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 „Minden gyermeknek joga van 
 a legjobb tanárhoz, 
 a legeredményesebb módszerhez 
 és a legjobb körülményekhez, ami 
 iskolában az ismeretszerzés és az 
 emberréválás folyamatában segíti.” 
 
 Kodály Zoltán 
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I. Bevezetés 
 
Pedagógiai programunk alapjául szolgáló jogszabályok: 
 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
• A Kormány 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról  
• A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról  
• Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  
• 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 

kiadásáról   
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II. Az iskola adatai, szervezeti formája, működése 

II.1. Az iskola adatai: 

Az intézmény neve: Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium és Általános 
Iskola 
Székhelye: 1144 Budapest Álmos vezér tér 9. 
Telephelye: 1144 Budapest Kántorné sétány 7. 
Telephelye: 1144 Budapest Ond vezér sétány 9-11. 
Fenntartó: Közép-Pesti Tankerületi Központ 
Székhelye: 1149 Mogyoródi út 21. 
 
Köznevelési és egyéb alapfeladata: nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás, 
nappali rendszerű gimnáziumi nevelés-oktatás, nappali rendszerű szakgimnáziumi nevelés-
oktatás. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása az általános iskolában 
(mozgásszervi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési 
zavarral küzdők) és a gimnáziumban (mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési 
zavarral küzdők).  

II.2. Az iskola múltja, jelene, arculata 

Rákosfalvának 1872 óta van iskolája. Ez az iskola kezdetben népiskola volt, 1897-ben 
költözött az Álmos vezér téri épületbe Rákosfalvai Elemi Népiskola elnevezéssel. 1927-től 
polgári iskolai osztályokat is indítottak itt. 1948-ban a népiskola és a polgári iskola mint 
általános iskola közös vezetés alá került. 1973-ban a lakótelep felépülése szükségessé tette a 
bővítést, egy új épülettel egészült ki az iskola. 
Az 1989 óta működő Kós Károly Gimnázium jogutódja az 1957-ben alakult Dolgozók 
Gimnáziumának. A gimnázium eredetileg az Szent István, majd a Teleki Blanka Gimnázium 
épületében működött. 1989-ben költözött a 1144 Budapest Kántorné sétány 7.sz. épületbe, 
majd 1996-ban az Álmos vezér térre, helyet cserélve az Álmos Vezér Általános Iskola 1-4. 
évfolyamával. 
1998. szeptember 1-je óta az intézmény összetett iskola, jogutódja a megszüntetett Álmos 
Vezér Általános Iskolának és Kós Károly Gimnáziumnak. Új neve Álmos Vezér Gimnázium 
és Általános Iskola. Az 1998/99-es tanévtől lehetőség nyílik arra, hogy az iskolánkba járó 
gyerekek az újonnan kialakított iskolaszerkezetben az érettségiig eljussanak.  
A 2021/22-es tanévtől felmenő rendszerben pedagógiai munkatárs szakképesítést adó 
szakgimnáziumi képzés is indul. Elsődleges feladata az általános műveltséget megalapozó a 
szakgimnáziumi érettségire és szakmai vizsgára, valamint felsőfokú iskolai tanulmányok 
megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás biztosítása, a munkába álláshoz és az önálló 
életkezdéshez szükséges ismeretek nyújtása.  
Intézményünkben 8 évfolyamos általános iskolai és 4 évfolyamos gimnáziumi és 5 
évfolyamos szakgimnáziumi képzés folyik. Az iskola mind az általános iskolai, mind a 
gimnáziumi évfolyamokon évente 2-2 osztályt indít, a szakgimnáziumi évfolyamokon 1 
osztályt.  
Közös a tantestület, a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program, a házirend.  
A székhely és a 2 telehely négy épülete szerencsés megoldást kínál a különböző korosztályok 
elhelyezésére.  
A Kántorné sétányi épületünk ideális feltételeket biztosít az 1-4. évfolyam osztályai számára a 
nagy zöld udvarral, sportpályával, udvari játszóeszközökkel. Az Álmos vezér tér 9. szám 
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alatti régi patinás épületben a gimnáziumi osztályok, az új épületben a 5-8. évfolyam 
található. 
 
Az 1-4. évfolyam profilja 
Az 1-4. évfolyamon az alapfokú nevelés első szakaszaként fejlesztjük a gyermekek 
képességeit, alapkészségeit, kreativitását, bővítjük ismereteiket. Fontosnak tartjuk a családias,  
gyermekközpontú környezet kialakítását. 
A nevelő – oktató munka folyamán élményszerű, tevékenységközpontú tanulásszervezéssel 
komplex módon fejlesztjük személyiségüket. A tanítási órákon és a napköziben irányított és 
kötetlen tevékenységek során fejlesztjük kötelességtudatukat, önállóságukat és kitartásukat, 
segítjük reális önértékelésük megalapozását. 
Ennek érdekében differenciált tanulásszervezéssel, az egyéni sajátosságoknak megfelelő 
bánásmóddal, a tanulói tevékenységekre építve fejlesztjük a kompetenciákat. Az 
esélyegyenlőség megvalósulását tanórai differenciálással, tanórán kívüli felzárkóztatással, 
valamint tehetséggondozással is segítjük.  
A tanulási nehézséggel küzdő, illetve sajátos nevelési igényű tanulóink fejlesztése, 
beilleszkedésük, integrálódásuk megkönnyítése kiemelt feladatunk. Szükség szerint egyéni 
fejlesztéssel, valamint logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus 
segítségével tesszük ezt. 
1-4. évfolyamon évfolyamonként két különböző orientáltságú osztályt indítunk. 
Az „a” osztály a művészeti, humán irányultságú. Ezt az osztályt a humán műveltséget 
megalapozó arculat jellemzi, amely a sokoldalú művészeti neveléssel, tevékenykedéssel 
fejleszti a gyerekek egyéniségét. Ebben az osztályban + 1-1 órában biztosítjuk a 
felzárkóztatást, illetve a tehetséggondozást magyar nyelv és irodalomból.  
A „b” osztály matematika, digitális kultúra irányultságú. Reálműveltséget megalapozó 
arculat jellemzi, amely környezettudatos tevékenységekkel, a logikai gondolkodást fejlesztő 
játékok rendszeres használatával is formálja a gyerekek személyiségét. Ebben az osztályban + 
1-1 óra áll rendelkezésre matematikából a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra. 
Az angol nyelv oktatása első, második és harmadik évfolyamon heti 1 órában, negyedik 
évfolyamon heti 3 órában történik mindkét osztályban. A digitális kultúra tantárgyat már első 
osztálytól heti 1 órában tanulhatja minden diák.  
Az 1-4. évfolyamon vizuális kultúrából, technika és tervezésből, angol nyelvből és digitális 
kultúrából alkalmazunk csoportbontást. 
 
Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak középpontjában a kulcskompetenciák 
megalapozása áll.  
Nagy figyelmet fordítunk az óvodából az iskolai életformára történő kudarcmentes átmenetre, 
az óvodából hozott szokásrend további megerősítésére. Fontosnak tartjuk a gyermekek 
szocio-kulturális környezetéből vagy a szokásostól eltérő ütemű éréséből fakadó hátrányok 
csökkentését. A szocializáció elősegítése, a beilleszkedési készségek kialakítása, gyakorlása, 
erősítése (az iskolai szabályokhoz igazodó helyes szokások és viselkedésformák) a délelőtti és 
délutáni tevékenységek során is alapvető szempont. 
● Nevelő-oktató munkánk fontos célja, az iskolába bekerülő gyermekek természetes 
érdeklődésének és nyitottságának megőrzése, orientálása és továbbfejlesztése, valamint az 
önbizalom erősítése. 
●  Az óvodai nevelésre építve fejlesztjük a gyermekek anyanyelvi képességeit. A szóbeli és az 
írásbeli nyelvhasználathoz szükséges alapkészségek fejlesztése, gyarapítása nagyon fontos 
feladat.  
● Kiemelt feladatunk az írás, olvasás és számolási készségek és az ezekhez kapcsolódó 
kompetenciák megalapozása. 
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● A környezeti nevelés terén a tanórán kívüli ismeretszerzési lehetőségek is nagy szerepet 
kapnak (napközi, iskolán kívüli programok, tanulmányi kirándulások stb.), így 
élményszerűbbé válik az ismeretszerzés. 
● A pedagógiai feladatok részét képezi a mozgásigény kielégítése, a mozgáskultúra, a 
mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztése is. 
● Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítéséhez drámapedagógia eszközöket is 
alkalmazunk.  
 
A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása során folytatódik a 
kulcskompetenciák fejlesztése. 
Az életkori sajátosságoknak megfelelő módszerek segítségével biztosítjuk, hogy a gyermekek 
zökkenőmentesen lépjenek az 5. osztályba. 
A harmadik-negyedik évfolyamokon meghatározóbbá válnak az iskolai teljesítmény-
elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a NAT 
elveiből következő motiválási és a tanulásszervezési folyamat. 
● Kiemelt feladatunk az értő olvasás, a számolási és matematikai készségek, az idegen nyelv 
valamint a szociális kompetenciák fejlesztése ebben az életkorban. 
● Fontos feladatunk az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak az elsajátíttatása, 
gyakoroltatása, valamint az önértékelés képességeinek kialakítása és fejlesztése. 
● A mindennapos testneveléssel, sportprogramokkal, szakkörökkel támogatjuk a rendszeres 
testmozgás és a sport iránti igény fenntartását, megerősítését és kielégítését.  
● Nevelő-oktató munkánk fontos részét képezi a kritikai és kreatív gondolkodás képességének 
fejlesztése, valamint a problémamegoldó gondolkodás megalapozása.  
 
Az 1-4. évfolyamokon:  
● A rendelkezésre álló kereteken belül biztosítjuk tanulóink számára a LÜK képességfejlesztő 
füzetek nyújtotta lehetőségeket, amivel játékosan, tevékenykedve jutnak ismeretekhez, 
sikerélményhez. 
●A lehetőségekhez mérten igyekszünk élni az IKT-eszközök adta lehetőségekkel. 
• Fontosnak tartjuk, hogy a környezetet, a körülöttünk levő világ egyes jelenségeit tanulóink 
empirikus úton ismerhessék meg. 
● A gyerekek ismeretbővítésének, személyiségfejlődésének érdekében rendszeresen 
szervezünk iskolán kívüli programokat  (színház- és múzeumlátogatás, kirándulás).  
● Az olvasóvá nevelés érdekében az alsós osztályok rendszeresen könyvtári órákon vesznek 
részt.  
• A tehetséggondozás érdekében a meghirdetett országos és kerületi versenyeken kívül házi 
versenyeket is rendszeresen szervezünk.  
• Az 1-4. évfolyam minden osztálya részt vesz a „Boldog iskola” programban. 
 
A 4. évfolyam végén magyar nyelvi, matematikai és angol nyelvi helyi diagnosztikus 
méréssel tájékozódunk az alapozó funkciókat illetően. Az írásbeli felmérésen elért 
eredmények segítik a tanulók tudásának feltárását (mennyire rendelkeznek azokkal az 
ismeretekkel, készségekkel, képességekkel, amelyekre a fent említett tantárgyak 5. évfolyam-
eleji megkezdésekor szükséges). 
 
Az 5-8. évfolyam profilja 
Az 5-8. évfolyamon szervesen folytatjuk az 1-4. évfolyam nevelő-oktató munkáját. Az 
alapfokú oktatás ezen szakasza a készségek és képességek fejlesztésével olyan pedagógiai 
munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének 
fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás és nevelés színtere 
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nemcsak az iskola, hanem a tanulók életének és tevékenységének számos más színtere, 
fóruma is. 
 
Az 5 - 6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása során kiemelt feladatunk a 
kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése: 

• A tanulási nehézségekkel küzdő ill. sajátos nevelési igényű tanulók folyamatos egyéni 
fejlesztése, ezen tanulók minél kevesebb problémával, nehézséggel történő integrálása. 

• Minden tanítványunk számára az esélyegyenlőség biztosítása a tanítási-tanulási 
folyamatban. 

• Szükség szerint egyéni fejlesztéssel, logopédus és fejlesztő pedagógus segítségével 
végezzük a felzárkóztatást. 

• A tehetséggondozás is kiemelt feladataink közé tartozik, ezért minden lehetőséget 
kihasználunk tanítványaink képességfejlesztése érdekében. Tanulóinkat arra 
ösztönözzük, hogy minél több tanulmányi versenyen vegyenek részt. 

 
A felsoroltak megvalósítását szolgáló intézményi sajátosságok:  

• Képességszintű csoportbontás minden osztályban matematikából és angol 
nyelvből. 

• Csoportbontás magyar nyelvből, technika és tervezés és digitális kultúra 
tantárgyakból. 

• Testnevelésből nemek szerinti bontással segítjük a hatékonyabb munkát. 
• A művészeti nevelés területén tehetséges tanulóknak külön foglalkozást biztosítunk. 
• A szociális kompetencia fejlesztését, a közösségfejlesztést osztályfőnöki órákon 

tudatosan tervezett közösségi játékokkal és társasjátékokkal végezzük. 

A 7 - 8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
Az 5-8. évfolyam hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a 
változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 
kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, a továbbtanulásra való hatékony felkészítés. 
Tehetséges tanulóinknak lehetőségük van – az intézmény összetett jellegének köszönhetően – 
egyszerűsített felvételi eljárásban, hozott pontok alapján tanulmányaikat a gimnáziumban 
folytatni. Ezáltal a gyerekek azon kivételes lehetőséggel élhetnek, hogy a már megszokott 
intézményen belül, ismert tanárokkal folytathatják középiskolai tanulmányaikat, ezzel 
minimálisra csökkentve a felvételi eljárással járó stresszhelyzetet, valamint az általános és a 
középiskola közötti átmenet nehézségeit. 
 
A korábban már ismertetett intézményi sajátosságok mellett, a sikeres felvételit az alábbiakkal 
támogatjuk: 

• A biológiát 7-8. évfolyamon mindkét osztályban csoportbontásban tanítjuk, a 
természettudományos érdeklődésű tanulók fejlesztését támogatjuk, elősegítve a 
gyakorlatiasabb, „kutassunk – vizsgálódjunk” típusú órák tartását. 

• Szorgalmazzuk minden tantárgyból az egyéni és kiscsoportos projektmunkákat. 
Ezzel is lehetőséget biztosítva a tananyag hatékonyabb elsajátítását. 

• Matematikából és magyarból felvételi előkészítő foglalkozásokon korábbi évek 
felvételi feladatainak megoldásával segítjük tanulóink felkészülését a központi 
felvételire. 

• Felvettük a kapcsolatot egy nyelviskolával így a tehetséges nyolcadikos tanulóinknak 
lehetőség nyílik angolból államilag elfogadott nyelvvizsgát tenni. 
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• A gépjárművezetői jogosítvány megszerzését segítve, elsajátíttatjuk az elsősegély-
nyújtási ismeretek vizsgaanyagát, a biológia tanárok, valamint külsős szakemberek 
bevonásával a 7. évfolyamon. 

• Osztályfőnöki órák keretében széleskörű továbbtanulási tanácsadást végzünk. 

Nevelési és oktatási céljaink hatékonyabb elérése érdekében az 5-8. évfolyamon a gyermekek 
életritmusához alkalmazkodva, életkori sajátosságaik figyelembe vételével a tanulási ciklusok 
közé rendszeresen iktatunk a monotonitást megtörő, az esetleges átmeneti túlterhelést 
ellensúlyozó, komplexebb fejlesztést megvalósító témanapokat. Ezen alkalmakkor a 
hagyományos tantárgyspecifikus oktatás helyett, a szociális képességeket előtérbe helyező, a 
későbbi tanulmányoknál és a munka világában is létfontosságú kooperatív tevékenységeket 
erősítjük. A témanapokon több tantárgy ismereteinek együttes alkalmazása a cél, egy 
meghatározott feladat érdekében.  
 
A gimnázium profilja 
Szükségesnek és fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük a körülöttünk 
lévő világ (szülők, diákok és a társadalmi elvárások) változásait, s ehhez alkalmazkodva 
megújuljunk. Iskolánk családias légkörének és tanulóközpontú oktatásának köszönhetően 
évről évre növekvő érdeklődés és többszörös túljelentkezés mellett hirdetjük meg 
osztályainkat.  
Az „a” osztályok egyik fele az emelt óraszámú matematika csoport az alábbiak szerint 
tanulja a matematikát: a 9-10. évfolyamon heti 4 tanóra a 11-12. évfolyamon heti 5 tanóra 
keretében. Az „a” osztályok másik fele a digitális kultúra csoport a 9-11. évfolyamon tanul 
digitális kultúrát, a NAT ajánlásánál magasabb óraszámban a 9 és 11. évfolyamon heti 3, a 
10. évfolyamon heti 2 tanórában. Az emelt szintű érettségire felkészítő profilú digitális 
kultúra csoporttal szembeni elvárás, hogy a 11. évfolyam végén a tanulók 80 %-a jó 
eredménnyel teljesítse az előrehozott középszintű digitális kultúra érettségi vizsgát és 
ajánlás, hogy ők a 12. évfolyam végén emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek. Első idegen 
nyelvként angolt tanulnak az „a” osztályokban is a diákok heti 4 órában a 9-11. évfolyamon, a 
12. évfolyamon pedig heti 5 órában. Második idegen nyelvként német vagy spanyol nyelv 
választható heti 3 órában. Az „a” osztály profilja hozzájárul matematikából a közép- és emelt 
szintű érettségi vizsgán a nagyobb százalékos teljesítmény eléréséhez és közvetve a 
természettudományos irányban való sikeres felsőfokú továbbtanuláshoz. A sikeres emelt 
szintű digitális kultúra érettségi vizsga pedig jó belépő a műszaki, gazdasági, digitális kultúrai 
és mérnöki diplomát nyújtó egyetemekre és főiskolákra. 
A „b” osztályok emelt szintű, emelt óraszámú angol nyelvi osztályok emelt óraszámú 
spanyol és emelt óraszámú német nyelvoktatással. Az emelt szintű, emelt óraszámú angol 
nyelvi osztályainkban minden évfolyamon tudásszint szerint bontott csoportokban tanítjuk 
az angol nyelvet heti 5 órában a 9-11. évfolyamon, a 12. évfolyamon pedig heti 3 órában. A 
csoportok között a tanulók egyéni fejlődését figyelemmel kísérve évenként átjárhatóságot 
biztosítunk. Célunk, hogy angol nyelvből a 11. évfolyam végén a tanulóink 80%-a 
középszintű előrehozott érettségi vizsgát tegyen. Ezt követően, a 12. évfolyamon az emelt 
szintű nyelvi érettségire, illetve a nyelvvizsgára készítjük fel tanulóinkat. Angol nyelvből 
az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez az emelt szintű oktatásban alkalmazott 
fejlesztési feladatokat és követelményeket a Nat alapján a helyi tantervek tartalmazzák. 
Második idegen nyelvként a németet és spanyolt szintén emelt óraszámban tanítjuk (heti 5 
óra 9-12. évfolyamon). A második idegen nyelv tanítását kezdő szintről indítjuk. A nyelvi 
tagozatos osztályban ajánlás, hogy az érettségin a választható tantárgy (5. tantárgy) a második 
idegen nyelv legyen.  
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Az érettségi vizsga eredményességét szem előtt tartva a 11. évfolyamtól kezdődően mindkét 
osztályban a Nemzeti Alaptanterv alapóraszámaihoz képest magyar nyelv és irodalom 
tantárgyból nő az óraszám (heti 5 illetve heti 6 órára). A 11- 12. évfolyamon az érettségire 
való célirányos felkészülés érdekében mindkét osztályban történelemből + 1-1 órát, valamint 
a 12. évfolyamon az „a” osztályban angolból további egy órát, a „b” osztályban matematika 
tantárgyból pedig heti plusz két órát, azaz heti 5 órát biztosítunk a Nemzeti Alaptanterv 
alapóraszámaihoz képest. 
A középiskolában megjelenő újszerű tartalmakat korszerű módszerek és 
tanulásszervezési eljárások (csoportmunka, kooperatív technikák, prezentációkat tartalmazó 
kiselőadások, projektmunkák, dramatizálás, IKT-eszközök interaktív alkalmazása) 
segítségével sajátítják el diákjaink. 
A gimnázium a közép- és emelt szintű érettségi vizsgára készít fel, mely a mindenkor 
érvényes érettségi vizsgaszabályzat szerint zajlik. A gimnáziumban tanulóink a kötelező 
érettségi tantárgyak mellett a következő tárgyakból jelentkezhetnek érettségi vizsgára: 
második idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, digitális kultúra, ének-zene, vizuális 
kultúra, testnevelés.  
Az iskolai DÖK javaslatai és véleménye alapján magyar nyelv és irodalomból, történelemből 
angol nyelvből, digitális kultúrából, matematikából, fizikából biztosítjuk az emelt szintű 
érettségi vizsgára történő felkészülést, középszinten pedig (a kötelező tantárgyakon kívül) 
spanyol és német nyelvből, digitális kultúrából, biológiából, földrajzból és vizuális kultúrából, 
(de tanulói igény esetén bármely egyéb tantárgyból is, amely az intézmény helyi tantervében 
szerepel). Az emelt és középszintű érettségire való választható felkészítő foglalkozásokra az 
órakeret a 11. és 12. évfolyamon biztosít óraszámot. 
 
A szakgimnázium profilja 
 
A 2021-22. tanévtől felmenő rendszerben intézményünk szakgimnáziumi képzéssel bővül: 
„c” osztály. A szakgimnázium fő célja, hogy az általános műveltséget megalapozó, a 
tehetség kibontakoztatásának lehetősége mellett a tanulók számára értékálló és a kor 
igényeinek megfelelő szakmai tudást nyújtson. Továbbá célunk a szakgimnáziumi 
érettségire való felkészítés, illetve a szakirányú továbbtanulás elősegítése, felkészítés a humán 
pályákra. A szakgimnázium az 9-12. évfolyamon pedagógiai munkatárs szakmai 
alapképzést folytat, ez a 13. évfolyamon válik szét pedagógiai, ill. gyógypedagógiai 
asszisztens képzésre. A felsőfokú szakképesítés szakmai érettségi vizsgához kötött. 
 
Szakmai alapozó tárgyak: pedagógia, pszichológia, és pedagógiai gyakorlat. 
A képzés utolsó évében  

• a pedagógiai asszisztens képzésben szakmai tantárgyak: 
pedagógiai szociológia, mentálhigiéné, szabadidőszervezés, gondozás és egészségnevelés, 
kommunikáció és pedagógiai gyakorlat; 

• a gyógypedagógiai asszisztens képzésben szakmai tantárgyak: 
gyógypedagógiai alapismeretek, gyógypedagógiai pszichológia, gyógypedagógiai 
tantárgypedagógiák, gyógypedagógiai egészségtan és gyógypedagógiai gyakorlat. 
 
A szakgimnáziumi osztályokban a következő kötelező tantárgyak esetében: magyar nyelv és 
irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, állampolgári ismeretek, digitális 
kultúra valamint testnevelés a gimnáziumi kerettanterveknek megfelelően oktatunk, ezekből 
a tárgyakból a felkészítés és az érettségi vizsga a gimnáziumi érettségivel azonos. 
Kiemelt közismereti tantárgy: angol nyelv, melyet tudásszint szerint bontott 
csoportokban a 9. évfolyamon heti 4, a 10. évfolyamon heti 6, a 11. évfolyamon heti 5, a 
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12. évfolyamon heti 6 órában tanítjuk, a 13. évfolyamon pedig szakmai angolt tanítunk 
heti 4 órában. Az iskola hagyományainak megfelelően célunk az emelt szintű érettségivel 
megszerezhető középfokú nyelvvizsga angol nyelvből minél több szakgimnáziumi tanuló 
számára is. Ezzel a felsőfokú tanulmányok fontos kritériumát biztosítjuk - iskolai keretek 
között. 
A szakgimnázium a tizenegyedik–tizenkettedik évfolyamon a kötelező vizsgatárgyakból és 
angol nyelvből biztosítja, hogy a tanuló – választása szerint – mind a középszintű, mind az 
emelt szintű érettségi vizsgára fel tudjon készülni. A szakgimnázium biztosítja, hogy a tanuló 
a képzési ágazatának megfelelő ágazati, az ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgya 
érettségi vizsgájára fel tudjon készülni. 
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Nevelési program 

III.1. Intézményi pedagógiai alapelvek, értékek és célok 

 III.1.1. A nevelőtestület küldetésnyilatkozata 

 
Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. 
 
Ennek érdekében: 

• a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk 
• személyiségközpontú pedagógiai eljárásokat alkalmazunk 
• gyermekközpontú környezetet alakítunk ki 
• a tanulókat bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe 
• a gyermekek egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük 
• az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

o tanuló és tanuló 
o tanuló és pedagógus 
o szülő és pedagógus 
o pedagógus és pedagógus között 

A diákok ismerjék meg előre a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit 
várunk el tőlük. 
Célunk a tanulók teljes személyiségének fejlesztése és a tanulók korszerű ismereteinek, 
képességeinek, készségeinek kialakítása, bővítése. 
Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánunk nevelni a ránk bízott 
gyermekekből. 
Ennek érdekében: 

• úgy tervezzük meg a nevelő és oktató munkát tanulóink számára, hogy fejlesszük az 
alapkészségeket, korszerű, továbbfejleszthető alapműveltséget nyújtunk 

• differenciált fejlesztést folytatunk a gyermekek tehetségének kibontakoztatására 
• figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat, képességeket, igényeket 
• felkészítjük tanulóinkat a középfokú és a felsőfokú felvételi vizsgákra, az élethosszig 

tartó tanulásra és a munkába állásra 
• az iskola olyan ismereteket közöl, amelyek nemcsak a tanulók műveltségét alapozzák 

meg, hanem formálják világszemléletüket, világnézetüket és segítenek eligazodni 
szűkebb és tágabb környezetükben 

• fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit 
• szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a munkának, tudásnak és a szorgalomnak 

becsülete legyen 
• törekszünk a humánumra, a másság iránti megértésre és tiszteletre 
• törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak 

helyes kialakítására 
• megismertetjük tanulóinkat nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, 

kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival 
• mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti 

szeretetet 
• megismertetjük gyermekeinket az európaiság gondolatával, a más népek, más tájak 

iránti érdeklődést felkeltve tágítjuk látókörüket. 
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Tantestületünk pedagógiai hite szerint iskolánk lényege, hogy emberközpontú, 
gyermekközpontú intézmény, az ismeretek és értékek továbbadásának színhelye. Ezért 
tevékenységünk középpontjában „az emberközpontú” nevelés áll. Ennek érdekében 
határoztuk meg alapvető céljainkat, feladatainkat és az ezekhez megfelelő módszereket. 

 
Intézményünk kiemelten fontos céljának tekinti a személyiségfejlődéshez és az 
ismeretszerzéshez szükséges alapvető kompetenciák fejlesztését. Előtérbe helyezzük a 
tevékenységközpontú pedagógiai módszereket, a kooperatív technikákat. Segítjük a 
személyiségfejlesztés szempontjából az 1-4. évfolyam, az 5-8. évfolyam és a gimnázium, 
szakgimnázium közötti törésmentes átmenet megvalósulását. 

 

III.1.2. Kulcskompetenciák 

 
A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 
 
Anyanyelvi kommunikáció  

 
Fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezése és értelmezése szóban és 
írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és 
kreatív nyelvhasználat élet minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi 
érintkezések, szabadidős tevékenységek stb. során. 
Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye. Feltétele a megfelelő 
szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismerete. Az egyén rendelkezik 
azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban 
kommunikálni tud, kommunikációját figyelemmel kíséri és a helyzetnek megfelelően alakítja.  
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• megfelelő szókincs 
• verbális és non-verbális kommunikációs képesség 
• funkcionális nyelvtan 
• életkori sajátosságnak megfelelő nyelvi ismeretek 
• hallott és olvasott szöveg értése és szöveg alkotása 
• különböző típusú szövegekben való tájékozódás 
• információk feldolgozása 
• segédeszközök megfelelő használata (könyvtárhasználat, digitális technika, média, 

stb.) 
• érvelés képessége 
• empatikus képesség 
• esztétikai érzék 
• kíváncsiság 
• tantárgyra jellemző szaknyelv használata 

 
 

Idegen nyelvi kommunikáció  
 
Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: 
fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése 
szóban és írásban. Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg 
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értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén 
társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint. 
Az idegen nyelvi kommunikáció feltételezi a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak, 
valamint a szóbeli interakciók főbb típusainak és a nyelvi stílusoknak az ismeretét. Fontos a 
társadalmi hagyományoknak, valamint a nyelvek kulturális vonatkozásainak és 
változatosságának az ismerete is. Az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek 
felölelik a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és 
lezárását, valamint a szövegolvasást, -értést és -alkotást az egyéni igényeknek megfelelően.  
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• megfelelő szókincs 
• funkcionális nyelvtan 
• nyelvi stílusok ismerete 
• szóbeli interakciók főbb típusainak ismerete 
• az idegen nyelv nyelvtani szerkezetének és rendszerének ismerete 
• kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, etnikai másság elfogadása 

 
 
Matematikai, gondolkodási kompetenciák  
 
A matematikai kompetencia a gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, 
felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is.  
A matematika terén szükséges ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek és 
struktúrák, az alapműveletek és alapvető matematikai reprezentációk ismeretét, a matematikai 
fogalmak, összefüggések és koncepciók és azon kérdések megértését, amelyekre a 
matematika választ adhat. A matematikai kompetencia birtokában az egyén rendelkezik azzal 
a képességgel, hogy alkalmazni tudja az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az 
ismeretszerzésben és a problémák megoldásában, a mindennapokban. 
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• megfelelő segédeszközök használata 
• az igazság tisztelete 
• a dolgok logikus okának (kauzalitás) és érvényességének megkeresése 
• mindennapokban használható tudás 
• problémamegoldó készség 
• lényeglátás 
• kíváncsiság 
• egyénileg, társsal és csoportban való munkálkodás 
• kreativitásanalízis - szintézis 
• matematikai fogalmak ismerete 
• alapvető törvényszerűségek nyomon követése: az egyes elméleti modellek 

igazolása a mindennapi életből merített empirikus tapasztalatok útján  
• összefüggések felismerése 
• tudjon érvelni, követni és értékelni tudja az érvelése folyamatát  
• meg tudja megindokolni matematikai úton az eredményeket 
• bizonyítások megértése 
• matematikai eszköztudás szerepe a természettudományi és műszaki életpályára 

való szocializálás terén  
• matematikai kommunikációs készség 
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Digitális kompetencia  
 
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (információs és 
kommunikációs technológia, a továbbiakban: IKT) magabiztos, kritikus és etikus használatát 
a társas kapcsolatok, a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén.  
A digitális kompetencia az IKT szerepének és lehetőségeinek értését, alapos ismeretét jelenti 
a személyes és társadalmi életben. Magában foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat.  Az 
egyénnek értenie kell, miként segíti az IKT a kreativitást és az innovációt, ismernie kell az 
elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémákat, valamint az IKT 
interaktív használatához kapcsolódó etikai elveket. A szükséges képességek felölelik az 
információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a 
virtuális kapcsolatok megkülönbözetését. 
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• eszközök megismerése, használata 
• szövegszerkesztési ismeretek 
• információkeresés és kezelés  
• kritikai gondolkodás az innováció területén 
• kreativitás 
• munka világában való eligazodás 
• élethosszig tartó tanulás 

 
A tanulás kompetenciái 
 
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását 
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való 
hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. 
A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. 
A munka- vagy karriercélok teljesítését szolgáló tanuláshoz az egyénnek megfelelő 
ismeretekkel kell rendelkeznie a szükséges kompetenciákról, tudástartalmakról, képességekről 
és szakképesítésekről. A hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy az egyén ismerje és értse 
saját tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának erős és gyenge pontjait, valamint 
képes legyen megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket. A hatékony és 
önálló tanulás olyan alapvető képességek meglétét igényli, mint az írás, olvasás, számolás, 
valamint az IKT-eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek, elsajátítása, feldolgozása 
és beépítése. A hatékony és önálló tanulás további feltétele a saját tanulási stratégia 
kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása. 
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• motiváció 
• saját tanulási stratégia megismerése és alkalmazása 
• önismeret 
• önértékelés, illetve mások objektív értékelése 
• figyelem 
• segédeszközök használata 

 
Személyes és társas kapcsolati kompetenciák  
 



Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium és Általános Iskola  
Pedagógiai Programja 

- 18 - 

A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári 
kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti 
elkötelezettség és tevékenység. Felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az 
egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre 
sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. 
A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék saját fizikai és 
mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel, megértse az egészséges életvitelnek ebben 
játszott meghatározó szerepét. A sikeres kapcsolatok és társadalmi részvétel érdekében 
elengedhetetlen a normatudat, a viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok 
megértése. E kompetencia alapja az a képesség, hogy különféle területeken hatékonyan 
tudjunk kommunikálni, figyelembe vesszük és megértjük a különböző nézőpontokat, 
tárgyalópartnereinkben bizalmat keltünk, és empatikusak vagyunk. Az állampolgári 
kompetencia olyan képességeket igényel, mint a közügyekben való hatékony együttműködés, 
a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés. 
Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, 
struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a 
közügyekben. 
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• egészséges életvitel 
• mentális egészség 
• magatartási szabályok alkalmazása 
• kommunikációs képesség 
• empátia 
• problémamegoldó képesség 
• európai tudat 
• a nemzeti öntudat helyes értelmezése, mely a más népekkel, elsősorban a 

vallási-nyelvi etnikumokkal, nemzetiségekkel is toleráns és tárgyilagos 
megítélésen alapuló magatartást magába foglalja 

• stressz és frusztráció kezelése 
• változások iránti fogékonyság 
• együttműködés 
• magabiztosság 
• érdeklődés 
• személyes előítéletek leküzdése 
• az egyén cselekvési lehetőségei a diktatúra, az elnyomás kényszerpályáján: az 

etikailag vállalhatatlan, megalkuvó magatartás soha el nem évülő bűn 
nemzetünk és emberségünk ellen  

• kompromisszumra való törekvés 
 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák  
 
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben 
abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek 
megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást 
jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. 
Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági 
tevékenységek során van szükség. 
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Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, 
delegálás, az elemzés, a kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, kockázatfelmérés és 
vállalás, egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés. Feltételezi a célok elérését segítő 
motivációt és elhatározottságot, legyenek azok személyes, másokkal közös célok vagy 
törekvések.  
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető 
lehetőségek 

• kihívások felismerése, értelmezése 
• a gazdaság működésének átfogóbb megértése  
• a pénz világában való tájékozódás 
• a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeinek ismerete 
• tervezés, szervezés, irányítás  
• vezetés 
• delegálás  
• az elemzés  
• a kommunikálás  
• a tapasztalatok értékelése 
• kockázatfelmérés és vállalás  
• egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés 

 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái  
 
A kulturális tudatosság és önkifejezés magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve 
elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését mind a 
tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve különösen az 
irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a tárgyak, 
épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet. 
A kulturális tudatosság és önkifejezés feltételezi a helyi, a nemzeti, az európai és az 
egyetemes kulturális örökségnek, valamint az egyénnek, közösségeinek a világban elfoglalt 
helyének a tudatosítását, a főbb művészeti alkotások értő és beleérző ismeretét. Olyan 
képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, 
saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági 
lehetőségek felismerése és kiaknázása. 
A művészi-alkotói szabadság korlátjaként jelenik meg mások jogai, a nemzet és az 
emberiesség elleni, azzal megalkuvó vagy tevőlegesen közösséget vállaló magatartás elítélése 
és etikai alapú megítélése, különösképpen a XX. századi totális diktatúrákkal kapcsolatban.  

