; Tóth Árpád:
Hajnali szerenád, Esti sugárkoszorú, Elégia egy rekettyebokorhoz, Lélektől lélekig, Körúti
hajnal
Követelmények: A Nyugat mint folyóirat és mozgalom; szerkesztési elvek, szerkesztők,
kritikusok, nemzedékek; célkitűzések; filozófiai és stílusirányzatok hatása, megismertetése.
Juhász Gyula költészetének sajátosságai (pl. impresszionizmus, nosztalgia, emlékezés). Tóth
Árpád lírájának jellemzői; tematikája, hangnemei, formái (magányélmény, elégikusság,
impresszionizmus). Fogalmak: impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió
Műismeret: Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én...; Kocsi-út az éjszakában; A Sionhegy alatt; Párisban járt az Ősz; A magyar Ugaron; A Hortobágy poétája, Harc a Nagyúrral;
Hunn, új legenda; Bujdosó kuruc rigmusa; Az eltévedt lovas; Emlékezés egy nyár-éjszakára,
Lédával a bálban, Héja-nász az avaron, Őrizem a szemed
Követelmények: Ady Endre életműve. Kötet- és cikluskompozíció; költői szerepvállalás, az
innováció szándéka. Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód; a versritmus
megújítása. Meghatározó korszakok (pl. költői indulás, világháború), kötetek (pl. Új versek, A
halottak élén), témák, motívumok (pl. magyarság, istenes, létharc, látomásszerű tájvers, ars
poetica; élet-halál, hajó, ugar) alapján jellemző alkotásainak értelmezése. Fogalmak:
klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, kötetkompozíció,
ciklikus szerkesztés
Műismeret: Móricz Zsigmond: Tragédia, Szegény emberek, Barbárok; Rokonok vagy Úri
muri
Követelmények: Móricz alkotásainak jellemzői, írásművészetének sajátosságai; naturalista és
realista ábrázolásmódja. Tárgykörök, témák (pl. paraszti, dzsentri; szegénység) és műfaji
változatok (novella, elbeszélés, történeti példázat, idill-típusú regény stb.). Novelláinak
világa. Egy Móricz-regény elemző értelmezése, sok szempontú megközelítéssel, pl. műfaji
változat;

szerkezet,

jellemábrázolás,

elbeszélés-technika,

nézőpont,

közlésformák,

hangnemek, írói előadásmód; problematika (pl. vívódó hősök, dzsentri-ábrázolás).
Fogalmak: realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma
Műismeret: Babits Mihály: In Horatium, A lírikus epilógja, Esti kérdés, Húsvét előtt, Cigány
a siralomházban, Csak posta voltál, Mint különös hírmondó, Ősz és tavasz között, Jónás
könyve, Jónás imája
Követelmények: Babits Mihály életműve. Pályaszakaszok, kötetek, költői magatartásformák
(pl. pályakezdés; világháborúk ideje; kései költészet); életérzések, világkép, értékrend,
művészetfelfogás (homo moralis); a bölcseleti, filozófiai érdeklődés hatásai. Magyarság és

európaiság. Szerepe a Nyugat mozgalmában; irodalmi kapcsolatai; esszé- és irodalomtörténetírói, műfordító tevékenysége. Stílusirányzati sokszínűsége (pl. impresszionizmus, szecesszió,
szimbolizmus); klasszicizálás, antikizálás; hagyomány és modernség egysége. Jellemző lírai
tematika, költői magatartás; versszerkezetek, hangnemek, formák, motívumok gazdagsága;
ars poeticus alkotások. A Jónás könyve, mint az ószövetségi példázat parafrázisa. Jónás és az
Úr magatartása. Nyelvhasználati és hangnemi összetettség. Fogalmak: Bergsoni időszemlélet,
ditirambus, prófétaság, küldetéstudat, rájátszás; homo moralis, gyászdal, tárgyias költészet,
könyörgésvers
Műismeret: Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai; Számadás, Hajnali
részegség, Halotti beszéd; Szeptemberi áhítat, A kulcs, Fürdés, Esti Kornél novellák; Édes
Anna
Követelmények:

Kosztolányi

Dezső

életműve.

Pályaszakaszok,

életérzések,

költői

magatartásformák; világkép, művészetfelfogás (homo aestheticus); stílusirányzatok (pl.
impresszionizmus, expresszionizmus); viszonya az anyanyelvhez. Jellemző lírai tematika;
hangnemek, műfajok, versciklusok. Novellák és novellaciklusok. Egy Kosztolányi-regény
elemző értelmezése, sok szempontú megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet,
jellemábrázolás, elbeszéléstechnika, nézőpont, közlésformák, hangnemek, írói előadásmód;
problematika. Fogalmak: versciklus, novellaciklus, példázat, lélektan, homo aestheticus
Műismeret: Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, Így írtok ti, A cirkusz; Krúdy Gyula:
Találkozás egy fiatalemberrel/ Szindbád-novellák
Követelmények: Karinthy kisepikájának jellemzői választott novella és a Tanár úr kérem
karcolatgyűjtemény darabjai alapján. Humorfelfogása (humoreszkjei). Irodalmi karikatúrák az
Így írtok ti szemelvényei alapján. Krúdy Gyula írói világa, egyéni hangja legalább egy
Szindbád-novella alapján; anekdotikusság, az idő és az emlékezés formaalkotó szerepe.
Fogalmak: humor, paródia, karcolat, humoreszk, novellaciklus, hasonmásalak, nosztalgia

12. évfolyam
Korszak: Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar avantgárd
Műismeret: Marinetti: Futurista kiáltvány; Apollinaire: Kikericsek, A megsebzett galamb
és a szökőkút; Kassák Lajos: Mesteremberek, A ló meghal…
Követelmények: Világirodalom – avantgárd irányzatok. Formabontás és formaépítés (közös
tendenciák a stílusirányzatokban). Futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus: néhány

szemelvény az egyes irányzatok dokumentumaiból. A jellemzően nem irodalmi irányzatok
(kubizmus, konstruktivizmus, dada) néhány célkitűzése, formajegye. A magyar avantgárd
sajátosságai, az aktivizmus programja. Fogalmak: avantgárd, futurizmus, expresszionizmus,
szürrealizmus, aktivizmus, szabadvers, szimultanizmus, önműködő írás, képvers
Korszak: Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. században és a kortárs irodalomban
Műismeret:(szemelvények, részletek a kis- és nagyepikából) Kafka: Az átváltozás; Thomas
Mann: Mario és a varázsló; Bulgakov: A Mester és Margarita; Camus: Közöny;
Hemingway: Az öreg halász és a tenger; Lorca: Alvajáró románc; T. S. Eliot: A
háromkirályok utazása
Követelmények: A választott szerzők jellemző tematikája, kérdésfelvetése; formanyelvi,
szóhasználati sajátosságai. Legalább egy lírikus látásmódja egy-két művének elemző
megközelítésével. Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai
kérdéseinek értelmezése, a 20. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának
megismerése. Művek, műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, látásmódok, témák,
történeti,

kulturális

kontextusok

alapján.

Fogalmak:

neoavantgárd,

posztmodern,

családregény, objektív líra, vezérmotívum, montázstechnika, abszurd, intellektuális költészet,
mitologizálás, mítoszregény, dokumentum-irodalom, parabola, egzisztencializmus
Korszak: Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs drámairodalom néhány
törekvése
Műismeret: Brecht: Kurázsi mama és gyermekei; Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása;
Becket: Godot-ra várva
Követelmények: A 20. századi és/vagy a kortárs drámairodalom egy-két jellemző
tendenciája, az epikus dráma, abszurd dráma, egzisztencialista dráma, groteszk színház
jellemzőinek ismerete. A színház és a dráma alakulása, jellegzetes tendenciák. A drámai
történetmondás sajátosságai. Színház és dráma kapcsolata. Fogalmak: epikus színház,
abszurd dráma
Korszak: A XX. század magyar irodalmának lírai és epikus törekvései
Műismeret: József Attila: Nem én kiáltok, Tiszta szívvel, Ringató, Klárisok, Holt vidék,
Tudod, hogy nincs bocsánat, Ars poetica, Medáliák, Külvárosi éj, A város peremén, Téli
éjszaka, Levegőt, A Dunánál, Hazám, Karóval jöttél, Talán eltűnök hirtelen…,

Követelmények:

József

Attila

életműve,

pályaszakaszok,

életérzések,

költői

magatartásformák, világkép, költészetfelfogás, stílusirányzatok pl. expresszionizmus,
szürrealizmus és stílustendenciák pl. újnépiesség hatása.
Jellemző lírai tematika, gondolati költészet 1932-1934 között, közéleti, szerelmi, tragikus
önsors versek, versszerkezetek, verstípusok, hangnemek, formák, témák, motívumok pl.
gyermek, éjszaka, külváros, bűntudat gazdagsága. Komplex költői képek (síkváltások).
Fogalmak: Komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, önmegszólítás
Műismeret: Radnóti Miklós: Tétova óda, Mint a bika, Első ecloga, Hetedik ecloga, Töredék,
Á la recherche, Erőltetett menet, Razglednicák,
Követelmények: Radnóti Miklós portréja, életút és életmű egysége (haláltudat,
munkaszolgálat, lágervers; idill és tragikum). A kor jellemzői, Radnóti tragédiája és költői
magatartásformái (jóság, tiltakozás, lázadás, emlékezés, emberség, hazaszeretet, hitvesi
költészet. Jellemző műfajok, témák, életérzések költészetében; műveinek formai és stiláris
sajátosságai, avantgárd, szabad vers, klasszicizálás, eklogaciklusa és a bori notesz. A költői és
prófétai hivatás a világháború küszöbén és a II. világháború alatt. Költői magatartásformák,
jellemző műfajok, témák több szempontú megközelítése. A műfaji konvenció jelentéshordozó
szerepének bemutatása. Versszervező elvek felismerése és értelmezése. Fogalmak:
eklogaciklus, idill és tragikum, razglednica
Műismeret: Szabó Lőrinc: Az Egy álmai, Semmiért egészen, a Tücsökzene, a Huszonhatodik
év ciklus néhány darabja, Mozart hallgatása közben; Márai Sándor: Egy polgár vallomásai
(szemelvények), Halotti beszéd; Pilinszky János: Harmadnapon, A francia fogoly, Négysoros,
Harbach 1944; Weöres Sándor: Rongyszőnyeg, Pszyché szemelvényei;Ottlik Géza: Iskola a
határon
Követelmények: Szabó Lőrinc költészetének jellege életútjának ismeretében. Márai Sándor
életműve néhány epikus szemelvény alapján, esszérészlet és lírai alkotás alapján; az emigráns
léthelyzet hatása. Pilinszky János világlátásának tükröződése költészetében; az evangéliumi
esztétika alkotásmódjának, poétikai megoldásainak, motívumainak sajátosságai – a misztikus
költészet. Weöres Sándor költészetének tematikus és formai változatossága, gondolati
költészete; szerepversei, stílusutánzatai. Ottlik Géza regényének sok szempontú értelmezése.
Fogalmak: szerepvers, stílusutánzás, négysoros
Műismeret: Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról, Bartók, Puszták népe (részletek);
Németh László: Iszony; Nagy László: Himnusz minden időben, Ki viszi át a Szerelmet,

József Attila!; Örkény István: Arról, hogy mi a groteszk, In memoriam dr. K. H. G., Leltár
című egyperces novellák, Tóték
Követelmények: Illyés Gyula lírájának sajátosságai a művei alapján. Németh László egy
regényének világa. Nagy László költői világa, alkotásmódja (pl. népiesség, hosszúénekek,
montázstechnika, képrendszer, portrévers, képvers) egy-két műve alapján. Örkény István
groteszk látásmódja néhány egyperces novella és a Tóték alapján. A választott szerzőkhöz,
művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek. Fogalmak: népi írók mozgalma, irodalmi
szociográfia, hosszúének, portrévers, képvers, groteszk látásmód, egyperces novella.
Korszak: Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – Portrék, látásmódok a 20.
század magyar irodalmából (választható szerzők, művek)
Műismeret: Szabó Magda: Abigél (részletek); Sánta Ferenc: Sokan voltunk; Déry Tibor:
Szerelem; Nemes Nagy Ágnes: Fák; Dsida Jenő szabadon választott költeményei
Követelmények: Művelődés- és irodalomtörténeti tájékozódás: a nemzeti konzervatív
irodalomban, a népi írók mozgalma, a határon túli és emigráns irodalomban. A választott
szerzőkhöz, művekhez kapcsolódó fogalmi ismeretek. Fogalmak: művelődéstörténet,
irodalomtörténet, nézőpont, nézőpontváltás, nemzeti konzervatív irodalom, parabola,
intertextualitás; költői attitűd, költői szerep; Kárpát-medencei, erdélyi irodalom; emigráns
irodalom; „ötágú síp”
Korszak: Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból
Műismeret: Kertész Imre: Sorstalanság; Bodor Ádám: Sinistra körzet; Esterházy Péter: A
szív segédigéi (részlet); Party Nagy Lajos: A test angyala, más művei; Varró Dániel:
Szívdesszert (részletek)
Követelmények: A kortárs dráma és színház világa (egy választott mű elemzése). Irodalmi
díjak és díjazottak (a Nobel-díjas: Kertész Imre Sorstalanság című regénye). Kortárs irodalmi
élet. A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek. Tájékozódás az
irodalmi és könyvtári adatbázisok, blogok, kritikai folyóiratok, internetes folyóiratok között.
Önálló olvasmányválasztás szempontjai, indoklása, értékelése, mások szempontjainak
értelmezése. Fogalmak: kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok,
hangoskönyv, digitális közlés
Korszak / Téma: Regionális kultúra

Követelmények: A Miskolci Nemzeti Színház története, egy előadás megtekintése, az ide
kötődő, ehhez kapcsolódó szerző(k) irodalmi műve(i). Fogalmak: régió, regionalitás,
hagyomány, kisebbség, nemzetiség, folklór, az irodalom „földrajza”, interkulturalitás,
kulturális emlékezet
Korszak/ Téma: Az irodalom határterületei
Műismeret: Rejtő Jenő vagy Agatha Christie vagy szabadon választott szerző szemelvények a szabadon választott szerzők műveiből
Követelmények: A szórakoztató irodalom típusai, hatáskeltő eszközei és sajátos műfajainak
jellemzői (pl. fantasy-irodalom, detektívregény, sci-fi, lektűr; dalszöveg). Az irodalom filmen;
filmes feldolgozások. Színházi adaptációk elemzése, azok összevetése az eredeti művel. Filmés könyvsikerek, divatjelenségek. Az irodalmi ismeretterjesztés főbb nyomtatott és
elektronikus műfajai. Fogalmak: ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz,
divat, irodalmi ismeretterjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptáció

MAGYAR NYELV
9. évfolyam
Téma: Kommunikáció, tömegkommunikáció
Követelmények: A beszédhelyzetnek megfelelő adekvát nyelvhasználat: szövegszerkesztés
élőszóban, szó- és beszédfordulatok, kommunikációs helyzetek a kommunikációs helyzet tér,
idő és résztvevői szerepek (kontextus) ismerete. A kommunikációt kísérő nem nyelvi jelek
lehetőségeinek és korlátainak megtapasztalása: az élőszó zenei kifejezőeszközei, nonverbális
kommunikáció. A testbeszéd, a térközszabályozás szerepének ismerete, tudatos alkalmazása
különféle

kommunikációs

helyzetekben;

dekódolása

a

hétköznapi

kommunikációs

helyzetekben és a tömegkommunikációban. A különféle kommunikációs helyzetekben
elhangzó üzenetek céljának dekódolása, az üzenetek manipulatív szándékának felismerése.
A személyközi kommunikációs helyzetek megfigyelése, a kommunikáció folyamatának
elemzése a tanult szakkifejezések alkalmazásával. A kommunikáció típusainak, jellemzőinek
megismerése:

személyes,

csoportos,

nyilvános

és

tömegkommunikáció.

A

tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, nyelvi és képi kifejezési formái.
Néhány tömegkommunikációs műfaj megismerése. Az új „szóbeliség” (skype, chat)
jelenségei és jellemzői.