 

További – az intézményben - releváns kompetenciaterület 
 
Természettudományos és technikai kompetencia  
 
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és 
módszerek felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket adjunk a természetben, 
valamint az ember és a természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal 
kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. 
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Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását 
nevezzük műszaki kompetenciának. 
  
A természettudományok esetében elengedhetetlen a természeti világ alapelveinek, az alapvető 
tudományos fogalmaknak, módszereknek, a technológiai folyamatoknak, valamint a 
mindezek alkalmazása során kifejtett tevékenységek természetre gyakorolt hatásának az 
ismerete. A természettudományos kompetencia birtokában az egyén képes mozgósítani 
természettudományos és műszaki műveltségét, a munkájában és a hétköznapi életben 
felmerülő problémák megoldása során. Kritikus az áltudományos, az egyoldalúan tudomány- 
és technikaellenes megnyilvánulásokkal szemben. Képes és akar cselekedni a fenntartható 
fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében lokálisan, és globális vonatkozásokban egyaránt.  
A természettudományos nevelés és oktatás terén a témaanyagok gyakorlatközpontú, a tanulók 
életkori sajátosságaihoz adekvát módon illeszkedő megközelítése hozzájárul a motiváció 
hatásosabb felkeltéséhez, valamint a természettudományi és műszaki életpályára történő 
szocializációhoz.  
Mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás és a fejlesztés terrénumában kiemelt 
fontosságú a komplex eszközök használata, a módszertan és az oktatásszervezési formák 
változatossága, így a természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő 
fejlesztése.         
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

• összefüggések felismerése és kifejezése 
• lényeglátás 
• fogalomalkotás 
• esztétikai érzék  
• kreativitás 
• rendszerszemléletű gondolkodás az alkalmazhatóság praktikumának 

vonatkozásában 
• logikai képességek 
• rajzolási készség 
• tervezés és kivitelezés 
• kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, a nemzetiségek és a nyelvi-

vallási etnikumok szerepének értékelése, a másság elfogadása 
• kíváncsiság 
• környezettudatosság 
• környezet- és természetvédelem 
• egészséges életvitel 
• nemzeti tudat megalapozása 
• európai azonosságtudat 
• egyetemes kultúra 
• az egyén legyen képes mozgósítani természettudományos és műszaki 

műveltségét, a munkájában és a hétköznapi életben felmerülő problémák 
megoldása során 

• bepillantás a jelen főbb kutatási tevékenységeibe 
• gyakorlatias módon tudja a tudását felhasználni új technológiák, berendezések 

megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása 
során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében  

• legyen kritikus az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes 
megnyilvánulásokkal szemben 
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III.2. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka fejlesztési feladatai, 
eszközei, módszerei és az eljárások formái 

A fejlesztési területek és a nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös 
értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen 
kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának 
is. E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, 
az oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel – 
egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. 
Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra és 
aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelkedő értékeket tanulóink 
elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket.  
Az iskola – mindenkori pénzügyi lehetőségeitől függően – biztosítja a tanulók számára a 
tanuláshoz szükséges egészséges, szép, otthonos környezetet, a taneszközjegyzéknek 
megfelelő mennyiségű és minőségű tárgyi eszközöket.  
 

III.2.1. Fejlesztési feladatok – nevelési célok 

III.2.1.1. Énkép, önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán 
alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a 
tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és 
kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá 
kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe 
történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. 
Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre 
és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában 
támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és 
életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni 
és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok 
kialakításához. 
 

III.2.1.2. Az erkölcsi nevelés 
 
A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és 
azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük 
kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a 
majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen 
életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a 
tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi 
lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat 
felölelő megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása 
támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, 
mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a 
segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az 
elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a 
képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – hatással lesz egész felnőtt 
életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 
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III.2.1.3. A fenntarthatóság, a környezettudatosságra való nevelés 
 
A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 
természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan 
és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és 
a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság 
mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Olyan magatartás 
határozza meg a tanulók viszonyát az ember életteréül szolgáló környezethez, annak 
fenntartható megóvásához és fejlesztéséhez, melynek tudásbázisa nem kizárólagosan a 
rendszerszerűség, az alapelvek és kulcsfogalmak merev struktúrájára épül, hanem elsősorban 
a különféle összefüggésekre alapozott és begyakorolt természettudományos és műszaki 
műveltség mindennapi életben és a munka világában való hatékony alkalmazhatóságához. Az 
intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és 
jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és 
társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá 
kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének 
megőrzésébe, gyarapításába. A természettudományi oktatás és nevelés terén a tanulók 
empirikus tapasztalataira épülő és életkori sajátosságaikhoz, igényeikhez adekvát módon 
kapcsolódó ismeretátadás a természettudományos és műszaki életpályákra való szocializáció 
sikerességének záloga. A természettudományos oktatás-nevelés, a műszaki életpályára való 
szocializáció és a környezeti nevelés terén a jelenben folyó kutatások folyamatai alapvető 
jellegű ismeretének és a nem hagyományos oktatásszervezési módszereknek egyre nagyobb 
szerepet kell biztosítani.    
 
III.2.1.4. Testi és lelki egészségre nevelés 
 
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 
megéléséhez. Láttatni kell a diákokkal, hogy a fizikai erőnlét, a fittség – a test egészsége és 
jóléte – elválaszthatatlan a lelki egyensúlytól, a lélek egészségétől. A rendszeres testnevelés 
és sporttevékenység révén könnyebb elviselni a stresszt, a fizikai, lelki és szellemi 
terheléseket. A testi és a lelki egészség harmonikusan együttható fejlesztése és megőrzése a 
tanulók élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetésre történő 
szocializálásának célját szolgálja, melyhez szorosan kapcsolódik a tehetséggondozás és a 
motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztés is. Az egészségfejlesztés és -
megőrzés ösztönző erővel kell, hogy bírjon az egészségközpontú tevékenységrendszerek 
tudatos kialakítására és fenntartására. A tanulókat ösztönözni kell arra, hogy legyen igényük a 
helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz- és feszültségoldás különféle ismereteinek 
elsajátítására, módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, 
társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Feladat, hogy a családdal 
együttműködve felkészítsük a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a 
szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és 
anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. Motiválni és segíteni kell a 
tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. 
Nélkülözhetetlen szerepet tölt be a mozgástanulás a tanulók saját testképének 
megismerésében és a testtudat kialakításában. Mindennek sikere nagyban függ a komplex 
intézményi mozgásprogram elméleti és gyakorlati minőségétől.    

 
III.2.1.5.Felkészítés a felnőttlét szerepeire - családi életre nevelés, pályaorientáció 
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A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 
szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és 
tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy 
részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés 
beemelését az iskolai életbe. Kitüntetett feladata az intézménynek így a harmonikus családi 
minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre 
segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, 
ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az iskolában 
foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 
Pályaorientáció: az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – 
átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, 
tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, 
elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, 
kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy 
ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az 
együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok 
kezelését. 
 
III.2.1.6. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi 
ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő 
magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg 
ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan 
képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, 
önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, 
felelős állampolgári léthez.  
 
III.2.1.7. A tanulás tanítása 
 
A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az 
érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, 
hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a 
tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; 
hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott 
tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és 
hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást 
kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok 
sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a 
tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti 
növelése és a tudás minőségének értékelése. 
 
III.2.1.8. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
 
A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a 
jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 
munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi 
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tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 
megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet 
érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár 
kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve 
ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi 
civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi 
együttműködési formákról.  
 
III.2.1.9. Aktív állampolgárságra, demokráciára való nevelés 
 
A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári 
részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és 
a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés 
szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az 
erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a 
tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében 
biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló 
kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló 
cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a 
tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. Az iskola minden 
évfolyamán fontos feladat – az életkori sajátosságok és egyéb specifikációk mentén – 
Magyarország Alaptörvényének, különösen a Nemzeti Hitvallásban és az Alapvetésben 
foglaltak megismertetése.   
 
III.2.1.10. Gazdasági és pénzügyi nevelés 
 
A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 
nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 
intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az 
értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás 
területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. 
Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni 
és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési 
intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a 
banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását.  

 
III.2.1.11. Médiatudatosságra nevelés 
 
Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék 
az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, 
kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia 
részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű 
megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és 
hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a 
valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének 
módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 



Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium és Általános Iskola  
Pedagógiai Programja 

- 25 - 

Az alábbiakban a nevelési program egyes fejezeteiben határozzuk meg a tanórai és tanórán 
kívüli tevékenységeket, valamint az e tevékenységhez kapcsolódó folyamatos értékelést az 
összetett iskola egyes évfolyamain. 

 

III.2.2. Nevelési módszerek 

A nevelési célok megvalósítását szolgálják az iskolánkban alkalmazott 
személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek, amelyek két nagy csoportra 
oszthatók. 

• Közvetlen (direkt) módszerek, amelyeknek alkalmazása során a pedagógus személyes 
kapcsolat révén hat a tanulóra. 

• Közvetett (indirekt) módszerek, amelyekben a nevelői hatás áttételesen, a tanulói 
közösségen keresztül érvényesül. 

Iskolánkban alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 
Szokások kialakítása: 

Közvetlen módszerekkel: 
• követelés 
• gyakoroltatás 
• segítségadás 
• ellenőrzés 
• ösztönzés 

Közvetett módszerekkel: 
• a különböző tevékenységek megszervezése 
• közös célok kitűzése, elfogadtatása 
• hagyományok kialakítása 
 

Magatartási modellek bemutatása: 
Közvetlenül: 

• elbeszélések, tények, jelenségek ismertetése 
• műalkotások (irodalmi, képzőművészeti, zenei stb.) bemutatása 
• személyes példamutatás (pedagógus, szülő stb.) 

Közvetett módszerrel: 
• a pedagógus részvétele a mindennapi iskolai munkában 
• követendő egyéni és csoportos minták kiemelése 

Tudatosítás (meggyőződés kialakítása): 
Közvetlenül: 

• beszélgetés, magyarázat 
• a tanulók önelemző munkája 

Közvetetten: 
• a betartandó normák felmutatása 
• vita, kritikai állásfoglalás 
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III.3. Feladatok a személyiségfejlesztéssel kapcsolatban 

III.3.1. Erkölcsi nevelés. 
Feladat:  Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása. 

 
III.3.2. Értelmi nevelés.  

Feladat: Az értelmi képességek, az önálló ismeretszerzéshez, tanuláshoz, 
 önfejlesztéshez szükséges képességek kialakítása. Igény a világ 
 megismerésére. 
 
III.3.3. Közösségi, társas kapcsolatokra való nevelés. 

Feladat: Ismerje meg a tanuló az együttélés szabályait! Az együttműködési készség, 
 a kulturált magatartás, a kommunikáció elsajátítása. 
 

III.3.4. A tanulók emocionális nevelése. 
Feladat: A természeti környezetre, a közösségekre és önmagukra irányuló helyes, 
 cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

 
III.3.5. Akarati nevelés. 

Feladat: Önismeretre, saját személyiség kibontakoztatásra vonatkozó igény 
 kialakítása. Kitartás, szorgalom, céltudatosság, elkötelezettség. 
 
III.3.6. Nemzeti nevelés. 

Feladat: Szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismerése. A nemzeti 
 hagyományok és kultúra értékeinek megbecsülése. A hazaszeretet 
 felébresztése. 
 
III.3.7. Állampolgári nevelés. 

Feladat: Az alapvető polgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés 
 felkeltése társadalmi problémák és jelenségek iránt. Igény kialakítása a 
 közösségi tevékenység iránt (iskolai és a helyi közéletben). 
 
III.3.8. Munkára nevelés.  

Feladat: A munka fontosságának és örömének tudatosítása. A tanuló tanulja meg 
 önmagát és környezetét rendben tartani. 

 
III.3.9. Testi és lelki nevelés. 

Feladat: A testi képességek fejlesztése. Egészséges életmód és az egészségvédelem 
fontosságának tudatosítása, prevenció, ez iránti igény kialakítása. 
Bűnmegelőzés, közlekedésbiztonság. 

 
Mindezek részben a pedagógusok és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén és a 
tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesülnek. 
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III.4. A közösség fejlesztésével kapcsolatos feladatok  

III.4.1. A tanulói közösségek megszervezése, irányítása. 
Feladat: Tanórákon és tanórán kívüli közösségek kialakítása, ezek életének tudatos 

 nevelői fejlesztése (pl.: hetes, ügyelet, szabadidős tevékenységek stb.). 
 

III.4.2. Az önkormányzás képességeinek kialakítása. 
Feladat: A tanulói közösségek nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé
 célokat kitűzni és ezért összehangolt módon tevékenykedni, az elvégzett 
 munkát értékelni (pl.: iskolai DÖK) 

 
III.4.3. A közösségek egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

Feladat: Az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai keretek és 
 tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. 

 

III.5. A személyiségfejlesztést és a közösségfejlesztést szolgáló 
tevékenységi rendszer és szervezeti formái 

III.5.1. A tanítási óra, mint a személyiségfejlesztés legfontosabb színtere  

Iskolánkban a tanítási óra játssza a legfontosabb szerepet a személyiségfejlesztésben, 
amely természetesen beilleszkedik a hosszabb tanítási – tanulási folyamatba. 
Kiemelten fontosnak tartjuk a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását, a 
differenciálást és a sikerélményhez való eljuttatást. 

 
III.5.1.1. Motiválás célja: Fel kell ébreszteni a tanulókban azokat az indítékokat, 
amelyek a gyermeket tanulásra ösztönzik, és ezeket a 12. évfolyam végéig fenn is kell tartani. 
 
III.5.1.2. Meg kell találni azokat a korszerű tanítási módszereket és tanulásszervezési 
eljárásokat , amelyek a tanulók tevékenykedtetését biztosítják. 
 
III.5.1.3. Fontos a differenciálás, vagyis hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a 
lehetőségekhez képest a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, 
képességéhez. 

• Iskolába kerüléskor a tanulók képességei differenciáltak. Feladat, hogy a 
tanulás, tapasztalás során a gyermekeket olyan szintre fejlesszük, amely 
biztosítja az alkotó tevékenységet, az önálló ismeretszerzést. 

Fejleszteni kell: 
o a figyelmet 
o a problémamegoldást 
o a kommunikációt 
o a kifejező-képességet 

• Meg kell tanítani a tanulókat tanulni. 
• Arra vagyunk kíváncsiak, mit tud a tanuló és nem arra, hogy mit nem tud. 
• Minden alkalmat megragadunk arra, hogy dicsérjünk. 
• Első évfolyamtól a szülők és gyermekek igényeit figyelembe véve elkezdődik 

az idegen nyelv és a digitális kultúra oktatása. 
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• A pedagógusok az egyes szaktárgyi órákon előnyben részesítik az egyéni 
képességekhez igazodó munkaformákat  

• 5. osztálytól képességszintű csoportbontás van minden osztályban 
matematikából és angol nyelvből. 

• Csoportbontást biztosítunk az 5-8. évfolyamon magyar nyelvből, digitális 
kultúrából, technika és tervezés és biológia tantárgyakból. 

• 9. évfolyamtól emelt szintű angol nyelvi oktatás, valamint emelt óraszámú 
matematika, digitális kultúra és német illetve spanyol oktatás folyik, a 
tudásszint szerinti csoportbontás lehetőségeit kihasználva, az évenkénti 
átjárhatóságot biztosítva. 

 

III.5.2. A nevelési és oktatási célok megvalósítását célzó tanítási órán 
kívüli tevékenységek: 

III.5.2.1. Hagyományőrző tevékenységek 
 

• Tanévnyitó, -záró ünnepély 
• megemlékezések az aradi vértanúkról, 1956. október 23- áról a forradalom és 

szabadságharc évfordulójáról, a kommunista és egyéb diktatúrák és a holokauszt 
áldozatairól, 1848. márc. 15-ről, a Nemzeti Összefogás Napjáról 

• Gólyahét és Gólyaavató 
• Mikulás  
• Őszi családi nap az 1-4. évfolyamon 
• Huszárpróba az 1-4. évfolyamon 
• Csoportközi napközis foglalkozások 
• adventi programok 
• osztálykarácsonyok  
• karácsonyi hangverseny a Rákosfalvi Szent István Király Plébániatemplomban  
• Szalagavató bál 
• sítábor 
• Témanapok: Nemzetek napja, Nyelvi Nap, Tehetségnap, Föld napja, Egészségnap, 

Költészet napja, Sportnap 
• Témahetek: Tortahét, Digitális témahét, Pénzügyi, gazdasági témahét, 

Fenntarthatósági témahét  
• Álmos Olimpia az 1-4. évfolyamosoknak 
• Álmatlan Álmos sportmaraton gimnazistáknak 
• nyílt tanítási napok az 1-4. évfolyamon ősszel és tavasszal, a gimnáziumban ősszel 
• kiállítások a tanulók rajzaiból, gyűjtőmunkáiból, szakkörökön született alkotásokból 
• iskola-előkészítő foglalkozások a nagycsoportos óvodásoknak,  
• Álmos Manó (nagycsoportos óvodásoknak szervezett, több fordulós, komplex 

levelezős verseny) 
• farsang  alsósoknak 

felsősöknek 
gimnazistáknak 

• ballagások 8. évfolyam, 
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12. évfolyam 
• kirándulások, nyári táborok 
• Lux Alfréd-díj átadása gimnazistáknak 
• Rényi Péter-díj átadása 5-8. évfolyamosoknak 
• Álmos vezér-plakett átadása gimnazistáknak és általános iskolásoknak 

 
III.5.2.2. Napközi otthon, tanulószoba 
 

a) A napközis foglalkozás a tanulást segítő tevékenységen túl tartalmazza a 
személyiség fejlesztését szolgáló szabadidős tevékenységeket, valamint a 
tehetséggondozás, a hátrányos helyzetű, illetve a lassabban haladó tanulók 
számára a felzárkózás lehetőségeit is. A napközis nevelők képesített nevelők, 
akik a délutáni foglalkozások megtartása mellett az ebédeltetést is biztosítják. 
Szoros kapcsolatot tartanak és együttműködnek az osztályban tanító 
kollégákkal. 
Tanulást segítő tevékenységek: 

A délelőtti oktatáshoz szorosan kapcsolódó képességfejlesztő játékok: 
pl.: rejtvények, logikai játékok, rajz, színező, betűkocka 

A személyiség fejlesztését szolgáló tevékenységek: 
pl.: zenehallgatás, illemtan, mesehallgatás, játék, dramatikai 

 játékok, bábozás 
A manuális tevékenység fejlesztése: 

montázs, nyírás, ragasztás, fonás, kézimunka, stb. 
A csoportok szoros kapcsolatot tartanak a Cserepesházzal.  

b) 5–8. évfolyam számára, ha a szülők és a tanulók igénylik, tanulószobai 
foglalkozásokat szervezünk tanulást segítő, felzárkózó vagy tehetséggondozó 
szolgáltatást nyújtva. 

 c) A tanítási szünetekben összevont napközis csoport üzemel (vagy az iskolában 
  vagy az iskolán kívül) 
 
III.5.2.3. Diákönkormányzatok  
 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére két diákönkormányzat 
működik (általános iskolai és gimnáziumi). Az érdekvédelem mellett a tanórán kívüli, 
szabadidős tevékenység megszervezését segítik. Megszervezik a diákügyeletet, az 
iskolarádiót és szerkesztik az online híreket. Az 5–8-ig és a 9–12. osztályokban 
megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja a két 
diákönkormányzat munkáját. A diákönkormányzat tevékenységét az intézményvezető 
által megbízott pedagógusok segítik. A két diákönkormányzat 1-1 tagot delegál a 
fővárosi szintű diákparlamentre illetve egyéb érdekképviseletekbe, akiket az iskola 
diákközössége választ meg. 

 
III.5.2.4. Iskolai könyvtár 
 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár 
segíti. 

III.5.2.5. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. 
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A tanuló joga, hogy igénybe vegye az iskolában az oktatást szolgáló eszközöket pl. könyvtár, 
tornaterem, sportudvar, sporteszközök, digitális kultúrai eszközök. Ezt tanári felügyelettel, az 
egyes teremrendek betartásával, meghatározott időpontokban teheti. 
 
III.5.2.6.  Szakkörök 
 

Térítésmentesek, jelentkezés minden év szeptember 5-ig. 
• a szakköröket a szülők és a tanulók igényei szerint szervezzük 
• a szakkörök indításáról a szülői munkaközösség és a szakmai munkaközösség 

véleményének kikérésével az intézményvezető dönt 
 

 
III.5.2.7.  Iskolai sportkör 
 

Az iskolai sportkör a tanórákkal együtt biztosítja a mindennapi testedzést, valamint a 
tanulók felkészítését különféle iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

 
 
III.5.2.8.  Versenyek, vetélkedők, bemutatók 
 

A tehetséggondozást, az iskola hírnevének növelését célozzák. 
• vers- és prózamondó verseny (iskolai, kerületi, budapesti, országos) 
• tanulmányi versenyek (iskolai, kerületi, budapesti, országos) 
• iskolai idegen nyelvi versenyek 
• iskolai műveltségi vetélkedő 
• iskolai helyesírási verseny 
• egyéb tematikus vetélkedők 
• sportversenyek 
• rajz-és fotópályázatok 

 
Térítésmentes programok 
A nevelési és oktatási célok megvalósítását célzó tanítási órán kívüli tevékenységek 
többségében térítésmentesek. Térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat: a 
pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a minden tanuló számára előírt 
tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen 
kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozás, kirándulás, erdei iskola is.  
A Határtalanul program keretében szervezett határon túli kirándulásokat a központi 
költségvetés támogatja. 2018. szeptember 1-től nyilván kell tartania az iskolának a tanulói 
nyilvántartás adatkörében azt is, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett 
részt a határon túli kiránduláson.  
 
Térítésmentes a Lázár Ervin Programban való részvétel. A Lázár Ervin Program minden, 
az 1–8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal 
ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, 
illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét.  
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A 9. és 11. évfolyamos gimnáziumi tanulóink kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvoktatásban 
vehetnek részt a Nemzeti alaptanterv szerint tanulható első idegen nyelv (iskolánkban az 
angol) célországaiban. A Külföldi Nyelvtanulási Program állami költségvetésből valósul 
meg, a tanulók jogosultak alanyi jogon, pályázat útján részt venni. 
 
Önkéntes és önköltséges programok: 
III.5.2.9.  Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó 
foglalkozások. 
 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását szolgálják a különféle 
közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 
látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon - ha az tanítási időn 
kívül esik és költségekkel jár - önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell 
fedezniük. A tanuló programon való részvételéről, az azt szervező tanár dönt. 

 
III.5.2.10.  Egyéb szabadidős foglalkozások 
 

• A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 
felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva a 
fentieken kívül különféle szabadidős programokat szervez az iskola. Pl.: adventi 
programok, farsang, szalagavató, sportéjszaka, kerékpár- és egyéb túrák, korcsolyázás 
stb. A részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülők fizetik. A tanuló 
programon való részvételéről, az azt szervező tanár dönt. 

 
III.5.2.11.  Kirándulások, külföldi tanulmányutak, nyári táborok, erdei iskola 
 
 

Az iskola pedagógusai az osztályok számára évente egy alkalommal (az éves 
munkatervben meghatározott időpontban) tanulmányi kirándulást szervezhetnek. 
Célja: a honismeret bővítése, általános műveltség növelése, egészséges életre nevelés, 
közösségi érzés fejlesztése. A kirándulások önköltségesek. 
Az iskolai kirándulások esetén a köznevelési intézmény a kártérítési felelősség 
általános szabályai szerint felel a tanulónak okozott, saját érdekkörében felmerült 
károkért. A többnapos tanulmányi és a külföldi iskolai kirándulások esetében 
felelősségbiztosítást kell kötni az iskolának vagy a szervezőnek, amelynek 
kedvezményezettje a tanuló.  
A külföldi iskolai kirándulás az azonos nevelési-oktatási intézménnyel tanulói 
jogviszonyban álló legalább hét tanuló részvételével, a nevelési-oktatási intézménnyel 
foglalkoztatási jogviszonyban pedagógus vagy nevelő oktató munkát közvetlenül 
segítő munkakörben foglalkoztatott személy felügyeletével megszervezett - Ausztria 
kivételével -Magyarországgal nem szomszédos állam területére irányuló térítésköteles 
kirándulás.  
Sítábor és az idegen nyelv ismeretének elmélyítése és a nyelvgyakorlás céljából 
külföldre kirándulás illetve tanulmányút szervezhető. A költségeket a szülők vállalják. 
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Erdei iskola, nyári táborok: erdei iskolai foglalkozásokat, nyári táborokat szervezhet 
az iskola, amelyek önköltségesek. Az iskola segíthet a rászorulóknak (alapítvány, 
pályázat stb.). 

• A kirándulásokon, erdei iskolai foglalkozásokon, táborokban a részvétel 
önkéntes, a felmerülő költségeket a szülők fizetik. A tanuló programon való 
részvételéről, az azt szervező tanár dönt. 

 

III.5.3. A pedagógusok és osztályfőnökök konkrét intézményi 
feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák (minták ld. SZMSZ 2. 
számú melléklete)  
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III.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelése, oktatása  
 

Kiemelt figyelmet igénylő tanuló: a különleges bánásmódot igénylő tanuló, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű, tanuló és a tartós gyógykezelés alatt álló tanuló. 
Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, akinek egészségügyi 
ellátása az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 89. §-a 
szerinti általános járóbeteg-szakellátásban vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-
szakellátásban részt vevő szakorvos véleménye alapján az adott tanévben a harminchat, 
tanítási napot várhatóan meghaladja, és emiatt a tankötelezettségét iskolába járással nem tudja 
teljesíteni, 
 
Különleges bánásmódot igénylő tanuló 

  - a sajátos nevelési igényű, 
- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, és 
- a kiemelten tehetséges tanuló (ld. III.8. fejezet) 

 
Sajátos nevelési igényű tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, aki a szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas 
kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe 
való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, 
de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 
A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű 
tanulókkal együtt történő - integrált - oktatásuk. Az együttnevelést megvalósító intézmény 
többet vállal, magasabb értéket kínál, mint részvétet és védettséget. Sikerkritériumnak a 
tanulók beilleszkedése, a többi tanulóval való együtt haladása tekinthető. Intézményünk 
felvállalja a sajátos nevelési igényű és a - a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók általános iskolai és gimnáziumi integrált nevelését és oktatását. Ennek 
eredményes megvalósításához az alábbiak szükségesek: 

• A pedagógusok, a többségi nevelésben részt vevő diákok és a szülők közösségének 
felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. 

• A tanuló érdekében a szülőket segíteni kell abban, hogy gyermekeik sajátos 
nevelési igényeivel szembenézzenek, ezt elfogadják. Szükség esetén a 
kormányhivatal kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg a szakértői 
vizsgálaton, s gyermekét a szakértői véleménynek megfelelő nevelési-oktatási 
intézménybe írassa. 

• Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a 
habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülés specifikus 
módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek, módszerkombinációk 
megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési 
igény típusához, az elmaradások súlyosságához, az egyéni fejlődési 
sajátosságokhoz. 

• A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé 
teszi az egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai - esetenként 
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egészségügyi - eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő 
speciális eszközök alkalmazását. 

• A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő, magas 
szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, 
hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező 
pedagógus, aki 

a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes 
sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait; 

b) szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni 
haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából 
individuális módszereket, technikákat alkalmaz; 

c) a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban 
szereplő javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-
vizsgálat, a tanulói teljesítmények elemzése alapján - szükség esetén - 
megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó módszereket 
alkalmaz; 

d) egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat 
keres; 

e) alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; 
f) együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus 

iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 
Az integrált nevelésben, oktatásban részt vállaló köznevelési intézmények igénybe vehetik 
az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, szak- és pedagógiai szakmai 
szolgáltatását, az utazó gyógypedagógiai hálózat működtetésére kijelölt intézmények 
segítségét.  
A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő - a tanuló 
fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező - gyógypedagógiai 
tanár/terapeuta az együttműködés során 

a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 
b) javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez 

szükséges környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az 
osztályteremben, szükséges megvilágítás, eszközök alkalmazása stb.); 

c) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, 
módszerkombinációk alkalmazására; 

d) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények 
értékelésében, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó 
módszerváltásokra; 

e) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval 
foglalkozó pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

f) terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen 
foglalkozásokon - egyéni fejlesztési terv alapján a rehabilitációs 
fejlesztést szolgáló órakeretben -, ennek során támaszkodik a tanuló 
meglévő képességeire, az ép funkciókra. 

  III. 6.1. Az egyéb pszichés fejlődési zavar alapján sajátos 
nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók 
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A súlyos tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok hátterében részképesség -zavarok, 
kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar és/vagy figyelemzavar, az iskolai 
teljesítmények eléréséhez szükséges pszichikus funkciók kialakulatlansága, fejletlensége 
vagy a felsoroltak halmozott előfordulása áll fenn. Nem határozhatunk meg egységes 
jellemző jegyeket; az egyes állapotok a tünetek/tünetegyüttesek komplexitásától függően a 
funkciógyengeségtől a komplex személyiség-, illetve általános tanulási zavarig 
terjedhetnek. A percepciós bázis többdimenziós érintettsége miatt az olvasás, írás, 
számolás elsajátításában különböző súlyosságú akadályt jelent, az enyhe zavartól egészen 
a funkcióképtelenségig. 

a) A részképesség - zavarok körébe az iskolai teljesítmények - elsősorban az alapvető 
eszköztudás (olvasás, írás, számolás) - elsajátításának nehézségei, a képességek 
deficitje, valamint az általuk kiváltott, következményes magatartási és/vagy 
tanulási zavarok komplex tünetegyüttese tartozik. Jellemző, hogy az adott 
részképességben az intelligencia szintjének ellentmondó súlyos teljesítménybeli 
elmaradás mutatkozik, valamint teljesítményszóródás mutatható ki az 
intelligenciafaktorok, a mozgáskoordináció és a beszéd szintje között. A 
részképesség -zavarok tüneteit mutató tanulók általános jellemzője a számukra 
nehéz iskolai feladatok iránti feltűnő közömbösség, érdektelenség, amely a 
nehézségek következtében fokozatosan elmélyül, és a tanulással kapcsolatos 
tevékenységek (olvasás, írás, számolás) elutasításában fejeződhet ki. 

b) A kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemhiány és/vagy 
túlmozgás (ADHD) megléte esetén az érintett tanuló rövidebb ideig tud a 
feladathelyzetben megmaradni, az általánosnál sokkal több cselekvéses tanulási 
helyzetet igényel. Azok a tanulók, akik súlyos figyelemzavaruk (helyzetidegenség, 
hibás-hiányos helyzetfelismerés) vagy fejletlen önirányítás, gyenge önértékelési 
képesség miatt nem tudnak a tanulási szituációba beilleszkedni, állandó személyes 
kontrollra, megerősítésre szorulnak. 

Míg a részképesség - zavarok gyakran ép érzékszervek esetén is az érzékszervi 
fogyatékosság (gyengénlátás, enyhe nagyothallás) látszatát kelthetik, addig a 
hiperaktivitás, a nyugtalanság, a túlmozgások, a figyelemzavar előfordulásakor a tanulók 
általánosan gyenge képességűnek, értelmi fogyatékosnak tűnhetnek. 
Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének, érési lelassulásának jelei a tanulási, 
magatartási zavar tüneteit mutató tanulóknál az alábbiak: 

• általában érzékenyebbek a meteorológiai változásokra, 
• fáradékonyabbak az átlagnál, nehezen tűrik a zajokat, nehezen viselik el a 

várakozási feszültséget, 
• gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, egyedüllétre, 
• fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető 

és követhető szabályokat. 

III.6.2. Az egyéb pszichés fejlődési zavar alapján sajátos nevelési 
igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanulók iskolai fejlesztése 

III.6.2.1. A fejlesztés alapelvei 

• A részképesség -zavar tüneteit mutató tanulók sajátos nevelési igényeinek 
kielégítése gyógypedagógiai tanár, terapeuta és/vagy pszichológus 
közreműködését igényli. 
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A kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően az iskolai oktatásban érvényesíteni 
kell a számonkérési, értékelési, esetleg - indokolt esetben, a tanulási képességet vizsgáló 
szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján - az egyes tantárgyakból, 
tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli mentesítés lehetőségét. 

• Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat: 
a) az egészséges énkép és önbizalom kialakítása, 
b) a kudarctűrő-képesség növelése, 
c) az önállóságra nevelés. 

III.6.2.2. A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai 

Diszlexia, diszgráfia 

 
A diszlexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó, intelligenciaszinttől független 
olvasási és helyesírási gyengeség. Hátterében a központi idegrendszer sérülései, organikus 
eltérései, érési késése, működési zavara, örökletesség, lelki és környezeti okok különböző 
összefonódásai találhatók meg, valamelyik dominanciájával. Általában differenciálatlan az 
aktív szókincs, és gyenge a verbális emlékezet. A tanuló az új szavakat nehezen jegyzi 
meg, megmásítja, torzítja, jó értelmi képesség esetén új szót alkot helyette, vagy körülírja a 
fogalmat. Az olvasás tanulása során nehezen alakul ki a hang-betű kapcsolat, gyakori és 
makacs betűtévesztések fordulnak elő, a sorrendben átvetések tapasztalhatók, a hosszabb 
szavak áttekintése rendkívül nehéz. Hibás kombinációk, felületes akusztikus képzetek 
előhívása észlelhető. Nehéz a figyelem megosztása az olvasási technika és a szöveg 
tartalma között, pontatlan a toldalékok olvasása, lassú az olvasási tempó, gyenge a 
szövegértés. 
A súlyos olvasás-írászavar irreverzibilis, maradványtünetei a közép- és felsőfokú 
oktatásban, illetve a felnőttkorban is feltűnnek és fennmaradnak. 
Diszgráfia esetén az írómozgásokban, azok kivitelezésében jellemző a rossz kéztartás, az 
íróeszköz helytelen fogása, a görcsösség. Más tananyagokban való előrehaladáshoz 
viszonyítva nagyon lassú az írás megtanulásának folyamata. 
Az írómozgás egyenetlen, ritmusa és lendülete töredezett lesz, az optimális mozgássor 
csak nagyon lassan valósul meg, ezért fáradékonyabbak a diszgráfiás tanulók. 
A fejlesztés célja: 

Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a 
tanulóban az intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás 
készséget, fejlessze kifejező készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az 
ismeretek megszerzésében. 

A fejlesztés feladatai: 
a) a testséma biztonságának kialakítása, 
b) a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten, 
c) a vizuomotoros koordináció gyakorlása, 
d) a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése, 
e) az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott 

ütemű, hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő, 
valamint a vizuális és auditív észlelésre alapozó módszerrel, 

f) az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész 
iskolai pályafutása alatt, 

g) a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 
h) az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 
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i) az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív 
tolmácsolásával, gépi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és 
alkalmazásával. 

Diszkalkulia 

 
A diszkalkulia különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok 
megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus 
ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok 
azonosításának nehézsége más iskolai teljesítmények (pl. olvasás, írás, idegen nyelv 
tanulás) jó színvonala mellett. Hátterében általában valamilyen idegrendszeri sérülés 
húzódik meg, amelynek következtében zavart az érzékelés-észlelés folyamata, sérült a 
gondolkodás. Nehezítetté válik a szimbólumok felismerése és tartalmi azonosítása, 
akadályozott a fogalmak kialakulása, sérülnek a fogalmakkal végzett gondolkodási 
műveletek, a sor- és szabályalkotás, a téri és síkbeli viszonyok érzékelése, illetve zavart 
szenved az emlékezet és a figyelem. 
A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, kialakulatlan a 
mechanikus számlálás képessége, a mennyiség-állandóság. Súlyos elmaradásaik vannak a 
matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében. 

A fejlesztés feladatai: 
a) az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd 

összehangolt, intenzív fejlesztése, 
b) a testséma kialakítása, 
c) a téri relációk biztonsága, 
d) a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása, 
e) a szerialitás erősítése, 
f) segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése, 
g) a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe 

helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök 
használata, a képi, vizuális megerősítés, 

h) a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, 
megjegyzést segítő technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása. 

Hiperkinetikus zavarok 
 

Már az első öt évben kialakuló tünetegyüttes, melyet jellemez a tevékenységek 
csapongása, a figyelmetlenség, a nagyfokú impulzivitás, a szabályok gyakori megszegése, 
megfontolatlanság, többszöri konfrontálódás a társakkal. Gyakori a kognitív működések 
zavara, illetve a nyelvi és motoros képességek fejlődésének késése. Másodlagos 
szövődménye az aszociális viselkedés és csökkent önértéktudat. 

 
Magatartási zavarok 
 

Jellemzői a visszatérő és tartós disszociális, agresszív vagy dacos magatartássémák. A 
viselkedés erősen eltér az adott életkorban elvárhatótól, a szociális elvárásokat durván 
áthágja. Sokkal súlyosabb lehet, mint egy gyermekcsíny vagy egy serdülőkori lázadás és 
hosszan tart (hat hónap vagy annál hosszabb ideig). Jellemzi még: nagyfokú harcosság, 
társakkal, tárgyakkal, állatokkal szembeni durva bánásmód, fenyegető erőfitogtatás, 
indulatkitörések, iskolakerülés, hazudozás. 

A fejlesztés elvei, módszerei, feladatai: 
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a) A tanuló optimális helyének megválasztása a pedagógus kommunikációs 
jelzéseinek megfelelő érzékelésére. 

b) Az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, 
érdeklődésének, terhelhetőségének ismeretében. 

c) A tanuló viselkedésének (kommunikációjának, önbizalmának, 
magabiztosságának, önérvényesítésének, cselekvéses, illetve verbális 
megnyilvánulásainak) megismerése siker vagy kudarc esetén. Ennek alapján a 
tanuló alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való beilleszkedésének segítése. 

d) Együttműködés a családdal és más szakemberekkel. 
e) A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása. 

III.6.2.3 Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 
A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT-ban 
rögzítettektől.  
A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok és 
tartalmak megvalósítása általában lehetséges. 

 Kiemelt fejlesztési feladatok 
A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de az 
egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő képességek (azok fejlődési 
útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) módosulhatnak. 
Kiemelt szerepet kap az Énkép és önismeret, a Testi és lelki egészség, a Felkészülés a 
felnőtt lét szerepére. A helyi tantervünk megvalósítása során kiemelten kezeljük az 
önismeretet, a reális önértékelés kialakítását, a kommunikáció fejlesztését. 

III.6.2.4. A helyi tanterv alkalmazása 
A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanulóinkat integráltan oktatjuk a többségi tanulók számára készített helyi tantervünk 
szerint, de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek 
(azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni 
fejlődésének függvénye. 
A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire 
vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével 
érvényesíthetők. 
A beszédészlelés és beszédmegértés, a verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése, 
az olvasásértés fejlesztése a Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület fejlesztési 
feladatai között kap kiemelt szerepet. 
Az élő idegen nyelv tanításánál a nyelvoktatás auditív módszereit helyezzük előtérbe. 
A Művészetek műveltségi területen belül, az akusztikus és vizuális észlelés fejlesztésének 
kiemelt szerepe van. 
A Matematika területén a kompenzációs lehetőségek, speciális módszerek alkalmazása 
segíti az eredményes fejlesztést. 

III.7. A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal, valamint a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű, tanulókkal kapcsolatos egyéb 
pedagógiai tevékenységek 
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• a tanuló szükségleteihez illesztett tanulási stratégiák megválasztása, a személyre 
szabott, tanulóközpontú tanulás  

• változatos tanulásszervezési módok, differenciált oktatásszervezés, projektmunka 
biztosítása 

• felzárkóztató órák, egyéni foglalkozások, a fejlődési dinamika nyomon követése 
• az értékelési eljárások megválasztása, a fejlesztő értékelés szükségessége; 
• csoportbontások 
• a 11-12. évfolyamon választható érettségire előkészítők széles skálája 
• felzárkóztató órák, a fejlődési dinamika nyomon követése 
• napközi otthon, reggeli és esti ügyelet 
• konzultáció tanulási és egyéb problémákról 
• iskolapszichológus segítsége, a tanuló részére az egyéni tanácsadást abból a 

célból, hogy a gyermek, a tanuló személyiségfejlődését elősegítse. 
• logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus segítsége 
• iskolai könyvtár és az iskola létesítményeinek egyéni vagy csoportos használata 
• elismerés, jutalmazás, dicséret 
• pedagógusok, tanulók, családok személyes kapcsolatai 
• szükség esetén családlátogatások 
• nyári napközis tábor 
• iskolai táborok 
• alapítványi támogatás (tábor, versenyek) 
• szoros kapcsolat a szakszolgálatokkal, nevelési tanácsadóval, családsegítő-és 

gyermekjóléti szolgálattal 
• iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus 

tevékenysége 
 

Az egyes gyermekekhez igazítva választjuk meg a tevékenységi formákat. 

III.8. A tehetség, képesség kibontakoztatását szolgáló tevékenységek 

Kiemelten tehetséges tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 
tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú 
kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, 
elkötelezettség. 

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 
személyközpontúság 

• az emelt óraszámú oktatás idegen nyelvekből, matematikából, digitális kultúrából  
• a tehetséggondozó foglalkozások, sportkör, szakkörök 
• versenyek, vetélkedők, (szaktárgyi, sport, kulturális stb.) 
• szabadidős foglalkozások (hangverseny, színházak, múzeumok, kiállítások stb.) 
• iskolai könyvtár, egyéb könyvtárak, közművelődési intézmények rendszeres 

látogatása 
• emelt szintű érettségire, nyelvvizsgára való felkészítés 
• a továbbtanulás segítése, pályaválasztási tanácsadás, osztályfőnökök és 

pszichológus véleménye 
• tehetségkapu on-line 
• tehetségpont: tehetségazonosítás és szintfelmérés (bementi és kimeneti mérések) 
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• tanulásmódszertani foglalkozások – koncentrációs és emlékezőképesség 
fejlesztése, tanulás technikák 

• önismereti tréningek szervezése 
• iskolapszichológus segítsége  
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III.9. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

Minden pedagógus közreműködik az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában, legfontosabb a 
prevenció. 
Az iskolában minimum egy kolléga gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására  
tantárgyfelosztásban rögzítetten kap órákat (minden évben a fenntartó döntésének 
függvényében), aki segíti a pedagógusok munkáját. Feladatai közé tartozik különösen: 

• a tanulók és szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről és 
intézményekről, amelyekhez fordulhatnak problémáik megoldása érdekében (írásos 
címlista) 

• felderíti a veszélyeztető okokat 
• a veszélyeztető okok esetében értesíti a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot 
• segíti ennek az intézménynek a tevékenységét (személyes kapcsolat révén) 
• anyagi veszélyeztetettség esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását 

kezdeményezi 
• koordinálja az egyes tagozatok közötti, illetve az osztályfőnökök gyermek- és 

ifjúságvédelmi munkáját 
• gyermekjóléti szolgálat, gyámhivatal megkereséseire válaszol, esetmegbeszéléseken 

vesz részt az osztályfőnökkel, pedagógussal együtt vagy helyettük. 
 

Az iskola gyermekvédelmi tevékenységének fontos területei: 
• a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszüntetése 
• drogprevenció, ismeretterjesztő előadások megszervezése 
• a világháló veszélyei, ismeretterjesztő előadások és interaktív programok 

megszervezése 
• együtt kell működni:  

 
o a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal 
o a nevelési tanácsadóval 
o gyámhivatallal 
o a gyermek- és ifjúsági orvosokkal 
o a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, 

alapítványokkal 
 
A gyermek, a tanuló nevelésében-oktatásában, felügyeletében hivatása körében közreműködő 
személy gyermekkel, annak családjával kapcsolatos információkra kiterjedő titoktartási 
kötelezettsége nem terjed ki a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaira. 
 
Törvényes kötelezettség a köznevelési intézményben pedagógus vagy nevelő-oktató munkát 
közvetlenül segítő alkalmazottak jelzési illetve eljárás-indítási kötelme a gyermek, a tanuló 
veszélyeztetettségének illetve bántalmazásának esetén. 
 
Egyéb jelzés hiányában is súlyos veszélyeztető oknak minősül, ha a gyermeket gondozó 
szülő, más törvényes képviselő megtagadja az együttműködést a köznevelési intézménnyel. 
 
A pedagógiai munkán belül az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvédelem céljainak 
megvalósítását: 

• tehetséggondozó, felzárkóztató kiscsoportos foglalkozások 
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• tanulási kudarcnak kitett tanulók egyéni felzárkóztatása 
• indulási hátrányok csökkentése 
• a differenciált oktatás és képességfejlesztés 
• a pályaválasztás segítése 
• a személyes egyéni tanácsadás tanulónak, szülőnek 
• egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése 
• családi életre nevelés (osztályfőnöki és szakórákon, szakkörökön) 
• napközi, tanulószoba 
• iskolai étkezési lehetőség 
• egészségügyi szűrővizsgálatok 
• a tanulók szabadidejének szervezése 
• a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás,) 
• a szülőkkel való együttműködés 
• tájékoztatás 

III.10. A szülők, a tanulók, a pedagógusok és az intézmény partnerei 
együttműködésének és kapcsolattartásának formái, a tanulóknak az 
intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 
rendje 

III.10.1. A tanulók tájékoztatása: 

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az 
iskola intézményvezetője tájékoztatja 

o az iskolai diákönkormányzatok ülésein; 
o  a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal;  
o az iskolarádión, iskolaújságon, hirdetőtáblán, e-Kréta üzeneten keresztül. 

Az osztályfőnökök tájékoztatják az osztályfőnöki órákon folyamatosan, valamint e- Kréta 
üzeneteken keresztül, középiskolában online felületeken keresztül. 
 
A tanulót és a szülőket a tanuló fejlődéséről, az egyéni haladásról a tanítók és a szaktanárok 
folyamatosan szóban, illetve az általános iskolában az üzenő füzeten, e-naplón, e-ellenőrzőn 
keresztül írásban is tájékoztatják, a középiskolában e-naplón, e-ellenőrzőn keresztül kapnak 
írásban is tájékoztatást. 
 
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 
választott képviselőik útján közölhetik az iskola intézményvezetőjével, 
intézményvezetőhelyetteseivel, az egyes pedagógusokkal, a nevelőtestülettel. 
A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. 
Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást 
kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő 
döntéseket a diákság tudomására hozni. 
 

III.10.2. A szülőkkel való együttműködés 

 
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

• az iskola intézményvezetője tájékoztatja 
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o a szülői szervezet választmányi ülésén minden félév elején;  
o az előtérben elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan  
o a szülői szervezet zárt levelezőrendszerén keresztül 
o e-Kréta üzenetben 

• az osztályfőnökök informálják: 
o az osztályok szülői értekezletein, 
o  online felületeken, zárt csoportokban 
o e-Kréta üzenetben.  

 
A szülők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon szerezhetnek tájékoztatást:  

• szóban: 
o a szülői értekezleteken, 
o a pedagógusok fogadóóráin, 
o a nyílt tanítási napokon (1-4. évfolyam), 
o a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken,  
 

• írásban az általános iskolában az üzenő füzeten, e-naplón, e-ellenőrzőn keresztül, a 
középiskolában e-naplón, e-ellenőrzőn keresztül. 

 
A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv 
tartalmazza.  
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola intézményvezetőjével, intézményvezető-
helyetteseivel, az egyes pedagógusokkal, a nevelőtestülettel.  
 
A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái 

a) Szülői értekezlet 
Feladata: a szülők tájékoztatása: 

- az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről 
- a helyi tanterv követelményeiről 
- a választott tantárgyak lehetőségeiről 
- az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról 
- saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról 
- az osztályok tanulmányi munkájáról és neveltségi szintjéről 
- a szülők kérésének, kérdéseinek, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 

iskola intézményvezetője felé 
b) Fogadóóra 

- Feladata: szülő és pedagógus személyes találkozása az iskolában. 
- Egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal (otthoni 

tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra való nevelés, 
tehetséggondozás, továbbtanulás). 

c) Nyílt tanítási nap 
Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskola mindennapjaiba, ismerje meg 
személyesen a tanítási órák lefolyását. Tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az 
osztályközösség életéről. 

d) Részvétel közös iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken (karácsonyi hangverseny, 
szalagavató, anyák napja stb.) 
Feladata: Az iskola ünnepnapjain közös élményben való részvétel, együttes 
sikerélmény. 
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e) Családlátogatás (ha szükséges), szülőkkel való beszélgetés 
Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve 
tanácsadás a gyermek fejlődése érdekében. 

f) Írásbeli tájékoztató 
Feladata: A szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával, 
hiányzásával kapcsolatos eseményekről, illetve különféle osztályszintű vagy iskolai 
programokról. 
Pl.: határozatok felmentésekről, engedélyekről is stb. 

 

III.10.3. Az intézmény egyéb partnereivel való együttműködés és 
kapcsolattartás formáit az iskola Szervezeti és működési szabályzata 
tartalmazza 

 

III.10.4. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való 
részvételi jogai gyakorlásának rendje 

A tanulók, a tanulóközösségek és diákkörök érdekeinek képviseletét az iskolai 
diákönkormányzatok látják el. 
Az iskolában két diákönkormányzat létezik az összetett iskola jellegéből adódóan a tanulók 
életkori sajátosságaihoz igazodva. 

- az általános iskola diákönkormányzata 
- a gimnázium diákönkormányzata 

A diákönkormányzatok jogosítványait az iskolai diákönkormányzatok vezetőségei, illetve 
annak választott tisztségviselői érvényesítik. Az iskolai diákönkormányzatok a magasabb 
jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek.  
A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt 

• saját működéséről, 
• a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 
• hatáskörei gyakorlásáról, 
• egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 
• az iskolai diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és 

működtetéséről,  
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 
diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a 
hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A 
működéséhez szükséges feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.  
A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület 
hagyja jóvá. Az SZMSZ jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy 
ellentétes az iskola SZMSZ-ével, házirendjével. Az SZMSZ jóváhagyásáról a 
nevelőtestületnek a jóváhagyásra történő beterjesztést követő harminc napon belül 
nyilatkoznia kell. Az SZMSZ-t vagy annak módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a 
nevelőtestület harminc napon belül nem nyilatkozik. 
A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni 

• az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  
• a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,  
• az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  
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• a házirend elfogadása előtt 
 
Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét – az Nkt. 48.§ (4) bekezdésben 
meghatározottakon túl – 

• a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 
• a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 
• a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 
• az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 
• az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 
• a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 
• az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben 

ki kell kérni. 
Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a 
diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a 
meghívót – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – a tárgyalás határnapját legalább tizenöt 
nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. 
A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézményvezető a felelős. A 
jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan 
ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 
A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola 
helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. 
A diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév 
helyi rendjében meghatározottak szerint. 
A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal 
nyilvánosságra kell hozni. 
A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő 2 tanár (egy felsős és egy 
gimnáziumban tanító) támogatja és fogja össze, akiket ezzel a feladattal – a diákközösség 
javaslatára – az intézményvezető bíz meg határozott, legfeljebb ötéves időtartamra.  

 

III.11. Egészségfejlesztési és környezeti nevelési program  

III. 11.1. Helyzetkép 

 
Az iskola működése, hagyományai egészségnevelési és környezeti nevelési szempontból 
 
Az iskolában a pedagógusok egyre nagyobb számban foglalkoznak intenzíven 
egészségnevelési és környezeti nevelési kérdésekkel a tanórákon és azokon kívül. A témától 
függően kapcsolódnak egy-egy tevékenységi területhez.  
 
Az egészségnevelés és a környezeti nevelés színterei iskolánkban 
 
Hagyományos tanórai oktatásszervezésben 
 
• A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő egészségnevelési és 

környezetvédelmi vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik 
problémát hogyan dolgozzuk fel. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel 
kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a diákoknak is köze van. 

http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-000000A1100190TV&hely=48
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• Különböző interaktív módszereket használva adjuk át az ismereteket, de jelentős 
szerepet kap az önálló ismeretszerzés is. A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és 
az IKT eszközök lehetőségeit is felhasználjuk, alkalmazzuk. Így az élményszerű 
tanításra lehetőség nyílik. 

• Fontosnak tartjuk, hogy a diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek, mert 
véleményünk szerint így lehet csak okosan, átgondoltan harcolni az egészség és a 
környezet megóvásáért. Fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre nevelünk. 

• Külön, kiemelten kezeljük a tapasztalatszerzést, az elemzést, a következtetések 
megfogalmazását, a tapasztalatok hatásainak értékelését. 

• Elsősegély nyújtási ismeretek 1-4. évfolyamon a testnevelés, 5-8. évfolyamon és 
gimnáziumban osztályfőnöki órákon, valamint a 9. évfolyamon biológia órákon kapott 
kiemelt szerepet.  

• Részt veszünk az Ökoiskola programban. A természettudományos tantárgyaknál 
különös figyelmet fordítunk az ökológiai témákra.  
 
 

Nem hagyományos tanórai keretben 
 
• Múzeumlátogatásokat szervezünk 1-12. évfolyamosoknak. Az itt folyó munka a tanév 

szerves része. 
• A 9. évfolyam gólyatáborban vesz részt, ahol a diákok a közösségfejlesztésen kívül 

megtanulják a természettel, élő környezetükkel való együttélés, a fenntarthatósági elvek 
betartásának szükségességét, mikéntjét. 

• Az általános iskola tanulóinak egy hetes nyári tábort szervezünk Soltvadkerten. 
• Az 5-8. évfolyamos vállalkozó szellemű diákjaink hat nappal korábban indulva gyalog 

teszik meg az utat Soltvadkertre. Természetvédelmi területeket átszelve, az élő 
természettel szoros kontaktusban tapasztalják meg tanítványaink a környezettudatos 
életforma szükségességét. 

•  
• Sítáborunk minden évben közkedvelt tanulóink körében. 
• Az iskolában rendszeresen, különböző gyűjtési akciókat (elem-, és papírgyűjtés) 

szervezünk. 
• Évente egyszer egészségnap keretében, külsős segítőkkel kiemelt szerepet kap az 

egészségnevelés és az elsősegélynyújtás. 
• Csatlakoztunk a Boldogságórák programhoz, elnyertük a Boldog iskola címet. Célunk, 

hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve tanulóink, könnyebben nézzenek 
szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a 
testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget.  

• Takarítási világnap alkalmából az iskola udvarának rendezése, szépítése. A 
gimnazistákkal minden évben részt veszünk a TeSzedd! mozgalomban, mely az iskola 
tágabb környékének szeméttől való megtisztítását jelenti. 

• Az Ökoiskolai programok megvalósítására minden tanévben kiemelt figyelmet 
fordítunk. 

 
 

Tehetséggondozás 
• Felkészítünk és indítunk gyerekeket környezet- és természetvédelemi témájú 

versenyeken. 
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• Évente legalább egy alkalommal tehetségnapot szervezünk, ahol diákjaink tartják az 
órát előzetes felkészítés után. 

• Idegen nyelveken fordítási versenyeket szervezünk, ahol gyakran szerepelnek egészség 
és természetvédelemmel foglalkozó cikkek is. 

• A minden tavasszal megtartott természettudományos online kvíz szintén érinti az 
egészség és környezet kérdéseit. 

•  
 
Iskolai büfé 
Iskolánkban kettő is működik (5-8. és 9-12. évfolyamnak külön). 
Diákjaink délelőtti étkezésének egyik meghatározó tényezője az iskolai büfé kínálata. Fontos, 
hogy továbbra is megőrizzük azt a helyzetet, hogy a büfé nem egy nagyvállalat része, hanem 
egy, az iskolánkra szabottan működő önálló egység. Fontos, hogy bővüljön az egészséges 
táplálkozáshoz nélkülözhetetlen kínálat. Folyamatosan ellenőrizzük ennek megvalósulását. 
 
Iskolai ebédlő 
Iskolánkban külön ebédlő működik a székhelyen és a telephelyen. Az ebédlők kicsik, ezért az 
ebédeltetést részletekben lehet megoldani. Rendszeres visszajelzésekkel próbáljuk biztosítani 
az egészséges táplálkozás fenntartását. 

 
Iskola udvara 
A „kisiskola” kivételes adottsága, hogy osztálytermeiből közvetlenül lehet a parkosított, 
játékokkal felszerelt udvarra menni. Fejlesztési lehetőség, a kerítés melletti zöld védősáv 
megerősítése, kiépítése. Ezzel jelentősen csökkenthető a szállópor hatás és a külső zajterhelés. 
A „nagyiskola” két, funkciójában is eltérő részre tagolódik. Aszfaltozott sportudvara a 
testnevelési órák és foglalkozások színtere. A megnövekedett testnevelés órák miatt, újabb 
pálya kialakítása szükségszerű lesz. Zöldudvara, örökzöldjeivel a lakótelep „zöldszíve”, 
melynek megtartása létfontosságú. A kiöregedő és beteg fákat folyamatosan újakra cseréljük. 
 
Ügyelet 
A tanórák közötti szünetekben minden folyosón és az udvaron van tanári ügyelet és a felsősök 
épületében diákügyeletet is működtet a diákönkormányzat. Az általános iskolában 
hagyományosan jól működő, 5-6. osztályos tanulókból álló „Zöld ügyeleti” rendszer van. Az 
ő feladatuk szünetekben a folyosók és termek tisztaságának fenntartása, ellenőrzése. 
Kéthetente iskolarádióban beszámolnak munkájukról. A 7. és 8. évfolyamosok „Piros 
ügyelete” az óraközi szünetekben az iskolai házirend betartását segíti, a tanulók biztonságos 
szüneti tevékenységét felügyeli. Kiemelt feladata az agresszív magatartás, a bántalmazás 
megelőzése, felderítése, bejelentése. Baleset esetén az azonnali tanári segítséghívás. A 
diákügyelet működtetését a diákönkormányzat és az osztályfőnökök végzik, szoros 
együttműködésben a tanári ügyelettel.  
Az 1-4. évfolyamon minden osztályban van tisztasági és virágfelelős. 

III.11.2. Erőforrások 

Az egészségfejlesztési és a környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen 
feltétel, hogy az iskolai élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, 
szervezetekkel jó munkakapcsolatot, együttműködést alakítsanak ki. A résztvevők és a 
közöttük kialakuló együttműködés egyben környezeti és egészségnevelési munkánk 
erőforrása is. 



Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium és Általános Iskola  
Pedagógiai Programja 

- 48 - 

Az iskolának a következő időszakban – az alábbiakat figyelembe véve – az egészségnevelés 
és a környezeti nevelés területén ki kell használni az erőforrásokat. 
 
Nem anyagi erőforrások területe 
 
Iskolán belüli együttműködés 
 
• Tanárok. Az iskola minden tanárának feladata, hogy egészség- és környezettudatos 

magatartásával, munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az 
iskolai egészségnevelés és környezeti nevelés ill. oktatás közös szemléletben és célokkal 
valósuljon meg kialakítjuk, illetve tovább fejlesztjük a munkaközösségek 
együttműködését. A közös munka alapja a tantárgyak közötti koordináció, a 
tapasztalatcsere.  

• Diákok. Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon egészségére, környezetére 
és figyelmeztesse társait a kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van az 
iskolai diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek, valamint az egészség és a 
környezet védelme iránt különösen érdeklődő és elkötelezett tanulókból álló 
diákcsoportnak. 

Tanárok és diákok. A diákok az egészség és környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a 
tanáraikkal való közös munka során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják 
el. Iskolánkban nagy szerepe van az egészség- és környezettudatos szemlélet kialakításában, 
a fenntartható fejlődés fontosságában a nyári táboroknak, a témanapoknak, a hulladékgyűjtési 
akcióknak. A Boldog Iskola cím elnyerésével egy országos szintű, általános és középiskolás 
korosztály számára kidolgozott programba tudunk bekapcsolódni. A 
Boldogságórák/foglalkozások csökkentik a tanulók szorongását, miközben erősíti 
önbizalmukat. Így nemcsak kiegyensúlyozottabbá válnak a gyerekek, de az iskolában is 
jobban teljesítenek. A diákok és tanárok együttműködése nélkülözhetetlen az egészség- és 
környezetbarát iskolai környezet létrehozásában és megőrzésében is. A tanórák és a tanórán 
kívüli egészség- és környezeti nevelés tartalmát a munkaközösségek az iskolavezetéssel 
koordinálva határozzák meg. A  

 
• Iskolapszichológus: Felméréseivel, és azok elemzésével segíti egészségnevelési és 

környezeti nevelési munkánkat. A továbbiakban rendszeressé kívánjuk tenni ezeket a 
vizsgálatokat, hogy munkánk hatékonyságáról is tájékoztatást kapjunk. Támogatásával 
sikerült eredményesen pályáznunk a Boldog iskola programra. 