Fogalmak: kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet,
kapcsolat, kontextus, a világról való tudás)
Kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi, esztétikai szerep,
kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel (tekintet, mimika, gesztus, testtartás,
térköz, emblémák), tömegkommunikáció, tájékoztató műfaj (hír, közlemény, tudósítás, riport,
interjú), véleményközlő műfaj (kommentár, glossza, jegyzet, olvasói levél, ismertetés, ajánlás).
Téma: Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői
Követelmények: Hangtani ismeretek: a magyar hangállomány ismerete, magánhangzók és
mássalhangzók rendszere, a hangok alapvető képzési, ejtési jellemzői. A hangkapcsolódási
szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése. Alaktani sajátosságok: a szótő, a
szóelemek szerepe és funkciója, kapcsolódási szabályaik. A szavak szófaji rendszerbe
sorolásának kritériumai, hagyományai, egy lehetséges szófaji rendszer megismerése.
A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat felépítésében, mondatbeli
viszonyaik, a vonzatok. A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondatban, helyes
használatuk a mondatok felépítésében. A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és
mondatfajta szerinti típusai, az egyszerű és összetett mondatok típusainak felismerése,
elemzése, a helyes mondatszerkesztés a gyakorlatban. A nyelvi szintek elemkészletéről,
rendszeréről tanultak fogalmi szintű megnevezése, rendszerező áttekintése.
Fogalmak: hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma): szabad és kötött morféma, szótő,
képző, jel, rag, szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó, szószerkezet (szintagma):
alárendelő, mellérendelő szintagma
Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. Vonzat.
Mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, összetett mondat.
Téma: Szövegértés, szövegalkotás
Követelmények: Önálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás céljának megfelelő olvasási
stratégia és szöveg-feldolgozási mód megválasztásával.

A szöveg és kép összefüggése.

Hatékony jegyzetelési és vázlatírási technikák megismerése, adekvát alkalmazásuk.
Különböző magánjellegű és hivatalos szövegek szerkezetének, jellemzőinek megismerése,
hivatalos szövegek alkotásának képessége.

Adott szempontok és terjedelem szerinti

szövegtömörítés, szövegbővítés. Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott források
felhasználásával, az idézés szabályai. Önálló, több forrástípusra is kitérő könyvtári
anyaggyűjtés (katalógus- és adatbázis-használat, forráskiválasztás, visszakeresést biztosító

jegyzetelés) és az információknak a feladatnak megfelelő alkotó és etikus felhasználása.
Pontos forrásmegjelölés. Az esszé típusai, jellemzői, az esszéírás folyamata. A tanulmány, az
értekezés jellemzői, kidolgozásának állomásai. Néhány, gyakoribb internetes szöveg
szerkezetének,

megjelenésének,

közlési

szándékának

megfigyelése,

a

tapasztalatok

felhasználása a szövegbefogadáskor, az internetes szövegek nyilvánosságának kérdése,
etikája. Internetes szövegek (pl. szöveges adatbázis, forrásjegyzék összeállítása, fórum,
blogbejegyzés írása).
Fogalmak: hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás,
elismervény, esszé, értekezés, tanulmány
Téma: Jelentéstan
Követelmények: A szavak jelentésének szerkezete, jelentéselemek. A hangalak és jelentés
viszonya, jelentésmező. Motivált és motiválatlan szavak felismerése, használata. A
metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használati köre. A mondat és
szövegjelentés. A jelentés szerepe a nyelvi szerkezetek kialakításában. A jelentés és a nyelvigrammatikai funkció összefüggése.
Fogalmak: Jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály. denotatív,
konnotatív jelentés, metaforikus jelentés, motivált és motiválatlan szó, hangutánzó,
hangulatfestő szó, egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú
szópár, ellentétes jelentés
Téma: Helyesírási ismeretek
Követelmények: A helyesírás alapelvei, megismert főbb szabályszerűségei. A szöveg
központozásának szabályai, használata, az írásjelek funkciója. Az egybe- és különírás, a
gyakoribb tulajdonnevek írása. Idegen szavak helyesírása, a latin betűs szavak átírása.
Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-ellenőrző programok szerkezetének és
működésének megismerése, használatuk az iskolai és a mindennapi szövegalkotásban.
Fogalmak: helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, egyszerűsítés
elve), nyelvi norma

10. évfolyam
Téma: A szöveg

Követelmények:

A

szöveg

fogalma,

jellemzőinek

megfigyelése,

megnevezése,

rendszerezése. A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra. A szóbeli és írott
szövegek szerepe, eltérő jegyei. A szövegfonetikai eszközök és az írásjegyek szövegértelmező
szerepe. A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek. A
szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje. Szövegtípusok
jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati színterek szerint.

A legjellegzetesebb

szövegtípusok: a beszélt nyelvi társalgási és az írott monologikus szövegek. Szövegköziség,
az internetes szövegek jellemzői. Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás
kezelése,

a

különböző

forrásokból

származó

adatok

megbízhatóságának

és

használhatóságának kérdései.
Fogalmak: szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet, szövegmondat, bekezdés, tömb,
szakasz, szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, kulcsszó, cím),
szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv), nyelvtani
(szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, előre- és visszautalás, deixis,
egyeztetés), intertextualitás, szövegtípus (monologikus, dialogikus és polilogikus; beszélt,
írott, elektronikus; spontán, tervezett), szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő), nyelvhasználati
színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és hivatalos, tudományos, sajtó és média,
szépirodalmi), szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó)
Téma: Stilisztikai alapismeretek
Követelmények: A jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok) (pl. a társalgás bizalmas vagy
közömbös), felismerése, hatásának elemzése. A nyelvi szintek alkalmi és a szótárakban jelölt
állandó stílusértékének felismerésük, valamint alkalmazásuk a szövegalkotásban. A
leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek felismerése. A szövegek stílusának, jelentésének a
befogadóra tett hatása. A stíluselemek, stíluseszközök szerepének értelmezése művészi és
mindennapi

szövegekben

(jelentésfeltáró,

hatáselemző

gyakorlatok).

A

helyzetnek,

kommunikációs célnak megfelelő stíluseszközök tudatos használata a szövegalkotásban.
Fogalmak: stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos), stílusérték
(alkalmi és állandó), stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki,
irodalmi), stílushatás, szókép (metafora, hasonlat, szinesztézia, metonímia, szinekdoché,
összetett költői kép, allegória, szimbólum), alakzat (ellipszis, kötőszóhiány, ismétlődés,
gondolatritmus, oximoron), mondatstilisztikai eszköz (verbális stílus, nominális stílus,

körmondat),hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura
etimologica, expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, egyéni szóalkotás, poétizáció

11. évfolyam.
Téma: Retorika
Követelmények: A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása. A szónok tulajdonságai,
feladatai. A szónoki beszéd kommunikációs funkciói. A beszéd felépítése, a beszéd
megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a megszólalásig. Az érv felépítése. Az érvelés
logikája, technikája; az érvek elrendezése. Az érvelési hibák. A cáfolat módszerei. A
kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése. A hatásos előadásmód eszközei. Az előadás
szemléltetésének

módjai:

bemutatás,

prezentáció

stb.

A

hatásos

meggyőzés

és

véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és szövegfonetikai eszközök) és nem nyelvi
kifejezésbeli eszközei a különféle szövegműfajokban, az audiovizuális és multimédiás közlés
különböző

formáiban.

A

hivatalos

felszólalás,

hozzászólás

gyakorlása

különböző

helyzetekben. Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező tolmácsolása.
Fogalmak: retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta (bemutató, tanácsadó, törvényszéki),
alkalmi beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita, ajánlás), szónoklat, bevezetés (az érdeklődés
felkeltése, a jóindulat megnyerése, témamegjelölés), elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés
(összefoglalás, kitekintés), érv, tétel, bizonyítás, összekötőelem. érvelés, indukció, dedukció
Téma: Nyelv és társadalom
Követelmények: Fejlődési irányok, változások a mai magyar nyelvben. Nyelvi sokszínűség,
nyelvi tolerancia. Nyelvünk helyzete a határon túl. Hazánkban élő nemzetiségiek
nyelvhasználata. A nyelvi tervezés elvei és feladatai. A nyelvművelés fogalma, kérdései,
feladata, színterei; a nyelvi norma. A nyelvváltozatok rendszere, a vízszintes és függőleges
tagolódásuk. A köznyelv jellemzői, használati területe. A nyelv társadalmi tagolódása szerinti
csoportnyelvek, azok jellemző használati köre, szókincse. A szleng és az argó fogalma,
kialakulásuk, jellemző előfordulásuk, funkciójuk. A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb
nyelvjárásaink jellemzői, területi megjelenésük, a regionális köznyelv jellemzői. A határon
túli magyar nyelvhasználat főbb adatai, tendenciái, a kétnyelvűség, kettősnyelvűség, kevert
nyelvűség kérdései. A nyelvváltozatot bemutató nyomtatott és elektronikus források (pl.
szótárak, kézikönyvek, adatbázisok, honlapok) tanulmányozása. A tömegkommunikáció,
valamint az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra.

Fogalmak: nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, norma, nyelvváltozat,
vízszintes és függőleges tagolódás (standard köznyelv, társalgási nyelv, irodalmi nyelv,
dialektus, szociolektus), nyelvjárás, regionális köznyelv, tájszó, csoportnyelv, szaknyelv,
hobbinyelv, rétegnyelv, szleng, argó, kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert nyelvűség

12. évfolyam

Téma: Kommunikáció
Követelmények: Tájékozottság különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő stílus és
magatartás megtalálása ismeretlen kommunikációs helyzetben is. Kommunikációs zavarok
felfedezése, elhárítása. A mindennapi társalgásban, a nyilvános kommunikációs színtereken,
valamint az internetes felületeken előforduló manipulációs szándékok, hibás következtetések
felismerése. A reklámok, internetes felületek verbális és nem verbális közlési szándékának
felismerése.
Fogalmak: kommunikációs zavar, manipuláció
Téma: Általános nyelvészeti ismeretek
Követelmények: Az ember mint nyelvhasználó lény; a nyelv, a kommunikáció és az ember
elválaszthatatlan egysége. A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a gondolkodás része. A
nyelvek egyező és eltérő tulajdonságai, nyelvtipológia, főbb nyelvtípusok és jellemzőik (az
anyanyelvhez és más, tanult, ismert nyelvek jellemző tulajdonságainak összehasonlító
megfigyelése). Nyelvi identitás.
Fogalmak: nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló), korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv

Téma: Pragmatikai ismeretek
Követelmények: A nyelvhasználat a beszélgetés, a társalgás főbb összetevőinek a különféle
beszédaktusok szerepének, megnyilvánulási formáinak megfigyelése, az együttműködési
elvek tudatos használata, illetve megsértésük következményeinek megtapasztalása. A
társalgásban előforduló néhány jellemző deixis forma szerepe. Az udvariassági formák
használata.

Fogalmak: Megnyilatkozás, társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás, beszédaktus
(lokúció, illokúció, perlokúció), deixis, együttműködési elv (mennyiségi, minőségi, mód,
kapcsolódási)
Téma: Nyelvtörténet
Követelmények: Változás és állandóság a nyelvben. Nyelvtípusok és nyelvcsaládok, a
magyar nyelv jellemzői. A magyar nyelv eredete, finnugor rokonságának bizonyítékai,
története, kutatói. A nyelvrokonság bizonyítékainak tudományos eszközei. A nyelvtörténeti
kutatások forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek. A magyar nyelv történetének főbb
korszakai, a legfontosabb nyelvemlékeink (A tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd,
Ómagyar Mária-siralom) megismerése. Nyelvtörténeti-nyelvtudományi kézikönyvek (pl. A
magyar nyelv történeti-etimológiai szótára – TESZ) megismerése, használata. Az
összehasonlító nyelvtudomány módszerei. A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai,
tendenciái. A nyelvújítás története, hatása, értékelése, ortológus-neológus vita főbb állomásai
és szereplői, a magyar nyelv sztenderdizációja. A mai nyelvállapot néhány jellemzője.
Fogalmak: Nyelvtípus, nyelvcsalád, uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság, ősmagyar,
ómagyar, középmagyar kor, újmagyar kor, újabb magyar kor, nyelvemlék (szórványemlék,
vendégszöveg, kódex, ősnyomtatvány), ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen szó,
nyelvújítás, ortológus, neológus, szinkrón és diakrón nyelvszemlélet

Téma: Ismeretek a nyelvről
Követelmények: A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási, nyelvi
ismeretek rendszerező áttekintése.
Fogalmak: nyelv, beszéd, kommunikáció, szöveg, nyelvi szint, retorika, stílus, jelentés, nyelv
és társadalom, magyar nyelv, nyelvtörténet, nyelvi változás

MATEMATIKA
9. évfolyam
1. Kombinatorika, halmazok
-Halmazok

Ismerje és használja a halmazok megadásának különböző módjait, a halmaz elemének
fogalmát. Definiálja és alkalmazza gyakorlati és matematikai feladatokban a következő
fogalmakat: halmazok egyenlősége, részhalmaz, üres halmaz, véges és végtelen halmaz,
komplementer halmaz.
-Halmazműveletek
Ismerje és alkalmazza gyakorlati és matematikai feladatokban a következő műveleteket: unió,
metszet, különbség. Tudjon koordináta-rendszerben ábrázolni egyszerűbb ponthalmazokat.
-Számosság, részhalmazok
Tudja meghatározni véges halmazok elemeinek a számát.
-Matematikai logika
Tudjon egyszerű matematikai szövegeket értelmezni. Értse, és egyszerű feladatokban
alkalmazza a tagadás műveletet. Ismerje az „és”, a „(megengedő) vagy” logikai jelentését,
tudja használni és összekapcsolni azokat a halmazműveletekkel. Tudja a „ha…akkor…” és az
„akkor és csak akkor” típusú állítások igazságértékét megállapítani. Használja helyesen a
„minden” és a „van olyan” kifejezéseket.
-Kombinatorika
Tudjon egyszerű sorbarendezési, kiválasztási és egyéb kombinatorikai feladatokat megoldani.
2. Számelmélet, algebra
-Alapműveletek
Tudjon alapműveleteket biztonságosan elvégezni (zsebszámológéppel is). Ismerje és
használja

feladatokban

az

alapműveletek

műveleti

azonosságait

(kommutativitás,

asszociativitás, disztributivitás).
-A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek
Ismerje, tudja definiálni és alkalmazni az oszthatósági alapfogalmakat (osztó, többszörös,
prímszám, összetett szám). Tudjon természetes számokat prímtényezőkre bontani, tudja adott
számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét kiszámítani; tudja
mindezeket egyszerű szöveges (gyakorlati) feladatok megoldásában alkalmazni. Definiálja és
alkalmazza feladatokban a relatív prímszámokat.
Ismerje a 10 hatványaira, illetve a 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 számokra vonatkozó oszthatósági
szabályokat, tudjon egyszerű oszthatósági feladatokat megoldani.
Tudja a számokat átírni 10-es alapú számrendszerből 2-es alapú számrendszerbe és viszont.
Ismerje a helyiértékes írásmódot.
-Racionális és irracionális számok

Tudja definiálni a racionális és irracionális számokat, és ismerje ezek kapcsolatát a
tizedestörtekkel.
-Valós számok
Ismerje a valós számkör felépítését (N, Z, Q, Q*, R), valamint a valós számok és a
számegyenes kapcsolatát. Tudjon ábrázolni számokat a számegyenesen. Ismerje és használja
a nyílt és zárt intervallum fogalmát és jelölését. Ismerje az abszolútérték definícióját. Ismerje
adott szám normálalakjának felírási módját, tudjon számolni a normálalakkal. Tudjon adott
helyiértékre vonatkozóan helyesen kerekíteni.
-Betűkifejezések
Tudja alkalmazni feladatokban a következő kifejezések kifejtését, illetve szorzattá alakítását:
(a +b)2, (a -b)2, a2–b2. Tudjon algebrai kifejezésekkel egyszerű műveleteket végrehajtani,
algebrai kifejezéseket egyszerűbb alakra hozni (összevonás, szorzás, osztás, szorzattá alakítás
kiemeléssel, nevezetes azonosságok alkalmazása)
-Arányosság
Tudja az egyenes és a fordított arányosság definícióját és grafikus ábrázolásukat. Ismerje és
tudja feladatokban alkalmazni az arányosság fogalmát. Ismerje és tudja feladatokban
alkalmazni a százalék fogalmát.
-Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek
Ismerje az alaphalmaz és a megoldáshalmaz fogalmát. Alkalmazza a különböző
egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus megoldás, ekvivalens átalakítások,
következményegyenletre vezető átalakítások, új ismeretlen bevezetése, értelmezési tartomány
és értékkészlet vizsgálata. Tudja meghatározni szöveges feladatban szereplő változók
értelmezési tartományát és a feladat eredményét összevetni a feladat szövegével.
Alkalmazza az egyenleteket, egyenletrendszereket szöveges feladatok megoldásában.
Tudjon

elsőfokú,

egyismeretlenes

egyenleteket

és

elsőfokú,

kétismeretlenes

egyenletrendszereket megoldani. Tudjon |ax + b| = cx + d típusú egyenleteket megoldani.
Tudjon egyszerű első valamint törtes egyenlőtlenségeket és egyszerű egyenlőtlenségrendszereket megoldani.
3. Függvények
Ismerje a függvény matematikai fogalmát és a függvénytani alapfogalmakat (értelmezési
tartomány, hozzárendelés, képhalmaz, helyettesítési érték, értékkészlet).Tudjon szövegesen
megfogalmazott függvényt képlettel megadni. Tudjon helyettesítési értéket számítani, illetve
tudja egyszerű függvények esetén f(x) = c alapján az x-et meghatározni. Ismerje a

kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés fogalmát. Ismerje és alkalmazza a függvényeket
gyakorlati problémák megoldásánál.
Ismerje, tudja ábrázolni és jellemezni az alábbi hozzárendeléssel megadott függvényeket:
x ↦ax + b , x↦x2, x ↦ax2+ bx + c , x ↦√𝑥 ↦|x| , x ↦𝑎𝑥
Tudjon értéktáblázat és képlet alapján függvényt ábrázolni, illetve adatokat leolvasni a
grafikonról. Tudjon néhány lépéses transzformációt igénylő függvényeket függvény
transzformációk segítségével ábrázolni: f(x) + c, f(x+c), c·f(x).
Tudjon egyszerűfüggvényeket jellemezni (pl. grafikon alapján) értékkészlet, zérushely,
növekedés, fogyás, szélsőérték, periodicitás, paritás szempontjából.