 
• Iskolaorvos és védőnő: Feladata a tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában 

foglalja a testi, érzelmi és intellektuális fejlődés követését és az érzékszervek vizsgálatát. 
Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok a fejlődés követésén kívül a krónikus betegségek 
és kóros elváltozások korai felismerésére is irányulnak (szekunder prevenció).  
További feladatai: adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítése.  

 Közreműködés: közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás - 
egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában az iskola vezetésével egyeztetve.  
 Felkérésre közreműködés egészségügyi szakértői feladatokban, foglalkozások tartása. 
Év elején átadják munkatervüket az intézményvezetőnek, melybe minden évben a 
gyermekvédelmi felelőssel megbeszélt témákat is beépítik. 

Minden tanév elején október 15-ig elkészítik az éves testnevelési besorolást a tanulókról. 
Ekkor válik hivatalossá, hogy a tanulóink közül ki járhat az iskola testnevelési óráira, 
kinek kell gyógytestnevelésre illetve könnyített testnevelésre járnia. 
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• Orvosi szoba: Iskolánk székhelyén és telephelyén külön – külön van orvosi szoba, 
melyek felszerelése lehetővé teszi a szakszerű iskolaorvosi és védőnői vizsgálatokat. 

 
• Iskolafogászat: Minden tanulónk részt vesz évente egy alkalommal osztálykeretben 

fogászati szűrésen. A fogorvos a gyerekek fogászati könyvében vezeti a vizsgálatok 
eredményeit, amit a szülők is figyelemmel kísérhetnek. A szűrésre az osztályfőnökök 
kísérik a tanulókat. 

 
• Szülők: Az iskolai egészségnevelés és környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a 

szülői ház és az iskola harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék 
gyermekükben azt az egészség- és környezettudatos magatartást, amit ökoiskolai cím 
bírtokában iskolánk is közvetíteni kíván. Iskolánkban ez egyrészt azon keresztül valósul 
meg, hogy az elsajátított viselkedési formákat, ismereteket otthon is alkalmazzák a 
tanulók, másrészt az egyes egészség- és környezeti nevelési ismeretek otthoni 
alkalmazásának anyagi fedezetét – a lehetőségeiket figyelembe véve – a családok maguk 
is biztosítsák. 

 
• Az iskolában nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak: Az iskola 

adminisztrációs és technikai dolgozói munkájukkal aktív részesei egészségnevelési és 
környezeti nevelési programunknak. Az iskolai adminisztráció területén fontos 
feladatunk, hogy csökkentsük a felesleges papírfelhasználást (pl.: féloldalas papírlapok 
használata, kicsinyített és kétoldalas fénymásolás, digitális információáramlás növelése), 

Folyamatosan gyűjtjük a hulladékpapírt és a kifogyott nyomtatópatront. Példamutató, ha a 
tanulók látják, hogy az iskola épületének takarítása során környezetkímélő, az egészségre 
nem ártalmas tisztítószereket használunk.  

 
Iskolán kívüli együttműködés 
 

Intézmények: amelyek egészségnevelési és környezeti neveléssel is foglalkoznak. A 
tanórai és tanórán kívüli környezeti programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a 
különböző intézmények meglátogatása. Iskolánk számára ilyen szempontból 
kiemelkedően fontosak a múzeumok, az állatkertek, nemzeti parkok. Ezeket a 
látogatásokat a tanórákon készítjük elő. Iskolai tanulmányai során, minden tanulónak 
legalább egy egészség- és környezeti témájú intézménylátogatáson részt kell vennie.  
• Civil szervezetek: A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és programjaikkal 

segítik az egészségnevelési és környezeti nevelési munkánkat. Tantestületünk egyre 
több tagja rendszeresen részt vesz előadásaikon, továbbképzéseiken, szervezett 
programokon. Szükséges, hogy több, az egész tantestületet érintő egészség- és 
környezeti nevelési témájú előadás és foglalkozás legyen a jövőben. A civil 
szervezetekkel való iskolai szintű kapcsolattartást intézményvezető koordinálja. A 
szaktanárok egyénileg is kapcsolatot alakítanak ki az egyes civil szervezetekkel. 
Kiemelt szerepet kapott a Jobb Veled a Világ Alapítvány szervezésében a Boldogság 
Intézet szakmai csapata, amely egy teljes programot kidolgozott ki a diákok számára. 

• Hivatalos szervek: A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy 
környezetvédelmi és egészségügyi szempontból megfelelően működik-e az iskola. 
Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk az iskolai környezet kialakításában. 

 
 
Anyagi erőforrások 
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Saját erőforrások 
 
• Alapítvány: Iskolánkban külön alapítvány működik általános és középiskolai szinten. 

Az iskolai alapítvány – rászorultság alapján – támogatja a tanulók gólya táborban, a 
nyári táborokban és a fizetős versenyeken való részvételét. Minden diák esetében külön-
külön az osztályfőnök, az iskolavezetés és a kuratórium közösen dönti el a támogatást 
és annak mértékét. Lehetőség van azonban arra is, hogy programokat, vagy 
programokhoz szükséges eszközök vásárlását az alapítvány anyagilag segítse.  

• Akciók bevétele: A bevételekkel (pl. papírgyűjtés, farsang) az azt megtermelő tagozat 
programjait támogatjuk.  

 
Külső erőforrások 
 
• Szponzorok segítségével gyarapítjuk felszereléseinket, szervezzük programjainkat. 
• Szorgalmazzuk pályázatok írását.  

III.11.3. Alapelvek, jövőkép, célok 

 
Az egészségnevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kezeljük.  
 
A tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit: 

• az életkorral járó biológiai-pszichohygiénes tennivalókat; 
• az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztésének módjait;  
• a rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepét; 
• az egészségtudatos léthez tartozó egyénileg kialakított mozgásprogram fittség 

megőrzése szempontjából való fontosságát;  
• az egészségre káros szokások biológiai – élettani – pszichés összetevőit  

(alkoholfogyasztás, dohányzás, inaktív életmód, helytelen táplálkozás, 
drogfogyasztás); 

• a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki kiegyensúlyozottság  
elérésében; 

• a társas kapcsolatok egészségi-etikai kérdéseit. 
• jog az egészséges élethez. 
• alapvető emberi szükségletek; 
• elővigyázatosság; biztonság 
• elsősegély nyújtási ismeretek 

 
Cél: Ezen tudás birtokában képesek legyenek egészségük megőrzésére, a betegségek 
megelőzésére, egészséges személyiség kimunkálására, a helyes magatartás kialakítására. 
Az egészségnevelés területei 

Szomatikus nevelés  
• higiénés nevelés (személyi nevelés, környezethigiénére nevelés) 
• profilaxisra (betegség megelőzésére) nevelés  
• kondicionálás (testedzés, sport)  
• baleset megelőzésre nevelés  
Pszichohigiénés nevelés 
• önismeretre, önfejlesztésre nevelés 
• fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre nevelés  
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• környezeti hatások feldolgozására nevelés   
• emberi kapcsolatok harmóniájára nevelés 
• abúzusok, devianciák (káros szokás, szenvedély) megelőzésére nevelés 
• érzelmi nevelés 
Szociálhigiénés nevelés 
• kedvező társas miliő működtetése 
• kommunikációs nevelés 
• családi életre nevelés 
• az iskola, mint munkahely pszichoklímájának alakítása  
• szerepfeszültségek felismerése, feloldása  
• a stressz- és feszültségoldás metódusai  
• társadalmi izolációk megelőzése, közéletiségre nevelés 
• egészségpropaganda  

 
Komplex intézményi mozgásprogram  

1. Egészséges életmód-tréningek épüljenek be a kötelező iskolai programokba (sport- és 
egészségnap, részvétel a különféle helyi szervezésű és más sportprogramokon). 

2. A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak 
megfelelően épüljenek be az óratervi órákba.  

3. Az egész napos iskolai (szabadidős), napközis és tanulószobai foglalkozásokon a 
foglalkozási programban (tervben) foglaltak szerint, míg a különféle szabadidős 
tevékenységekben azok időkeretének minimum 40 %-a erejéig a testmozgás különféle 
formái domináljanak a tematikai-tárgyi jelleghez igazodóan.      

4. Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak 
sajátosságainak megfelelően (pl. tél – korcsolyázás) – legyen egy-egy kiemelt 
mozgásos tevékenység rendelve, mely az iskolai szabadidős és napközis időkeretben 
szervezett tevékenységek kiemelt iránya legyen.   

5. Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai sportkörrel 
illetve a településen működő más sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi 
szervezetekkel, továbbá az iskolai működést támogatni hivatott alapítvánnyal 
alakuljon ki stratégiai együttműködés az iskola tanulóinak mozgáskultúráját fejleszteni 
hivatott programok támogatása céljából.        

6. A tanulmányi kirándulások egyik központi eleme legyen a mozgás és az 
egészségtudatos életmódra nevelés.  

7. Az 5-8. évfolyam osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program kerüljön 
kidolgozásra a testmozgás propagálására, amely életvezetési tanácsokat is foglaljon 
magába.  

8. Az uniós és a központi költségvetési források kimerítésével, az ezekre épülő anyagi 
alapokra támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek megszervezésre.  
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9. A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a 
szabadidős és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön minden 
tanévben javaslat.  
 

A komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves 
munkaterv mellékleteként kerül kidolgozásra.          
 
 
Környezeti nevelés alapelvei 
 
A környezeti nevelés olyan pedagógiai folyamat, amely a társadalom fejlődése és a természet 
fenntarthatósága céljából elősegíti és erősíti az emberek környezettudatos magatartását, 
életvitelét. 
 
Kiemelt stratégiai területek: 

• a fenntartható fejlődés; 
• Ökoiskolai program megvalósítása 
• a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések elemzése; 
• a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései; 
• emberi jogok ismerete; 
• demokrácia; 
• biológiai és társadalmi sokféleség; 
• az ökológiai lábnyom fogalma; 

 
  
Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy egészség- és környezettudatos állampolgárrá váljanak 
tanítványaink. Ezért szem előtt tartjuk, hogy a diák fejében egységes rendszer jöjjön létre. 
 
Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani: 
 

• az egészséges- és környezettudatos magatartást és életvitelt; 
• az egészséges táplálkozás igényét, 
• a személyes felelősségen alapuló egészség- és környezetkímélő, takarékos magatartást 

és életvitelt; 
• a környezet (természetes és mesterséges), az egészség értékei iránti felelős 

magatartást, annak megőrzésének igényét és akaratát; 
• a természeti és épített környezet, az egészség szeretetét és védelmét, a sokféleség 

őrzését; 
• A természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való fejlesztését a 

természeti környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban;    
• a rendszerszemléletet; 
• a globális összefüggések megértését; 
• az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, 

módszereket; 
• a fenntarthatóság elvét; 

 
A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban. Ilyenek például: 
 

• alternatív, problémamegoldó gondolkodás; 



Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium és Általános Iskola  
Pedagógiai Programja 

- 53 - 

• ökológiai szemlélet, gondolkodásmód; 
• szintetizálás és analizálás; 
• Tanítási órán kívüli környezetben megvalósuló egyéni, páros és csoportos 

tevékenységformák;   
• problémaérzékenység, integrált megközelítés; 
• kreativitás; 
• együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód; 
• vitakészség, kritikus véleményalkotás; 
• kommunikáció, médiahasználat; 
• konfliktuskezelés és megoldás; 
• állampolgári részvétel és cselekvés; 
• értékelés és mérlegelés készsége; 

 
Az iskola környezeti nevelési szemlélete 
 
Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. Ez az élet 
minden színterén tapasztalható: szociális, gazdasági, ökológiai, politikai területeken is.  
A fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. 
Interaktív módszerek segítségével kreatív, együttműködésre alkalmas, felelős magatartást 
kialakító, döntéshozásra, konfliktus-kezelésre és megoldásra képes készségek kialakítására 
törekszünk. Mindezek megkívánják az új értékek elfogadtatását, kialakítását, megszilárdítását 
és azok hagyománnyá válását. 
A fenti célok megvalósításához hatékony tanulási, tanítási stratégiákat alakítunk ki. 
Lakótelepi iskolánkban kiemelten fontos feladatunknak tartjuk, hogy a diákok ökológiai 
szemléletén alakítsunk, egészség-, környezet- és természetszeretetüket formáljuk, 
megszilárdítsuk. Munkánk az iskolai élet sok területére terjed ki.  
- Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli 

programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem 
egységes egészként lássák a természetet, s benne az embert. Ezért a természettudományos 
tantárgyak összhangjának megteremtése kiemelt feladatunk. A kémia, a biológia, a földrajz 
és a fizika tantárgyak között még nagyobb együttműködésre törekszünk.  

- A fenntarthatósági témahéten egy nap programját iskolán kívüli helyszínre tervezzük pl. 
Föld Napja. Egyéb foglalkozásokon is előtérbe kerül, kiemelten az egész napos iskolai 
foglalkozások szabadidő-szegmensében, valamint a napközis és tanulószobai 
foglalkozások alkalmával. 

-  A foglalkozás tematikai jellegétől függően – mind a környezet és a természet 
megismerésének és védelmének témáját, mind az egészségnevelés preferált céljait. 

 
- Szeretnénk bővíteni a kört a humán területeken is. Fontos az Alaptörvény környezet 

védelméről szóló cikkeinek értelmezése.  
 Tanórán, és tanórán kívüli foglalkozásokon, kiemelt feladatnak tekintjük a természeti 
környezet megismerését, a fenntarthatósági problémakör megértését. 

• Úgy alakítjuk ki a programokat, hogy az iskolai elméleti oktatást a tanórán kívüli 
foglalkozás az adottságoknak leginkább megfelelő gyakorlati témával kiegészítse. 
Cserében viszont a gyerekek olyan komplex, semmivel nem helyettesíthető 
tapasztalatokon nyugvó ismeretekkel rendelkeznek majd, ami mélyen bevésődik és 
sokáig alapokat képez a továbbhaladáshoz.  

• A táborokban eltöltött napok kiválóan biztosítják az osztályközösségek fejlesztését, 
új barátok szerzését, saját maguk és barátaik jobb megismerését. 
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• Gyakoroltatjuk az egyszerű, és komplex természetvizsgálatokat is. Megtanítjuk 
őket arra, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a 
köztük rejlő összefüggéseket. Így válhatnak a gyerekek majd tudatos egészség- és 
környezetvédővé, a természetet féltő, óvó felnőttekké. 

• Kiemelt lehetőséget ad a különböző tanítási órákon elsajátított környezet – és 
természetvédelmi, embervédelmi ismeretek bővítésére, az elméleti tudás gyakorlati 
alkalmazására. Szűkebb és tágabb környezet, környék természeti, kulturális, 
történelmi értékeinek megismerésére.  

• A közvetlen környezet állapotának tanulmányozásával, felmérésével, 
környezetkímélőbb életmód kialakítását és alternatívák megismerését tervezzük. 
Szeretnénk egyfajta természetbarát szemléletet és viselkedési normát, szokást 
megalapozni, kialakítani ( pl. a természet szeretete, tisztelete és védelme ). Célunk, 
hogy tanulóink legyenek alkalmasak életük folyamán kulturált életvitelre, legyenek 
fogékonyak a környezeti problémák iránt. 

 
Az iskola egészségnevelési szemlélete 
 
Minden területen arra törekszünk, hogy tanulóink korszerű ismeretekkel és az azok 
gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük 
megőrzése és védelme érdekében. Tanulóinkkal életkoruknak megfelelő szinten – tanórákon 
és tanórán kívül – sajátíttatjuk el az egészségük megőrzésének szempontjából legfontosabb 
ismereteket, az egészségbarát viselkedésformákat.  
 
Ezek területei:  

• az egészséges táplálkozás 
• a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek káros hatásai és 

megelőzése,  
• családi és kortárskapcsolatok 
• aktív életmód, mindennapos testmozgás az iskolai élet minden területét fogják át 
• annak tudatosítása a tanulókban, hogy az élethossziglani öntevékeny testedzés, az 

önálló sportolás és a motoros önkifejezés fontos eszköze a személyiség fejlesztésének 
és a lelki egészség megőrzésének  

• személyes higiénia 
• szexuális fejlődés 
• a saját testkép megismerése és a testtudat kialakítása a tanulókban az egészségtudatos, 

az egészség megőrzést preferáló magatartás fontos része 
• bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése 
• baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 

 
Konkrét célok és feladatok 

 
Tanórákon és tanórán kívül, iskolánk minden pedagógusa részt vállal tanulóink 
egészségneveléséből.  
Kiemelt területe iskolánkban az egészségnevelésnek az osztályfőnöki óra. Ekkor előadásokat 
és különböző foglalkozásokat szervezünk tanulóinknak évente több alkalommal. 
 
Hagyományok ápolása:  

• egészségnap szervezése 1-12. évfolyamon 
• a gólyatábor megszervezése és lebonyolítása 9. évfolyamon 
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• drogprevenciós program folytatása; 
• egészségnevelési és környezetvédelmi témájú osztályfőnöki órák tartása; 
• sítábor 
• nyári táborok szervezése (1-8. évfolyamon és gimnáziumban) 
• sportversenyek osztályok között, kerületi szinten 
• „öko-kézműves” foglalkozások 
• fenntarthatósági témahét szervezése 
• őszi, tavaszi kerékpártúrák 

 
Szaktárgyi célok: 

• a szakórákon minden lehetőség megragadása az egészség- és környezeti nevelésre 
(pl. ember és környezete, kapcsolatok, természetismeret, a természet állapotának 
mérési módszerei); 

• lényeges annak tudatosítása, hogy az egészségtudatos magatartásra 
szocializálásnak szerves része a lelki   egészség erősítése és fejlesztése, a  
szükséges prevenciós folyamatok és   tevékenységek kialakítása.    

• a hétköznapi egészség- és környezeti problémák megjelenítése a szakórákon (a 
környezetszennyezés hatása a természeti-, és az épített környezetre, az emberre, az 
egészségünkre); 

• interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása (csoportmunka, önálló kísérlet, 
problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok); 

• tanórán kívüli foglalkozások szervezése; 
• természetvédelmi versenyekre felkészítés; 
• tanulmányi versenyek 
• multimédiás módszerek alkalmazása szakórákon; 
• a számítógéppel segített real-time információszerzés és feldolgozás a tanórákon. 

 
 
III.11.4. Módszerek 
 
Az egészség- és a környezeti nevelésben a hatékonyság növelése érdekében folyamatos 
módszertani megújulásra van szükség. Olyan módszereket kell választanunk, amelyek 
segítségével a céljainkat képesek leszünk megvalósítani. Ezek nem mindegyike ismert 
mindenki előtt, ezért olyan továbbképzésekre is küldjük tanárainkat, amelyen megismerik az 
interaktív lehetőségeket. Fontos, hogy ezeket mindenki saját maga is kipróbálja, mielőtt 
diákokkal alkalmazza. A foglalkozások, módszerek így válnak csak hitelessé. 
 
Néhány, munkánk során alkalmazott módszercsoport 
 

• bábjátékok (1-4. évfolyamon); 
• tematikus játékok; 
• riportmódszer; 
• kreatív tevékenység; 
• művészi kifejezés; 
• kiselőadások órákon; 
• plakátkészítés; 
• projektmódszer; 
• gondolattérkép; 
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III.11.5. Taneszközök 
 
Az iskola rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, szakkönyvekkel, amelyek az 
egészség- és a környezeti nevelési munkához szükségesek. Folyamatosan pótolni kell az 
elhasználódott eszközöket, valamint lépést tartva a fejlődéssel, új eszközöket kell beszerezni. 

• Biztosítani kell, hogy az egészség- és környezeti nevelési tanórák és programok 
számára megfelelő IKT eszközök álljanak a tanárok és a tanulók rendelkezésére. 

 
 
III.11.6. Iskolai környezet 
 
A termek és a folyosó dekorálásánál törekszünk a természetbarát anyagok használatára, minél 
több gyermekmunka kiállítására. Tanulóink a szabadidős foglalkozásokon sok kézműves 
technikával készítenek az iskola díszítésére tárgyakat. Így nem csak a régi technikákból 
sajátítanak el dolgokat, hanem a közös, egymást segítő tevékenységi formákat is. Általánossá 
kell, hogy váljon iskolánkban a környezetbarát termékek használata a papírhasználattól az 
írószereken át a takarításig, tanórákon, tanórákon kívül és az irodákban egyaránt. 
 
III.11.7. Kommunikáció 
 
Az egészség- és a környezeti nevelésben – jellegénél, összetettségénél fogva – 
nélkülözhetetlenek a kommunikáció legkülönbözőbb módjai. Ugyanakkor legalább ilyen 
fontos, hogy diákjaink a nagyszámú írott, hallott és látott média-irodalmat kritikusan, a 
híreket okosan mérlegelve tudják feldolgozni. Fontos számunkra, hogy képesek legyenek a 
szakirodalomban eligazodni, az értékes információkat meg tudják az értéktelentől 
különböztetni. Tanulóinkat meg kell tanítani a fellépésre, a szereplésre, az előadások 
módszertanára. Végzett munkájukról számot kell adniuk írásban és szóban egyaránt – e 
képesség napjainkban nélkülözhetetlen. 
 

Iskolán belüli kommunikáció formái 
 

• kiselőadások tartása megfelelő szemléltetőeszközökkel 
• házi dolgozat készítése 
• poszterek készítése és bemutatása 
• iskolarádió felhasználása  
• faliújságon közölt információk készítése 
• szórólapok készítése 

 
Iskolán kívüli kommunikáció formái 

 
• az egészség- és környezetvédelemről szóló rádió- és televíziós, internetes hírek 

feldolgozása, értékelése 
• a környezet állapotfelmérésének értékelése, kapcsolatfelvétel az illetékesekkel; 
• a közvetlen környezet problémáinak felmérése, értékelése, együttműködés az 

önkormányzattal 
• tematikus honlap, facebook csoport működtetése 
• a Közép-Pesti Képeslap online folyóírat számára cikkek, tudósítások megküldése  
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III.12. A köznevelés egyes feladataira vonatkozó külön szabályok 

III.12.1. Az iskolai lemorzsolódás csökkentésével kapcsolatos 
feladatok 

 
A nevelési-oktatási intézmény a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszámát adatok 
szerint összesítve, valamint az alkalmazott intézkedéseket feladatellátási helyenként 
összesített formában, évfolyamonkénti és tantárgyankénti bontásban az adott tanév első 
félévére vonatkozóan február 10-éig és az adott tanév második félévére vonatkozóan június 
30-áig továbbítja a pedagógiai-szakmai szolgáltatást végző Hivatal számára. 
A feladatellátási helyi és intézményi szintű összesített adatokat a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatást végző Hivatal a nevelési-oktatási intézmény fenntartója számára is 
megtekinthetővé teszi, nyomon követi, azok alapján javaslatot tesz a pedagógiai 
eredményességet javító intézkedésekre és biztosítja a nevelési-oktatási intézmény és 
fenntartója számára szükséges pedagógiai-szakmai támogatást, valamint március 31-éig, a 
második félév tekintetében augusztus 10-éig értékeli az intézményi szintű beavatkozások 
előrehaladását, és arról április 30-áig, illetve a második félév tekintetében augusztus 31-ig 
tájékoztatja a nevelési-oktatási intézményt és fenntartóját. 
A támogató rendszer segítségével azonosított figyelmeztető jelek alapján és a pedagógiai-
szakmai szolgáltatás javaslatainak figyelembevételével a nevelési-oktatási intézmény olyan 
pedagógiai intézkedéseket alkalmaz, amelyek keretében korszerű, tanulóközpontú nevelési-
oktatási eszközökkel, az iskolai sikerességet támogató együttműködésekkel segíti a tanuló 
előrehaladását, kiemelt figyelemmel a képességek, készségek kibontakoztatására, az 
esélyteremtést szolgáló tevékenységekre. 
A támogató rendszer nevelési-oktatási intézményenként, évfolyamonként az iskolai 
nevelés-oktatás ötödik-tizenkettedik évfolyamán a lemorzsolódással veszélyeztetett 
tanulók vonatkozásában meghatározott statisztikai adatokat tartalmazza. 
A statisztikai adatok magukban foglalják azon lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 
létszám szerint összesített adatát, akik számára pedagógiai támogatás indokolt az alábbi 
okokból: 

a) tudásuknak a félévi értékelésekor és minősítésekor az egy tizedesjegyig számított 
tanulmányi átlageredmény a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem 
beleszámítva nem éri el a közepes (3) szintet ha az alapfokú nevelés-oktatásban vesznek részt, 
és a 2,5 szintet, amennyiben a középfokú nevelés-oktatásban vesznek részt, vagy egy félév 
alatt legalább 1,1 mértékű romlást mutat; 

b) félévkor vagy a tanítási év végén tudásuk értékelésekor és minősítésekor egy vagy több 
tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kaptak; 

c) félévkor vagy a tanítási év végén a magatartás minősítésekor rossz (2) minősítést kaptak; 
d) félévkor vagy a tanítási év végén a szorgalom minősítésekor hanyag (2) minősítést 

kaptak; 
e) évismétlésre kötelezettek; 
f) az adatszolgáltatási időszakra vonatkoztatva 50 tanítási órát és egyéb foglalkozást elérő 

igazolatlan hiányzással rendelkeznek; 
g) szülői kérésre egyéni munkarend szerint tanulók vagy akiknek szülői kérésre az egyéni 

munkarend szerint tanulóvá minősítése folyamatban van; 
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h) a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény szerint menekültek, oltalmazottak, 
menedékesek; 

i) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) szerint veszélyeztetettnek minősülnek; 

j) a Gyvt. szerint ideiglenes hatállyal elhelyezettek vagy nevelésbe vettek vagy 
k) az alábbi feltételek közül legalább kettő fennáll: 
ka) az adatszolgáltatási időszakra vonatkoztatva a 100 tanítási órát és egyéb foglalkozást 

elérő igazolt mulasztással rendelkeznek, 
kb) kiemelt figyelmet igénylő tanulók a kiemelten tehetséges tanulók kivételével, 
kc) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, 
kd) általános iskolai nevelés-oktatásban vesznek részt, és betöltötték a tizenhatodik 

életévüket, 
ke) a középfokú nevelés-oktatásba tizenhatodik életévük betöltését követően léptek be. 
 

A pedagógiai eredményességet javító intézkedések az intézményben: 
a) Pedagógus-támogató tevékenység: a bevált intézményi jó gyakorlatokról 
tájékoztatás 
b) Tanulói előrehaladást támogató tevékenység: egyéni készség- és képességfejlesztés, 
c) Gyermekvédelmi jelzőrendszeren keresztül történő beavatkozás: veszélyeztetettség 
jelzése, külső támogató segítség (gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, 
szakszolgálat stb.) felé irányítás, Kapcsolat erősítése a törvényes képviseletet ellátó 
személlyel (szülő/gyám),  
d) Kulcskompetenciákat fejlesztő tanórai tevékenységek: tanulásmódszertani 
támogatás tanórai foglalkozásba ágyazottan. 
e) Az évismétlő tanulókra kiemelt figyelmet kell fordítani. 
 

III.12.2. A tanóra felépítése 1-2.évfolyamon 

 
A tartalomcsökkentésre vonatkozó célkitűzéseknek megfelelően az 1. és 2. évfolyamon az új 
tananyag feldolgozása és a megelőző ismeretek ismétlése, gyakorlása a 45 perces tanórai 
időtartam 2/3 részében, tehát 30 perc alatt megvalósulhat. A tanórából fennmaradó 15 percnyi 
időtartamot - a pedagógus módszertani szabadságát figyelembe véve és el nem vitatva - a 
gyermekek érdeklődéséhez, fáradtságához, igazodva szabad játékkal, aktív tevékenységgel 
lehet eltölteni. A 45 perces óra beosztása kizárólag a pedagógus döntése. Az 1-2. évfolyamon 
a tanulók terhelhetőségéhez alkalmazkodóan szervezi meg a pedagógus a tevékenységeket az 
adott tanulócsoport aznapi teljesítőképessége figyelembevételével.  
 

III.12. 3. A pedagógus, a vezetői és az intézményi önértékelési 
rendszer működtetése 

 
A pedagógus, a vezetői és az intézményi önértékelési rendszer működtetése az intézményi 
Önértékelési szabályzatban foglaltak szerint történik. Az önértékelés koordinálását az 
Önértékelést Támogató Munkacsoport tagjai végzik. 
A pedagógusok önértékelésének célja a tanfelügyelethez hasonlóan a pedagógusok nevelő-
oktató munkájának fejlesztése - a kiemelkedő és a fejleszthető területek meghatározásával. A 
pedagógusok önértékelését a tanfelügyeleti ellenőrzést megelőzően el kell végezni, 
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ugyanakkor az önértékelés önmagában is fontos eleme a folyamatos minőségfejlesztésnek, 
ezért a pedagógusok önértékelésének ötévenként meg kell ismétlődnie.  
Az értékelés alapját a pedagógusminősítés területeivel megegyező területekhez, a 
pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárások, a pedagógusok 
minősítésének alapját képező indikátorok alkotják. 
A pedagógusok önértékelése az éves önértékelési terv szerint valósul meg. A terv rögzíti, 
hogy kik, milyen részfeladatok ellátásával és milyen ütemezés szerint végzik az egyes 
értékelési feladatokat. 
A pedagógusminősítéshez hasonlóan a pedagógusok önértékelése is az egyes elvárások 
teljesülésének (ön)vizsgálatára épül.  
A folyamat az alábbi főbb lépések mentén összegezhető: 

1. Az éves önértékelési tervben kijelölt támogató kollégák egyeztetik a részleteket az 
érintett pedagógussal, közösen meghatározzák az önértékelésbe bevonandó további 
partnerek (vezető, munkaközösség-vezető, pedagógus kolléga) körét. 

2. A tájékoztatással megbízott kolléga informálja az 1. pontban meghatározott 
partnereket és az érintett pedagógust. 

3. A kérdőíves felmérések lebonyolításával megbízott kolléga továbbítja a felmérésben 
résztvevőknek kérdőív elérhetőségét, és elindítja a felmérést, majd a felmérés 
zárásaként összesíti az adott válaszokat.  

4. Az ezzel megbízott kolléga megvizsgálja a pedagógusra vonatkozó előző tanfelügyeleti 
ellenőrzés és az önértékelés eredményeit, az azokhoz kapcsolódó önfejlesztési terveket, a 
pedagógiai munka dokumentumait, majd rögzíti a dokumentumelemzés eredményét. 

5. Az erre kijelölt felelősök a javasolt interjúkérdések és a dokumentumelemzés eredménye 
alapján interjúterveket készítenek, és lefolytatják az interjúkat, majd az interjúkérdéseket 
és a válaszok kivonatát rögzítik. 

6. A két órát vagy foglalkozást érintő óralátogatás és az azt követő megbeszélés 
tapasztalatait a megadott szempontok alapján az órát látogató kollégák rögzítik. 

7. Az önértékelő pedagógus az értékelésben részt vevő kollégák által rögzített tapasztalatok 
alapján minden elvárás esetében az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez” 
című útmutató szerinti 0–3 skálán értékeli az elvárás teljesülését – megjelölve az értékelés 
forrásául szolgáló, az digitális kultúrai rendszerben korábban rögzített tapasztalatokat –, 
illetve kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket.  

 
Az önértékelés eredményére alapozva a pedagógus a vezetővel egyeztetve egyéni 
önfejlesztési tervet készít.  
  
A vezető önértékelésének célja az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek 
fejlesztése az intézményvezető munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti 
szempontok, továbbá az intézményvezető saját céljaihoz képest elért eredményei alapján. 
A vezető önértékelése a vezetői megbízás második és negyedik évében, a vezetőre vonatkozó 
intézményi elvárások alapján történik. Az elvárásokat a vezető, az önértékelési csoport és a 
nevelőtestület közösen dolgozza ki az általános elvárások értelmezésével, majd az 
értékelésben közreműködő kollégák által gyűjtött tapasztalatok, tények, adatok alapján a 
vezető maga vizsgálja az egyes elvárások teljesülését. 
Az elvárások teljesülése alapján a vezető határozza meg önmaga kiemelkedő és fejleszthető 
területeit az egyes értékelési területeken belül, és az önértékelés eredménye alapján egyéni 
önfejlesztési tervet készít, 
 
Az intézményi önértékelés célja (a tanfelügyelet keretében lebonyolított intézmény-
ellenőrzéshez hasonlóan), hogy segítséget adjon az intézmény pedagógiai-szakmai 
munkájának fejlesztéséhez annak feltárása által, hogy a nevelési-oktatási intézmény hogyan 
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valósította meg saját pedagógiai programjában foglaltakat. Az átfogó intézményi önértékelés 
megállapításai a pedagógiai programban kitűzött célok megvalósulásának eredményességéről 
adnak képet olyan módon, hogy közben számba veszik az intézmény adottságait, a 
nevelőtestület mint szakmai közösség együttműködésének formáit, a nevelő-oktató munka 
tervezésének, szervezésének, ellenőrzésének, értékelésének és az eredmények 
visszacsatolásának folyamatát. Az önértékelés során az értékelők a belső és a külső 
partnereket is bevonják a folyamatba. 
Az átfogó intézményi önértékelés része a pedagógusok és a vezető önértékelése, de kiterjed 
olyan elvárások vizsgálatára is, amelyek korábban a pedagógusok és a vezető értékelésénél 
nem jelentek meg. Az intézményi önértékelés folyamatos, ötéves periódusokban zajlik, és ez 
alatt többször is sor kerülhet a pedagógusok és a vezető értékelésére, de az intézmény átfogó 
önértékelése az ötéves ciklusban egyszer történik meg. 
 
A teljes körű intézményi önértékelés folyamata az alábbi lépések mentén összegezhető: 
 

1. Az éves önértékelési tervben kijelölt kollégák egyeztetik a részleteket a vezetővel, 
közösen meghatározzák az értékelésbe bevonandó további partnerek körét. 

2. A tájékoztatással megbízott kolléga tájékoztatja, felkészíti az 1. pontban 
meghatározott partnereket. 

3. A feladattal megbízott kollégák megvizsgálják az intézményre vonatkozó előző 
tanfelügyeleti ellenőrzés és önértékelés eredményeit, a hozzájuk kapcsolódó 
intézkedési terveket, a vezetői és a korábbi pedagógus önértékelési eredményeket és az 
intézmény alaptevékenységét meghatározó dokumentumokat, valamint a kérdőíves 
felmérések eredményeit, majd rögzítik a dokumentumelemzés eredményét, vagyis 
dokumentumonként az előre adott szempontok mentén az Oktatási Hivatal által 
működtetett digitális kultúrai rendszerben rögzítik a tapasztalataikat. 

4. A felelősök a javasolt interjúkérdések és a dokumentumelemzés eredménye alapján 
interjúterveket készítenek, lefolytatják az interjúkat, majd az interjúkérdéseket és a 
válaszok kivonatát rögzítik a jegyzőkönyvben.  

5. A kitöltött jegyzőkönyvet az erre kijelölt kolléga feltölti az digitális kultúrai 
rendszerbe, amely azt elérhetővé teszi a vezető részére. Az aláírt jegyzőkönyv eredeti 
példányát az intézmény iktatja és az irattárban öt évig megőrzi. Tanfelügyeleti 
látogatás során a szakértők kérésére az intézményvezetőnek biztosítania kell a 
betekintés lehetőségét a jegyzőkönyvbe.  

6.  A vezető az értékelésében részt vevő kollégák bevonásával minden elvárás esetében 
az digitális kultúrai rendszerben értékeli az elvárás teljesülését, megjelölve az értékelés 
forrásául szolgáló, a rendszerben korábban rögzített tapasztalatokat. 

5. A vezető az értékelésben részt vevő kollégák segítségével értékelési területenként 
meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket. Az értékelés az digitális kultúrai 
rendszerben történik, amely az eredményt elérhetővé teszi a vezető és az Oktatási Hivatal 
számára.  

6. A vezető a nevelőtestület bevonásával az önértékelés eredményére épülő intézkedési 
tervet készít, amelyet feltölt az digitális kultúrai rendszerbe. Az intézkedési tervet a 
rendszer elérhetővé teszi az Oktatási Hivatal és a külső szakértők számára.  

7. Az intézkedési terv megvalósításának támogatása érdekében a fenntartó megjegyzéseket 
fűzhet a tervhez, amit a vezető juttat el részére. 
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III.12. 4. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanulókra vonatkozó új szabályozás 

 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók tantárgyi, tantárgyrészi 
értékelés és minősítés alóli mentesítése kivezetésre kerül [Nkt. 56. § (1) bek.] a 2018/2019. 
tanévtől.  
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján fejlesztő foglalkoztatásban és az Nkt.-ban, továbbá más 
jogszabályokban meghatározott kedvezményekben részesülnek [Nkt. 56/A. §]. 
 
Az a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, akit 2018. augusztus 
31. napjáig a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján tantárgyi, tantárgyrészi 
értékelés, minősítés alól mentesítettek, a mentesítés időtartamának félbeszakadása 
nélkül, középfokú iskolai tanulmányai befejezésig mentesülésben részesülhet [Nkt. 97. § 
(1a) bek.].  

III.12.5. A mindennapos testnevelés és testedzés megszervezése  

Az iskola megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből 
legfeljebb heti két óra  
a) táncoktatással (1-4. évfolyam) 
b) iskolai sportkörben való sportolással,  
c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy 
amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes 
versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet 
keretei között szervezett edzéssel váltható ki. 

 

A mindennapos testnevelésen kívül az alábbi szabadidősportokat kínáljuk: 
• túrák (gyalog és kerékpár) 
• asztalitenisz 
• síelés 
• korcsolya, görkorcsolya 
• lovaglás 
• gyermek futball 
• játékos torna 
• művészi torna 
• különböző táncok oktatása 
• úszás 
•  

III.12.6. A hit és erkölcstan oktatására vonatkozó szabályok 

Az általános iskola 1-8. évfolyamán az etika óra vagy az ehelyett választható, az egyházi jogi 
személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része. 
Az etika tantárgy anyagát a helyi tanterv tartalmazza, a hit- és erkölcstanoktatás tartalmának 
meghatározása az egyházi jogi személy feladata, az értékelésre vonatkozó szabályok 
ugyanazok, mint a többi tantárgy esetében ld. IV. 6. fejezet. Az iskola a hit- és 
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erkölcstanoktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket biztosítja, a feladatok ellátása során az 
iskola és az egyházi jogi személy egymással kölcsönösen együttműködik. 
 

III.12.7. A mindennapos művészeti nevelés 

Az 1-4. évfolyamos nevelés-oktatás egyik kiemelt feladata a mindennapos művészeti nevelés, 
amely heti 2 óra vizuális kultúrával és heti 2 óra énekórával valamint a délutáni tanórán kívüli 
foglalkozások keretének felhasználásával valósul meg. Alkalmat teremtünk a tanulók 
különféle egyéni és kisközösségi művészeti tevékenységeinek fejlesztésére. 
Az 5-8. évfolyamon és a gimnáziumban folytatjuk kiemelt feladatként a művészeti nevelést és 
biztosítjuk a tanórai és a tanórán kívüli iskolai feltételeit, lehetőségeit.  
 

III.12.8. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések 

Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, 
dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke az osztálynaplóban 
és a törzslapon nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő 
egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján az érettségi vizsga megkezdésének 
feltételeként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése igazolható legkésőbb az 
érettségi vizsga megkezdéséig. 
 
A közösségi szolgálat keretei között 
 

a) az egészségügyi, 
b) a szociális és jótékonysági, 
c) az oktatási, 
d) a kulturális és közösségi, 
e) a környezet- és természetvédelemi, 
f) a katasztrófavédelmi, 
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel 

közös sport- és szabadidős 
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési 

területen folytatható tevékenység. 
 
A 9–11. évfolyamos tanulóink számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva 
szervezzük meg az ötven órás közösségi szolgálat teljesítését, amelytől azonban indokolt 
esetben a szülő kérésére el lehet térni. 
A közösségi szolgálatot a gimnáziumban egy vagy két fő, ezzel a feladattal heti 5 órában 
foglalkozó pedagógus koordinálja. Az ötven órán belül a koordináló tanár és az osztályfőnök 
legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart. A közösségi 
szolgálat pedagógiai feldolgozása projekt módszerrel történik. 
A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő 
értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a 
teljesítésbe. A közösségi szolgálat helyszínén alkalmanként legkevesebb egy, tanítási napon 
legfeljebb 3 óra, tanítás nélküli napon legfeljebb 5 óra közösségi szolgálat teljesíthető. 
 
A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként 
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a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a 
közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, 
valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát, 

b) a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben 
és milyen tevékenységet folytatott 

c) az osztálynaplóban és a törzslapon az osztályfőnöknek – a közösségi szolgálati napló 
alapján - dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését. 

 
Az iskola a közösségi szolgálatot az egyéni igények figyelembevételével szervezi meg. 
 
 
 

III.12.9. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a Zuglóban élő 
nemzetiségek kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 

 
Tanítványainkat arra is neveljük, hogy legyenek nyitottak más népek kultúrája iránt. 
Törekszünk arra, hogy megismerjék a Zuglóban élő nemzetiségek kultúráját.  
Kerületünkben tizenegy nemzetiségi önkormányzat működik: bolgár, görög, horvát, lengyel, 
német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák.  
A Zuglóban élő nemzeti kisebbségek kultúrájának megismerését a tanórák, valamint tanórán 
kívüli tevékenységek szolgálják.  
Nevelési célunk: a toleranciára való nevelés, a másság megismerése, elfogadása és 
tiszteletben tartása.  
A tanórák közül elsősorban az osztályfőnöki órákon közvetítjük a nemzetiségekkel 
kapcsolatos ismeretanyagot, ezen kívül a történelem, a hon- és népismeret, a földrajz, az etika, 
az ének-zene, a vizuális kultúra tantárgyak tanítása során is.  
A nemzetiségek kultúráját szolgáló tananyag a következő főbb elemeket tartalmazza:  
 kisebbségi identitás meghatározó elemei,  
 helytörténeti, településtörténeti vonatkozások,  
 jellemző néprajzi, népzenei elemek, hagyományrendszer.  

 
A nemzetiségek kultúrájának megismerését szolgáló tanórán kívüli tevékenységek:  
 színház- és múzeumlátogatások,  
 kiállítások megtekintése,  
 kirándulások, táborozások,  
 tanulmányi séták, kerületi emlékhelyek  
 a zuglói Nemzetiségek Házának felkeresése, programjain való részvétel. 

 
Helyi tanterv 

IV.1. Az óratervek. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, 
kötelező, kötelezően választandó és szabadon választható tanórai 
foglalkozások megnevezését, valamint ezek óraszámait az 1. sz. 
mellékletben tartalmazza. 

 
A helyi tantervben meghatározottak szerint a tanórai foglalkozások a tanulói részvétel 
szempontjából lehetnek kötelező tanítási órák, kötelezően választott tanítási órák és szabadon 
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választott tanítási órák. Az iskola helyi tantervei az Oktatási Hivatal honlapján elérhető a 
2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók alapján készültek. 
Az iskola minden év április 15-ig elkészíti a tájékoztatót választható tanítási órákról, és május 
20-ig felméri, hány tanuló, milyen szabadon választható tanítási órán továbbá melyik egyház 
által szervezett hit-és erkölcstan órán vagy kötelező etika órán kíván részt venni. Az első és 
kilencedik évfolyamon a beiratkozáskor kell ezt megtenni.  
A jelentkezés egy tanévre szól, a tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetében a szülőnek írásban 
kell jelentkeznie. A tanuló, ha jelentkezett a kötelezően vagy szabadon választható tanítási 
órára a tanítási év végéig köteles azon részt venni, erről a szülőjét is tájékoztatni kell.  
 
A 10. és 11. évfolyamon minden év április 15-ig közzétett tájékoztató alapján érettségi 
tantárgyakra felkészítés és érettségire felkészítő szintek választhatók. A tájékoztatónak 
tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan ki fogja oktatni. A tanuló május 20-ig 
írásban jelentkezhet. Az írásbeli jelentkezéseket a következő tanév elején az intézményvezető 
engedélyével egy alkalommal módosítani lehet. A jelentkezést követően, a választható tanóra 
kötelezővé válik.  
Azokban az esetekben, amikor valamely tantárgy oktatása szintfelmérés alapján 
csoportbontásban folyik, diákjaink megválaszthatják - a szaktanárokkal egyeztetve - mely 
csoportban szeretnék az adott tantárgyat tanulni. A csoportbontásról legkésőbb az első tanítási 
héten az osztályfőnök ad tájékoztatást. 

 

IV.2. Az egyes tantárgyak elsajátítandó tananyaga és követelményei, 
a helyi tantervek 

Terjedelme miatt külön kötetekben az 1-4. évfolyam, az 5-8. évfolyam, a gimnáziumi 9-
12. évfolyam és a szakgimnáziumi 9-13. évfolyam helyi tantervei elektronikus formában, 
tárolva az intézményi szerveren található mappákban. 

 
 

IV.3. A tankönyvek, tanulmányi segédletek és más taneszközök 
kiválasztásának elvei 

- Iskolánkban az oktató munka során olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, 
munkafüzet, térkép stb.) használunk a tananyag feldolgozásához, melyeket az oktatásért 
felelős miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. Tankönyvként az a nyomtatott 
formában megjelent vagy elektronikus adathordozón rögzített könyv hozható forgalomba, 
amelyet az oktatásért felelős miniszteri rendeletben meghatározott eljárás keretében  
a) tankönyvvé nyilvánítottak, vagy 
b) a miniszter kezdeményezésére kísérleti tankönyvként fejlesztettek ki és a 
tankönyvjegyzékre vették. 

- Az iskola a tankönyvjegyzékről a Nat szerinti kerettantervi tantárgyhoz, a tanított 
modulhoz, témakörhöz, a fenti bekezdés szerint fejlesztett, tankönyvvé nyilvánított 
könyvek közül választ. 

- Nyomtatot taneszközökön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van (pl. 
tornafelszerelés, rajzfelszerelés stb.) 
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- Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező 
tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi 
tanterve alapján. 

- A taneszközök kiválasztásakor a szakmai munkaközösségek az alábbi szempontokat 
veszik figyelembe: 

• taneszköz feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak 
• taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének 
• egyes taneszközök kiválasztásánál azokat kell előnybe részesíteni, amelynek több 

tanéven keresztül használhatók 
• taneszközök használatában változást csak ha nagyon szükséges, az oktatás 

minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be 
•  

- Az iskola beszerez nyomtatott taneszközöket az iskolai könyvtár számára is.  
- A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt az iskola tájékoztatja. 

 

IV.4. A magasabb évfolyamra lépés feltételei, a vizsgarendszer 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha a helyi tantervben előírt 
tanulmányi követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból sikeresen teljesítette.  
A sajátos nevelési igényű tanuló részére, a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 
intézményvezető a tanuló egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó egyéni előrehaladású 
nevelés-oktatást engedélyez. Az engedélyben meg kell határozni, melyik tárgyból, melyik 
évfolyam utolsó tanítási napjáig kell a tanulónak a tanulmányi követelményeket teljesítenie. 
Az egyéni továbbhaladás – valamennyi vagy egyes tantárgyakból – különböző évfolyamokig, 
de legkésőbb – a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók kivételével – a negyedik évfolyam 
végéig tarthat. 
Az intézményvezető a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első 
évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket 
sikeresen teljesítette. Ebben az esetben csak a megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a 
tanuló.  
Középfokú iskolai tanulmányok folytatása esetén a sikeresen teljesített kilencedik évfolyam 
megismétlését az iskola intézményvezetője a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kérésére 
legfeljebb egy alkalommal akkor engedélyezheti, ha arra a gimnáziumi nevelés-oktatásba 
vagy az iskolai rendszerű szakképzésbe történő bekapcsolódás vagy másik szakképesítés 
megszerzésére irányuló tanulmányok folytatása vagy másik tanulmányi terület választása 
miatt van szükség. 
Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait 
az évfolyam megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével folytathatja 
tanulmányait az a tanuló is, akit fegyelmi büntetésként az adott iskolában eltiltottak a tanév 
folytatásától. 
Az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a 
tanulónak a tanulói jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a 
tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítette. 
Ha a tanuló valamely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett, ezáltal az adott tantárgy 
tanulmányi követelményeit teljesítette, kérelmére az intézményvezető az iskola magasabb 
évfolyamán vagy évismétlés esetén mentesítheti e tantárgy tanulása alól. 
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IV.4.1. Az osztályozó vizsga 

A magasabb évfolyamba történő lépéskor, a tanév végi osztályzat megállapításához a 
tanulónak osztályozó vizsgát kell tenni, ha 

• az intézményvezető felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 
• az intézményvezető engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára 

megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben, illetve az előírtnál 
rövidebb idő alatt teljesíti. 

• a mulasztásai miatt nem osztályozható a tanuló, de a nevelőtestület 
engedélyezte az osztályozó vizsgát 

• egyéni munkarend szerint tanult.  
 
Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, 
tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a 
tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. Ezen 
időszak alatt:  

• a tanuló mentesül a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel alól; 
felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel; 

• a sajátos nevelési igényére (SNI) tekintettel egyéni munkarendű tanuló, vagy a 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM), erre tekintettel egyéni 
munkarendű tanuló iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek 
és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról a szakértői 
véleményben foglaltak szerint az iskola köteles gondoskodni; 

• a tartós betegségre tekintettel egyéni munkarendben tanuló felkészítéséről, 
érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról az iskola köteles gondoskodni; 

• a tanuló az intézményvezető előzetes engedélyével részt vehet a tanórai vagy egyéb 
foglalkozásokon. 

 
Az egyéni munkarendben tanuló magatartását és szorgalmát nem kell értékelni, de félévi és 
tanév végi osztályzatainak megállapításához az iskolában osztályozó vizsgát kell tennie 
valamennyi tantárgyból Ha az egyéni munkarend tartama alatt a tanuló neki felróható okból 
két alkalommal nem jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a 
tanulmányi követelményeket, a következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a 
tankötelezettségét. 
Az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos kérelmek elbírálása az Oktatási 
Hivatal joga és kötelessége.  
 
Ha a tanulónak egy tanítási évben igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 
250 órát illetve egy adott tantárgyból az éves óraszám 30%-át és emiatt a tanuló teljesítménye 
tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén  nem osztályozható, 
kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az 
osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma 
meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének. Ha 
a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait 
évfolyamismétléssel folytathatja. 
Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott 
mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor 
osztályozóvizsgát kell tennie.  
Ha a tanuló az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket 
egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt kívánja teljesíteni osztályozó vizsgát tehet.  
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Januárban tehet osztályozóvizsgát olyan tantárgyból, amelynek több évfolyamra előírt 
követelményeinek teljesítésével a tanuló érettségi vizsga letételére való jogosultságot 
szerezhet az adott tanév vonatkozásában. 
A középiskolában, olyan tantárgyból, amely követelményeinek teljesítésével a helyi tanterv 
alapján valamely vizsgatárgyból a tanuló érettségi vizsga letételére való jogosultságot 
szerezhet, a tanulmányok alatti vizsgán minden évfolyamon kötelező követelmény a 
minimum hatvanperces, az adott tanév helyi tantervének legfontosabb tanulmányi 
követelményeit magában foglaló írásbeli vizsgarész, valamint a szóbeli vizsgarész sikeres 
teljesítése.  
Az osztályozó vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgából áll. A szóbeli vizsgát bizottság 
előtt kell letenni.  
A szóbeli vizsgán kívül írásbeli vizsgát is kell tenni a következő tantárgyakból: magyar nyelv 
és irodalomból, matematikából, idegen nyelvekből  
Testnevelésből csak gyakorlati, vizuális kultúra tantárgyakból gyakorlati és szóbeli vizsga 
van. A digitális kultúra speciális, gyakorlatorientált tantárgy, ezért itt is csak gyakorlati 
vizsgarész van. Ha azonban vizsgázó gyakorlati teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, 
de nem érte el a huszonöt százalékot szóbeli vizsgát tehet. 
A többi tantárgyból csak szóbeli vizsgát kell tenniük a tanulóknak. 
Az iskola az első félév tananyagából januárban, a második félév tananyagából május utolsó 
vagy június első hetében szervez osztályozó vizsgát. A vizsgák konkrét időpontjáról a tanulót 
az iskola a vizsga napját megelőző 30 nappal írásban tájékoztatja. A tanuló az osztályozó 
vizsgára írásban, a vizsga előtt legkésőbb öt munkanappal jelentkezni köteles. 
Az intézményvezető a vizsgázó – kiskorú vizsgázó esetén törvényes képviselője – írásbeli 
kérelmére engedélyezheti, hogy a vizsgázó az előre meghatározott időponttól eltérő időben 
tegyen vizsgát. 
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit az intézményi 
Pedagógiai program 4. számú melléklete tartalmazza.  
A tanuló- kiskorú esetén szülője- a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző 
harmincadik napig jelentheti be az intézményvezetőnek, ha osztályzatának megállapítása 
céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. Továbbá a bizonyítvány 
átvételét követő 15 napon belül kérheti, hogy javítóvizsgáját független vizsgabizottság előtt 
tehesse majd le. 

IV.4.2. A javítóvizsga  

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha 
- a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 
- az osztályozó vizsgáról, számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a 
vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

A tanuló javítóvizsgát az intézményvezető által meghatározott időpontban, az augusztus 21-
étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. 
Formái tárgyanként megegyeznek az osztályozó vizsga formáival.  
 

IV.4.3. A vizsgák fontosabb eljárási szabályai 

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 
A szóbeli vizsgát bizottság előtt kell letenni. Az osztályozó- és javítóvizsga vizsgabizottsága 
3 főből áll, legalább 2 tagja az adott tárgyra képesített szaktanár. A tanuló osztályzatára a 
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kérdező tanár tesz javaslatot – ha van írásbeli vagy gyakorlati vizsga, annak 
figyelembevételével -, és a vizsgabizottság hagyja jóvá.  
A bizottság tagjait az intézményvezető bízza meg. 
Az írásbeli (digitális/vizuális kultúra gyakorlati) vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a 
vizsga kezdetekor a vizsgáztató pedagógus úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást 
ne zavarhassák és ne segíthessék. A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató 
pedagógus jelenlétében megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli 
vizsga szabályait, majd kihirdeti az írásbeli tételeket. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez 
segítség nem adható. Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével 
ellátott lapon, feladatlapokon, tétellapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden 
egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja számológép, 
számítógép használatát, amelyet az iskolának kell biztosítania. 
Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges 
segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. 
Digitális kultúra gyakorlati vizsga esetében vonalzóról, vizuális kultúra esetében a 
rajzeszközökről, mint segédeszközökről a vizsgázónak kötelessége gondoskodni. 
A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett 
feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, 
jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni. 
A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idő 
tantárgyanként hatvan perc. 
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 
szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az intézményvezető engedélye 
alapján 

- vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt 
legfeljebb harminc perccel meg kell növelni, szóbeli vizsgán a vizsgázó számára 
rendelkezésre álló harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni 
- lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt 

használja, 
- írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 
- a szóbeli vizsgát írásban teheti le, ha a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel 

kihúzása után külön helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat 
elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó 
kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa. 
Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 
megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc 
pihenőidőt kell biztosítani 
Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A 
vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. A vizsgázónak legalább tíz 
perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely időpontban az a 
vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 
A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és – 
amennyiben szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes 
tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. 
Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a 
szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de 
gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a 
feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. 
A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A 
tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. 
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A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja 
folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság 
tagjaitól segítséget kaphat. 
A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha 
meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során 
önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos 
tárgyi, logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos 
tárgyi, logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt. 
Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének 
értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez 
esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért 
pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek 
alapján kell kiszámítani. 
Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább 
tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 
Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt 
értékelést a vizsgajegyzőkönyvre. 
 

IV.5. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei, tanulói 
jogviszony, átjárhatóság:  

Alapelvünk, hogy a gyermekek nem egyformák, nem egyforma időben és ütemben fejlődnek. 
Hisszük, hogy a későn érő gyermekekben is sok örömünk lesz. 
A tanuló – beleértve a egyéni munkarend szerint tanulót is – az iskolával tanulói 
jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az 
átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az intézményvezető dönt. A 
tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. 
 
5.1. Általános iskolai felvétel 

 
Az általános iskola beiskolázási körzetéből – melyet a területileg illetékes kormányhivatal 
határoz meg – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felveszünk. A gyermek felvételéről 
az intézményvezető dönt, felvételi nincs. 
Ha az iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is 
teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni a 
halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanulókat, a sajátos helyzetű és a 
különleges helyzetű tanulókat. 
Ha az iskola az első évfolyamára történő beiratkozáskor az összes felvételi kérelmet helyhiány 
miatt nem tudja teljesíteni az érintettek között nyilvános sorsolás útján dönt. A szabad 
férőhelyekre először a halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű tanulók kérelmét kell 
teljesíteni, a halmozottan hátrányos helyzet, hátrányos helyzet tényét a szülő dokumentálni 
köteles. A halmozottan hátrányos, hátrányos helyzetű tanulók felvételi kérelmének teljesítése 
után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt 
különleges helyzete indokolja.  
Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló  
 - szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 
 - testvére az intézmény tanulója vagy 

- munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található,   
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- vagy az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren 
belül található. 

Továbbá különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló szülője, gondviselője iskolánk volt 
tanulója. 
 
Átvétel: 
 

Ha a tanuló másik iskolából jön, s ott valamilyen tantárgyat, tananyagot nem tanult, 
felzárkóztató segítség igénybevétele mellett osztályozó vizsgát kell tennie az adott 
tárgyból (átjárhatóság), miközben korcsoportjával együtt halad. A szaktanár 
véleménye alapján az intézményvezető az osztályozó vizsga alól felmentheti a tanulót. 

 
5.2. Felvételi eljárás a gimnázium nappali tagozatára 
 
Az iskola 9. évfolyamára jelentkezők felvételéről az alábbiak szerint történik a döntés: 
 

 5.2.1. Nem kell felvételi vizsgát tenniük azoknak a tanulóknak, akik az általános 
iskolai tanulmányaikat a felvételi évében az Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai 
Szakgimnázium és Általános Iskolában fejezik be. A továbbhaladást a nyolcadik 
évfolyamról a kilencedik évfolyamra az elért tanulmányi eredményekből számított pontok 
alapján biztosítjuk az alábbiak szerint: 

magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és egy 
szabadon választott természettudományos tantárgy 7. év végi és 8. félévi 
osztályzatai. Elérhető maximális pontszám: 60 pont. 
 

Ha a tanuló pontszáma nem éri el az 54 pontot, felvételi kérelme elutasítható. 
Különösen indokolt esetben a fenti feltételektől az intézményvezető eltérhet. Az eset 
indokoltságának mérlegelése, a tanuló felvétele az intézményvezető hatásköre. 
 

 
 5.2.2. Az emelt óraszámú matematika csoportba jelentkezők az elért tanulmányi 
eredményeik, a központilag szervezett írásbeli vizsga, valamint a matematikából szervezett 
szóbeli vizsga eredményei alapján kerülhetnek be az iskolába. A jelentkezők az elért 
pontszámok szerint történő rangsorolás alapján nyerhetnek felvételt. Ennek összetevői: 

• hozott pontok: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, 
idegen nyelv tárgyakból a 7. év végi és a 8. félévi osztályzatok (max. 50 pont) 

• szerzett pontok: 
-  az írásbeli vizsgán 100 pont érhető el. 
- a szóbeli vizsgán 30 pont érhető el. 

 
A matematika szóbeli felvételi vizsga témakörei: 
 
- Műveletek a racionális számok körében 
(Természetes számok, egész számok, közönséges törtek, tizedes törtek) 
- Oszthatóság 
(Oszthatósági szabályok, prímszámok, összetett számok, prímtényezős felbontás, legnagyobb 
közös osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása) 
- Hatványozás 
(Műveletek hatványokkal, hatványazonosságok használata, számok normálalakja) 
- Arány, arányos osztás, százalékszámítás 
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(Egyenes és fordított arányosság, százalékérték, százalékalap, százalékláb kiszámítása) 
- Algebrai kifejezések, egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása  
(Algebrai kifejezés helyettesítési értékének meghatározása, összevonás, egyenletek, 
egyenlőtlenségek megoldása mérlegelvvel) 
- Halmazok 
(Halmazok megadása, elem, részhalmaz, metszet, únió, különbség, kiegészítő halmaz, üres 
halmaz fogalma) 
- Síkidomok, sokszögek (ezen belül kiemelten a háromszögek, négyszögek és a kör) 
(Fogalmak, elnevezések, tulajdonságok. Kerület, terület fogalma, kiszámítása. A háromszög 
nevezetes vonalai, pontjai. Phitagorasz tétele.) 
- Egybevágósági transzformációk 
(Tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, eltolás. Tengelyesen és középpontosan 
szimmetrikus alakzatok.) 
- Derékszögű koordináta rendszer, függvények ábrázolása 
(Lineáris függvény, abszolútérték függvény, másodfokú függvény) 
 
A szóbeli felvételi vizsgát az iskola pedagógusaiból és a DÖK tagjaiból álló bizottság előtt 
kell letenni. A bizottság tagjait az intézményvezető bízza meg. A szóbeli felvételi a 
helyszínen kapott és ott megoldott 2 feladat alapján folyó beszélgetés. 
 
5.2.3. Az emelt óraszámú digitális kultúra csoportba jelentkezők az elért tanulmányi 
eredményeik és a központilag szervezett írásbeli vizsga eredményei alapján kerülhetnek be az 
iskolába. A jelentkezők az elért pontszámok szerint történő rangsorolás alapján nyerhetnek 
felvételt. Ennek összetevői: 

• hozott pontok: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, 
digitális kultúra, idegen nyelv tárgyakból a 7. év végi és a 8. félévi 
osztályzatok (max. 60 pont) 

• szerzett pontok: az írásbeli vizsgán 100 pont érhető el. 
 

5.2.4. Az emelt szintű angol – emelt óraszámú spanyol nyelvi csoportba jelentkezők és 
emelt szintű angol – emelt óraszámú német nyelvi csoportba jelentkezők az elért 
tanulmányi eredményeik, a központilag szervezett írásbeli vizsga, valamint az angol nyelvű 
szóbeli vizsga eredményei alapján kerülhetnek be az iskolába. A jelentkezők az elért 
pontszámok szerint történő rangsorolás alapján nyerhetnek felvételt. Ennek összetevői: 

• hozott pontok: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, 
idegen nyelv tárgyakból a 7. év végi és a 8. félévi osztályzatok (max. 50 pont) 

• szerzett pontok:  
- az írásbeli vizsgán 100 pont érhető el, 
- a szóbeli vizsgán 30 pont érhető el. 

 
Az angol nyelvű szóbeli felvételi vizsga követelményei 
 
Az angol nyelvű felvételi vizsga anyaga a 8. évfolyam félévéig előírt követelményeket nem 
lépi túl. A szóbeli vizsga kötetlen formájú beszélgetés, idegen nyelven az alábbi témákból: 

• Bemutatkozás 
• Család 
• Otthon/lakóhely 
• Napirend 
• Hétvége, családi ünnepek 
• Hobbi, szabadidő, érdeklődési körök: könyvek, filmek, sport stb. 
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• Időjárás, öltözködés 
• Nyaralás 
• Iskola 
• Étkezés, vásárlás 

 
A felvételi vizsgát az iskola pedagógusaiból és a DÖK tagjaiból álló bizottság előtt kell 
letenni. A bizottság tagjait az intézményvezető bízza meg. 
A szóbeli vizsgán a tanuló kommunikatív készséget az alábbiak szerint értékeljük: 
 kommunikációs készség: 10 pont 
 szókincs: 8 pont 
 nyelvhelyesség: 8 pont 
 kiejtés, hanglejtés: 4 pont 

 
5.2.5. A szakgimnáziumi pedagógiai munkatárs képzésre jelentkezők az elért tanulmányi 
eredményeik, a központilag szervezett írásbeli vizsga eredményei, valamint egy szóbeli 
beszélgetés alapján kerülhetnek be az iskolába. A jelentkezők az elért pontszámok szerint 
történő rangsorolás alapján nyerhetnek felvételt. Ennek összetevői: 

 hozott pontok: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen 
nyelv tárgyakból a 7. év végi és a 8. félévi osztályzatok (max. 50 pont) 

 szerzett pontok: 
 - az írásbeli vizsgán 100 pont érhető el,    
 - a szóbeli beszélgetésen 30 pont érhető el. 