4. Geometria
-Elemi geometria
Ismerje és használja megfelelően az alapfogalom, axióma, definiált fogalom, bizonyított tétel
fogalmát. Ismerje a térelemeket és a szög fogalmát. Ismerje a szögek nagyság szerinti
osztályozását és a nevezetes szögpárokat. Tudja a térelemek távolságára és szögére (pont és
egyenes, pont és sík, párhuzamos egyenesek, párhuzamos síkok távolsága; két egyenes,
egyenes és sík, két sík hajlásszöge) vonatkozó meghatározásokat. Ismerje a kör, gömb,
szakaszfelező

merőleges,

szögfelező

fogalmát.

Használja

a

fogalmakat

feladatmegoldásokban.
-Egybevágósági transzformációk
Ismerje a síkbeli egybevágósági transzformációk (eltolás, tengelyes tükrözés, középpontos
tükrözés, pont körüli forgatás) leírását, tulajdonságaikat. Alkalmazza a feladatokban az
eltolás, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés egybevágósági transzformációkat. Tudjon
végrehajtani transzformációkat konkrét esetekben. Ismerje és tudja alkalmazni feladatokban a
háromszögek egybevágósági alapeseteit. Ismerje fel és használja feladatokban a különböző
alakzatok szimmetriáit.
-Síkbeli alakzatok
Tudja csoportosítani a háromszögeket oldalak és szögek szerint. Ismerje és alkalmazza az
alapvető összefüggéseket háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei között (háromszögegyenlőtlenség, belső, illetve külső szögek összege, nagyobb oldallal szemben nagyobb szög
van). Ismerje és alkalmazza speciális háromszögek tulajdonságait. Ismerje és alkalmazza a
háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó definíciókat, tételeket
(oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt, illetve
beírt kör). Ismerje és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását.

Ismerje a négyszögek fajtáit (trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet) és
tulajdonságaikat, ismereteit alkalmazza egyszerű feladatokban. Ismerje a konvex négyszög
belső és külső szögeinek összegére vonatkozó tételeket, alkalmazza ezeket egyszerű
feladatokban.
Ismerje és alkalmazza konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre
vonatkozó tételeket. Ismerje a szabályos sokszögek definícióját.
Ismerje a kör részeit, ismereteit alkalmazza egyszerű feladatokban. Tudja és használja, hogy a
kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra, és hogy külső pontból húzott
érintőszakaszok egyenlő hosszúak. Tudjon szöget mérni fokban és radiánban. Ismerje és
alkalmazza feladatokban a Thalész-tételt és megfordítását.
Ismerje és alkalmazza feladatokban a következő definíciókat, tételeket:-vektor fogalma,
abszolútértéke-nullvektor, ellentett vektor,-vektorok összege, különbsége.
-Kerület, terület
Ismerje a kerület és a terület szemléletes fogalmát. Tudja kiszámítani nevezetes négyszögek,
szabályos sokszögek, továbbá kör, körcikk, körszelet kerületét és területét.
10. évfolyam
1. Kombinatorika
Tudjon egyszerű sorbarendezési, kiválasztási és egyéb kombinatorikai feladatokat megoldani.
Tudja a kedvező esetek számát meghatározni a komplementer esetek segítségével is.

2. Algebra
-Racionális és irracionális számok
Tudja definiálni a racionális és irracionális számokat, és ismerje ezek kapcsolatát a
tizedestörtekkel.
-Hatvány gyök
Ismerje és alkalmazza a négyzetgyökvonás azonosságait. Definiálja és használja az n-edik
gyök fogalmát.
-Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek
Ismerje a másodfokú egyenlet diszkriminánsának fogalmát, és a diszkrimináns előjele és a
(valós) megoldások száma közötti összefüggést. Ismerje és alkalmazza a másodfokú egyenlet
megoldóképletét. Használja a teljes négyzetté alakítás módszerét. Alkalmazza feladatokban a
gyöktényezős alakot. Tudjon törtes egyenleteket, másodfokú egyenletre vezető szöveges

feladatokat megoldani. Tudjon egyszerű másodfokú egyenletrendszereket megoldani. Tudjon
egyszerű, másodfokúra visszavezethető egyenleteket megoldani.
Tudjon √𝑎𝑥+𝑏=cx+d típusú egyenleteket megoldani.
Tudjon egyszerű másodfokú, valamint törtes egyenlőtlenségeket és egyszerű egyenlőtlenség rendszereket megoldani.
Ismerje két pozitív szám számtani és mértani közepének fogalmát, kapcsolatát, használatát.

3. Geometria
-Hasonlósági transzformációk
Ismerje a középpontos hasonlósági transzformáció leírását, tulajdonságait. Alkalmazza a
középpontos nagyítást, kicsinyítést egyszerű, gyakorlati feladatokban. Tudjon szakaszt adott
arányban felosztani. Ismerje és tudja alkalmazni feladatokban a háromszögek hasonlósági
alapeseteit. Ismerje fel a hasonló alakzatokat, tudja felírni a hasonlóság arányát. Ismerje és
alkalmazza feladatokban a hasonló síkidomok területének arányáról és a hasonló testek
felszínének és térfogatának arányáról szóló tételeket.
-Síkbeli és térbeli alakzatok
Ismerje és alkalmazza a magasság-és a befogótételt.
Tudja és alkalmazza feladatokban, hogy a középponti szög arányos a körívvel és a hozzá
tartozó körcikk területével.
-Trigonometria
Tudja hegyesszögek szögfüggvényeit derékszögű háromszög oldalarányaival definiálni,
ismereteit alkalmazza feladatokban. Ismerje és alkalmazza a nevezetes szögek (30°, 45°, 60°)
szögfüggvényeit.
4. Valószínűség-számítás, statisztika
Tudjon adott adathalmazt szemléltetni. Tudjon adathalmazt táblázatba rendezni és táblázattal
megadott adatokat feldolgozni. Értse a véletlenszerű mintavétel fogalmát. Tudjon
kördiagramot és oszlopdiagramot készíteni. Tudjon adott diagramról információt kiolvasni.
Tudja és alkalmazza a következő fogalmakat: osztályba sorolás, gyakorisági diagram, relatív
gyakoriság.
Ismerje és alkalmazza a következő fogalmakat: átlag, súlyozott számtani közép, medián,
módusz, terjedelem, átlagos abszolút eltérés, szórás. Tudja kiszámítani ismert átlagú
adathalmazok egyesítésének átlagát. Tudja a szórást kiszámolni adott adathalmaz esetén a

definíció alkalmazásával vagy számológéppel. Tudjon adathalmazokat összehasonlítani a
tanult statisztikai mutatók segítségével.
Alkalmazza az esemény és az eseménytér fogalmát konkrét példák esetén. Ismerje és
alkalmazza a klasszikus (Laplace) -modellt. Tudja meghatározni esemény komplementerének
a valószínűségét. Ismerje a szemléletes kapcsolatot a relatív gyakoriság és a valószínűség
között.
Tudjon valószínűséget számítani visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén.
11. évfolyam
1. Kombinatorika, gráfok
-kombinatorika
Tudjon egyszerű sorbarendezési, kiválasztási és egyéb kombinatorikai feladatokat megoldani.
Tudja a kedvező esetek számát meghatározni a komplementer esetek segítségével is. Tudja
kiszámolni a binomiális együtthatókat.
-gráfok
Tudjon konkrét szituációkat szemléltetni, és egyszerű feladatokat megoldani gráfok
segítségével. Ismerje és alkalmazza a következő fogalmakat: pont, él, fokszám, teljes gráf.
Ismerje a gráf pontjainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggést.
2. Számelmélet, algebra
-Hatván, gyök, logaritmus
Tudja értelmezni a hatványozást racionális kitevő esetén. Ismerje és használja a hatványozás
azonosságait.
Definiálja és használja feladatok megoldásában a logaritmus fogalmát, valamint a logaritmus
azonosságait. Tudjon áttérni más alapú logaritmusra.
Tudjon

definíciók

és

azonosságok

közvetlen

alkalmazását

igénylő

exponenciális,

logaritmusos és trigonometrikus egyenleteket megoldani.
3. Függvények, az analízis elemei
Ismerje, tudja ábrázolni és jellemezni az alábbi hozzárendeléssel megadott függvényeket:
x ↦sin x , x ↦cos x , x ↦tg x ,x ↦ax, x ↦logax
Tudjon értéktáblázat és képlet alapján függvényt ábrázolni, illetve adatokat leolvasni a
grafikonról.

Tudjon

néhány

lépéses

transzformációt

igénylő

függvénytranszformációk segítségével ábrázolni:f(x) + c, f(x+c), c·f(x).

függvényeket

Tudjon egyszerű függvényeket jellemezni (pl. grafikon alapján) értékkészlet, zérushely,
növekedés, fogyás, szélsőérték, periodicitás, paritás szempontjából.
4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria
-Vektorok
Ismerje a skaláris szorzat definícióját, tulajdonságait. Ismerje és alkalmazza feladatokban a
következő definíciókat, tételeket:-vektor koordinátái,-a vektor 90°-os elforgatottjának
koordinátái,-vektorok összegének, különbségének, skalárral való szorzatának koordinátái,skalárszorzat kiszámítása vektorok koordinátáiból.
-Trigonometria
Tudja a szögfüggvények általános definícióját. Tudja és alkalmazza a szögfüggvényekre
vonatkozó

alapvető

összefüggéseket:

pótszögek,

kiegészítő

szögek,

negatív

szög

szögfüggvénye, sin2α + cos2α = 1, tgα=𝑠𝑖𝑛∝ /𝑐𝑜𝑠∝
Ismerje és alkalmazza feladatokban a szinusz-és a koszinusztételt.
-Koordinátageometria
Tudja kiszámítani vektor koordinátáit, abszolútértékét. AB
Tudja kiszámítani két pont távolságát. Tudja kiszámítani szakasz felezőpontjának, harmadoló
pontjainak koordinátáit, alkalmazza ezeket feladatokban. Tudja felírni a háromszög
súlypontjának koordinátáit, alkalmazza ezt feladatokban.
Tudja felírni különböző adatokkal meghatározott egyenesek egyenletét. Tudja kiszámítani
egyenesek metszéspontjának koordinátáit. Ismerje az egyenesek párhuzamosságának és
merőlegességének koordinátageometriai feltételeit.
Tudjon megoldani egyszerű geometriai feladatokat koordinátageometriai eszközökkel.
Tudja felírni adott középpontú és sugarú kör egyenletét. Tudja meghatározni kétismeretlenes
másodfokú egyenletből a kör középpontját és sugarát. Tudja meghatározni kör és egyenes
metszéspontját. Tudja felírni a kör adott pontjában húzott érintő egyenletét.
-Kerület, terület
Tudja kiszámítani a háromszög területét különböző adatokból.
5.Valószínűségszámítás, statisztika
Alkalmazza az esemény és az eseménytér fogalmát konkrét példák esetén. Ismerje és
alkalmazza a klasszikus (Laplace)-modellt. Tudja meghatározni esemény komplementerének
a valószínűségét. Ismerje a szemléletes kapcsolatot a relatív gyakoriság és a valószínűség
között.

Tudjon valószínűséget számítani visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén.
Ismerje és alkalmazza a binomiális eloszlás képletét.
12. évfolyam
1.Logika
2. Számsorozatok
-Sorozatok
Ismerje a számsorozat fogalmát és használja a különböző megadási módjait (utasítás, képlet,
rekurzív definíció).
-Számtani és mértani sorozatok
Tudjon olyan feladatokat megoldani a számtani és mértani sorozatok témaköréből, ahol a
számtani, illetve mértani sorozat fogalmát és az an-re, illetve az Sn-re vonatkozó
összefüggéseket kell használni.
-Kamatos kamat
Tudja a kamatos kamat számítására vonatkozó képletet használni, s abból bármelyik
ismeretlen adatot kiszámolni.

3. Geometria
-Háromszögek
Tudja csoportosítani a háromszögeket oldalak és szögek szerint. Ismerje és alkalmazza az
alapvető összefüggéseket háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei között (háromszögegyenlőtlenség, belső, illetve külső szögek összege, nagyobb oldallal szemben nagyobb szög
van). Ismerje és alkalmazza speciális háromszögek tulajdonságait.
Ismerje és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó
definíciókat, tételeket (oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal,
középvonal, körülírt, illetve beírt kör).
Ismerje és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását. Ismerje és alkalmazza a magasságés a befogótételt.
-Négyszögek
Ismerje a négyszögek fajtáit (trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet) és
tulajdonságaikat, ismereteit alkalmazza egyszerű feladatokban. Ismerje a konvex négyszög
belső és külső szögeinek összegére vonatkozó tételeket, alkalmazza ezeket egyszerű
feladatokban.

-Sokszögek
Ismerje és alkalmazza konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre
vonatkozó tételeket. Ismerje a szabályos sokszögek definícióját.
-Kör
Ismerje a kör részeit, ismereteit alkalmazza egyszerű feladatokban. Tudja és használja, hogy a
kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra, és hogy külső pontból húzott
érintőszakaszok egyenlő hosszúak. Tudjon szöget mérni fokban és radiánban. Tudja és
alkalmazza feladatokban, hogy a középponti szög arányos a körívvel és a hozzá tartozó
körcikk területével.
Ismerje és alkalmazza feladatokban a Thalész-tételt és megfordítását.
-Térbeli alakzatok
Ismerje a következő testeket és azok részeit, alkotóelemeit: hasáb, henger, gúla, kúp, gömb,
csonkagúla, csonkakúp. Ismereteit alkalmazza egyszerű feladatokban.
-Felszín,térfogat
Ismerje a felszín és a térfogat szemléletes fogalmát. Tudja kiszámítani hasáb, gúla,
forgáshenger, forgáskúp, gömb, csonkagúla és csonkakúp felszínét és térfogatát egyszerű
esetekben.

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET
11. évfolyam

I.

MOZGÓKÉP ÉS VALÓSÁG

1. A képek fogságában
2. A mozgókép története
3. Valóságos és valószerű, hiteles és igaz
4. Film és valóság viszonya a dokumentumfilmben
5. Valóság és televízió
Kulcsfogalmak, kifejezések:
Mozgókép, technikai kép, fotográfia felfedezése, kép és valóság viszonya, infotainment,
valóságshow, doku-soap

II.

A MOZGÓKÉP KIFEJEZŐESZKÖZEI

1. Az elbeszélő szerkezet
2. A látvány mozgóképi megszervezésének alapjai
3. A montázs szerepe a mozgóképi szövegalkotásban
4. A szerepjáték
5. A stílus, korstílusok a film történetéből
Kulcsfogalmak, kifejezések:
Mozgóképi szövegek, narratív szerkezet, cselekmény, tér és időszerkezet, elbeszélés,
narrátor, mozgóképi látvány, képkivágás, nézőpont, kompozíció, a kamera és téma
viszonya, filmelbeszélés, képkivágás, kameramozgás, plánok, svenk, fahrt, lendítés,
daruzás, variózás, optikai fókusztávolság, objektív-, szubjektív-, társított-, szerzői
beállítás, nézőópont, szemszögváltás, kompozíció, megvilágítás, színkezelés, montázs,
asszociációs, intellektuális montázs, hosszú beállítás, függőleges montázs, szerepjáték,
szereplő, színész, fotogenitás, színészi képesség, szerzői film, tömegfilm, a film
stílusalkotó elemei
Korstílusok: német expresszionizmus, francia avantgard, szovjet avantgard, olasz
neorealizmus, európai újhullámok (francia, csehszlovák, német újfilm) + mindegyikhez 11 szerző és film
-

III.

egy film megnézése, elemzése
A TÖMEGFILM ÉS A SZTÁR

1. A mozgóképi szövegek rendszerezése
2. A magas és népszerű kultúra
3. A filmműfajok
4. A sztár szerepe a tömegtársadalomban
Kulcsfogalmak, kifejezések:
Filmtudományi szempontrendszer, elit kultúra, népi kultúra, szerzői kézjegy, archetípus,
típus, történetmesélés, filmműfajok kialakulása, műfaji jegyek, burleszk, zsáner, geg,

melodráma, sztárrendszer, sztárkultúra, hős, filmsztár, ikon, médiasztár, tévésztár,
megasztár, elszemélytelenedő imázs
IV.

A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ ALAPSZÖVEG TÍPUSAI

1. A reklám
2. A hír
3. Médiaszöveg-típusok
4. Sorozatok
Kulcsfogalmak, kifejezések:
Hír, 5W+1H, hírérték, médiaszöveg, nyomtatott sajtó, online-sajtó, televíziós műsorok,
serie, series, sitcom, sorozatfüggőség, cliffhanger, franchise, recap, season, pick-up,
turning-point,
12. évfolyam

I.

A társadalmi nyilvánosság

A polgári nyilvánosság fogalmának ismerete; a modern társadalmi nyilvánosság kialakulását
elősegítő fontosabb tényezők szerepének kifejtése
A nyilvános szereplés során követendő és elvárható etikai szempontok ismerete.

II.

Mediatizált információforrások használata

Az egyes médiumokban használatos szövegtípusok mint információs források tudatos,
szelektív és célirányos használata

III.

A média és az életmód

A médiumok - elsősorban a rádió és a televízió - műsorrendjének, a csatornaimázs
kialakításának a befogadók életmódjára, műsorválasztási preferenciáira gyakorolt hatásainak
bemutatása.

IV.

A médiaszövegek befogadása és a média közönsége

Intertextualitás, sorozatelv

A sorozatelv fogalma, hatása a szövegek megszerkesztésére és befogadására. A sorozatszerű
szerkesztés célja és hatása a befogadóra (pl. szappanoperák, hírek, reklámkampányok esetén)

V.

A befogadást befolyásoló tényezők

A befogadásra a szövegen túl hatást gyakorló tényezők: kulturális kompetencia; a közönség
kulturális és társadalmi környezete, a befogadás környezete, illetve ezek hatása az egyes
médiaszövegek, szövegtípusok elfogadására vagy elutasítására.
A médiaipar globalizálódásának jelei és következményei

VI.

Új médiatechnológiák

A mediatizált közlésmód új jelenségeinek jellemzése, a befogadási folyamatra gyakorolt
hatásuk bemutatása és értékelése.

NÉMET NYELV
Emelt óraszámú/tagozat (heti 6 óra)
9. évfolyam
Szóbeli követelmények
Személyes vonatkozások, család (A tanuló személyének és környezetének bemutatása;
Családi kapcsolatok; Mindennapi teendők: bevásárlás)
Ember és társadalom (Barátok ajándékozása, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel;
Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása; Konfliktusok)
Környezetünk Az otthon, a lakóhely és környéke; Tájékozódás a városban;
A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés; Időjárás)
Az iskola (Az ismeretszerzés különböző módjai; A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe;
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei: pl. osztálybuli;)
A munka világa (Foglalkozások; Diákmunka.)
Életmód (Ételek, kedvenc ételek; Élelmiszerek, ételek a célországokban; Életünk és a stressz:
szabadidős stressz)
Szabadidő, művelődés, szórakozás (Szabadidős elfoglaltságok; Kulturális lehetőségek a
célországokban; (Német városok, tartományok nevezetességei).)

Utazás, turizmus (Utazási előkészületek; Campingezés, ifjúsági szállás, különleges
szállodák;

Turisztikai célpontok: országok a nagyvilágban, kedvenc városok, német

nevezetességek)
Gazdaság és pénzügyek (Vásárlás, szolgáltatások; Zsebpénz; Fogyasztás, reklámok.)

Nyelvtan
Cselekvés, történés, létezés kifejezése (tőhangváltós igék; elváló igekötők; jelenidejűség;
múltidejűség; jövőidejűség; tagadás)
Birtoklás kifejezése (A birtoklást kifejező ige „haben” használata, ragozása; A birtokos
névmások használata; A birtokviszony kifejezése a „von” elöljáró szóval.)
Időbeli viszonyok (irányok, helymeghatározás; helymeghatározás földrajzi nevekkel)
Mennyiségi viszonyok (gyakoriság; időpont; időtartam)
Minőségi viszonyok (számok; határozott mennyiség; határozatlan mennyiség)
Modalitás (módbeli segédigék (möchten, können, müssen); hasonlítás (als, wie))
Esetviszonyok (alanyeset (Nominativ), tárgyeset (Akkusativ), részes eset (mit +Dativ))
Szövegösszetartó eszközök (kötőszók egyenes szórenddel (und, denn, oder, sondern, aber);
névmások alany-, és tárgyesetben)
Szövegértés (hallott, olvasott)
A tanuló már megért lényeges információkat, amelyek olyan ismert témákhoz kapcsolódnak,
mint pl. a munka, az iskola, a szabadidő. Ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a
rádió- és tévéadásokból, illetve újságcikkekből, amelyek aktuális eseményekről vagy
érdeklődési körének megfelelő témáról szólnak. A köznapi és tanulmányi életben elhangzó
rövidebb beszédek megértése, ha normális beszédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek.
Konkrét témájú üzenetek megértése, amelyek a mindennapi élet, illetve a tanulmányi munka
során előfordulhatnak. A nagyrészt közérthető nyelven írt, az érdeklődési köréhez kapcsolódó,
lényegre törő szövegek megértése.
Íráskészség
A tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek közvetlen szükségletekre,
élményekre, eseményekre és konkrét információkra vonatkoznak. Ismerős témákról
gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban fejezi ki írásban. Néhány
műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alapján az őt érdeklő, ismert

témákról. Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez
tartozó, ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával.
Első idegen nyelv (heti 4 óra)
9. évfolyam

Szóbeli követelmények
Személyes vonatkozások, család

(A tanuló személyének és környezetének bemutatása;

Családi kapcsolatok; Mindennapi teendők, vásárlás, iskolai tevékenységek.)
Ember és társadalom (Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel; Öltözködés, divat,
ruhadarabok vásárlása. Konfliktusok és kezelésük.)
Környezetünk (Az otthon, a lakóhely és környéke; Tájékozódás a városban; A lakóhely
szolgáltatásai, ügyintézés; Időjárás)
Az iskola (Tantárgyak; A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe; Az ismeretszerzés különböző
módjai.)
A munka világa (Foglalkozások; Diákmunka.)
Életmód (Ételek, kedvenc ételek;

Élelmiszerek, ételek a célországokban; Életünk és a

stressz: szabadidős stressz.)
Szabadidő, művelődés, szórakozás (Szabadidős elfoglaltságok, sportágak; Kulturális
lehetőségek a célországokban. (Német városok, tartományok nevezetességei).)
Gazdaság és pénzügyek (Vásárlás, szolgáltatások; Zsebpénz; Fogyasztás, reklámok.)

Nyelvtan
Cselekvés, történés, létezés kifejezése (jelenidejűség; múltidejűség (1); jövőidejűség;
személytelenség)
Birtoklás kifejezése (A „haben” birtoklást kifejező ige ragozása és használata.)
Térbeli viszonyok (irányok; helymeghatározás)
Időbeli viszonyok (gyakoriság; időpont)
Mennyiségi viszonyok (számok; határozott mennyiség; határozatlan mennyiség)
Modalitás (módbeli segédigék (mögen, möchte, können, wollen); felszólítás)
Esetviszonyok (Alanyeset (Nominativ), tárgyeset (Akkusativ), részes eset (Dativ).)

Logikai viszonyok (kérdőszók (Was? Wer? Wo? Wann? Wohin? Woher? Wieviel?))
Szövegösszetartó eszközök (Kötőszók egyenes szórenddel;

Névmások (Nominativ,

Akkusativ, Dativ); Tagadás)
Szövegértés (Írott, olvasott)
A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló ismerős témákról.
Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek megértése két beszélő
esetén.
A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó anyagokban, amelyek az
érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.
Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő autentikus vagy
kismértékben szerkesztett szövegek megértése. Az érvelés gondolatmenetének felismerése.
Írákészség
A tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek közvetlen szükségletekre,
élményekre, eseményekre és konkrét információkra vonatkoznak. Ismerős témákról
gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban fejezi ki írásban. Néhány
műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alapján az őt érdeklő, ismert
témákról. Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi témákról.
Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről.
Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása és befejezése.
Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötletről. Minták
alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj főbb
jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével.
Második idegen nyelv (heti 3 óra)
9. évfolyam
Szóbeli követelmények
Személyes vonatkozások, család (A tanuló személyének és környezetének bemutatása;
Családi kapcsolatok; Mindennapi teendők, vásárlás, iskolai tevékenységek.)
Ember és társadalom (Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel; Öltözködés, divat,
ruhadarabok vásárlása; Konfliktusok és kezelésük)

Környezetünk (Az otthon, a lakóhely és környéke; Tájékozódás a városban; A lakóhely
szolgáltatásai, ügyintézés; Időjárás.)
Az iskola (Tantárgyak; A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe; Az ismeretszerzés különböző
módjai.)
A munka világa (Foglalkozások; Diákmunka.)
Életmód (Ételek, kedvenc ételek; Élelmiszerek, ételek a célországokban; Életünk és a stressz:
szabadidős stressz)
Szabadidő, művelődés, szórakozás (Szabadidős elfoglaltságok, sportágak; Kulturális
lehetőségek a célországokban. (Német városok, tartományok nevezetességei.))
Gazdaság és pénzügyek (Vásárlás, szolgáltatások; Zsebpénz; Fogyasztás, reklámok.)
Nyelvtan
Cselekvés, történés, létezés kifejezése (jelenidejűség; múltidejűség (1); jövőidejűség;
személytelenség)
Birtoklás kifejezése (A „haben” birtoklást kifejező ige ragozása és használata.)
Térbeli viszonyok (irányok; helymeghatározás)
Időbeli viszonyok (gyakoriság; időpont)
Mennyiségi viszonyok (számok; határozott mennyiség; határozatlan mennyiség)
Modalitás (módbeli segédigék (mögen, möchte, können, wollen); felszólítás)
Esetviszonyok (Alanyeset (Nominativ), tárgyeset (Akkusativ), részes eset (Dativ).)
Logikai viszonyok (kérdőszók (Was? Wer? Wo? Wann? Wohin? Woher? Wieviel?))
Szövegösszetartó eszközök (Kötőszók egyenes szórenddel; Névmások (Nominativ,
Akkusativ, Dativ); Tagadás)
Szövegértés (Írott, olvasott)
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása közben szerzett
tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi
fordulatokat, amelyek az anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is használatosak.
Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetés követése, a rövid,
egyszerű tanári utasítások megértése. Az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és
kérdések megértése. Az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlésekből
az alapvető fordulatok kiszűrése. Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen
nyelv tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. Különböző

szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyelvén és az első idegen nyelven. Az
ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű szövegekben. Az egyszerű leírások,
üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése az ismerős szavak, esetleg képek
segítségével. A korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg lényegének
megértése, a szövegből néhány alapvető információ kiszűrése.

Íráskészség
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása közben szerzett
tapasztalatok,

ismeretek,

készségek,

motiváció.

Bizonyos

írásbeli

műfajok

és

jellegzetességeik ismerete. Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök. Ismert témáról
rövid, egyszerű mondatok írása. Írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre
válaszadás. Minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek
írása őt érdeklő, ismert témákról.
Első idegen nyelv (heti 3+1 óra)
9. évfolyam - szakgimnázium

Szóbeli követelmények
Személyes vonatkozások, család (A tanuló személyének és környezetének bemutatása;
Családi kapcsolatok; Mindennapi teendők, vásárlás, iskolai tevékenységek.)
Ember és társadalom (Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel; Öltözködés, divat,
ruhadarabok vásárlása. Konfliktusok és kezelésük)
Környezetünk (Az otthon, a lakóhely és környéke; Tájékozódás a városban; A lakóhely
szolgáltatásai, ügyintézés. Időjárás)
Az iskola (Tantárgyak; A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe. Az ismeretszerzés különböző
módjai.)
A munka világa (Foglalkozások; Diákmunka; Állásinterjú.)
Életmód (Ételek, kedvenc ételek; Élelmiszerek, ételek a célországokban; Életünk és a stressz:
szabadidős stressz.)
Szabadidő, művelődés, szórakozás (Szabadidős elfoglaltságok, sportágak; Kulturális
lehetőségek a célországokban. (Német városok, tartományok nevezetességei).)

Gazdaság és pénzügyek (Vásárlás, szolgáltatások; Zsebpénz; Fogyasztás, reklámok.)

Nyelvtan
Cselekvés, történés, létezés kifejezése (jelenidejűség; múltidejűség (1); jövőidejűség;
személytelenség)
Birtoklás kifejezése (A „haben” birtoklást kifejező ige ragozása és használata.)
Térbeli viszonyok (irányok; helymeghatározás)
Időbeli viszonyok (gyakoriság; időpont)
Mennyiségi viszonyok (számok; határozott mennyiség; határozatlan mennyiség)
Modalitás (módbeli segédigék (mögen, möchte, können, wollen); felszólítás)
Esetviszonyok (Alanyeset (Nominativ), tárgyeset (Akkusativ), részes eset (Dativ).)
Logikai viszonyok (kérdőszók (Was? Wer? Wo? Wann? Wohin? Woher? Wieviel?))
Szövegösszetartó eszközök (Kötőszók egyenes szórenddel; Névmások (Nominativ,
Akkusativ, Dativ); Tagadás)
Szövegértés (Írott, olvasott)
A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló ismerős témákról.
Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek megértése két beszélő
esetén. Telefonos állásinterjú, bemutatkozás.
A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó anyagokban, amelyek az
érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.
Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő autentikus vagy
kismértékben szerkesztett szövegek megértése. Az érvelés gondolatmenetének felismerése.
Álláshirdetések megértése, értelmezése.
Írákészség
A tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek közvetlen szükségletekre,
élményekre, eseményekre és konkrét információkra vonatkoznak. Ismerős témákról
gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban fejezi ki írásban. Néhány
műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alapján az őt érdeklő, ismert
témákról. Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi témákról.
Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről.
Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása és befejezése.

Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötletről. Minták
alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj főbb
jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével.
Szakmai önéletrajz írása.
Emelt óraszámú/tagozat (heti 5 óra)
10. évfolyam
Szóbeli
Személyes vonatkozások, család (Személyes tervek; Családtagok életének fontos állomásai;
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.)
Ember és társadalom (Emberek belső jellemzése; Kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel; A
tizenévesek világa: lakóközösség, munkamegosztás; Női és férfi szerepek; Hasonlóságok és
különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők)
Környezetünk (Különböző lakások a világban, berendezések;A lakóhely nevezetességei, a
lakóhely szolgáltatásai; Ügyintézés.)
Az iskola (Az internet szerepe a tanulásban)
A munka világa (Nyári munkavállalás.)
Életmód (Napirend, időbeosztás; Helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe;
Gyakori betegségek; Gyógykezelés (orvosnál).)
Szabadidő, művelődés, szórakozás (Hobbik; Hétvégi programok: színház, mozi, koncert,
kiállítás stb.; Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport; Kulturális és sportélet nálunk és a
célországokban.)
Utazás, turizmus (A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés;
Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön; Utazás repülőgéppel, repülőtéren; Német
városok nevezetességei)
Tudomány és technika (A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben; Az internet
szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.)
Gazdaság és pénzügyek (Családi vállalkozás)
Nyelvtan

Cselekvés, történés, létezés kifejezése (Múltidejűség; Módbeli segédigék elbeszélő múltú
alakban; Igepárok; Visszaható igék; Szenvedő szerkezet)
Birtoklás kifejezése (Birtokos eset; A „gehören+D” ige használata)
Térbeli viszonyok (Helymeghatározás elöljárószókkal: an, auf, vor, hinter, neben, über,
unter, zwischen (A/D), zu)
Időbeli viszonyok (Időtartam; Időpont)
Minőségi viszonyok (Melléknévragozás:gyenge, vegyes, erős; Hasonlítás; Melléknév
fokozása; Főnévként használt melléknév)
Modalitás (Módbeli segédigék (dürfen, sollen); Feltételes mód jelen idő; Módbeli segédigék
múltideje (Präteritum))
Esetviszonyok (Elöljárószók tárgyesettel (über, durch, entlang); Elöljárószók részes esettel;
Vonzatos igék)
Logikai viszonyok (Alárendelő mellékmondatok)
Szövegösszetartó eszközök (Kötőszók; Névmások)
Szövegértés (Írott, olvasott)
A tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és bizonyos nyelvi fordulatokat,
ha közvetlen, személyes témákról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és
közlések lényegét. A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló,
ismerős témák esetén. A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése,
egyes tényszerű részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos és ismerős
kiejtéssel folyik. Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén
visszakérdezések segítségével. Ismerős témájú lényegre törő előadás a tanuló már megérti a
leggyakrabban előforduló szókincset és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes
témákról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. A
köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák
esetén. A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű
részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos és ismerős kiejtéssel folyik.
Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések
segítségével.
A tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szövegfajták sajátosságainak
ismerete segít a szöveg megértésében. Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét
információkat egyszerű, ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. A fontos általános

vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott szövegekben, pl.
levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. A feladat megoldásához
szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. A fontos gondolatok
felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. A gondolatmenet és a
következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. A köznyelven írt szövegekben az
érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. A mindennapi témákkal összefüggő,
köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy sikeres írásbeli kommunikációt tudjon
folytatni.

Íráskészség
A tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek közvetlen szükségletekre,
élményekre, eseményekre és konkrét információkra vonatkoznak. Ismerős témákról
gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban fejezi ki írásban. Néhány
műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alapján az őt érdeklő, ismert
témákról. Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez
tartozó, ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. Hírek,
gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal
kapcsolatban

is,

mint

pl.

a

zene

vagy

a

művészet.

Információt

közlő/kérő

feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanároknak). Véleményt kifejező
üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). Formanyomtatvány, kérdőív
kitöltése, online ügyintézés. Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. Riport,
cikk, esszé írása. Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet
készítése. Saját ötletekről jegyzet készítése. Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény
kérése, az információ ellenőrzése, problémákra való rákérdezés, illetve problémák
elmagyarázása. Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések
szerkesztése. Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. Az
alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben
megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli
és helyesírási sajátosság). Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap,
rigmus, dalszöveg, rövid jelent, paródia írása, illetve átírása). Írásos minták követése és
aktuális tartalmakkal való megtöltésük. Kész szövegekből számára hasznos fordulatok
kiemelése, és saját írásában való alkalmazása. Irányított fogalmazási feladat kötött
tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. Írásának tudatos ellenőrzése, javítása;

félreértést okozó hibáinak korrigálása. A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel
(pl. nyilazás, kiemelés, központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép,
kép, diasor).

Első idegen nyelv (heti 3 óra)
10. évfolyam
Szóbeli követelmény
Személyes vonatkozások, család (Személyes tervek; Családtagok életének fontos állomásai;
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, háztartási munkák.)
Ember és társadalom (Emberek belső jellemzése; Kapcsolat generációk között; A
tizenévesek világa: lakóközösség, munkamegosztás; Női és férfi szerepek; Hasonlóságok és
különbségek az emberek között, szokások más országokban.)
Környezetünk (Lakótársak; Különböző lakások a világban, berendezések, szokások más
országokban; A lakóhely nevezetességei, a lakóhely szolgáltatásai.)
Az iskola (Egy iskola bemutatása; Iskolatípusok; Osztályzás; Külföldi és hazai iskola közti
különbségek; Az internet szerepe a tanulásban; Tanulás külföldön, nyelvtanulás; Informatika:
digitális tudás.)
A munka világa (Nyári munkavállalás.)
Életmód (Háztartási munkák; Magyar ételkülönlegességek.)
Szabadidő, művelődés, szórakozás

(Turisztikai célpontok: városnézés, látnivalók,

nevezetességek, múzeum; Házibuli.)
Utazás, turizmus (A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés;
Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön; Utazás repülőgéppel, repülőtéren; Jegyvásárlás;
Német városok nevezetességei (Potsdam).)
Tudomány és technika (A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben; Számítógépes
tevékenységek; Az internet szerepe a tanulásban és a munkában.)
Gazdaság és pénzügyek (Vásárlás (menetjegy), pénzváltás.)
Nyelvtan
Cselekvés, történés, létezés kifejezése (igepárok; múltidejűség (2))
Birtoklás kifejezése (A „gehören +D” birtoklást kifejező ige használata.)

Térbeli viszonyok (Elöljáró szavak tárgy-, és részes esettel.)
Időbeli viszonyok (rendszeresség kifejezése; időtartam)
Mennyiségi viszonyok (sorszámok; határozatlan mennyiség; Hasonlítás; fokozás)
Minőségi viszonyok (melyik; melléknévragozás)
Modalitás (Módbeli segédigék (dürfen); Feltételes mód jelen idő)
Esetviszonyok (elöljárószavak részes és birtokos esettel)
Logikai viszonyok (alárendelő mellékmondatok)
Szövegösszetartó eszközök (kötőszavak KATI és fordított szórenddel)
Szövegértés (Írott, olvasott)
Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése. Az
ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú beszéd
vagy előadás főbb pontjainak megértése. Egyszerű műszaki információk megértése.
Részletes, összetett útbaigazítás követése. Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető
információk megértése. Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és
egyszerű nyelvezetű hangfelvételek lényegének megértése. A hangzó szövegben az okot,
magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző szavak felismerése. Szövegértési
stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak
kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk keresése,
szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése. Az adott
helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg kismértékben
szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott szövegekben. Az adott
feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. Az érvelés
gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan írt érvelő
szövegekben. Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt
szövegekben. Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek
megértése. Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának
megértése. Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret
alkalmazása a szövegértés során. A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján
az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése. A nyelvi szintnek megfelelő,
felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. Az autentikus szövegek
jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.

Íráskészség
Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid,
különálló elemek lineáris összekapcsolásával. Beszámoló írása élményekről, eseményekről
(pl. utazás). Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. Érzések,
gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. Egyszerű információt
közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanároknak).
Véleményt

kifejező

üzenet,

komment

írása

(pl.

internetes

fórumon,

blogban).

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. Életrajz írása. Lényegre koncentráló
leírás készítése. Tényszerű információk összefoglalása. Egyszerű, világos köznyelvet
használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet készítése. Rövid olvasott
vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. Egyszerű, tagolt írásmű
létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és
stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-mailben megszólítás, záró formula); a formális és
informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása.
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg,
rövid jelent, paródia írása, illetve átírása). Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való
megtöltése. Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. A nyelvi
szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. Irányított
fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. A mondanivaló
közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, internetes/SMS
rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
Második idegen nyelv (heti 3 óra)
10. évfolyam
Szóbeli követelmények
Személyes vonatkozások, család (Személyes tervek; Családtagok életének fontos állomásai;
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, háztartási munkák.)
Ember és társadalom (Emberek belső jellemzése; Kapcsolat generációk között; A
tizenévesek világa: lakóközösség, munkamegosztás; Női és férfi szerepek; Hasonlóságok és
különbségek az emberek között, szokások más országokban; Lakótársak; Különböző lakások
a világban, berendezések, szokások más országokban; A lakóhely nevezetességei, a lakóhely
szolgáltatásai)

Az iskola (Egy iskola bemutatása; Iskolatípusok; Osztályzás; Külföldi és hazai iskola közti
különbségek; Az internet szerepe a tanulásban; Tanulás külföldön, nyelvtanulás.)
A munka világa (Nyári munkavállalás.)
Életmód (Háztartási munkák; Magyar ételkülönlegességek)
Szabadidő, művelődés, szórakozás

(Turisztikai célpontok: városnézés, látnivalók,

nevezetességek, múzeum; Házibuli.)
Utazás, turizmus (A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés;
Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás repülőgéppel, repülőtéren; Jegyvásárlás;
Német városok nevezetességei (Potsdam))
Tudomány és technika (A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben; Számítógépes
tevékenységek; Az internet szerepe a tanulásban és a munkában.)
Gazdaság és pénzügyek (Vásárlás (menetjegy); Pénzváltás.)
Nyelvtan
Cselekvés, történés, létezés kifejezése (igepárok; múltidejűség (2))
Birtoklás kifejezése (A „gehören +D” birtoklást kifejező ige használata.)
Térbeli viszonyok (Elöljáró szavak tárgy-, és részes esettel.)
Időbeli viszonyok (rendszeresség kifejezése; időtartam)
Mennyiségi viszonyok (sorszámok; határozatlan mennyiség; Hasonlítás; fokozás)
Minőségi viszonyok (melyik; melléknévragozás)
Modalitás (Módbeli segédigék (dürfen); Feltételes mód jelen idő)
Esetviszonyok (elöljárószavak részes és birtokos esettel)
Logikai viszonyok (alárendelő mellékmondatok)
Szövegösszetartó eszközök (kötőszavak KATI és fordított szórenddel)
Szövegértés (Írott, olvasott)
A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére
vonatkozó tanári utasítások megértése. Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre
vonatkozó kifejezések megértése világos beszédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó,
egyszerű szövegekben. Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes
kérdések megértése világos beszéd esetén. A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz
kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult
nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges

tartalomra vonatkozóan. A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének
megértése. Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen
elemek jelentésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre
vonatkozó információk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek,
képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez. Egyszerű,
mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egyszerű
fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. Egyszerű információkat
tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például hirdetésekben,
plakátokon vagy katalógusokban. Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése.
Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. Nyomtatványok, űrlapok
személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. Egyszerű, írásos útbaigazítások,
útleírások követése. Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek,
szavak és alapvető fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek
újraolvasása, a szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk
felhasználása a szöveg megértéséhez.
Íráskészség
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. Lista írása. Egyszerű fordulatok és
mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával (például hol lakik, mit
csinál a tanuló vagy mások). Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok,
időpont, név, nemzetiség, cím, életkor); formanyomtatványok kitöltése. Rövid, egyszerű
üdvözlő szöveg, üzenet írása. Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést
kifejező rövid üzenet, komment írása (például internetes fórumon, blogban). Egyszerű levél,
e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a kommunikáció
tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). Kreatív, önkifejező műfajokkal
való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve
átírása. Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való
megtöltése. Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. A mondanivaló
közvetítése egyéb vizuális

eszközökkel

(például nyilazás,

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
Első idegen nyelv (heti 3+1 óra)
10. évfolyam - szakgimnázium

kiemelés, központozás,

Szóbeli követelmények
Személyes vonatkozások, család (A tanuló személyének és környezetének bemutatása;
Családi kapcsolatok; Mindennapi teendők, vásárlás, iskolai tevékenységek.)
Ember és társadalom (Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel; Öltözködés, divat,
ruhadarabok vásárlása; Konfliktusok és kezelésük.)
Környezetünk (Az otthon, a lakóhely és környéke; Tájékozódás a városban; A lakóhely
szolgáltatásai, ügyintézés; Időjárás)
Az iskola (Tantárgyak; A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe; Az ismeretszerzés különböző
módjai.)
A munka világa (Foglalkozások; Diákmunka; Óvodai, iskolai munka; A pedagógus
ismérvei)
Életmód (Ételek, kedvenc ételek; Élelmiszerek, ételek a célországokban; Életünk és a stressz:
szabadidős stressz.)
Szabadidő, művelődés, szórakozás (Szabadidős elfoglaltságok, sportágak;Kulturális
lehetőségek a célországokban. (Német városok, tartományok nevezetességei).)
Gazdaság és pénzügyek (Vásárlás, szolgáltatások; Zsebpénz; Fogyasztás, reklámok.)
Nyelvtan
Cselekvés, történés, létezés kifejezése (jelenidejűség; múltidejűség (1); jövőidejűség;
személytelenség)
Birtoklás kifejezése („haben” birtoklást kifejező ige ragozása és használata.)
Térbeli viszonyok (irányok; helymeghatározás)
Időbeli viszonyok (gyakoriság; időpont)
Mennyiségi viszonyok (számok; határozott mennyiség; határozatlan mennyiség)
Modalitás (módbeli segédigék (mögen, möchte, können, wollen); felszólítás)
Esetviszonyok (Alanyeset (Nominativ), tárgyeset (Akkusativ), részes eset (Dativ).)
Logikai viszonyok (kérdőszók (Was? Wer? Wo? Wann? Wohin? Woher? Wieviel?))
Szövegösszetartó eszközök (Kötőszók egyenes szórenddel; Névmások (Nominativ,
Akkusativ, Dativ); Tagadás)
Szövegértés (Írott, olvasott)
A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló ismerős témákról.
Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek megértése két beszélő
esetén.

A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó anyagokban, amelyek az
érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.
Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő autentikus vagy
kismértékben szerkesztett szövegek megértése. Az érvelés gondolatmenetének felismerése.
Szakmai cikkek olvasása, értelmezése.
Írákészség
A tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek közvetlen szükségletekre,
élményekre, eseményekre és konkrét információkra vonatkoznak. Ismerős témákról
gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban fejezi ki írásban. Néhány
műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alapján az őt érdeklő, ismert
témákról. Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi témákról.
Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről.
Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása és befejezése.
Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötletről. Minták
alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj főbb
jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. Motivációs levél írása.

Emelt óraszámú/tagozat (heti 6 óra)
11. évfolyam
Szóbeli követelmények
Ember és társadalom (Emberek külső és belső jellemzése; Baráti kör; Társadalmi szokások
nálunk és a célországokban)
Környezetünk (Az otthon: vidék kontra város; Növények és állatok a környezetünkben;
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben; Időjárási viszonyok)
Az iskola (Saját iskola bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat);
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka., Németországban egy tanév külföldiként;
Iskolai hagyományok.)
A munka világa (Nyári munkavállalás; Önéletrajz, állásinterjú; Foglalkozások és a szükséges
kompetenciák.)
Életmód (Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.))
Szabadidő, művelődés, szórakozás (Extrém sportok; Olvasás, rádió, tévé, számítógép,
internet; Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.)

Utazás, turizmus (Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai; Turisztikai célpontok;
Turisztikai célpontok Németországban; Osztálykirándulás)
Gazdaság és pénzügyek (Családi kassza: kiadások, bevételek; Vásárlás, szolgáltatások
(például posta, bank); Fogyasztás, reklámok.)
Országismeret (Német nyelvterületek, mint Németország, Ausztria, Svájc földrajzi
adottságainak és kultúrájának, valamint az ottani szokások, hagyományok megismerése.)
Irodalom (Rövid német nyelvű irodalmi alkotások olvasása; Jelentősebb osztrák illetve
német írók és költők életének és műveinek ismertetése.)
Nyelvtan
Cselekvés, történés, létezés kifejezése (Régmúlt; Passzív körülírása; Szenvedő szerkezet;
Műveltetés)
Minőségi viszonyok (Folyamatos melléknévi igenév; Befejezett melléknévi igenév;
Főnévként használt melléknevek)
Modalitás (Passzív szerkezet modális igékkel.)
Esetviszonyok (Szórend; Melléknévi vonzatok)
Logikai viszonyok (Alárendelő mondatszerkezetek.)
I.