 
A szóbeli kötetlen formájú beszélgetés az alábbi témaköröket érintheti:  
• A tanuló bemutatkozása az alábbi javasolt témák mentén:  
- család, barátok, közös elfoglaltságok,  
- kedvenc tantárgyak, kedvenc időtöltés, hobbik, sporttevékenység 
- korábbi versenyeredmények  
-legfontosabb jó tulajdonságok stb.  
• Általános tájékozottság  
- környezetvédelem,  
- egészséges életmód, egészségvédelem,  
- a számítógép szerepe a hétköznapokban, internetes kommunikációs szokások  
- a lakóhely bemutatása, a lakóhely nevezetességei stb.  
• A tanuló motivációja, attitűdje, pedagógiai érzékenysége, empátiája  
- a szak választásának okai,  
- ezzel kapcsolatos konkrét hatások, ha vannak/voltak (olvasmányélmény, filmélmény, 
konkrét élmény)  
- „Mit tennél ha?” - konkrét, egyszerű szituációk értelmezése, megoldása. (pl.: Mit tennél, ha 
egy osztálytársadat csúfolnák? Mit tennél, ha az utcán találkoznál egy síró kisgyerekkel? Mit 
tennél, ha úgy éreznéd igazságtalanul büntetést kapnál? stb.)  
• A jövővel kapcsolatos tervek, elképzelések  
- középiskolával kapcsolatos elképzelése, tervei  
- elképzelések a felnőtt életről stb.  
A felvételi vizsgát az iskola pedagógusaiból és a DÖK tagjaiból álló bizottság előtt kell 
letenni. A bizottság tagjait az intézményvezető bízza meg. 
A szóbeli beszélgetésen elérhető maximum: 30 pont. A pontozás során az alábbi 
szempontokat vesszük figyelembe: a tanuló tanuláshoz való hozzáállása, motivációjának 
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feltérképezése, kommunikációs készsége, együttműködési és problémamegoldó készsége, 
jövőképe.  
 
 
Az emelt szintű angol nyelvi képzés angol nyelvű szóbeli vizsgájára illetve a matematika 
szóbeli vizsgára, valamint a pedagógiai munkatárs képzésre jelentkezők szóbeli 
beszélgetésére csak a megfelelő pontszámot elért tanulókat hívjuk be. Az elért 
tanulmányi eredmények alapján hozott pontok illetve a központilag szervezett írásbeli 
felvételi vizsgán elért pontok összege alapján az intézményvezető mérlegelési jogkörébe 
tartozik az adott tanév vonatkozásában a megfelelő pontszám tekintetében döntést 
hozni. 
A felvételi eljárás során elért összesített pontszámok alapján a jelentkezések és a felvehető 
tanulók számának függvényében az intézményvezető dönt a felvételhez szükséges minimális 
pontszámról.  
 
Az azonos pontszámot elért tanulók rangsorolásánál előnyt jelent, ha a tanuló: 
- hátrányos helyzetű 
- sajátos nevelési igényű 
- testvére az iskola jelenlegi vagy volt tanulója 
- szülője az iskola volt tanulója  
- zuglói általános iskola tanulója. 
- igazoltan zuglói lakóhellyel rendelkezik. 
 
A tanuló felvétele az intézményvezető hatásköre. 
A felvételi eljárás időbeli ütemezését a mindenkori tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet 
szabályozza. 
 
Átvétel: 
- A 9-12. évfolyamra más középiskolából való átvételről az intézményvezető dönt. Ha a 

tanuló valamely tantárgyat nem tanulta, felzárkóztató segítség igénybevétele mellett 
osztályozó vizsgát kell tennie az adott tárgyból (átjárhatóság), miközben korcsoportjával 
együtt halad. A szaktanár véleménye alapján az intézményvezető az osztályozó vizsga alól 
felmentheti a tanulót. 
 

IV.6. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és 
szorgalmának ellenőrzése és értékelése 

IV.6.1. Irányelveink 

A tanulási és tanítási folyamat megtervezésében figyelembe vesszük a tanulók belső ösztönző 
erőit, a mindenfajta tevékenységből kiinduló motivációt, a felfedezés örömének 
megteremtését. A motivációs rendszer kialakításának legfontosabb eleme a sikerélmény. A 
siker megerősíti a tanulót abban, hogy jó tanulni, érdemes dolgozni.  

 
A motivációs rendszerben kiemelkedő szerepe van a tanári, személyre szóló értékelésnek. 
Ennek jellege korrigáló, segítő, tanácsadó, orientáló, fejlesztő. Többféle módon jelenhet meg: 

1. a pedagógus személyiségéből, értékrendjéből, tudásából eredő, szinte minden 
pillanatban megjelenő, igen-nem, helyes-helytelen típusú szabályozó 
megnyilvánulások 
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2. a közösen végzett tevékenységekben megjelenő tudatos, rendszeres, szóbeli 
értékelés 

3. a pedagógus hosszabb beszélgetése, helyzet feltárása gyerekkel, szülőkkel 
 

Az értékelési rend kialakítása során az alábbi általános követelményeket határoztuk meg: 
• legyen egységes, áttekinthető 
• legyen differenciált, személyre szóló, az eltérő gyereknek eltérő sikereket biztosítson 
• legyen kiszámítható, azonos feltételeket teremtő 
• jelezze a sikert és a kudarcot, de „skatulyázás” nélkül 
• preferálja a szorgalmat és a tehetséget 
• jelezze a tanuló számára helyzetét éppúgy, mint szülei, környezete számára 
• kapjanak választ a tanulók a hogyan tovább, hogyan jobban kérdésekre is 
• az érdemjegy, az osztályzat nem lehet fegyelmezési eszköz 

 
Az értékelésre, az osztályozásra vonatkozó irányelveket a tanulókkal, szülőkkel ismertetjük, 
az érdemjegyekről és az osztályzatokról a szülőket értesítjük: 

A szülő a tanuló érdemjegyeiről az e-ellenőrzőn keresztül kap értesítést. A 
bejegyzéseket az osztályfőnök 2 havonta ellenőrzi, szükség esetén kiegészíti. 
Ha bármely tantárgyból a tanuló teljesítménye nem éri el az elégséges szintet, erre 
ellenőrző útján a szülő figyelmét is felhívjuk a félév, illetve a tanév vége előtt legalább 
30 nappal. 
A tanulók félévi előmenetelét az e- ellenőrzőben, év végi osztályzatait a 
bizonyítványban tudatjuk a tanulóval és a szülővel. 

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozóértekezleten áttekinti, és a 
pedagógus, ill. az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló 
magasabb évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló 
hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület 
felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben 
változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület 
ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára 
módosítja. 

IV.6.2. A tanulmányi munka, a tanulók tudásszintjének ellenőrzése, 
értékelése 

A pedagógiai munkánk fontos eleme, hogy visszacsatolást adjon a teljesítményekről. Ezért az 
ellenőrzés, értékelés rendszeres, folyamatos és változatos. 
 
Alapelvei: 

1. A tantárgyak követelményeit előre közöljük a tanulókkal. 
2. Meghatározzuk az elégséges szintet, azaz a minimum követelményt is. 
3. Az osztályzatoknak és az értékelés minden formájának visszajelző és nem 

minősítő funkcióját emeljük ki. 
4. A tanulók tudásszintjének ellenőrzésében kiemelt szerepe kell, hogy legyen a 

szóbeli feleletnek, ezért törekszünk arra, hogy minden diáknak minden 
közismereti tárgyból tanévenként legalább 1-2 (3-5 perces) összefüggő felelete 
legyen. Ezalól kivétel a digitális kultúra, mely egy speciális, gyakorlatorientált 
tantárgy. 
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Formái: 
1. gyűjtőmunkák 
2. szóbeli felelet  
3. fogalmazások 
4. házi dolgozatok 
5. gyakorlati feladatok 
6. kisebb anyagrészt tartalmazó dolgozat 
7. nagyobb vagy több témakört átfogó dolgozat (témazáró) 
8. feladatlapok 
9. projektmunkák 
10. memoriterek 
 

A feleletek, dolgozatok számszerű minősítését szóbeli vagy írásbeli értékelés is kiegészítheti. 
 
A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a következők 
szerint történik: 
 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges 
minősítéssel értékelünk. A tanuló „kiválóan megfelelt”, „jól megfelelt”, „megfelelt” 
illetve „felzárkóztatásra szorul” minősítést kap minden tantárgyból. 
Ezen kívül az 1. évfolyamon félévkor és év végén a tanulók munkáját az egyes 
tantárgyakhoz készült értékelő lapok segítségével is értékeljük.  
Ezeket az értékelő lapokat a 2.sz. melléklet tartalmazza. 
A 3-13. évfolyamokon a félévi és az év végi osztályzatot az adott félév során szerzett 
érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján határozzuk meg, ez 
vonatkozik a 2. évfolyam év végi osztályzataira is. 
A tanulók tudásszintjének ellenőrzése a tanítási órákon folyamatosan, értékelése év 
közben érdemjegyekkel, félévkor és év végén osztályzattal történik: 5 (jeles), 4 (jó), 3 
(közepes), 2 (elégséges), 1 (elégtelen). 
A tanulók havonta lehetőleg egy érdemjegyet, alacsony óraszámú tantárgyak esetén 
félévenként minimum 3 érdemjegyet kapnak. 
A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni, amely 
tükrözze a fejlődést is. Félévkor számmal az e-ellenőrzőbe, év végén betűvel a 
bizonyítványba írjuk be, kivételt képeznek az 1. évfolyam és a 2. évfolyam félévi 
értesítője, és az 1. évfolyam bizonyítványa, melyek szöveges értékelést tartalmaznak. 

 
Az iskolában folyó nevelés és oktatás egyik fő feladata, hogy a tanulókat felkészítse a 
középiskolai továbbtanulásra, illetve a közép- és emelt szintű érettségi vizsga letételére. Az 
ehhez szükséges követelményeket évfolyamokra lebontva a tantervek tartalmazzák. A 
tantárgyi osztályzatokhoz szükséges követelményszintet a tantárgyi részletes tanterv rögzíti. 

IV.6.3. Az otthoni felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása 

A házi feladat a tananyag elmélyítését, kiegészítését, továbbfejlesztését, esetenként 
előkészítését szolgálja. Eszköz, melynek segítségével az önálló tanulási képesség 
kialakul.  
Az 1-4. évfolyamon az egy osztályban tanítóknak közösen és fokozatosan kell 
megismertetni azokat a tanulási szokásokat és technikákat, amellyel e cél megvalósul.  
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Ennek érdekében a következő szempontokat kell figyelembe venni a házi feladatok 
meghatározásánál:  

– Elsődleges célja a fejlesztés és nem a tananyag pótlása 
– Legyen a gyerekek életkorához szabott  
– Rendelkezzen megfelelő előkészítettséggel  
– Biztosítsa a megoldhatóságot 
– A tanuló lehetőleg kapjon azonnali visszajelzést, tehát legyen könnyen ellenőrizhető 
– Épüljön a tanórai anyagra  
– Mind mennyiségben, mind minőségben biztosítson arányos terhelést  
– Ha szükséges, legyen differenciált 
– Vegye figyelembe a tantárgy sajátosságait és óraszámát 
– Lehet kötelező és szorgalmi része  
– A memoriter tanulására legyen elegendő idő, ne egyik napról a másikra kérjük 
– Esetenként ösztönözzön a kitekintésre, búvárkodásra 
– Hétvégére minimális és csak a legszükségesebb legyen 

 
 
Az 5-13. évfolyamon a házi feladatok meghatározásával kapcsolatban az alábbiakat vesszük 
figyelembe: 
 
Péntekről hétfőre, valamint a tanítási szünetek idejére az általános iskolában és a 
gimnáziumban nem adunk nagyobb mértékű házi feladatot, mint a szokásos hétköznapokon.  
 
Ellenőrzés az általános iskolában: 

Amennyiben a tanuló félévenként és tantárgyakként 1 alkalommal óra elején jelenti a 
házi feladat hiányát, ez nem jár elégtelen osztályzattal. Egyéb esetekben öt hiányzó házi 
feladat egy elégtelen osztályzat.  

Ellenőrzés a középiskolában: 
Amennyiben a tanuló félévenként és tantárgyakként 1 alkalommal óra elején jelenti a 
házi feladat hiányát, ez nem jár elégtelen osztályzattal. Egyéb esetekben öt hiányzó házi 
feladat egy elégtelen osztályzat.  
Elégtelen osztályzat jár a házi dolgozat értékű feladatok hiányáért. 

 
Jogosult a tanuló a legalább 1 hetes hiányzást követő szakórán a felelés alól felmentést kérni. 
Rövidebb hiányzás esetén az érkezést követő napon már számon kérhető.  

IV.6.4. Az iskolai írásbeli / szóbeli beszámoltatások formái, az 
ismeretek számonkérésének rendje 

 

IV.6. 4.1. Az írásbeli beszámolók rendszere az 1-4. évfolyamon 
Az iskolai írásbeli beszámoltatások történhetnek diagnosztikus, formatív és szummatív 
céllal. 
Diagnosztikus beszámoltatás 

A diagnosztikus mérés célja a helyzetfelmérés egy folyamat elején vagy végén. 
(Pl. tanév elején vagy nagyobb témakörök végén.) Ebből adódóan ez a beszámoltatási 

forma bővebb anyagrészt feltételez. Mivel itt a cél annak feltárása, hogy az osztály vagy 
az évfolyam milyen mértékben sajátította el az adott tananyagot, ajánlatos azt kisebb 
egységekre bontani. Ezzel lefedhető az egész témakör, ugyanakkor érdemes 
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differenciáltan megíratni. Így minden csoportnak másféle feladatsor jut, tehát nem 
hasonlítható össze a tanulók teljesítménye. Diagnosztikus beszámoltatásnál osztályzat 
nem adható. 
Formatív beszámoltatás 

A formatív írásbeli beszámoltatás az 1-4. évfolyamon is történhet előzetes bejelentés 
nélkül, mivel csak 1-2 tanóra anyagára tekint vissza.  

Célja, hogy rövid távú visszajelzést kapjunk arról, léphetünk-e tovább a tananyagban. 
A továbbhaladás szempontjából fontos értékelési forma. 
Szummatív beszámoltatás 

A tanuló tudásának értékelésében a szummatív írásbeli beszámoltatás eredménye a 
meghatározó, mivel ezzel állapítható meg, milyen szinten sajátította el a tantervi 
követelményeket. Mivel egy folyamat végén történik, összehasonítást biztosít mind a 
tantervi elvárásokkal, mind a tanulók teljesítménye között. Ezért ehhez vagy egységes, 
vagy lényegi eltérést nem tartalmazó feladatsorok szükségesek.  

Az egyes tankönyvcsaládokhoz tartozó előre nyomtatott feladatlapok is többnyire 
szummatív funkciót töltenek be, tehát mind ezek, mind a tanítók által összeállított 
feladatlapok felhasználhatók.  

Az írásbeli beszámoltatás korlátai  
1-4. évfolyamon naponta csak egy dolgozat íratható.  
 

A továbbiakban a tanulók tudásának értékelésében fontos szummatív 
beszámoltatási forma szerepéről, súlyáról lesz szó tantárgyanként lebontva. 
 
Írás-magyar nyelvtan 

Írás 1. osztály: 
Évente háromszor: 
A betűtanítás után, a mondatírás megtanulásakor és a tanév végén. 
Magyar nyelvtan 2-4. osztály: 
A témakörök (3-4. osztályban a szófajok) lezárása után nyelvtani, illetve ezzel egy 
időben a témakörök szavait hangsúlyozottan tartalmazó helyesírási dolgozat + tanév 
végi felmérő. 
Eredményük piros színnel kerül az e- naplóba. 
Magyar nyelvtanból az írásbeli beszámoltatás a tanuló értékelésében domináns. 

Magyar irodalom:  
Szövegértés 1-4. osztályban évente 3-szor. 
1. osztály: A betűtanítás végén, a 3-4 mondatnyi terjedelmű szövegolvasási képesség 
megszerzése után és tanév végén. 
2-4. osztály: Évente 3-szor (tanév elején, félévkor és tanév végén) 
Eredményük pirossal kerül az e- naplóba. 
Fogalmazás: 
3-4. osztály: 2 illetve 3 ellenőrző dolgozat tanévenként. 
Az e- naplóba  az érdemjegy fekete színnel kerül. 

Magyar irodalomból az írásbeli beszámoltatás súlya a tanuló értékelésében: 
1-2. osztályban: kb. 25% 
3-4. osztályban: kb. 50% 
Környezetismeret 3-4. osztály 

A témakörök és a tanév végén. Az osztályzott tanulóknál az érdemjegy piros színnel 
kerül az e- naplóba. 
A szóbeli beszámoltatáson túl a gyűjtőmunkának is szerepe van, ezért az írásbeli 
beszámoltatás súlya az értékélésben kb. 50% 
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Matematika 1-4. osztály 
A témakörök végén, kiegészítve a folyamatos ismétlés anyagával, + félévkor és tanév 
végén. Az osztályzott tanulóknál az érdemjegy az e- naplóba pirossal kerül. Az 
értékelésben betöltött súlya domináns. 
 

A szummatív értékelés ponthatárai az 1-4. évfolyamon humán és reál tantárgyakból egyaránt: 
 

5 100-91% 
4 90-81% 
3 80-65% 
2 64-51% 
1 50- 

 
IV.6.4. 2. Az 5-12.évfolyamon: 
Az írásbeli dolgozatok írásának időpontját a tanulókkal előre közöljük. A kisebb anyagrészt 
tartalmazó dolgozatot legkésőbb az azt megelőző órán, az összefoglaló dolgozatot legkésőbb 
a dolgozatírás előtt 1 héttel. Az utóbbit rendszerezés, összefoglalás előzi meg a tanítási 
órákon. 
Az összefoglaló dolgozatokból félévenként legalább egyet íratunk az alábbi tantárgyakból: 
  magyar nyelv és irodalom 
   történelem 
  idegen nyelvek 
  matematika 
  fizika 
  kémia 
  biológia 
  földrajz 
 
A tanulók felesleges megterhelését elkerülendő, a szaktanár a tervezett és bejelentett 
dolgozatot az e- naplóban beírással előre jelzi. Naponta kettőnél több dolgozatot az egyes 
osztályok számára nem tervezünk, és nem íratunk. (Lehetőleg még röpdolgozatot sem.) 
A dolgozatjavítási határidő maximum 15 munkanap, s a dolgozatot a tanuló (az összefoglaló 
kivételével) visszakapja. 
 
Az e- naplóban az értekeléseket az alábbiak szerint súlyozzuk:  
 
-beszámoló, feladatlap, gyakorlati feladat, házi dolgozat, írásbeli röpdolgozat, órai munka, 
projektmunka, szóbeli felelet, teszt feladat – 100%-os súlyozású 
- házi feladat, órai feladat - 50%-os súlyozású 
- témazáró dolgozat, írásbeli próbaérettségi - 200%-os súlyozású 
- kisérettségi- 300%-os súlyozású. 
 
Értékelés idegen nyelvekből 
 
Az idegen nyelvek oktatása során az értékelés mindhárom típusát (diagnosztikus, formatív, 
szummatív) alkalmazzuk. A tanév elején esedékes diagnosztikus értékelés információt ad 
arról, hogy milyen feltételekkel kezdik meg a tanulók az oktatás – nevelés folyamatának adott 
szakaszát. A tanulók nyelvi tudásszintjének felmérése – bemeneti teszt – hozzájárul a 
tudásszint szerinti nyelvi csoportok kialakításához – szükség esetén az 5. évfolyamon és a 9. 
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évfolyamon a nyelvi tagozatos és szakgimnáziumi osztályokban. A receptív és produktív 
készségeket egyaránt mérő szintfelmérő tesztek eredményeit százalékos teljesítményben 
fejezzük ki. A későbbiekben a diagnosztikus mérés segítséget nyújt a csoportbontások 
korrekciójában. A csoportok félév végén és a következő tanév elején a szaktanárok megítélése 
alapján átjárhatók, így biztosítjuk tanulóink számára az egyénre szabott fejlődés lehetőségét. 
A fejlesztő értékelés szerepe a nyelvtanítás során kiemelt jelentőségű. Célja a tanítás – 
tanulás folyamatának irányítása, segítése, a gyakori visszajelzés – azaz a tanulási sikerek 
megerősítése, a tanulási hibák és nehézségek feltárása, azok korrekciója –, és a tanulási 
folyamat következő lépésének meghatározása. 
 
Formái: 

1. A tanulók tanulási módjainak felmérése; 
2. A tanulási folyamat egyéni tanulási szükségletekhez igazítása; 
3. A jobb teljesítmény és az esélyegyenlőség elősegítése a kulturális és az egyéni 

különbségek felismerésével. 
A gyakorlati megvalósítás során arra törekszünk, hogy a tanuló biztonságos tanulási 
környezetben fejleszthesse nyelvtudását. A nyelvórákon rendkívüli gyakorisággal alkalmazott 
kooperatív tanulási technikák jobb kognitív teljesítményeket eredményeznek, fejlesztik a 
tanulók együttműködési képességeit, megteremtik a kölcsönös segítségnyújtás, 
felelősségvállalás, elfogadás kialakulásának feltételeit. 
A fejlesztő értékelés gyakorlatban alkalmazott, jellemző módszerei: 
 

• Szóbeli és írásbeli visszajelzések (produktív és receptív nyelvi készségek fejlesztésére 
irányuló szóbeli és írásbeli feladatok reflexiói); 

• Kérdve kifejtés, rávezetés módszere; 
• Tanulói önértékelés; 
• Társak értékelése, csoportmegbeszélések; 
• Diagnosztikus teszt (a tanítás-tanulás folyamatában rámutat az adekvát módosító 

döntések szükségességére a meghatározott tanulási cél – pl. középiskolai tanulmányok 
előkészítése, nyelvvizsga, idegen nyelvi érettségi – elérése érdekében). 

 
A szummatív értékelésnek elsősorban minősítő funkciója van. Igazolja az ismeretelsajátítást, 
motivál és a reális önértékelést fejleszti. Az értékelésnek ezt a módját alkalmazzuk rövidebb 
tanegységek lezárásakor, témazárásnál, félévi-évvégi értékelésnél, és az érettségi vizsga 
előkészítése alkalmával, az osztályozóvizsgákon. 
 
Az előrehozott érettségi vizsgák miatt esedékes osztályozó vizsgák alakalmával közép 
szintű érettségi típusú feladatokat kérünk számon, a vizsgák írásbeli és szóbeli 
vizsgarészekből állnak. Az értékelés alapja az érettségi vizsgán alkalmazandó minősítési 
eljárás, illetve a témazáró dolgozatok ellenőrzésekor használt értékelési pontrendszer között 
megállapított pontozás. (Dolgozatok, vizsgák ponthatárai a táblázat alapján.)  
Idegen nyelv tantárgyból kimeneti követelmény az általános iskolában a 6. és 8. évfolyamon 
esedékes idegen nyelvi mérés és a gimnáziumi tanulmányokat lezáró közép-, vagy emelt 
szintű érettségi vizsga legalább egy idegen nyelvből. 
 
A minősítő értékelés fajtái, tanévenkénti minimum jegy gyakorisággal: 
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Értékelési forma 

Angol nyelv 
– általános 

iskola 
db/tanév 

Idegen nyelv – 
gimnáziumi 
emelt szintű 

képzés 
db/tanév 

Idegen nyelv – 
gimnáziumi 

/szakgimnáziumi nem 
emelt szintű képzés 

db/tanév 
Témazáró 2 3 2 
Felelet írásban-szóban 2 3 2 
Órai munka 1 1 1 
Kiselőadás/Szorgalmi igény szerint igény szerint igény szerint 
Projektmunka igény szerint igény szerint igény szerint 
 
Dolgozatok, vizsgák ponthatárai: 
 

Osztályzat Angol nyelv – 
Általános 

iskola 
TÉMAZÁRÓ 

Idegen nyelv – 
első és második 
– Gimnázium/ 

Szakgimnázium  
TÉMAZÁRÓ 

Idegen nyelv – első és 
második – Gimnázium 

/Szakgimnázium 
OSZTÁLYOZÓVIZSGA  

5 90-100 % 90-100% 85-100% 
4 75-89% 75-89% 65-84% 
3 60-74% 60-74% 50-64% 
2 40-59% 40-59% 35-49% 
1 0-39% 0-39% 0-34% 

 
Az idegen nyelvi munkaközösség döntése alapján mind az általános iskolai, mind a 
gimnáziumi képzés során a témazáró dolgozatok ellenőrzése alkalmával esedékes értékelési 
skálát egységesen alkalmazzuk. 
A röpdolgozatok íratásakor a feladatsor nehézségét és az adott tanulócsoport haladását, 
kognitív teljesítményét szem előtt tartva a szaktanár egyénileg alakítja ki az értékelési 
szempontrendszert. 
Az értékelésnek mindig tudatosítani kell funkcióját, vagyis, hogy formáló – segítő, vagy 
minősítő – szelektáló-e. Az idegen nyelvek tanítása alkalmával a tudást tükröző értékelést a 
következetes, folyamatos, többféle minősítési eljárás arányos alkalmazásával valósítjuk meg. 
 
 
Értékelés a reál tantárgyakból 
 
 
Matematikából a negyedik évfolyam végén diagnosztikus mérést végzünk, melynek 
eredménye alapján képesség szerinti csoportbontásban folytatódik a matematika oktatása az 
ötödik évfolyamon. 
Az ötödik és a hatodik évfolyamon bemeneti, diagnosztikus számolási készség szintfelmérést 
íratunk. A kapott eredmények alapján meghatározzuk a fejlesztendő területeket. 
Minden tanév végén az 5-8. évfolyamon szummatív értékelést végzünk az adott évfolyam 
tananyagából év végi felmérés formájában. 
A kilencedik évfolyamon szeptemberben bemeneti diagnosztikus mérést végzünk, ami 
információt ad arról, hogy milyen feltételekkel kezdik meg a tanulók a gimnáziumi 
tanulmányaikat. 
A 12. évfolyamon két próbaérettségit szervezünk, az elsőt január végén, amelynek során 
külső cég által összeállított feladatsort íratunk, ezt a külső cég javítja százalékos értékelést 
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kap rá a tanuló, a másodikat áprilisban - pedagógus által összeállított feladatsor - ezt 200 %-os 
jeggyel értékeljük. 
Az emelt óraszámú matematika csoportnak 10. évfolyamon, május végén matematika 
kisérettségit szervezünk, amely írásbeli feladatsorból áll. A kisérettségit 300 %-os súlyozású 
érdemjeggyel értékeljük. 
 
Az értékelés három alapvető területét a diagnosztikus, formatív és szummatív értékelési 
eljárást alkalmazzuk az oktatási folyamat egészében. 
 
A minősítő értékelés fajtái, félévenkénti minimum jegy gyakorisággal: 
 

Értékelési forma Matematika 
db/félév 

Fizika 
db/félév 

Digitális 
kultúra 
db/félév 

Kémia 
db/félév 

Biológia 
db/félév 

Földrajz 
db/félév 

Témazáró 2 1 0 1 1 1 
Felelet írásban-
szóban 2 2 0 1 1 1 

Órai munka 1 1 1 1 1 1 

Kiselőadás/Szorgalmi igény szerint igény 
szerint 

igény 
szerint 

igény 
szerint 

igény 
szerint 

igény 
szerint 

Projektmunka/ 
Gyakorlati feladat 1 1 2 1 1 1 

 
A digitális kultúra speciális tantárgy, itt inkább gyakorlati feladatok vannak pl.: rajzok, 
prezentációk kisfilmek, projektumunkák. Ezekre speciális pontozási szabályok 
vonatkozhatnak. 
.  
Dolgozatok ponthatárai: 
Osztályzat Ált. isk. 

MATEMATIKA 
Középiskola 

MATEMATIKA 
Ált.isk.-Gimn. 

FIZIKA 
Ált.isk.-

Középisk. 
DIGITÁLIS 
KULTÚRA 

5 90-100 % 90-100% 90-100% 80-100% 
4 75-89% 75-89% 75-89% 60-79% 
3 55-74% 50-74% 50-74% 40-59% 
2 35-54% 35-49% 35-49% 25-39% 
1 0-34% 0-34% 0-34% 0-24% 

 
 
Osztályzat Ált. isk. 

TERMÉSZETTUDOMÁNY 
Szakgimnázium 

KOMPLEX 
TERMÉSZETTUDOMÁNY 

Ált.isk.-
Gimn.  

KÉMIA 

Ált.isk.-Gimn. 
FÖLDRAJZ 

Ált.isk.-Gimn. 
BIOLÓGIA 

5 85-100% 86-100% 85-100% 85-100% 
4 70-84% 71-85% 70-84% 70-84% 
3 55-69% 51-70% 55-69% 55-69% 
2 40-54% 34-50% 40-54% 40-54% 
1 0-39% 0-33% 0-39% 0-39% 
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Az elégséges jegy eléréséhez a tantárgyi minimum követelményt kell teljesíteni.  
Az informatika tantárgyra (kifutó rendszerben) a digitális kultúra értékelési szabályai 
vonatkoznak. 
 
Értékelés a humán tantárgyakból 
 
Az értékelésnek meghatározó szerepe van az oktató-nevelő munkában és a tanítási-tanulási 
folyamat tervezésében is. Az értékelés mindhárom formáját használjuk a különböző 
tantárgyak tanítása során. A 9. évfolyamon magyar nyelvből diagnosztikus méréssel jutunk 
információhoz arról, hogy mit sajátítottak el az általános iskolában, ill. mik a fejleszthető 
területek. A tanév folyamán számtalan alkalommal végzünk formatív és szummatív értékelést. 
  
A minősítő értékelés fajtái, félévenkénti minimum jegy gyakorisággal: 
 

Értékelési forma Magyar irodalom 
db/félév 

Magyar nyelv 
db/félév 

Történelem 
db/félév 

Etika 

Témazáró 2 1 2 - 
Felelet írásban-
szóban 2 1 1 - 

Órai munka 1 1 1 1 
Kiselőadás/Szorgalmi igény szerint igény szerint igény szerint 1 
Projektmunka 1 1 1 1 
 
Az etika speciális tantárgy, itt inkább gyakorlati feladatok vannak pl.: rajzok, prezentációk.  
 
Dolgozatok ponthatárai: 
 
Osztályzat Ált. isk.  

Magyar és történelem 
(TÉMAZÁRÓ) 

Középiskola 
Magyar és történelem 

(TÉMAZÁRÓ) 

Ált.isk. 
Magyar és 
történelem 

(RÖPDOLGOZAT) 
5 90-100 % 82-100% 90-100% 
4 76-89% 65-81% 76-89% 
3 56-75% 48-64% 56-75% 
2 40-55% 31-47% 40-55% 
1 0-39% 0-30% 0-39% 

 
Osztályzat Középiskola 

Magyar és történelem 
(RÖPDOLGOZAT) 

Ált. isk. 
TOLLBAMONDÁS 
(HIBAVONALAK) 
kb. 10 mondatban 

Gimn. 
TOLLBAMONDÁS 
(HIBAVONALAK) 
kb. 1 (A4) oldalnyi 

szöveg 
5 88-100% 0-5 0-3 
4 75-87% 6-10 4-7 
3 63-74% 11-15 8-12 
2 51-62% 16-20 13-17 
1 0-50% 21- 18- 

 
Az elégséges jegy eléréséhez a tantárgyi minimum követelményt kell teljesíteni.  
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A gimnáziumban két speciális számonkérési formát is alkalmazunk, belső vizsgát is 
szervezünk a diákoknak. 
Próbaérettségit tesznek a 12. osztályok kizárólag írásbeli formában március hónapban magyar 
nyelv és irodalom és történelem tantárgyakból. A feladatsorok megfelelnek a középszintű 
érettségi követelményeinek és feladattípusainak. Az írásbeli próbaérettségi osztályzata 
súlyozott (200%-os). 
Kisérettségi vizsga megszervezésére humán tantárgyakból 11. és 12. osztályban kerül sor. A 
kisérettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll.   
Magyar nyelv és irodalomból a diákok a 9. és 10 osztály anyagából vizsgáznak a 11. 
évfolyamon. Az írásbeli vizsgára szeptember közepén kerül sor szövegértési feladatsor 
formájában. Az erre kapott osztályzat magyar nyelv tantárgyból kerül a naplóba (100%). A 
szóbeli feleleteket október első hetében délutánonként szervezzük meg. Tíz irodalom- és tíz 
nyelvtantételből készülnek a diákok. A szóbeli feleletükre egy-egy súlyozott osztályzat 
(200%) kerül be irodalom és magyar nyelv tantárgyból. 
Történelem tantárgyból 12. osztályban kerül sor a kisérettségi vizsgára. Szeptember végén 
írásbeli feladatsort oldanak meg a diákok, amely reprezentálja a történelem érettségi 
feladattípusait, de rövidebb annál. A szóbeli feleletre tizenöt tétellel készülnek a diákok a 9., 
10., 11. osztályok anyagából, az érettségi témaköreinek megfelelően. A történelem 
kisérettségi szóbelijére október elején kerül sor. A kisérettségire egy érdemjegyet kapnak a 
tanulók, amely osztályzat 300%-os jegyként kerül a naplóba. 
 