Szövegösszetartó eszközök

 Kötőszók (obwohl, trotzdem, während, je desto, bis, solange, nachdem, bevor, anstatt
dass / anstatt zu, da, ohne dass / ohne zu, als ob)
 Névmások
Szövegértés (Írott, olvasott)
A tanuló képes a főként standard nyelven megírt, tevékenységéhez, tanulásához kapcsolódó
szövegek megértésére. Magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok
leírását. Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek
elolvasása és a lényeg megértése. Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú,
összetett utasítások, feltételek és figyelmeztetések megértése. Különböző tantárgyakkal
kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával. Az önálló olvasás fejlesztése,
olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegeknek és céloknak megfelelően. A
megfelelő források szelektív használata. Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók
tartalmának és fontosságának gyors meghatározása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a
szöveget alaposabban is tanulmányozni. Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése
napjaink problémáival foglalkozó cikkekben és beszámolókban. Szélesebb körű szókincs
kialakítása. Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből,

szövegösszefüggésből való kikövetkeztetésével. Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű
szótárak használata. Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése. Felkészülés mindezek
alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. a tanuló már megért lényeges
információkat, amelyek olyan ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a
szabadidő.
A tanuló már megért lényeges információkat, amelyek olyan ismert témákhoz kapcsolódnak,
mint pl. a munka, az iskola, a szabadidő. Ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a
rádió- és tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési körének megfelelő
témáról szólnak. A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok
lényegének megértése. A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd
és tanulmányokkal kapcsolatos előadás főbb pontjainak megértése. Konkrét és elvont témájú,
a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard dialektusú bejelentések és
üzenetek megértése. Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített
hanganyagok megértése standard dialektus esetén. Konkrét és elvont témájú hírműsorok,
dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, beszélgetős műsorok megértése.
Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén. Anyanyelvű beszélők közötti
társalgás viszonylag könnyed követése. A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és
attitűdjeinek megértése. A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. szöveghallgatáskor a főbb
pontok keresése. A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. Felkészülés
mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során.
Íráskészség
A tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni ismerős, érdeklődési köréhez kapcsolódó
témákról. Be tud számolni élményeiről és benyomásairól. Világos, részletes szövegek írása
számos témakörben. Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a
fontos gondolatok érthető közlése. Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos
üzenetek, információt közlő feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó
embereknek. Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. Esszé, beszámoló,
riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. A különböző érzelmi fokozatok kifejezése,
továbbá az események és élmények személyes jelentőségének kiemelése levelezésben.
Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. Kreatív,
önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve átírása.
Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. Részletes leírás készítése
valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. Érvelés rendezett kifejtése egy

bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak
kifejtése. A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból
származó információk és érvek szintetizálása. A gondolatok közötti kapcsolat világos,
összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak követése. Levelek, cikkek, beszámolók,
történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre tagolása, bekezdések
szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. Kötőszavak, kifejezések
hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a könnyebb megértés
támogatására. Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák
helyesbítése. A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és
átfogalmazással. A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram,
térkép). Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális
stílus stíluselemeinek alkalmazása. A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és
hagyományos szótárak használata. Felkészülés az érettségi íráskészséget mérő feladatainak
megoldására, és az értékelésükre használt kritériumok megismerése.

Első idegen nyelv (heti 4 óra)
11. évfolyam
Szóbeli követelmények
Ember és társadalom (Családi ünnepek; Ünnepek itthon és a nagyvilágban.)
Környezetünk (Az otthon: vidék kontra város; Növények és állatok a környezetünkben;
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben; Időjárási viszonyok)
Az iskola (Nyelvtanulás külföldön, iskolai hagyományok.)
A munka világa (Nyári munkavállalás;

Önéletrajz, állásinterjú; Foglalkozások és a

szükséges kompetenciák.)
Életmód (Betegségek, baleset, sérülések. Gyógykezelés (orvosnál); Testrészek; Étkezési
szokások; Egészséges ill. egészségtelen életmód.)
Szabadidő, művelődés, szórakozás (Extrém sportok; Számítógép, internet; Kulturális és
sportélet nálunk és a célországokban.)
Utazás, turizmus (Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai; Turisztikai célpontok.
Turisztikai célpontok Németországban; Osztálykirándulás.)

Nyelvtan
Cselekvés, történés, létezés kifejezése (Szenvedő szerkezet; Műveltetés.)
Modalitás (Modális igék; Feltételes mód.)
Logikai viszonyok (Időhatározói mellékmondat; Célhatározói mellékmondat.)
Függő beszéd (Kötőmód jelen időben)
Szöveg összetartó elemek (Kötőszók; Kölcsönös névmások; Vonatkozói mellékmondat,
vonatkozó névmás.)
Szövegértés (Írott, olvasott)
A tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a számára rendszeresen előforduló
ismerős témákról. Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló vagy
az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha viszonylag lassan és
érthetően beszélnek. Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és
egyes részleteiben is. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek
megértése több beszélő esetén is. Fontos információk megértése azokban a rádió- és
tévéműsorokban, filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési
köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. A tanuló
megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő
gondolatait. Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat kell
alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkörnyezet segítségével
kikövetkeztetni. A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre
törő szövegek megértése. Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges
részinformációk kiszűrése.
Íráskészség
A tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz ismert, hétköznapi témákról.
Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól és véleményéről;
írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befejezi. Jegyzetet készít olvasott vagy hallott
köznyelvi szövegből, illetve saját ötleteiről. Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket
alkot az ismert műfajok főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével.
Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi és elvontabb
témákról. Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről írásbeli
beszámolás, valamint vélemény alátámasztása. Hatékony írásbeli interakció folytatása.

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szövegről, illetve saját
ötletekről. Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj főbb
jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával.
Második idegen nyelv (heti 3 óra)
11. évfolyam
Szóbeli követelmények
Ember és társadalom (Családi ünnepek; Ünnepek itthon és a nagyvilágban.)
Környezetünk (Az otthon: vidék kontra város; Növények és állatok a környezetünkben;
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben; Időjárási viszonyok)
Az iskola (Nyelvtanulás külföldön, iskolai hagyományok.)
A munka világa (Nyári munkavállalás; Önéletrajz, állásinterjú; Foglalkozások és a szükséges
kompetenciák.)
Életmód (Betegségek, baleset, sérülések. Gyógykezelés (orvosnál); Testrészek; Étkezési
szokások; Egészséges ill. egészségtelen életmód.)
Szabadidő, művelődés, szórakozás (Extrém sportok; Számítógép, internet; Kulturális és
sportélet nálunk és a célországokban.)
Utazás, turizmus (Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai; Turisztikai célpontok.
Turisztikai célpontok Németországban; Osztálykirándulás.)
Nyelvtan
Cselekvés, történés, létezés kifejezése (Szenvedő szerkezet; Műveltetés.)
Modalitás (Modális igék; Feltételes mód.)
Logikai viszonyok (Időhatározói mellékmondat; Célhatározói mellékmondat.)
Függő beszéd (Kötőmód jelen időben.)
Szöveg összetartó elemek (Kötőszók; Kölcsönös névmások; Vonatkozói mellékmondat,
vonatkozó névmás.)
Szövegértés (Írott, olvasott)
A tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulatokat, amelyek a személyére,
családjára vagy a közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. Az
ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen, személyes dolgokról van

szó. A rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések lényegének megértése. a
tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatait, alapvető információkat
keres nagyon egyszerű szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá
tartozó képek segítenek a szöveg megértésében. Néhány, a megértést segítő alapvető stratégia
egyre önállóbb alkalmazása. Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása
egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben. Egyszerű instrukciók megértése, a
fontos információk kiszűrése egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket
tartalmazó szövegekből.

Íráskészség
A tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon egyszerű és rövid, tényközlő
szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. Összefüggő mondatokat írása a közvetlen
környezetével kapcsolatos témákról. Az írás kommunikációs eszközeként történő használata
egyszerű interakciókban. Ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal
összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése. Minta alapján néhány műfajban
egyszerű és rövid, tényközlő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról.
Emelt óraszámú/tagozat (heti 6 óra)
12. évfolyam
Szóbeli követelmények
Ember és társadalom (Ismerkedés, házasság; Ünnepek, családi ünnepek; Konfliktusok és
kezelésük.)
Környezetünk (A lakóhely nevezetességei; Állattartás.)
A munka világa (Pályaválasztás, továbbtanulás)
Életmód (Vásárlás; Életmód nálunk és célnyelvi országokban)
Szabadidő, művelődés, szórakozás (Koncertek; Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet.)
Utazás, turizmus (Nemzetközi fesztiválok)
Tudomány és technika (Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.)

Nyelvtan

Cselekvés, történés, létezés kifejezése (Jövő idővel vélekedés kifejezése; Személytelenség;
Befejezett jövő)
Mennyiségi viszonyok (Törtszámok)
Minőségi viszonyok (Értelmező jelző; Jövő idejű melléknévi igenév; Melléknévi igenevek
bővített jelzős szerkezetekben)
Modalitás (Módbeli segédigék befejezett múlt időben; Szenvedő szerkezet módbeli
segédigével, feltételes módban jelen időben; Módbeli segédigék feltételes módú, múlt idejű
mondatokban; Segédigék másodlagos jelentése; Erős igék feltételes módú jelen időben)
Esetviszonyok (Elöljárószók birtokos esettel)
Szövegösszetartó eszközök (Elöljárószók birtokos esettel)
Függő beszéd (Kötőmód – múlt idő)
Indulatszók
Szövegértés (Írott, olvasott)
A köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédek megértése, ha normális
beszédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek. Konkrét és elvont témájú üzenetek
megértése, amelyek a mindennapi élet, illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak. Az
összetettebb érvelés követése, amennyiben a téma viszonylag ismerős, és a beszéd menete jól
követhető. Az érdeklődési köréhez kapcsolódó szövegek elolvasása és megértése. Hosszú és
összetett szövegeket gyorsan átolvasása, a lényeges részletek megtalálása. Önálló olvasás, az
olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegeknek és céloknak megfelelően.
Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is az író álláspontjának, nézőpontjának megértése. Az
érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos általános és részinformációinak
megértése.
Íráskészség
A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, köznapi vagy
tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét. Aktívan részt vesz az ismerős
kontextusokban folyó beszélgetésekben, meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit.
Folyamatos és természetes módon olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű
beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.

Világos, részletes leírást ad az

érdeklődésével kapcsolatos témák széles köréről. Ki tudja fejteni egy aktuális témával
kapcsolatos álláspontját, és el tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait.

Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, amelyeknek szerzői
egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. Megérti a kortárs irodalmi prózai
szövegeket. Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző témák
széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni
tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. Nyelvtudása megfelel az
érettségi vizsga emelt szintjének és követelményeinek.
Első idegen nyelv (heti 4 óra)
12. évfolyam
Szóbeli követelmények
Ember és társadalom (Jellemvonások; Barátságok, szerelem; Konfliktusok a családban és
kezelésük; Szülő-gyerek kapcsolat)
Az iskola (Továbbtanulás, érettségi; Magyar - osztrák érettségi; Felsőoktatás.)
Környezetünk

(Környezetszennyezés,

környezetvédelem;

Energiatakarékosság;

Környezetvédelmi akciók Németországban.)
A munka világa (Pályaválasztás, továbbtanulás)
Életmód (Vásárlás, szolgáltatások; Közlekedés autóval; Életmód nálunk és célnyelvi
országokban.)
Szabadidő, művelődés, szórakozás (Olvasás, rádió, tévé, filmek, számítógép, internet.)
Tudomány és technika (Médiák; Számítógép; Mobiltelefon; Találmányok; Az autó részei.)
Gazdaság és pénzügyek (Családi kassza: kiadások, bevételek; Vásárlás, szolgáltatások
(például posta, bank); Folyószámla; Fogyasztás, reklámok.)

Nyelvtan
Cselekvés, történés, létezés kifejezése (Múlt idő; Műveltetés; Feltételesség (óhajtó mondat;
feltételes múlt).)
Modalitás (Főnévi igeneves szerkezetek.)
Minőségi viszonyok (Főnévvé vált melléknevek; Melléknévi igenév.)
Logikai viszonyok (Időhatározói mellékmondatok – elő-, és utóidejűség.)
Szövegösszetartó eszközök (Kötőszók; Névmások.)
Vonzatos igék, vonzatos melléknevek

Szövegértés (Írott, olvasott)
A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák
esetén. A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű
részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik.
Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések
segítségével. Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. Egyszerű műszaki
információ megértése, részletes útbaigazítások követése. Telefonbeszélgetésekben a főbb
információk megértése. Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb
hangfelvételek lényegének megértése.

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a

cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és az események közvetítik. A köznyelvi
szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. A szövegértési
stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként előforduló ismeretlen
szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből és a mondat jelentésének
kikövetkeztetése. Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak
megoldása során. A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi
nyelven íródott szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos
dokumentumokban. A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb
szövegekben is. A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő
újságcikkekben. A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben.
A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. A
mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy
sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. Különböző eszközök egyszerű, világosan
megfogalmazott használati utasításának megértése. Ismert témájú hivatalos levélben az
elintézéshez szükséges információk megértése. Az egyszerű szövegfajták felépítésének
felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. A feladat elvégzéséhez szükséges
információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, illetve több szövegből. Az egyszerű
szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. Az
ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a
szövegösszefüggés alapján. Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok
kezelése a szövegben. Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak
megoldása során.
Íráskészség

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó,
ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. Hírek, gondolatok,
vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal kapcsolatban is, mint
például a zene vagy a művészet. Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl.
barátoknak, szolgáltatóknak, tanároknak. Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl.
internetes fórumon, blogban). Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés.
Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. Riport, cikk, esszé írása. Rövid
olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. Saját ötletekről
jegyzet készítése. Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ
ellenőrzése, problémákra való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. Az írás egyszerű
tagolása:

bevezetés,

kifejtés,

lezárás;

bekezdések

szerkesztése.

Néhány

egyszerű

szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. Az alapvető írásbeli műfajok fő
szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben megszólítás, záró formula; a
formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és helyesírási sajátosság).
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid
jelent, paródia írása, illetve átírása). Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való
megtöltésük. Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való
alkalmazása
Második idegen nyelv (heti 3 óra)
12. évfolyam
Szóbeli követelmények
Ember és társadalom (Jellemvonások; Barátságok, szerelem; Konfliktusok a családban és
kezelésük; Szülő-gyerek kapcsolat)
Az iskola (Továbbtanulás, érettségi; Magyar - osztrák érettségi; Felsőoktatás.)
Környezetünk

(Környezetszennyezés,

környezetvédelem;

Energiatakarékosság;

Környezetvédelmi akciók Németországban.)
A munka világa (Pályaválasztás, továbbtanulás)
Életmód (Vásárlás, szolgáltatások; Közlekedés autóval; Életmód nálunk és célnyelvi
országokban.)
Szabadidő, művelődés, szórakozás (Olvasás, rádió, tévé, filmek, számítógép, internet.)

Tudomány és technika (Médiák; Számítógép; Mobiltelefon; Találmányok; Az autó részei.)
Gazdaság és pénzügyek (Családi kassza: kiadások, bevételek; Vásárlás, szolgáltatások
(például posta, bank); Folyószámla; Fogyasztás, reklámok.)

Nyelvtan
Cselekvés, történés, létezés kifejezése (Múlt idő; Műveltetés; Feltételesség (óhajtó mondat;
feltételes múlt).)
Modalitás (Főnévi igeneves szerkezetek.)
Minőségi viszonyok (Főnévvé vált melléknevek; Melléknévi igenév.)
Logikai viszonyok (Időhatározói mellékmondatok – elő-, és utóidejűség.)
Szövegösszetartó eszközök (Kötőszók; Névmások.)
Vonzatos igék, vonzatos melléknevek
Szövegértés (Írott, olvasott)
Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott
célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös
munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. A legfontosabb
témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető személyes és
családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). A lényeges információ megértése
és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló rövid hangfelvételekből, ha a
megszólalók lassan és világosan beszélnek. Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való
bekapcsolódáshoz szükséges alapvető információk megértése. Lassú és világos, köznapi
beszélgetés témájának megértése. Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd
megértése, szükség esetén visszakérdezés segítségével. Egyszerű útbaigazítás megértése
például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés használata esetén. Telefonbeszélgetésben
az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni stb.). A tényközlő televíziós
és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegének megértése. Különböző
beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának
megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén szüneteket
tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. Alapvető stratégiák használata,
például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a
nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó szöveg megértéséhez, a
várható vagy a megjósolható információk keresése. A vizuális elemek (képek, gesztusok,

mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés támogatására. Konkrét információk
megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, mindennapi szövegekben
(például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). Lényeges információk megtalálása
egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, e-mailekben, brosúrákban és
rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben. A közhasználatú táblák és feliratok megértése
utcán, nyilvános helyeken és iskolában. A mindennapi életben előforduló egyszerű használati
utasítások, instrukciók megértése. Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk
keresése honlapokon. Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi
irodalmi művek olvasása. Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi
és a más nyelven tanult szavak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a
logikai, illetve időrendi kapcsolatokra utaló szavak felismerése. Az autentikus szövegek
jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.
Íráskészség
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása. Egyszerű, rövid
szövegből vázlat készítése. Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló
közvetlen környezetével kapcsolatos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például
leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és
egyszerű tartalmakkal való megtöltésük. Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások
alapvető személyes adataival. Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. Közvetlen
szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése állandósult
kifejezések használatával. Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet,
komment írása (például internetes fórumon, blogban). Egyszerű levél, e-mail írása (például
köszönetnyilvánítás,

elnézéskérés,

információközlés,

vagy

programegyeztetés)

a

legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például megszólítás, elköszönés).
Rövid, egyszerű önéletrajz írása. Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például
vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet írása, illetve átírása). Kész szövegekből hasznos
fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. A mondanivaló közvetítése egyéb
vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, központozás, internetes/SMS rövidítés,
emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).

TÁNC ÉS DRÁMA

9. évfolyam
Követelmények: Egy szabadon választott film vagy színházi előadás bemutatása, értelmezése,
értékelése.
Fogalmak: Drámaelméleti alapfogalmak: (fogalommagyarázat) koncentráció, ritmus, tempó,
térérzékelés, stílus, testérzékelés, hangulat, érzelem, karakter, konfliktus, státusz, kontraszt,
harmónia-diszharmónia, fokozás, sűrítés, feszültség, fókusz, szimbólum
Követelmények: Kép alapján rövid hír, pontos médiaszöveg megfogalmazása.
Követelmények: Versolvasás, ritmizálás: Weöres Sándor: Rongyszőnyeg
Követelmények: A színházról: a színház szó jelentése, az épület felépítés, fontosabb
játszóhelyek, a színházi személyzet feladatai (adminisztratív, művészeti, technikai dolgozók),
az alkotó munka folyamata, a legfontosabb színházi műfajok
Fogalmak:

előcsarnok,

pénztár,

ruhatár,

körfolyosó,

nézőtér,

páholy,

előszínpad,

(proszekéneum), erkély, zsöllye, színpad, portál, zenekari árok, súgólyuk, vasfüggöny,
előfüggöny, forgószínpad, zsinórpadlás, vashidak, felsőgépezet, kulissza, süllyesztő, játéktér,
nagyszínház, kamaraszínház, stúdiószínház, rétegelőadások
Prózai tagozat, operai tagozat, tánckar, művészeti alkotómunka, műsorterv, műsorpolitika,
műsorfüzet, műfajok, vígjáték, tragédia, opera, operett, musical, balett, mesedarab, daljáték,
bohózat, kabaré, revü, jogdíj, író, dramaturg, rendező, ügyelő, játékmester, segédrendező
Követelmények: A színész, a színész szerepkörei, női és férfi szerepek
Fogalmak: bonviván, primadonna, hősnő, sztár, naiva, karakterszerep, epizodista, statiszta,
címszereplő, díva, ripacs, manír, modorosság
Követelmények: Színháztörténet, a színjátszás előzményei, a görög színjátszás elemei, a
középkori színház felépítése, a reneszánsz színház, a magyar színjátszás kezdetei, a mai
színház
Fogalmak: theatron, maszk, komédia, kothornosz, szkhéné, orkhesztra, kar, liturgikus dráma,
moralitás, passió, tropus, recitálás, misztériumjáték, Globe színház, bosszúdráma, kísértettragédia, allegória, hitvitázó drama.

TESTNEVELÉS ÉS SPORT
9. évfolyam
Kosárlabda:

Megindulás - megállás, sarkazás, labdavezetés. Megindulás, átvett labdával megállás,
sarkazás, labdavezetés. Minden feladatot lépéshiba nélkül, helyes technikai végrehajtással kell
bemutatni, egy leütés ziccer ügyesebbik kézzel.
Röplabda:
Kosárérintéssel fej fölé adogatás, 3 méter átmérőjű körben, a labdát legalább 1, 5 méterre a fej
fölé kell játszani.
Atlétika:
Térdelőrajt 30m-es síkfutás, távolugrás guggoló technikával, magasugrás lépő technikával.
Kislabdahajítás, súlylökés helyes technikai végrehajtás. 1000 méteres síkfutás egyenletes
tempóban,
Torna:
Talaj: Kézállás, fejállás, tarkóállás, gurulóátfordulás előre, gurulóátfordulás hátra elemenkénti bemutatás.
Szekrényugrás: 4 részes szekrényen gurulóátfordulás előre.
Gerenda: Egyensúlyozás a gerendán. Végighaladás a gerenda teljes hosszán, fordulat,
guggolás, felállás.
Gyűrű: Alaplendület bemutatása.
Kondicionális:
Ingafutás, hanyattfekvésből felülés, mellső fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás, helyből
távolugrás.
A továbbhaladás feltétele a honlapunkon található minimum követelmény teljesítése.
10. évfolyam
Kosárlabda:
Megindulás - megállás, sarkazás, labdavezetés. Megindulás, átvett labdával megállás,
sarkazás, labdavezetés. Minden feladatot lépéshiba nélkül, helyes technikai végrehajtással kell
bemutatni, Indulócsel, egy leütés ziccer ügyesebb kézzel. Félpályáról labdavezetéssel ziccer
dobás. Emberfogásos védekezés 2 – 2 elleni játékban.
Röplabda:
Kosárérintéssel fej fölé adogatás 2 méter sugarú körben, a labdát legalább 1, 5 méterre a fej
fölé kell játszani. Háló fölött labdaadogatás kosárérintéssel oldalirányú haladással.
Alkarérintés helyes technikai végrehajtása. Alsó egyenes nyitás.
Atlétika:

Térdelőrajt 30m-es síkfutás, távolugrás guggoló technikával, magasugrás lépő technikával.
Kislabda hajítás, súlylökés helyes technikai végrehajtás, 1000 méteres síkfutás időre.
Torna:
Talaj: Kézállás, fejállás, tarkóállás, kézenátfordulás oldalra, terpesz gurulóátfordulás előre,
terpesz gurulóátfordulás hátra, mérlegállás - elemenkénti bemutatás.
Szekrényugrás: 4 részes, széltében állított szekrényen guggoló átugrás.
Gerenda: Fordulat, guggolás, felállás, hármaslépés, szökkenő hármaslépés, homorított
leugrás.
Gyűrű: Alaplendület bemutatása, hátsó lefüggés.
Kondicionális:
Ingafutás, hanyattfekvésből felülés, mellső fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás, helyből
távolugrás, kötélmászás mászókulcsolással.
A továbbhaladás feltétele a honlapunkon található minimum követelmény teljesítése.

11. évfolyam
Kosárlabda:
Indulócsel, egy leütés ziccer ügyesebb kézzel. Félpályáról labdavezetéssel ziccer dobás.
Emberfogásos védekezés 2 – 2 elleni játékban. Félpályáról kétkezes mellső átadás a büntető
vonal magasságában álló társnak, indulás után a társtól átvett labdával leütés nélkül fektetett
dobás.
Röplabda:
Kosárérintéssel fej fölé adogatás 2 méter sugarú körben, a labdát legalább 1, 5 méterre a fej
fölé kell játszani. Háló fölött labdaadogatás kosárérintéssel oldalirányú haladással.
Alkarérintés 2 méter sugarú körben, a labdát legalább 1 méterre a fej fölé kell játszani. Alsó
egyenes nyitás.
Atlétika:
Térdelőrajt 30m-es síkfutás, távolugrás guggoló technikával, magasugrás lépő technikával.
Kislabda hajítás, súlylökés helyes technikai végrehajtás, 1500 méter síkfutás időre.
Torna:
Talaj: Kézállás, fejállás, tarkóállás, kézenátfordulás oldalra, terpesz gurulóátfordulás előre,
terpesz gurulóátfordulás hátra, mérlegállás. Az elemek alkalmazásával önálló talajgyakorlat
bemutatása.

Szekrényugrás: Tetszőleges támaszugrás bemutatása.
Gerenda: Fordulat, guggolás, felállás, hármaslépés, szökkenő hármaslépés, homorított
leugrás. Az elemek alkalmazásával önálló gerendagyakorlat bemutatása.
Gyűrű: Alaplendület bemutatása, hátsó lefüggés.
Kondicionális:
Ingafutás, hanyattfekvésből felülés, mellső fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás, helyből
távolugrás, kötélmászás mászó kulcsolással.
A továbbhaladás feltétele a honlapunkon található minimum követelmény teljesítése.
12. évfolyam
Kosárlabda:
Indulócsel, egy leütés ziccer ügyesebb kézzel. Félpályáról labdavezetéssel ziccer dobás.
Emberfogásos védekezés 2 – 2 elleni játékban. Félpályáról kétkezes mellső átadás a büntető
vonal magasságában álló társnak, indulás után a társtól átvett labdával leütés nélkül fektetett
dobás. Félpályáról átadás a büntetővonalnál álló társnak, visszakapott labdával megállás,
indulócsel, ügyesebbik kézzel egy leütéssel ziccer dobás.
Röplabda:
Kosárérintéssel fej fölé adogatás 2 méter sugarú körben, a labdát legalább 1, 5 méterre a fej
fölé kell játszani. Háló fölött labdaadogatás kosárérintéssel oldalirányú haladással. Alkar
érintés helyes technikai végrehajtása. Alkarérintés 2 méter sugarú körben, a labdát legalább 1
méterre a fej fölé kell játszani. Nyitás - fogadás alkarral. Adogatás párokban az alapérintések
alkalmazásával. Felső egyenes nyitás.
Atlétika:
Térdelőrajt 30m-es síkfutás, távolugrás guggoló technikával, magasugrás lépő technikával.
Kislabda hajítás, súlylökés helyes technikai végrehajtás, 2000 méter síkfutás időre.
Torna:
Talaj: Kézállás, fejállás, tarkóállás, kézenátfordulás oldalra, terpesz gurulóátfordulás előre,
terpesz gurulóátfordulás hátra, mérlegállás, tigrisbukfenc. Az elemek alkalmazásával önálló
talajgyakorlat bemutatása.
Szekrényugrás: Tetszőleges támaszugrás bemutatása.
Gerenda: Fordulat, guggolás, felállás, mérlegállás, mellső fekvőtámasz, hármaslépés,
szökkenő

hármaslépés,

homorított

gerendagyakorlat bemutatása.

leugrás.

Az

elemek

alkalmazásával

önálló

Gyűrű: Alaplendület, lefüggés, hátsó lefüggés, leugrás.
Kondicionális:
Ingafutás, hanyattfekvésből felülés, mellső fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás, helyből
távolugrás, kötélmászás mászó kulcsolással, 48 ütemű szabadgyakorlat bemutatása.

TÖRTÉNELEM
9. évfolyam
1. Az ókor és kultúrája
Vallások az ókori Keleten. Az ókori kelet írástípusai és kulturális örökségei.
Az athéni demokrácia kiépülése, működése és virágkora. A spártai állam és társadalom. A
görög-perzsa háborúk. Az antik görög vallás és művelődés. Róma a köztársaság korában. A
hódító Róma. Az egyeduralom kialakulása az ókori Rómában. A kereszténység kialakulása és
főbb tanításai.
2. A középkor
A középkori Európa születése. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Az iszlám
vallás kialakulása és főbb tanításai. A keresztes hadjáratok és a lovagok világa. A középkori
város és a céhes ipar. A rendiség kialakulása Angliában és Franciaországban. A középkor
művelődése.

10. évfolyam
1. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora
A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás. Géza fejedelemsége és I. (Szent) István
államszervező tevékenysége. II. András uralkodása, az Aranybulla. A tatárjárás és az ország
újjáépítése IV. Béla idején. Magyarország az Anjouk korában. Hunyadi Mátyás uralkodása.
központosító törekvései.
2. A világ és Európa a kora újkorban (1492-1789)
A földrajzi felfedezések és következményei. A reformáció és katolikus megújulás.
Alkotmányosság és abszolutizmus a 17-18. században. A parlamentáris monarchia kialakulása
és működése Angliában.
3. Magyarország a kora újkorban (1490-1790)
A mohácsi vész és az ország három részre szakadása. Az országrészek jellemzése.

A várháborúk (1541-1568). A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc.
4. A polgári átalakulás. a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914)
Az új szellemi áramlat: a felvilágosodás. A francia forradalom eszméi és a napóleoni háborúk.
A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus. nacionalizmus. konzervativizmus és
szocializmus) jellemzői. Az ipari forradalom hullámai és hatásai.
5. Az újjáépítés kora Magyarországon
Demográfiai és etnikai változások a 18. században. Mária Terézia és II. József reformjai.
11. évfolyam
1. Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon
Széchenyi István reformprogramja. Kossuth tevékenysége. A reformkor gazdasága és
kultúrája. Nemzetiségi kérdés a reformkorban. Forradalom és alkotmányos átalakulás
Magyarországon (A pesti forradalom eseményei. Az áprilisi törvények). A szabadságharc
főbb katonai és politikai eseményei. a szabadságharc bukása.
2. A nemzetállamok és a birodalmi politika kora
Az olasz és a német egység. Az amerikai polgárháború. Az iparosodás új szakasza ( A 2. ipari
forradalom).
3. A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon
A kiegyezéshez vezető út. a kiegyezés tartalma. értékelése és alternatívái. A dualista rendszer
megszilárdulása. A dualizmus kori gazdaság és társadalom.
4. Az első világháború és következményei
Az első világháború (a háború előzményei. hadviselők. frontok. a háború jellege). Az első
világháború következményei és a háborút lezáró békerendszer. A trianoni békeszerződés és
következményei.
5. Európa és a világ többi része a két világháború között
A kommunista diktatúra a Szovjetunióban. A nagy gazdasági világválság. A nemzetiszocializmus Németországban és Hitler térnyerése Európában.
6. Magyarország a két világháború között
A konszolidáció legfontosabb lépései. A magyar külpolitika a két világháború között . Az
erősödő náci állam vonzásában.
12. évfolyam

1.A második világháború
A 2. világháború kirobbanása és eseményei a fordulat évéig. Magyarország háborúba lépése
és részvétele. A világháború borzalmai.
2.Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése
A 2. világháború lezárása. az ENSZ működése. A bipoláris világ kialakulása. a hidegháború
jellemzői a kezdetektől 1963-ig.
3. Magyarország 1945 és 1956 között
A szovjet megszállás következményei. az 1945-ös és az 1947-es választások. A kommunista
diktatúra kiépülése. a Rákosi-korszak jellemzői. Az 1956-os forradalom és szabadságharc.
4.A két világrendszer versengése és a szovjet tömb felbomlása
A harmadik világ és a helyi háborúk az 1960-as. 1970-es években. A szovjet tömb
meggyengülése. rendszerváltozás Kelet-Közép-Európában.
5. A Kádár-korszak
A Kádár-korszak. a „gulyáskommunizmus” időszakának politikája. A szocialista rendszer
felbomlása és a demokratikus Magyarország születése.
6.A globalizáció kiteljesedés. Európa és Magyarország a 20. század végén és a 21. század
elején
Mutassa be az Európai Unió kialakulását. intézményrendszerét és működését. Globális
problémák. a fenntarthatóság dilemmái. A magyar demokrácia jellemzői a rendszerváltás után
2004-ig. A határon túli magyarság helyzete.
7. Társadalomismeret
Az alapvető emberi és polgári jogok. a gyermekek jogai. A politikai intézményrendszer fő
elemei. a választási rendszer. Alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak. A munkaviszonyhoz
kapcsolódó jogok és kötelezettségek. A magyarországi romák helyzete.