Értékelés a készségtárgyakból 
 

Értékelési forma Testnevelés Ének-zene Vizuális 
kultúra 

Mozgóképkultúra 
és médiaismeret 

Témazáró - - - - 
Felelet írásban- 
szóban 

- 1 1 1 

Órai munka 1 1 1 1 
Szorgalmi/kiselőadás igény szerint igény szerint igény szerint igény szerint 
Projektmunka - igény szerint 1 1 
 
Értékelés pedagógia és pszichológia tantárgyakból 

Az értékelés eszközei: 
1. Témakörök végén témazáró dolgozat írása (feladatlap, teszt) 
2. Írásbeli felelet (feladatlap, teszt, gyakorlati feladat) 
3. Órai munka osztályzása 
4. Projektmunkák, beadandó házi dolgozatok, egyéb feladatok 
5. Szóbeli felelet 
6. A gyakorlatok értékelése 

 
Az értékelési skála minden esetben a következő: 

85 % - 100 % = jeles 
70 %  - 84 %  = jó 
55 % - 69 %  = közepes 
40 % - 54 %  = elégséges 
0 % - 39 %  = elégtelen 
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IV.6.5. A magatartás és szorgalom értékelése 

A magatartás és szorgalom minősítésnek elvei, módszerei 
Mind a magatartás, mind a szorgalom értékelése a tanulói személyiség alakításának, a 
tudás megszerzésére irányuló tevekénység segítésének eszköze. 
A tanuló magatartását és szorgalmát a személyiségvonásainak figyelembevételével 
értékeljük. A minősítés folyamatos értékelés; célja minden esetben a nevelés, a jobbítás, a 
segítségnyújtás. Az értékelés, minősítés alapelveit az osztályfőnök a tanulókkal az év eleji 
első osztályfőnöki órákon, a szülőkkel a tanév első szülői értekezleten ismerteti. 
A pedagógusok folyamatosan, rendszeresen, következetesen reagálnak a tanulók 
megnyilvánulásaira. Az 1. évfolyamon tanév végéig, illetve a 2. évfolyamon az első félévben 
szöveges értékeléssel, majd a 2. évfolyam második félévétől a 12. évfolyamig a tanuló 
magatartását az osztályfőnök minden hónap végén érdemjeggyel értékeli. 
Kirívó magatartásbeli vétség, illetve a munkamorál feltűnő romlása esetén a szülőket 
szóban vagy írásban tájékoztatjuk. 
Kiemelkedő teljesítmény (versenyeredmény, rendezvényen való szereplés, 
szervezőmunkában való részvétel) jutalma szóbeli és írásbeli dicséret.  
Az egyéni munkarendben tanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. 
Félévi és év végi minősítés kialakítása: 

• a tanuló önértékelésének figyelembevételével, 
• az osztályközösség javaslatának figyelembevételével, 

A magatartás és szorgalom osztályzatokat félévkor és év végén az osztályfőnök állapítja meg 
az osztályban tanító tanárok véleményének figyelembevételével. Vitás kérdésekben az 
osztályban tanító tanárok egyszerű szótöbbsége dönt, egyenlő szavazatmegoszlás esetén az 
osztályfőnök. 
A magatartás minősítésének elvei és formái: 

A tanuló magatartás jegyében kifejezésre jut: 
• az iskolába járási fegyelme (a Házirendben meghatározott igazolatlan és igazolt 

hiányzások figyelembevételével), 
• a tanáraival szemben tanúsított magatartása (udvariasság, tisztelettudás); 
• társaihoz való viszonya (segítőkészség);  
• beszédstílusa, a kulturált magatartás szabályaihoz való viszonya az iskolában és az 

iskolai szervezésű rendezvényeken; 
• óra alatti magatartása (a fegyelmezettség szintje); 
• a közösségért végzett munkája; 
• a tanuló korábbi magatartásához képest történt pozitív vagy negatív irányú változás.  

 
Példás magatartású tanuló, 

• akinek magatartása, cselekedetei elismerést váltanak ki társaiból, tanáraiból; 
• aki tiszteli és elismeri mások értékeit; 
• aki nyelvi fordulataiban kerüli a durva kifejezéseket; 
• aki jóindulattal segíti társait; 
• aki szívesen vállal munkát osztálya, iskolája, közössége érdekében; 
• aki ügyel környezete rendjére, tisztaságára; 
• aki szándékosan soha nem okoz kárt; 
• aki betartja az illemszabályokat és az iskola házirendjét; 
• akinek nincs igazolatlan mulasztása (gimnáziumban, szakgimnáziumban 

legfeljebb 2 van); 
• akinek nincs írásbeli figyelmeztetése. 
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Jó az a tanuló,  
• akinek cselekedeteit a jóra való hajlam irányítja, de időnként a körülmények 

hatására eltér ettől; 
• aki igyekszik elkerülni a durvaságot, de ez nem mindig sikerül; 
• aki tiszteli társait, elismeri mások eredményeit, de cselekedeteit, ítéleteit időnként az 

indulat vezérli; 
• aki tiszteli a felnőtteket és társait; 
• aki durva kifejezéseket nem használ; 
• aki feladatait elvégzi, de közösségéért vállalt munkára önként ritkán vállalkozik; 
• aki ügyel környezete rendjére, megjelenésére; 
• aki ismeri és betartja az iskola házirendjét és az illemszabályokat; 
• akinek legfeljebb kettő igazolatlan mulasztása van (gimnáziumban, 

szakgimnáziumban 3-4); 
• akinek egy legfeljebb három írásbeli figyelmeztetése van (a 3 igazolatlan óra miatti 

figyelmeztetés kivételével). 
Változó magatartású az a tanuló, aki 

• a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 
• a házirend előírásait többször megszegi; 
• társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; 
• társaival nem mindig van jó viszonyban, vélt vagy valós sérelmeit időnként 

önbíráskodással torolja meg; 
• tanórán többször fegyelmezetlenül viselkedik; 
• környezete rendjéért semmit nem tesz; 
• ha feladattal bízzák meg, azt elvégzi, ha nem is kellő figyelemmel; 
• a viselkedési szabályokat csupán úgy tudja betartani, ha gyakran figyelmeztetik rá; 
• három (gimnáziumban, szakgimnáziumban 5 fölött) tanítási órát igazolatlanul 

mulasztott; 
• akinek osztályfőnöki intője és/vagy intézményvezetői figyelmeztetése van. 

Rossz minősítésű annak a tanulónak a magatartása, 
• aki nem tudja es nem is akarja betartani az iskolai házirendet és az illedelmes 

viselkedési szabályokat; 
• aki visszaél fizikai fölényével, társait rendszeresen zaklatja, gyakran megsérti; 
• aki tanáraival szemben udvariatlan, tiszteletlen; 
• aki a tanórai munkát szándékosan zavarja, akadályozza; 
• aki nem becsüli közössége értékeit; 
• aki szándékosan rongálja környezetet; 
• aki négy vagy annal több (gimnáziumban, szakgimnáziumban 10) alkalommal 

igazolatlanul mulaszt; 
• akinek intézményvezetői figyelmeztetése van. 

 
A tanuló szorgalmának elvei és formái: 

A tanuló szorgalom jegyében kifejezésre jut: 
• a tanuló tudás iránti igénye (szelektál a tárgyak között vagy minden tárgyat 

igyekszik  tanulni); 
• a tanuló képességéhez mért teljesítménye; 
• a tanuló feladattudata (kötelező feladatai megoldásának, elkészítésének minősége, 

igényessége); 
• a tanuló részvétele az órai munkában (aktivitás); 
• a tanuló iskolai felszerelésére vonatkozó igényessége (pl. gyakran otthon hagy-e 

kötelező felszerelést). 
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Példás szorgalmú az a tanuló, aki 
• képességeinek megfelelő, egyenletes teljesítményt nyújt; 
• a tanítási órákra rendszeresen, jól felkészül, és azokon aktívan részt vesz; 
• munkavégzése pontos, megbízható; 
• jó eredmények elérésére törekszik; 
• szívesen vesz részt a tanulmányaihoz kapcsolódó tanórán kívüli programokban, 

akár szervezőként is      ; 
• ha alkalma adódik, jól felkészülve versenyeken öregbíti iskolája hírnevét. 

Jó a szorgalma annak a diáknak, aki 
• képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 
• a tanórákra rendszeresen felkészül, és azokon többnyire aktívan részt vesz; 
• a házi feladatait rendszeresen elvégzi, esetleges mulasztás esetén pótolja; 
• felszerelése általában hiánytalan; 

• többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként 
nem vállal, de az ilyen jellegű megbízást teljesíti.  

Változó a szorgalma annak, akinek 
• tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől; 
• tanulmányi munkája ingadozó; 
• érdemjegyeit, osztályzatait több tantárgyból is lerontja, illetve egy (gimnáziumban, 

szakgimnáziumban kettő vagy annál több) elégséges félévi osztályzata van; 
• aki munkájában, feladatvégzésében felületes; 
• akinek felszerelése, házi feladata gyakran hiányos; 
• aki tanulmányaihoz kapcsolódó tanórán kívüli programokban nem vesz részt; 
• aki a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik. 

Hanyag szorgalmú az a tanuló, aki 
• képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 
• az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 
• a feladatokat nem, vagy csak nagyon felületesen végzi el; 
• tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 
• akinek felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 
• aki a tanuláshoz nyújtott tanári segítséget nem fogadja el; 
• a feladatait folyamatosan nem végzi el; 
• akinek félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 
• az osztályközösség javaslatának figyelembevételével, 
• az osztályfőnök kialakítja javaslatát, 
• az osztályban tanító tanárok testülete megvitatja azt, 
• a döntést (vitás esetben szavazás segítségével) az osztályfőnök hozza meg. 

 

IV.6.6. A jutalmazás elvei és eszközei 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 
o példamutató magatartást tanúsít;  
o vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el; 
o vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát 

végez; 
o vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, 

kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, 
bemutatókon vesz részt; 

o vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének 
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megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban (elismerő 
oklevél, jutalomkönyv, egyéb tárgyjutalom) részesíti. 

 
Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

o szaktanári dicséret, 
o osztályfőnöki dicséret, 
o intézményvezetői dicséret, 
o nevelőtestületi dicséret. 

• Az egész évben (félévben) példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő 
tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév (félév) végén: 

 szaktárgyi teljesítményért, 
 példamutató magatartásért, 
 kiemelkedő szorgalomért, 
 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért 

dicséretben részesíthetők.  
A dicséretet a tanuló bizonyítványába (e-ellenőrzőjébe) be kell jegyezni. 
Az egyes tanévek végén, valamint több éven át (1-4., 5-8., 9-12. évf.) kitűnő eredményt elért 
tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola 
közössége előtt vehetnek át. 

• Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és jutalmat kap, 
melyet az iskola közössége előtt vehet át. 

• Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 
eredményesen szereplő tanulók intézményvezetői dicséretben részesülnek.  

• A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást 
tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 
Csoportos jutalmazási formák: jutalomkirándulás, kulturális hozzájárulás (színház, 
hangverseny, kiállítás stb. látogatásához). 

• OKTV-n vagy fővárosi vagy országos versenyen a döntőbe jutásért 
nevelőtestületi dicséret jár. 

• A nevelőtestület és a DÖK egyetértésével Álmos-plakett (egy 8. évfolyamos és 
egy 12. évfolyamos tanulónak), Rényi Péter-emlékdíj (egy 8. évfolyamot végzett 
tanulónak) és Lux Alfréd-díj (egy vagy kettő 12. évfolyamot végzett tanulónak) 
adható ezen díjak alapító okirata szerint, amelyet a ballagás napján ad át az 
intézményvezető.  

• A jutalmazásra az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A jutalmazást 
írásban kell taglalni, az osztálynapló jegyzet rovatába rögzíteni és azt a szülő 
tudomására kell hozni. Dicséretet, jutalmat adhat: 

kerületi, budapesti illetve országos szinten elért kiemelkedő eredményért az 
intézményvezető, a nevelőtestület, 
az iskolai szintű kiemelkedő eredményért, teljesítményért az intézményvezető, 
osztályszintű kiemelkedő eredményért, teljesítményért az osztályfőnök, a 
szaktanár, a napközis nevelő. 
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V. A középszintű érettségi témakörei 

 
Terjedelme miatt a pedagógiai programhoz csatolva, külön lefűzve találhatók, valamint 
elektronikus dokumentumként is az intézményi szerveren. 
 

VI. A tanulók fittségi mérése 

Az iskola az éves munkatervében pontosan meghatározott mérési időszakban (általában 
február és április) 5-12. évfolyamára kiterjedően megszervezi a tanulók fizikai állapotának és 
edzettségének mérését, vizsgálatát. A tanulók fittségi mérése a Nemzeti Egységes Tanulói 
Fittségi Teszt (NETFIT) segítségével történik. 
A tanulók fittségének mérését a testnevelés tantárgyat tanító pedagógusok végzik el. 
A mérés eredményeit a vizsgálatot végző testnevelők a mérésben érintett tanulónként, 
osztályonként és évfolyamonként rögzítik, az eredményeket a testnevelést tanító valamennyi 
pedagógussal közösen elemzik és meghatározzák a tanuló fittségi állapotának fejlesztése 
szempontjából szükséges intézkedéseket. A NETFIT mérés eredményeinek elemzéséről a 
testnevelők évente részletes beszámolót készítenek az intézményvezető számára. 
A NETFIT minden, a rendszerben regisztráló tanuló számára egyéni, személyre szabott 
értékelést és visszajelzést biztosít saját eredményéről. 
A NETFIT – rendszerben bármely fittségi mérésben érintett tanuló szülője is regisztrálhat, így 
elérhetővé válnak számára gyermeke fittségi eredményei. A szülők számára készített egyéni 
értékelő lapokon a gyermek fittségi eredményeihez igazodóan kifejezetten a szülőknek szánt 
információk, ajánlások olvashatók. 
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VII. Egyéb intézkedések 

VII.1. A pedagógiai program hatálybalépése 

Jelen módosított pedagógiai program 2022. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 
első alkalommal a 2022/2023. tanévben kell alkalmazni. 
A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető hagyja jóvá. 
 

VII.2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

a) A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 
nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 
– A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a 

pedagógia programban megfogalmazott általános célok és követelmények 
megvalósulását. 

b) A 2027/2028. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program 
teljes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén 
ezen pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot 
kell kidolgoznia. 

VII.3. A pedagógiai program módosítása 

a) A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 
az intézményvezető; 
a nevelőtestület bármely tagja; 
a nevelők szakmai munkaközösségei; 
az intézményi tanács elnöke 

b) A szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását szülői szervezet elnöke, ill. 
diákönkormányzat vezetője útján javasolhatják. 

c) A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév szeptember 1. napjától 
kell bevezetni. 

 

VII.4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

a) Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 
b) A pedagógiai  program egy-egy példánya megtekinthető: 

- az iskola honlapján; 
- az iskola könyvtárában; 
- az iskola tanári szobáiban; 
- az iskola intézményvezetőjénél; 
- az intézményvezető-helyetteseknél; 
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Legitimációs záradék 
 

A Pedagógiai programot az intézményi tanács a 2022. június 02-án tartott ülésén 
megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési jogát jelen 
pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározottak szerint 
gyakorolta.  

 
        …………………………… 

         intézményi tanács elnöke 
 
A Pedagógiai programot az iskolai szülői szervezet a 2022. június 01-én tartott ülésén 
megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet véleményezési jogát jelen 
pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározottak szerint 
gyakorolta.   

 
        …………………………… 

         szülői szervezet elnöke 
 
A Pedagógiai programot az intézményi diákönkormányzatok a 2022. június 01-én tartott 
ülésükön megtárgyalták. Aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy az általános iskolai és gimnáziumi 
diákönkormányzatok véleményezési jogukat jelen pedagógiai program felülvizsgálata során, 
a jogszabályban meghatározottak szerint gyakorolták.   

 
……………………………    …………………………… 

  általános iskolai     gimnáziumi 
diákönkormányzat vezetője    diákönkormányzat vezetője 

 
Aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy jelen Pedagógiai programot a szakmai munkaközösségek – a 
szakterületüket érintően – munkaközösségi értekezleteken megismerték és véleményezési 
jogukat a pedagógiai program módosítása során a jogszabályban meghatározottak szerint 
gyakorolták. 
 
……………………… ………………………..  ………………………….. 
tanítói mk.-vezető napközis mk.-vezető   humán mk.-vezető 
 
……………………. …………………………..  ………………………….. 
reál mk.-vezető készségtárgyak mk.-vezető   idegen nyelvi mk.-vezető 
 
………………………………… ………………………         ………….………………. 
ált.isk. ofői  mk.-vezető gimn. ofői mk.-vezető         szakgimnáziumi mk.-vezető 
 
A Pedagógiai programot a nevelőtestület a 2022. június 14-én tartott értekezletén elfogadta. 
A Pedagógiai programot az intézményvezető 2022. június 21-én jóváhagyta. 
 
Kelt: Budapest, 2022. június 21-én. 
 
 
    Dr. Puszter Bernadett 
    intézményvezető 
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IX. Mellékletek 
 

1. számú melléklet Óratervek 
2. számú melléklet Szöveges értékelés az 1. évfolyamon és a 2. évfolyamon félévkor 
3. számú melléklet A könyvtár pedagógiai programja 
4. számú melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 



Az Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium A pedagógiai program 
és Általános Iskola  Pedagógiai Programja  elfogadása és jóváhagyása 
 

- 92 - 

 
 

1. számú melléklet 
Óratervek 1-12. évfolyam 2020. 09.01-től felmenő rendszerben kerül bevezetésre 
az 1., 5. és 9. évfolyamon 
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Szakgimnáziumi óratervek 9-13. évfolyam 2021. 09.01-től felmenő rendszerben 
kerül bevezetésre  
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A tanulók kötelező óráinak óratervei 1-12. évfolyam 2020.09.01-től felmenő rendszerben  
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A szakgimnáziumi tanulók kötelező óráinak óratervei 9-13. évfolyam 2021.09.01-től 
felmenő rendszerben 
 

 
A tanulók kötelező óráinak óratervei 2020.09.01-től kifutó rendszerben 
 

Tantárgy 

2.a osztály 2.b osztály 3.a osztály 3.b osztály 4.a osztály 4.b osztály 

kötelező 
óraszám 

kötelező 
óraszám 

kötelező 
óraszám 

kötelező 
óraszám 

kötelező 
óraszám 

kötelező 
óraszám 

Magyar nyelv és 
irodalom 7 7 7 7 7 7 
Angol nyelv 1 1 1 1 3 3 
Matematika 4 4 4 4 4 4 
Etika 1 1 1 1 1 1 
Környezetismeret 1 1 1 1 1 1 
Ének-zene 2 2 2 2 2 2 
Vizuális kultúra 2 2 2 2 2 2 
Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 
Testnevelés 5 5 5 5 5 5 
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Digitális kultúra 1 1 1 1 1 1 
Összes óra 25 25 25 25 27 27 
 

Tantárgy 

6.a osztály 6.b osztály 7.a osztály 7.b osztály 8.a osztály 8.b osztály 
kötelező 
óraszám kötelező 

óraszám 
kötelező 
óraszám 

kötelező 
óraszám 

kötelező 
óraszám 

kötelező 
óraszám 

  
Magyar nyelv és 
irodalom 4 4 4 4 4 4 
Angol nyelv 4 4 4 4 4 4 
Matematika 4 4 4 4 4 4 
Etika 1 1 1 1 1 1 
Történelem 2 2 2 2 2 2 
Természetismeret 2 2         
Egészségtan 1 1         
Fizika     2 2 1 1 
Kémia     1 1 2 2 
Biológia     2 2 1 1 
Földrajz     1 1 2 2 
Ének-zene 1 1 1 1 1 1 
Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 
Technika és tervezés 1 1 1 1     
Testnevelés 5 5 5 5 5 5 
Digitális kultúra 1 1 1 1 2 2 
Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 
Összes óra 28 28 31 31 31 31 
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2. számú melléklet 
 

Szöveges értékelés az 1-2. évfolyamon 
 

 
 
A tanuló magatartásának, szorgalmának szöveges minősítése első 
osztályban (félévkor, a tanév végén) és második évfolyamon félévkor 
 
 

 
Magatartás 

 
Szorgalom 

Példás (5) Példás (5) 
Jó (4) Jó (4) 

Változó (3) Változó (3) 
Rossz (2) Hanyag (2) 

 
A tanuló teljesítményének szöveges értékelése 

Negyedévi értékelés 1. osztályban 
Magatartás példás – jó – változó – rossz 

Szorgalom példás – jó – változó – hanyag 

Társas kapcsolatok kezdeményező – elfogadó – visszahúzódó – zárkózott – elutasító 

Figyelem alapos, tartós – életkorának megfelelő – rövid ideig tartó – szétszórt, felületes 

Munkatempó gyors – kapkodó – megfelelő – lassú – kicsit lassú – nagyon lassú 

Beszéd Bátorság: szívesen mondja el gondolatait – nem szívesen beszél 

Tartalma: színesen, érdekesen mesél – nehezen követhető, amit mond –  

segítséggel tudja elmondani gondolatait 

Szókincs gazdag, választékos – életkorának megfelelő – kevés szót használ, rövidek a 

mondatai – keresi a szavakat, szókincse fejlesztésre szorul 

Munkák külleme szép, igényes –  rendezett – rendezetlen – rendetlen, nem esztétikus 

Olvasás Betűfelismerés: pontos – keveset téveszt – sokat téveszt 

Összeolvasás: hibátlan – időnként téveszt – bizonytalan 

Írás Betűalakítás: szabályos – szabálytalan 
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Ceruzafogás: megfelelő – javításra szorul 

Matematika Számfogalma az 5-ös számkörben: kialakult, biztos – nem alakult ki 

Műveletek felismerése, alkalmazása: hibátlan, pontos – kevés hibát ejt – sok 

hibát ejt 

Környezetismeret Tájékozottsága: jól tájékozott – életkorának megfelelő – ismeretei pontatlanok, 

hiányosak 

Készségtárgyak szívesen, aktívan vesz részt a tevékenységekben – kérésre vesz részt a 

tevékenységekben – nehezen motiválható – olykor nem vesz részt  

 

Félévi szöveges értékelés 1. osztályban magyar nyelv és irodalom 

tantárgyból 

Olvasás 

A tanuló beszéde, 

szókincse 

A hangokat tisztán ejti. – Néhány hangot hibásan ejt. – A hanghibák miatt 

beszéde nehezen érthető. - Logopédiai megsegítése javasolt. 

Szókincse gazdag, választékos. - életkorának megfelelő. -bővítésre, fejlesztésre 

szorul. 

Betűismerete  Hibátlanul felismeri és megnevezi a tanult betűket.- Bizonytalan a tanult betűk 

felismerésében és megnevezésében.- Az alábbi betűk felismerésében még 

bizonytalan:_____________ 

Összeolvasása Önállóan összeolvassa a tanult betűket.- A tanult betűk összeolvasásában 

bizonytalan.- A betűket felismeri, de azok összeolvasása nehézséget jelent. 

Szövegértése Az olvasottakat megérti – segítséggel érti meg – nem érti meg. 

Olvasása Hangos olvasása folyamatos – szótagoló – betűzgető. 

Írás 

Betűalakítása , 

betűkapcsolása 

Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos.- A tanult betűket, betűkapcsolatokat 

még segítséggel alakítja. - Betűalakítása, a betűk kapcsolása pontatlan. 

Ceruzafogása Ceruzafogása – helyesen – helytelen – görcsösen fogja. 

Írástempója Életkorának megfelelő  - kicsit lassú  -  nagyon lassú. 

Külalakja szép, rendezett/igényes   -  törekszik a rendezett munkára  -  rendezetlen     
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Év végi szöveges értékelés 1. osztályban magyar nyelv és irodalom 

tantárgyból 

Beszédművelés, 

kommunikáció: 

A hangokat tisztán ejti. – Néhány hangot hibásan ejt. – A hanghibák miatt 

beszéde nehezen érthető. - Logopédiai megsegítése javasolt. 

Szókincse gazdag, választékos. - életkorának megfelelő. -bővítésre, fejlesztésre 

szorul. - A tanév során beszéde fejlődött, szókincse gazdagodott. 

Szívesen mond verset és mesét. - Nehezen fejezi ki magát. - Még nem szeret a 

társai előtt szerepelni. 

Beszédtempója megfelelő – folyamatos – gyors – hadaró – lassú – vontatott. 

Hangereje megfelelő – túl halk – túl hangos. 

Olvasás: Hibátlanul felismeri és megnevezi a tanult betűket.- Bizonytalan a tanult betűk 

felismerésében és megnevezésében.- Az alábbi betűk felismerésében még 

bizonytalan:_____________ 

Önállóan összeolvassa a tanult betűket.- A tanult betűk összeolvasásában 

bizonytalan.- A betűket felismeri, de azok összeolvasása nehézséget jelent. 

Rövid szövegek esetében már mondatokat olvas és megérti azokat.- Elolvas rövid 

szavakat, mondatokat, de azok megértése még nehézséget jelent számára. 

Hangos olvasáskor pontos – néha betűt cserél – betűt hagy ki – újra kezd – mást 

olvas. 

Szövegértés: Képes elmélyülten, magában olvasni, és az olvasottak tartalmáról beszámolni, a 

szöveggel kapcsolatos feladatokat megoldani.- Képes elolvasni rövid szövegeket, 

és megérti azokat.- Képes önállóan elolvasott szavak magyarázatára, de a 

mondatértése még bizonytalan.- Elolvassa a rövidebb szövegeket, de nem érti 

meg azokat.- A rövidebb szövegek önálló néma olvasására még nem képes. 

Szereti a könyveket, szívesen olvas, betűzget. - A tanórán szívesen olvas, de 

önmagától még nem érdeklődik a könyvek iránt.- Egyelőre nem szívesen olvas. 

Írás, helyesírás: Ceruzafogása – helyesen – helytelen – görcsösen fogja. 

A vonalrendszerben biztosan tájékozódik – néha eltéveszti a sorokat – még 

nehezen tájékozódik.  

Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos.- A tanult betűket, betűkapcsolatokat 

még segítséggel alakítja. - Betűalakítása, a betűk kapcsolása pontatlan. 
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A tanult betűket, szavakat pontosan másolja írott és nyomtatott mintáról.- A 

tanult betűk, szavak másolása pontatlan.- Még nem tudja a tanult betűket és 

szavakat önállóan lemásolni.- A tanító jelölése alapján önállóan tudja javítani 

hibáit.- Hibáit kis segítséggel javítani tudja. 

Tollbamondás után hibátlanul leírja a betűket és a szavakat.- Tollbamondás után 

még pontatlanul írja le a tanult betűket és szavakat.- Tollbamondás után még nem 

tudja leírni a tanult betűket és szavakat.- Képes önellenőrzéssel javítani a 

hibákat.- Hibáit kis segítséggel javítani tudja. 

Írástempója gyors, lendületes – megfelelő – lassú. 

Írásbeli munkáinak külalakja szép, tetszetős – rendezett – elfogadható – 

rendezetlen. 

 

Félévi szöveges értékelés 2. osztályban magyar nyelv és irodalom 

tantárgyból 

Beszédművelés, 

kommunikáció: 

 

Jól érthető, összefüggő mondatokat használ. 

Rövid mondatokkal fejezi magát. 

Nehezen fogalmazza meg mondandóját. 

Beszédtempója megfelelő – gyors – lassú.  

Logopédiai megsegítése javasolt. 

Szókincse gazdag, választékos. 

Szókincse életkorának megfelelő. 

Szókincse bővítésre, fejlesztésre szorul. 

Beszédtempója megfelelő – folyamatos – gyors – hadaró – lassú – vontatott. 

Hangereje megfelelő – túl halk – túl hangos. 

Olvasása: 

 

 

 

Szívesen, örömmel olvas. 

Felszólításra olvas. 

Nem szívesen olvas felszólításra sem. 

Hangos olvasása folyamatos – szótagoló – betűzgető. 

Hibátlanul – kevés hibával – sok hibával olvas.  

Jellemző hibái: ___________________________________________ 

Jó hangerővel – kicsit halkan – túl hangosan olvas. 
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Hangsúlyozása kifejező – sok esetben törekszik a kifejező hangsúlyozásra – 

még nem tud a hangsúlyozásra kellő figyelmet fordítani – monoton. 

A memoritereket hibátlanul – kevés pontatlansággal – sok hibával idézi fel. 

Társai előtt szívesen – rábeszélésre – egyáltalán nem szerepel. 

Szövegértése: 

 

 

Az olvasott szöveget pontosan – pontatlanul – nem érti meg. 

Az olvasottakhoz kapcsolódó kérdésekre általában pontos választ ad. 

Az olvasottakhoz kapcsolódó kérdésekre még pontatlanul, felületesen válaszol. 

Az olvasott szöveget még nem érti meg, irányított kérdések segítségével tud 

választ adni. 

Az olvasott szöveget még nem érti meg, szövegértését fejleszteni szükséges. 

Írása: 

 

 

Ceruzafogása megfelelő – javításra szorul. 

Írásbeli munkái szépek, tetszetősek – rendezettek – elfogadhatóak – 

rendetlenek. 

Írástempója gyors, lendületes – megfelelő – lassú. 

Másolásnál pontosan, hibátlanul – kevés hibával – sok hibával dolgozik. 

Tollbamondásnál hibátlanul ír – kevés hibát ejt – sok hibája van.  

Nyelvtani ismeretei: 

 

 

A tanult nyelvtani ismereteket önállóan ismeri – segítséggel tudja felidézni – 

nem sajátította el. 

A tanult nyelvtani ismereteket helyesen alkalmazza – kevés hibával alkalmazza 

– sok hibával alkalmazza – még nem alkalmazza a gyakorlatban. 

Önellenőrzése pontos – felületes – még nem tud önállóan ellenőrizni. 

 

Félévi szöveges értékelés 1. osztályban matematikából 

10-es számkörben: 

Számfogalma: Kialakult, biztos – még nem alakult ki 

Számjegyek írása, 

olvasása: 

Biztonsággal felismeri és lejegyzi a tanult számokat – időnként téveszt – sok 

hibát vét. 

Számok tulajdonságai: számok nagyságrendje: Eszköz nélkül, hibátlanul– eszköz nélkül kevés hibával 

– eszközzel, kevés hibával – eszközzel, sok hibával – eszközzel sem képes 

sorba rendezi a számokat. 

számszomszédok: Eszköz nélkül megnevezi – eszközzel megnevezi – még nem 
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tudja megnevezni a számszomszédokat. 

reláció: Ismeri és hibátlanul alkalmazza – ismeri, de téveszti –még nem tudja 

alkalmazni a relációs jeleket. 

páros-páratlan: Biztonsággal felimeri – időnként téveszti – még összekeveri a 

páros és páratlan számokat. 

Számok bontása: Eszköz nélkül hibátlanul tudja – eszköz nélkül kevés hibával - eszközzel 

hibátlanul tudja – eszközzel is téveszt 

Műveletvégzése: Eszköz nélkül, hibátlanul– eszköz nélkül kevés hibával - eszközzel hibátlanul– 

eszközzel kevés hibával  – eszközzel is sok hibával tud összeadni, kivonni. 