VIZUÁLIS KULTÚRA
9. évfolyam
Kifejezés, képzőművészet
Látvány megjelenítése egyénileg választott sajátos szándék (pl. kiemelés, figyelemirányítás)
érdekében, a vizuális kifejezés eszközeinek sajátos változtatásával (pl. sajátos nézőpont,
aránytorzítás,formaredukció).

Különböző színekkel (pl. telített, derített, tört, hideg, meleg színek) hangulati hatás elérése a
látvány kifejező megjelenítése érdekében (pl. feszültség, nyugalom).
Tematikus ábrázolások elemzése a művészetben (pl. bibliai és mitológiai témákban megjelenő
emberábrázolás, térábrázolás, mozgásábrázolás). A legfontosabb változások lényegének
kiemelése és összegzése a különböző művészettörténeti korszakokban. Művészettörténeti
korszakok (pl. ókor, korakeresztény, romanika és gótika, reneszánsz és barokk, klasszicizmus
és romantika) összegzése, a hasonlóságok és a legfontosabb megkülönböztető jegyek
kiemelésével.A keresztény művészet azonosságai és különbözőségei

a különböző

korszakokban.
Vizuális kommunikáció
Kreatív tervezés, kivitelezés szöveg és kép (egyenrangú) egymás mellé rendelésével (pl.
művészkönyv vegyes technika alkalmazásával és/vagy számítógép használatával, megadott
témából kiindulva) a különféle jelentésrétegek új minőségének megvalósítása céljából.
Egyházi ünnepekhez kötődő – vagy egyéb szakrális célú – összetett közlések igényes
megtervezése. A vizuális és szöveges üzenet külön-külön és együttes jelentésváltozásának
megértése összetettebb kommunikációs szituációban.
A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezentált valóság viszonyának feltárása
(pl. helyzetgyakorlatok segítségével, videokamerával rögzítve) a tömegkommunikáció
eszközeinek és formáinak elmélyültebb ismerete és megértése érdekében.
A tömegkommunikáció egy jellegzetes, összetett, a képet a szöveggel együtt alkalmazó
médiumának

értelmezése

a

vizuális

közlés

(kreatív)

alkotó

megvalósításával

(pl. egyházi-, iskolai közösség közérdekű üzenetet közvetítő plakátjának készítése
multimediális eszközök felhasználásával; hirdetés készítése egy elképzelt termékhez vagy
szolgáltatáshoz).
A tv-reklám és a videoklip sajátosságainak elemzése különféle szempontok alapján (pl.
hangulatkeltés, montázs, sztereotípia, eredeti megoldások, célközönség) a hatásmechanizmus
problémakörének felismerése, tudatosítása érdekében.
Médiatartalmak elemzése formai és etikai szempontból; lehetőségek a nem kívánatos
tartalmak elhárítására.
Megadott vagy szabadon választott téma alapján komplex munka, mű tervezése (pl.
kép/"fotó"regény, story-board készítése) a legfőbb audiovizuális kifejezési eszközök
tudatosítása céljából. A story-board és a képregény műfajának összehasonlítása.

A „látvány-hang-mozgás” hármas egységének kreatív alkalmazása összetettebb (mediális)
tartalmú kreatív gyakorlat kapcsán (pl.a bibliai történetekhez vagy nemzeti ünnephez kötődő
esemény-játék kreatív kivitelezése), majd a produkció elemző-értékelő feldolgozása a szándék
és a megvalósítás sikeressége szempontjából.
Tárgy- és környezetkultúra
Szöveges eszközökkel leírt tárgy, épület vagy téri helyzet megjelenítése vizuális eszközökkel,
az adott környezet alapos, pontos megismerése érdekében.
Tárgy- és épülettervezés a közvetlen környezet valós problémáira (pl. iskolai szelektív
hulladékgyűjtő, iskolai „meditációs hely”, kisebb közösségi terek) alapszintű műszaki jellegű
ábrázolás legfontosabb sajátosságainak az alkalmazásával (pl. méretezés, vonalfajták, több
nézet) szabadkézi rajzban.
Belső terek, tárgyak átalakítása meghatározott célok (pl. közösségi terek intim részeinek
kialakítása, hulladék kreatív újrahasznosítása) érdekében.
Környezet tervezése, áttervezése más feladat ellátására (pl. munka – pihenés, hétköznapi –
ünnepi) vagy több funkció betöltésére (pl. öltözködés és rejtőzködés, közlekedés és pihenés),
illetve

a

tervek

elkészítése

makett

vagy

modell

formájában.

Az építészettörténet fontosabb korszakainak (pl. ókor, romanika, gótika, reneszánsz, barokk)
elemző vizsgálata, összehasonlítása és csoportosítása a legfontosabb nemzetközi és magyar
építészettörténeti példák alapján.
A hagyományos és a modern társadalmak tárgykészítésének, tárgykultúrájának (pl. öltözet,
lakberendezési tárgyak) elemző vizsgálata példák alapján (pl. kézműves technikával készült
egyedi tárgy; sorozatgyártásban készült tömegtárgy; ipari formatervezés eredményeként
készült egyedi tárgy), a legfontosabb karakterjegyek alapján azok megkülönböztetése.
A műemlékek, műemlék jellegű és védett épületek helyzetének és esetleges hasznosításának
vizsgálata a közvetlen környezetben.
10. évfolyam
Kifejezés, képzőművészet
Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) megjelenítése önkifejező asszociációs
alkotások által síkban, térben, időben (pl. zene hangulatát kifejező festészeti vagy plasztikai
megjelenítéssel, talált tárgyakból készített installációval, fotókollázs technikával).

Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, parafrázis készítése (pl. színesből
fekete-fehér vagy monokróm megjelenítés, kép kiegészítése sajátos elemekkel vagy
részletekkel).
Stílusirányzatok (pl. kubizmus, expresszionizmus, op-art) formai, technikai megoldásainak az
adott célnak megfelelő (pl. érzelmek kifejezése nem figuratív megjelenítéssel, látható dolgok
megjelenítésének leegyszerűsítése) alkalmazása saját, kifejező szándékú alkotásokban.
A századforduló irányzatainak (pl. szecesszió, posztimpresszionizmus, impresszionizmus) és
a 20. század legfontosabb avantgard irányzatainak (pl. kubizmus, expresszionizmus,
dadaizmus, fauvizmus, futurizmus, szürrealizmus) összegzése, a hasonlóságok és a
legfontosabb megkülönböztető jegyek kiemelésével.
Kortárs

művészeti

megoldások

(pl.

intermediális

megjelenítés,

eseményművészet)

feldolgozása: gyűjtés, elemzés, értelmezés és az eredmények bemutatása adott vagy önállóan
választott társadalmi probléma feldolgozása kapcsán (pl. kirekesztés, megkülönböztetés,
környezetszennyezés, szegénység).
Szakralitás megjelenése a kortárs művészetben
Vizuális kommunikáció
Kreatív tervezés, kivitelezés szöveg és kép (egyenrangú) egymás mellé rendelésével (pl.
művészkönyv vegyes technika alkalmazásával és/vagy számítógép használatával, megadott
témából kiindulva) a különféle jelentésrétegek új minőségének megvalósítása céljából.
Vizuális közlés szöveggel és képpel a médiaipar területéhez kapcsolódóan (pl. elképzelt
televíziós vallási műsor műsorrendjének írása különféle szempontok alapján, majd műsorújságoldal tervezése, összeállítása képekkel kiegészítve, információs-kommunikációs
eszközök felhasználásával). A vizuális és szöveges üzenet külön-külön és együttes jelentésváltozásának megértése összetettebb kommunikációs szituációban.
A tömegmédiumok alaptulajdonságainak, hordozóinak (pl. újság, DVD), intézményeinek,
csatornáinak és funkcióinak (pl. hírközlés, szórakoztatás, reklám) csoportosítása, elemzése
rendszerező feladatok megoldásán keresztül.
A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezentált valóság viszonyának feltárása
(pl. helyzetgyakorlatok segítségével, videokamerával rögzítve) a tömegkommunikáció
eszközeinek és formáinak elmélyültebb ismerete és megértése érdekében.
A tömegkommunikáció egy jellegzetes, összetett, a képet a szöveggel együtt alkalmazó
médiumának értelmezése a vizuális közlés (kreatív) alkotó megvalósításával (pl. moziplakát,
közérdekű üzenetet közvetítő plakát készítése multimediális eszközök felhasználásával,

magazin hirdetés készítése egy elképzelt termékhez vagy szolgáltatáshoz).
A tv-reklám és a videoklip sajátosságainak elemzése különféle szempontok alapján (pl.
hangulatkeltés, montázs, sztereotípia, eredeti megoldások, célközönség) a valószerűség, a
hatásmechanizmus problémakörének felismerése, tudatosítása érdekében.
Szabadon választott világi, illetve szakrális téma alapján komplex munka, mű tervezése (pl.
kép/"fotó"regény, story-board készítése) a legfőbb audiovizuális kifejezési eszközök
tudatosítása céljából. A story-board és a képregény műfajának összehasonlítása.
A „látvány-hang-mozgás” hármas egységének kreatív alkalmazása összetettebb (mediális)
tartalmú kreatív gyakorlat kapcsán (pl. video-performansz tervezése és kivitelezése megadott
témából kiindulva), majd a produkció elemző-értékelő feldolgozása a szándék és a
megvalósítás sikeressége szempontjából.
Tárgy- és környezetkultúra
Ember alkotta objektumok (pl. épületek, építmények) és azok jellemző környezetének (pl.
formai kapcsolódás – F. L. Wright: Vízesésház; környezetbe olvadás, álcázás – camouflage
jelenség)

elemző

vizsgálata,

értelmezése

és

összehasonlítása

(pl.

formai,

szín-,

fénykapcsolódás, anyaghasználat, stílus szerint).
Szakrális terek, épületek a kortárs épített és természetes környezetben (makettezés egyszerű
anyagokból)
Belső terek, tárgyak átalakítása meghatározott céllal (pl. közösségi terek intim részeinek
kialakítása, imaterem, hulladék kreatív újrahasznosítása)
Környezet tervezése, áttervezése más feladat ellátására (pl. munka – pihenés, hétköznapi –
ünnepi) vagy több funkció betöltésére (pl. öltözködés és rejtőzködés, közlekedés és pihenés),
illetve a tervek elkészítése makett vagy modell formájában.
Funkcionális szempontokat kevéssé érvényesítő fiktív vagy elképzelt terek (pl. labirintus,
adott színházi mű díszlete) tervezése és makettezése.
Köznapi tárgyak áttervezése a szakrális funkciójú tárgyakká (rajz, makett, modell)
Az építészettörténet fontosabb újkori korszakainak (barokk, klasszicizmus, eklektika,
szecesszió,

modern, posztmodern, kortárs) elemző vizsgálata, összehasonlítása és

csoportosítása a legfontosabb nemzetközi és magyar építészettörténeti példák alapján.
A divat fogalmának (pl. öltözködés, viselkedésforma, zene, lakberendezés területén) elemző
vizsgálata és értelmezése (pl. szubkultúrák viszonya a divathoz) a közvetlen környezetben
tapasztalható példákon keresztül.

A hagyományos és a modern társadalmak tárgykészítésének, tárgykultúrájának (pl. öltözet,
lakberendezési tárgyak) elemző vizsgálata példák alapján (pl. kézműves technikával készült
egyedi tárgy; sorozatgyártásban készült tömegtárgy; ipari formatervezés eredményeként
készült egyedi tárgy), a legfontosabb karakterjegyek alapján azok megkülönböztetése.
A környezetalakítás fenntarthatóságot szolgáló lehetőségeinek elemző vizsgálata és
értelmezése konkrét példákon keresztül (pl. öko-ház, városi klíma, építőanyag-használat).
11-12. évfolyam
Kifejezés, képzőművészet
Látvány

megjelenítése

figyelemfelhívás,

egyénileg

nyugalom)

választott

érdekében,

a

kifejezési
vizuális

szándék

kifejezés

(pl.

feszültség,

eszközeinek

tudatos

alkalmazásával (pl. nézőpont, kompozíció, színhasználat, felületkialakítás).
Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, parafrázis készítése (pl. sík alkotás
térbelivé alakítása, kép kiegészítése sajátos elemekkel vagy részletekkel, stílus- és
műfajváltás, idő és karaktercserék).
Fogalmak, jelenségek (pl. repülés, víz, kapcsolatok, utánzás) komplex vizuális feldolgozása
nem a megszokott eszközökkel (pl. talált tárgyakból, szokatlan anyagokból, fénnyel).
Kortárs társadalmi problémákat bemutató tematikus ábrázolások elemzése a művészetben (pl.
elidegenedés, szegénység, erőszak) konkrét példákon keresztül.
A mozgóképi kifejezés eszközeinek (montázs, kameramozgás, képkivágás, nézőpont,
világítás, hang és kép kapcsolata) elemzése képzőművészeti példák (pl. video-installáció)
alapján.
Vizuális művészeti élmények közvetlen, személyes megtapasztalása (pl. múzeum-, kiállításlátogatás), az élmények, tapasztalatok szöveges megfogalmazása.
Saját munkákból adott szempontok szerint válogatott anyag (portfólió) összeállítása, a
válogatás szempontjainak értelmezése és érvelés a választás mellett.
Művészettörténeti korszakok (pl. ókor, korakeresztény, romanika és gótika, reneszánsz és
barokk, klasszicizmus és romantika) műfajokra lebontott részletes összegzése, a legfontosabb
stílust meghatározó jegyek pontos megkülönböztetésével.
Vizuális művészeti műfajok összehasonlítása több szempontból (pl. műtípusok szerint:
életkép a festészetben és a fotóművészetben, portré a szobrászatban és festészetben).

A századforduló irányzatainak (pl. szecesszió, posztimpresszionizmus, impresszionizmus) és
a 20. század legfontosabb avantgard irányzatainak (pl. kubizmus, expresszionizmus,
dadaizmus, fauvizmus, futurizmus, szürrealizmus) részletes összegzése, a legfontosabb stílust
meghatározó jegyek pontos megkülönböztetésével.
A 20. század második fele vizuális művészeti irányzatainak konstruktív, expresszív és
konceptuális példáinak elemző vizsgálata.
A művészetben használt legfontosabb alkotói technikák (pl. egyedi és sokszorosított grafika,
olaj vagy vizes alapú festmény) felismerése, a művészi kifejezésben betöltött szerepének
elemzése.
Újmediális művészeti jelenségek konkrét elemző vizsgálata.
Tárgy- és környezetkultúra
Az építészettörténet fontosabb korszakainak (pl. ókor, romantika, gótika, reneszánsz, barokk,
klasszicizmus, eklektika, szecesszió) elemzése és összehasonlítása – különös tekintettel a
formai, szerkezeti kapcsolódásokra és különbségekre –, illetve összehasonlítva a 20. század
(modern, posztmodern) és kortárs építészeti stílusjegyek és térrendezés sajátos vonásaival,
nemzetközi és magyar példák alapján.
Kortárs környezetalakítás és térrendezés elemző vizsgálata a közvetlen környezetben.
Művészi, azaz a térrendezés kifejező szándékú felhasználásának rendszerező elemzése és
kipróbálása (pl. land art, street art).
A divat szélesen értelmezett fogalmának (pl. öltözködés, életforma, lakberendezés) elemző
vizsgálata és értelmezése, reflektálva annak társadalmi összefüggéseire is.
A divat és hagyomány kapcsolatának vizuális értelmezése (pl. hagyományos ruhadarab
áttervezése, átalakítása, hagyományos díszítmény felhasználásával póló mintatervezés).
A kulturális értékmegőrzés (pl. környezet- és műemlékvédelem) lehetőségének vizsgálata, az
eredmények képes és szöveges feldolgozása, összegzése különös tekintettel annak felhívó
jellegére.
Különböző történeti korok és kultúrák (pl. Európán kívüli is) sajátos, jellemző tárgyainak (pl.
totem, amulett), épületeinek, (pl. hagyományos japán lakóház) és díszítőmotívumainak (pl.
azték, maja, kalocsai motívumok) elemző vizsgálata a kulturális jegyek pontos
megkülönböztetésével, illetve a közös jegyek megkeresésével.
Két – a Kárpát-medence táji tagolódása szerint tetszőlegesen választott – táji csoport, néprajzi
csoport (pl. Nyírség, Sárrét, Őrség, Palócföld, Nagykunság, Kalotaszeg, Mezőség)

legfontosabb jegyeinek (pl. építkezés, viselet, eszközök, szokások) összegyűjtése, az
eredmények képes és szöveges feldolgozása.