Problémamegoldó 

képessége: 

Gondolkodása logikus, fejlett – az összefüggéseket kis segítséggel felismeri - az 

összefüggéseket nehezen, sok segítséggel ismeri fel – az összefüggéseket 

segítséggel sem látja át. 

Feladatvégzése: Gyors, pontos – gyors, kapkodó - megfelelő – kissé lassú – nagyon lemarad 

Írásbeli munkáinak 

külalakja: 

Szép, tetszetős – rendezett – elfogadható –kifogásolható - rendezetlen. 

Órai munkavégzése: Matematika órákon - aktív, szívesen foglalkozik a feladatok megoldásával -  

többnyire aktív, könnyen motiválható – órai aktivitása hullámzó – passzív, 

nehezen motiválható - feladattudata még nem alakult ki. 

 

Év végi szöveges értékelés 1. osztályban matematikából 

20-as számkörben 

 

Számfogalma: Kialakult, biztos -  még nem alakult ki. 

Számjegyek írása, 

olvasása: 

Biztonsággal felismeri és lejegyzi a tanult számokat – időnként téveszt – 

szabálytalan - sok hibát vét. 

Számok tulajdonságai: 

 

számok nagyságrendje: Eszköz nélkül, hibátlanul– eszköz nélkül kevés hibával 

– eszközzel, kevés hibával – eszközzel, sok hibával – eszközzel sem képes 

sorba rendezi a számokat. 

számszomszédok: Eszköz nélkül megnevezi – eszközzel megnevezi – még nem 

tudja megnevezni a számszomszédokat. 

reláció: Ismeri és hibátlanul alkalmazza – ismeri, de téveszti–még nem tudja 
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alkalmazni a relációs jeleket. 

páros-páratlan: Biztonsággal felimeri – időnként téveszti – még összekeveri a 

páros és páratlan számokat. 

Számok bontása: Eszköz nélkül hibátlanul tudja – eszköz nélkül időnként téveszt - eszközzel 

hibátlanul tudja – csak a 10-es számkörben tudja - eszközzel is téveszt 

Műveletvégzése: Eszköz nélkül, hibátlanul– eszköz nélkül kevés hibával - eszközzel hibátlanul– 

eszközzel kevés hibával  – eszközzel is sok hibával tud összeadni, kivonni. 

Szöveges feladatok 

megoldása: 

A szöveges feladatok megoldásában követi a tanult megoldási sorrendet, a 

feladatot helyesen értelmezi, önállóan oldja meg– önállóan értelmezi és 

megoldja a szöveges feladatot, de nem követi a megoldás lépéseit – segítséggel 

értelmezi és oldja meg a szöveges feladatokat – még nem tud szöveges feladatot 

értelmezni, megoldani segítséggel sem. 

Problémamegoldó 

képessége: 

Gondolkodása logikus, fejlett – az összefüggéseket kis segítséggel felismeri - az 

összefüggéseket nehezen, sok segítséggel ismeri fel – az összefüggéseket nem 

ismeri fel 

Feladatvégzése: Gyors, pontos – gyors, kapkodó - megfelelő – kissé lassú – nagyon lemarad 

Önellenőrzés: Képes önellenőrzéssel javítani a hibákat, pontos. – A javításban felületes.– 

Önellenőrzésre még nem képes. 

Írásbeli munkáinak 

külalakja: 

Szép, tetszetős – rendezett – elfogadható – kifogásolható - rendezetlen. 

Órai munkavégzés: Matematika órákon - aktív, szívesen foglalkozik a feladatok megoldásával -  

többnyire aktív, könnyen motiválható – órai aktivitása hullámzó – passzív, 

nehezen motiválható - feladattudata még nem alakult ki. 

 

Félévi szöveges értékelés 2. osztályban matematikából 
100-as számkörben 

Számfogalma: Kialakult, biztos. - még nem alakult ki.  

Számjegyek írása, 

olvasása: 

Hibátlanul vagy pontosan vagy biztonsággal Felismeri és lejegyzi a tanult 

számokat – időnként téveszt – sok hibát vét 

Számok tulajdonságai: 

 

számok nagyságrendje: Eszköz nélkül, hibátlanul– eszköz nélkül kevés hibával 

– eszközzel, kevés hibával – eszközzel, sok hibával – eszközzel sem képes 

sorba rendezi a számokat. 
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számszomszédok: Eszköz nélkül megnevezi – eszközzel megnevezi – még nem 

tudja megnevezni a számszomszédokat. 

reláció: Ismeri és hibátlanul alkalmazza – ismeri, de téveszti még nem tudja 

alkalmazni - a relációs jeleket. 

páros-páratlan: Biztonsággal felimeri – időnként téveszti – még összekeveri a 

páros és páratlan számokat. 

Műveletvégzése:  Eszköz nélkül, hibátlanul– eszköz nélkül kevés hibával - eszközzel hibátlanul– 

eszközzel kevés hibával  – eszközzel is sok hibával tud összeadni, kivonni. 

 

Szöveges feladatok 

megoldása: 

 

A szöveges feladatok megoldásában követi a tanult megoldási sorrendet, a 

feladatot helyesen értelmezi, önállóan oldja meg– önállóan értelmezi és 

megoldja a szöveges feladatot, de nem követi a megoldás lépéseit – segítséggel 

értelmezi és oldja meg a szöveges feladatokat – még nem tud szöveges feladatot 

értelmezni, megoldani segítséggel sem. 

Problémamegoldó 

képessége: 

Gondolkodása logikus, fejlett - kis segítséggel összefüggéseket felismer - 

nehezen, sok segítséggel ismer fel összefüggéseket – nem látja át az 

összefüggéseket segítséggel sem. 

Feladatvégzése: Gyors, pontos – gyors, kapkodó - megfelelő – kissé lassú – nagyon lemarad 

Önellenőrzés: Képes önellenőrzéssel javítani a hibákat, pontos. – A javításban felületes.– 

Önellenőrzésre még nem képes. 

Órai munkavégzése: 

 

Matematika órákon - aktív, szívesen foglalkozik a feladatok megoldásával -  

többnyire aktív, könnyen motiválható – órai aktivitása hullámzó – passzív, 

nehezen motiválható - feladattudata még nem alakult ki. 

Írásbeli munkáinak 

külalakja:  

szép, igényes - rendezett - elfogadható - kifogásolható- rendezetlen 

 

 

1. osztály félévi és tanév végi, illetve 2. osztály félévi szöveges értékelése 

ének-zene tantárgyból 
A tanult dalokat önállóan – csoportban – segítséggel - tudja elénekelni. - Segítséggel sem 

szívesen énekli el. 

Hallás után egyszerű ritmus reprodukálására – önállóan - segítséggel - képes. 

Zenei írás – olvasás terén a tanultakat – magabiztosan – segítséggel - alkalmazza. 
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A tanult 

gyermekjátékokban, a 

dalok eljátszásában 

szívesen – kevésbé lelkesen - vesz részt. 

 

1. osztály félévi és tanév végi, illetve 2. osztály félévi szöveges testnevelés 

tantárgyból 

Az órán  szívesen mozog  -  biztatásra mozog. 

Mozgáskoordinációja Mozgása összerendezett - Mozgásának összerendezettsége fejlődő. - 

Mozgása bizonytalan, összerendezetlen. 

Testnevelés órán a 

nevelő utasításait, a 

szabályokat 

mindig betartja - néha nem tartja be - ritkán tartja be - többször fegyelmezetlen. 
 

Térbeli tájékozódása jó  - megfelelő  - még bizonytalan.  

Általános állóképessége kiemelkedő – életkorának megfelelő – könnyen/hamar elfárad - gyenge. 

Labdás feladatokban, 

labdajátékokban 

ügyes, aktív-egyre ügyesebb, aktívabb – még nem elég aktív.  

 

Játékokban, 

versengésekben 

szívesen, örömmel vesz részt – bátortalan, bíztatni kell még – biztatásra sem 

vesz részt benne. 

 

1. osztály félévi és tanév végi, illetve 2. osztály félévi szöveges értékelése 

etika/ hit-és erkölcstan tantárgyból 

 
Órai munkája aktív – fegyelmezett – együttműködő – passzív – fegyelmezetlen. 

Érdeklődése, 

tájékozottsága  

kiemelkedő – életkorának megfelelő – mérsékelt  

Szívesen vesz részt közös énekben – beszélgetésben – rajzban – játékban. 

 

1. osztály félévi és tanév végi, illetve 2. osztály félévi szöveges értékelése 

vizuális kultúra tantárgyból 
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Tanórai aktivitása Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni. 

Kis biztatás után szépen, ügyesen dolgozik.  

Fel lehet kelteni az érdeklődését, de munka közben biztatást igényel.  

Egyelőre nem ábrázol szívesen, gyakran szorul bátorításra.  

Eszközhasználata 

 

Az eszközhasználatban nem igényli a segítséget, önálló. 

Az eszközhasználatban, a technikák elsajátításában néha még igényli a 

segítséget. 

Alkotás közben az eszközeit, anyagait szépen rendben tartja. 

Munkái, alkotásai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyesen ábrázolja gondolatait, érzéseit.  

Saját ötleteit, elképzeléseit bátran megvalósítja.  

Sok önálló ötlete van.  

Törekszik a színek és formák változatosságára. 

 

Rajzain bátran használja a színeket. 

A színhasználata egyéni. 

 

Munkái szépek, igényesek. 

A kivitelezésben kiemelkedően igényes és pontos.  

A kivitelezésben igényes és pontos.  

Munkái kivitelezésére még kevés gondot fordít. 

Törekszik a rajzfelület esztétikus kitöltésére. 

Fantáziája színes, kifejezésmódja gazdag. 

Munkatempója/Időbeosztása 

 

Munkatempója gyors. A rendelkezésére álló időt jól be tudja osztani. 

Munkatempója lassú, de alapos. Az idő beosztását még gyakorolnia kell. 

 
1. osztály félévi és tanév végi, illetve 2. osztály félévi szöveges értékelése 

technika és tervezés tantárgyból 

 
Tanórai aktivitása Szívesen, ügyesen dolgozik.  

Kis biztatás után szépen, ügyesen dolgozik.  

Fel lehet kelteni az érdeklődését, de munka közben biztatást igényel.  

Gyakran szorul bátorításra. 
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Eszközhasználata 

 

Az eszközhasználatban nem igényli a segítséget, önálló. 

Az eszközhasználatban, a technikák elsajátításában néha még igényli a 

segítséget. 

Alkotás közben az eszközeit, anyagait szépen rendben tartja. 

Munkái, alkotásai Munkái szépek, igényesek. 

A kivitelezésben kiemelkedően igényes és pontos.  

A kivitelezésben igényes és pontos.  

Munkái kivitelezésére még kevés gondot fordít. 

Munkatempója/Időbeosztása 

 

Munkatempója gyors. A rendelkezésére álló időt jól be tudja osztani. 

Munkatempója lassú, de alapos. Az idő beosztását még gyakorolnia kell. 

 
1. osztály félévi és tanév végi szöveges értékelése angol nyelv tantárgyból 

 
Egyszerű utasítások 

végrehajtása: 

Megérti, követi az utasításokat - kis segítséggel megérti és követi - sok 

segítséget igényel, nehezen érti meg - nem érti meg, nem tudja követni 

Egyszerű kérdésekre adott 

válasza: 

önálló, hibátlan - kis segítséggel, kevés hibával válaszol - sok segítséget 

igényel, sok hibával válaszol - nem érti a kérdést, nem tud válaszolni 

Mondókák, versek, rövid 

szövegek felidézése: 

pontos, hibátlan – kis segítséggel, kevés hibát vét – sok segítséget igényel, 

sokat hibázik – segítséggel sem képes felidézni.  

A tanult játékokban, a dalok 

eljátszásában 

önként, szívesen – csak kérésre vesz részt - kevésbé lelkesen – kérésre 

sem szívesen – többnyire nem - vesz részt. 

 

2. osztály félévi szöveges értékelése angol nyelv tantárgyból 
Egyszerű utasítások 

végrehajtása: 

Megérti, követi az utasításokat - kis segítséggel megérti és követi - sok 

segítséget igényel, nehezen érti meg - nem érti meg, nem tudja követni. 

Egyszerű kérdésekre adott 

válasza: 

önálló, hibátlan - kis segítséggel, kevés hibával válaszol - sok segítséget 

igényel, sok hibával válaszol - nem érti a kérdést, nem tud válaszolni 

Mondókák, versek, rövid 

szövegek felidézése: 

pontos, hibátlan – kis segítséggel, kevés hibát vét – sok segítséget igényel, 

sokat hibázik – segítséggel sem képes felidézni. 

Néhány szóból álló mondat 

felolvasása: 

hibátlan - néhány hibát vét - sok hibát vét - nem képes elolvasni 



Az Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium A pedagógiai program 
és Általános Iskola  Pedagógiai Programja  elfogadása és jóváhagyása 
 

- 115 - 

A tanult játékokban, a dalok 

eljátszásában: 

önként, szívesen – csak kérésre vesz részt - – kérésre sem szívesen – 

többnyire nem - vesz részt. 

 

 

1. osztály félévi és tanév végi, illetve 2. osztály félévi szöveges értékelése 

digitális kutúra tantárgyból 
A tanult ismeretek 

alkalmazásának módja:  

Önállóan, segítség nélkül dolgozik. – Önállóan, kevés segítséggel dolgozik.- 

Csak segítséggel képes megoldani a feladatokat. 

Feladatvégzés tempója: gyors, pontos – gyors, kapkodó - megfelelő- - kissé lassú - lassú- nagyon 

lemarad 

Órai munkavégzése: 

 

A feladatok megoldásával szívesen foglalkozik, aktív - órai aktivitása 

változó – passzív, nehezen motiválható- feladattudata még nem alakult ki  
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3.számú melléklet 

A könyvtár pedagógiai programja 
 
I. Jogszabályi háttér:  
A tanuló joga, hogy igénybe vegye az iskolai, kollégiumi könyvtári szolgáltatásokat. 
2011.évi CXC.tv. 46.§(6)c)  
Az iskolai könyvtár az iskola működéséhez, a pedagógiai program megvalósításához, a 
neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, 
megőrzését,  
a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését és mindezek használatát, továbbá  
könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár pedagógiai 
tevékenységét koordináló szervezeti egység. 20/2012. rend. 163.§(1)  
Alapfeladata: az intézmény helyi pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja 
szerinti tanórai foglalkozások tartása 20/2012 rend. 166§(1)c) 
 
II. A könyvtár adatai:  
Az oktatási intézmény neve: Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium és 
Általános Iskola 
Az oktatási intézmény címe: 1144 Budapest, Álmos vezér tér 9. 
 
2.1.Az iskolai könyvtárra vonatkozó általános adatok:  
Neve: Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium és Általános Iskola Könyvtára  
Címe: 1144 Budapest, Álmos vezér tér 9. 
Webcím: www.almosvezer.hu 
Fenntartó: Közép-Pesti Tankerületi Központ 
A könyvtár az iskolai könyvtárhálózat tagja. 
 A könyvtár jellege: iskolai könyvtár 
Könyvtár elhelyezése: az iskola földszintjén, központi helyen  
A könyvtár használata: diákoknak (18 éves korig) és az iskola dolgozóinak ingyenes  
A könyvtár alapdokumentumai:  
- Szervezeti és Működési Szabályzat  
- Könyvtárhasználati Szabályzat (Könyvtári Házirend)  
- Tankönyvtári Szabályzat  
- Gyűjtőköri Szabályzat  
- Könyvtáros tanár munkaköri leírása  
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- A könyvtár pedagógiai programja  
 
III. Könyvtár pedagógia  
 
A könyvtárhasználat tantárgy tanításának-tanulásának és a kapcsolatos nevelési feladatok 
ellátásának módszereivel foglalkozó pedagógiai tudományág. Egyfajta tantárgy-pedagógia, 
melynek feladata az is, hogy a könyv- és könyvtárhasználati ismereteket a tanítási-tanulási 
folyamatban elhelyezze.  
A könyvtári munkafolyamatok nevelési céloknak és nevelési-oktatási intézmények 
tevékenységének alárendelt tervezése, szervezése, végzése.  
Pedagógusok és könyvtárosok felkészítése a könyvtárhasználat tanítására és a könyvtár 
használatára mind szakmai, mind módszertani szempontból.  
 
III.1. A könyvtáros tanár felelőssége  
 
Kezdeményezés  
Rendszeres tájékoztatás, igényfelkeltés  
Az iskola évfolyamai részére elkészüljön a könyvtár pedagógiai program  
 
III.2. A könyvtár-pedagógiai program célja  
 
A könyvtár „forrásközpontként” való felhasználásával meg kell alapoznia az önműveléshez 
szükséges attitűdöket, képességeket, tanulási technikákat.  
Felkészíteni és ébren tartani az írott betű, a szellemi munka iránti tiszteletet, az elmúlt 
korok értékeinek megbecsülését, az önművelés iránti igényt.  
Felkészíteni a tanulókat az önálló könyvtárhasználatra, ismeretszerzésre.  
Kialakítani és fejleszteni azokat a magatartásmódokat és képességeket, amelyek a könyvtár 
mindennapos használatában elengedhetetlenül szükségesek.  
A tanuló joga az információhoz való hozzáférés, képes legyen azokat céljainak megfelelően 
feldolgozni és alkalmazni.  
Az iskola feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, tárolási, 
feldolgozási és átadási technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi 
és etikai szabályait.  
A könyvtárhasználat azon lehetőségeinek megismertetése, amelyek elősegítik valamennyi 
műveltségi terület ismereteinek feltárását.  
Megismertetni a tanulókat azon alapvető információhordozók fajtáival, szerepével és 
felhasználásával, amelyek elősegítik az önálló szellemi alkotás létrehozását.  
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Az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével, 
valamint a velük végzett tevékenységek gyakoroltatásával tudatos és biztos használói 
magatartás kialakítása.  
A modernkor követelményeinek figyelembevételével az önálló gondolkodás, a kreativitás 
fejlesztése, az önművelés igényének felkeltése és megszilárdítása.  
 
Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, 
eljárásai  
Kiemelt célok: A jelenlegi társadalmi elvárásokhoz igazodva gimnáziumunkban kiemelt 
oktatási célként kezeljük a kulcskompetenciák fejlesztését, az élethosszig történő tanulásra 
való képessé tételt, az idegen nyelvek, média, művészetek és a számítástechnikai ismeretek 
oktatását. Az idegen nyelvek közül az angol és a német és spanyol nyelveket oktatjuk a 
tanulók számára kötelező jelleggel, csoportbontásban, magas óraszámmal. A megszerezhető 
nyelvtudás számítástechnikai alap- ismeretekkel párosulva jó elhelyezkedési lehetőségeket 
biztosít a munkaerőpiacon is, de jobb esélyeket nyújt a felsőoktatásba való bekerüléshez is. A 
fő feladat mellett az intézmény gondoskodik a tehetséggondozásról, a hátrányos helyzetű 
tanulók felzárkóztatásáról tanórán és tanórán kívüli tevékenységek keretében. Biztosítja az 
iskolai könyvtár használatba vételével és a könyvtárhasználat oktatásával a tanulási és 
kommunikációs képességek fejlesztését, az önálló ismeretszerzés és az önálló szellemi munka 
technikájának elsajátítását, melyek a korszerű tudás alapjai. A kétszintű érettségi 
vizsgarendszer bevezetésével az Digitális kultúra tantárgy szóbeli tételei között 
könyvtárhasználati tételek is szerepelnek. Ebből adódóan folyamatos az érettségi felkészítés 
is.  
Iskolánk könyvtárában kapnak helyet pl. olyan könyvtári események, melyek témája 
kapcsolódik a könyvtár funkciójához. (pl.: könyvtárhasználati órák, könyvtári szakórák, 
ünnepi megemlékezések, kiállítások, író-olvasótalálkozók, költészet napi verselés, a magyar 
kultúra napjáról megemlékezés. 
Alapvető befogadó tárgyak:  
Magyar nyelv és irodalom  
Osztályfőnöki órák  
az intézményben könyvtárhasználati, könyvtári órái alsó-tagozatban a magyar órákhoz,  a 
5-8. évfolyamon és a gimnáziumban a szaktárgyakhoz kapcsolódva, másodsorban a 
könyvtáros szakóráival nem ütköző szakórákról való csoportok, osztályok kikérésével illetve 
a szaktanárok helyettesítése alkalmával történik. A könyvtár befogadóképessége csoport 
munka, páros munka alkalmazásánál kb. 25 fő.  
 
Könyvtárhasználat  

• Tájékozódás a könyvtár tér- és állományszerkezetében.  

• Újabb könyvtártípusok megismerése közvetett források segítségével.  

• A tanult dokumentumok rendszerezése információs értékük szerint. Információkeresés 
hagyományos és számítógépes forrásokból.  
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• Keresés formai és tartalmi szempontok szerint hagyományos és számítógépes 
katalógusokban, egyéb adatbázisokban.  

• Keresés országos könyvtárak katalógusaiban az Interneten. Közhasznú információk 
keresése hagyományos és elektronikus tájékoztató forrásokban (pl. kirándulás 
útvonalának, programjának megtervezése).  

• Az információk rögzítésének technikái – vázlat- és jegyzetírás technikájának 
tökéletesítése, egyéb eszközök alkalmazása.  

• Az önálló szellemi munka technikájának elsajátíttatása, gyakorlása.  

• Szelektív irodalomgyűjtés és bibliográfia készítése számítógépes adatbázisok 
felhasználásával különböző témákhoz, tantárgyi feladatokhoz.  

 
Fejlesztési célok 
 A tanuló ismerje meg és igényelje a könyvtárak szolgáltatásait. Rendszeres, sokoldalú 
könyvtári tevékenységével alakuljon ki biztos használói magatartása.  
 Legyen tisztában a különböző dokumentumtípusok (hagyományos és legújabb 
technológiákon alapuló ismerethordozók), tömegkommunikációs és hálózaton elérhető 
források sajátos közlésmódjával, információs és esztétikai értékével.  
 Tanulmányaihoz és érdeklődése szerint tudja szelektálni, és alkotó módon felhasználni a 
különböző információs forrásokat.  
 Az iskolai és a mindennapi problémahelyzeteknek megfelelően tudja kiválasztani a 
megoldást jelentő könyvtári tájékoztató segédleteket (kézikönyvtár  
könyvtári katalógusok, hagyományos, elektronikus és hálózaton elérhető, bibliográfiai, illetve 
egyéb adatbázisok), és legyen képes információhordozókat, információkat keresni belőlük.  
 Legyen képes feladatához a probléma és az ismeretkör jellegének megfelelő 
könyvtártípust, tájékoztató eszközt, dokumentumtípust kiválasztani.  
 Tudja alkalmazni a szelektív anyaggyűjtés teljes műveletsorát, és eredményéről tudjon 
forrásjegyzéket készíteni.  
 Tudjon feladata megoldásáról beszámolni a különböző forrásokból szerzett információk 
elemzése és rendszerezése alapján önállóan megválasztott közlésformában. Munkája közben 
tegyen eleget a forrásfelhasználással kapcsolatos etikai követelményeknek.  
 Értse meg a különböző könyvtártípusok szerepét az önművelésben, a felsőfokú 
tanulmányokban, a szakmai ismeretszerzésben, a közhasznú tájékozódásban, és igénybe tudja 
venni szolgáltatásaikat.  
 Ismerje a korszerű technológiákon alapuló könyvtári ismerethordozókból, adatbázisokból, 
számítógépes hálózatokból való információszerzés lehetőségét, módját.  
 Legyen felkészült arra, hogy a könyvtári rendszerben és a számítógépes világhálózaton 
hozzáférhető információs forrásokat szükségleteinek és érdekeinek megfelelően tudja 
használni.  
Minden tanárnak feladata, hogy szakterületén belül forrásismeretet, az önművelés könyv- és 
könyvtárhasználatát megtanítsa, a vonatkozó dokumentumokat bemutassa, felhívja a 
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figyelmet a direkt és indirekt tájékozódási eszközökre, s ezeket alkalmazza, használatukat 
gyakoroltassa. Feladata továbbá a szellemi munka technikájának tanítása, a szaktárgyi kutató- 
és gyűjtőmunka végeztetése. A könyvtáros tanár feladata, hogy mindezen csatornákat 
kiépítse, a szükséges szakmai segítséget biztosítsa, az egyes szaktárgyakhoz szükséges 
állományt figyelemmel kísérje a könyvpiacon, s ezeket a lehetőségekhez mérten beszerezze 
és rendelkezésre bocsássa.  
Könyvtárhasználati órák 
A könyvtárhasználati órákon differenciált tanulásszervezési mód alkalmazásával, egyéni, 
frontális, csoport és páros munka útján sajátítják el a tanulók a tananyagot. Figyelek a 
tantárgyi koncentrációra, keresem a többi tantárggyal való kapcsolódási pontokat. Hogy 
mindez meg tudjon valósulni, a tanulóknak képesnek kell lenniük arra, hogy - az 
információból értelmezzék a lényeget, - jó minőségű munkákat készítsenek, - munkacsoport 
tagjaként hatékonyan tevékenykedjenek, - az információt és információs technikát felelősen 
és etikusan használják. Az ehhez szükséges tanulási készségek pedig a következők: - az 
önálló (önszabályozott) tanulás készsége, - az együttműködési készség, - a tervezési készség, 
- az információ megtalálásának és összegyűjtésének készsége, - a kiválasztás és az értékelés 
készsége, - a rendszerezés és a jegyzetelés (rögzítés) készsége, - a közlés (kommunikálás) és 
megvalósítás készsége, - az értékelési készség. 
A könyvtárhasználati órák színtere a könyvtár. Mivel a könyvtár tárgyi feltételei kb. 25 
férőhelyet biztosítanak, és tantárgy-specifikum a kiscsoportos foglalkoztatás, ezért a 
könyvtárhasználati órák osztálykeretben zajlanak. A könyvtárhasználati órák előkészítik, 
megalapozzák a könyvtárra épülő szaktárgyi órákat, melyekből tantárgyanként és évente 
átlagosan 1-3 tanítási óra megtartása látszik minimálisan szükségesnek. Az iskolai könyvtár 
az iskola szerves része, tanítási, tanulási, amely eszközrendszerével segíti az iskolát a 
pedagógiai programjában megfogalmazott célok és feladatok elérésében, másrészt, mint a 
könyvtári rendszer tagja, megfelel az érvényes jogszabályoknak, szabványoknak, szakmai 
elvárásoknak.  
Az iskolai könyvtárak, amennyiben a felvázolt feltételrendszerrel rendelkeznek, az oktatási 
intézmények tanulási forrásközpontjává, ugyanakkor a hatékony könyvtár pedagógiai 
módszerek kidolgozásának színhelyévé válhatnak. Az iskolai könyvtár a korszerű 
ismeretszerzési, kommunikációs technikák elsajátíttatása mellett nagy hangsúlyt fektet a 
tanulókkal való egyéni bánásmódra, a személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás, 
szocializáció, a pozitív értékadás kérdésére is. A könyvtár alapú új ismeretszerző technika 
stratégiai váltás. A tantárgyi források megismerése, a tematikus gyűjtőmunka, a PPT 
anyagok, a digitális anyagok, a folyóiratokból, elektronikus hálózatról lehívott adatok és az 
ismeretek elemzése, a forrásokból nyert információk feldolgozása és újraépítése egy 
kiselőadás vagy egy esszé formájában egészen más tanulási technikákat, felkészültséget 
igényelnek, mint a hagyományosan megszokott egyirányú ismeretközvetítés, illetőleg a 
készen kapott ismeretek verbális reprodukciója. 
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PEDAGÓGIAI PROGRAM  
  
4. számú melléklet   
   
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei   
     
2. évfolyam:   
MAGYARNYELV ÉS IRODALOM:   
BESZÉD   
megérti az utasításokat, képes azok végrehajtására; képes kérdésekre adott válaszok értelmes 
megfogalmazására; a mindennapi érintkezés nyelvi formáit megfelelően alkalmazza, 
udvarias;  kérdésekre egész mondatokban válaszol.   
OLVASÁS-SZÖVEGÉRTÉS   
képes szavak, szószerkezetek, rövid mondatok néma és hangos olvasására; el tudja mondani 
olvasmány tartalmát tanítói kérdések segítségével; képes tartalmilag tisztázott és megértett 
szöveg felkészülés utáni felolvasására; a felolvasott szöveget mondatokra tagolja: 
szünettartás, levegővétel; képes rövid, az életkori sajátosságoknak megfelelő, ismert témájú 
szöveg önálló megismerésére, és a megértés igazolására kérdések megválaszolásával.  képes 
két – három tanult memoriter szöveghű elmondására;felismerni a vers és próza közötti 
különbségeket.   
NYELVTAN - HELYESÍRÁS:    
írása tiszta, rendezett; a betűket olvashatóan alakítja, kapcsolja egymáshoz;másolásnál nem 
vét írástechnikai hibát; szövegminta alapján képes felismerni és kijavítani hibáit; percenként 
legalább 20-25 betűt ír.   
képes rövid, fonetikusan írandó szavakat hibátlanul leírni tollbamondás, kiejtéstől eltérőket 
pedig másolás alapján.   
ismeri az ábécét; felismeri, képes megkülönböztetni a beszédben a hosszú magán- és 
mássalhangzókat; a tanult szókészletben megfelelően alkalmazza a magánhangzók és a 
mássalhangzók hosszúságának megfelelő jelölését.  helyesen választ el egyszerű szavakat; 
felismeri és megnevezi a tanult nyelvtani fogalmakat, és használja a szabályokat;a 
begyakorolt szókészletben megfelelően jelöli a „j” hangot; a mondatokat nagybetűvel kezdi, a 
megfelelő mondatvégi írásjelet használja; a mondatokat szavakra tagolja; felismeri és 
megfelelően jelöli a kijelentő és a kérdő mondatot. A kiejtéstől eltérő helyesírású szavaknál 
megfelelően alkalmazza a tanult szabályokat. 
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MATEMATIKA:   
Gondolkodási módszerek alapozása Követelmények:   
 A tanuló: – Tudja halmazok számosságát megállapítani és összehasonlítani 100-as 
számkörben. – Tudjon halmazokat képezni egyszerű tulajdonságok alapján. – Ismerje fel 
kiválogatott elemek közös tulajdonságát. – Legyen képes egyszerű összefüggések 
megfigyelésére.  – Tudja állítások igazságát eldönteni. – Legyen képes tárgyakat, számokat 
sorba rendezni adott szempont szerint. – Segítséggel készítsen nyitott mondatot ábráról, 
szövegről. – Ismerje a szöveges feladat megoldásának menetét.  – Ismerjen fel és folytasson 
számsorozatokat egyszerű szabály alapján. Számtan, algebra Követelmények:   
  

A tanuló: – Ismerje a számok nevét és jelét 100-as számkörben. –Ismerje és használja a tanult 
római számokat: I,V,X,L,C – Tudjon számokat összehasonlítani nagyság szerint, sorba 
rendezni 100-as számkörben. – Használja, értelmezze pontosan a relációs jeleket (<, >,=).   
 – Találja meg a számok helyét a számegyenesen. – Ismerje fel a számok összegalakját, 
különbségalakját, kéttényezős szorzatalakját, és hányados-alakját. – Tudja értelmezni az 
összeadást, kivonást, szorzást, osztást 100-as számkörben. – Végezze el az összeadást, 
kivonást, pótlást eszközhasználat nélkül 100-as számkörben. – Ismerje biztonságosan a 
kisegyszeregyet. – Ismerje a maradékos osztást. – Ismerje fel a műveletek közötti 
kapcsolatokat. – Tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatokat.   
Geometria, mérés   
Követelmények   
 A tanuló: – Ismerje fel a téglalapot, négyzetet. – Tudjon segítséggel alakzatokat 
csoportosítani, válogatni megadott szempont szerint. – Ismerje és használja a tanult 
szabványegységeket; (m, dm, cm, l, dl, cl, kg, dkg, hónap, nap, óra, perc). – Kis segítséggel 
végezzen gyakorlati méréseket a tanult szabvány mértékegységekkel.   
   
 
TESTNEVELÉS  
 
Rendgyakorlatok: Hajtsa végre a vezényszónak megfelelő alakzatot. 
Gimnasztika: Gimnasztikai gyakorlatokat bemutatott vagy a pedagógus által elmondott 
utasítások alapján végezze. 
Járások és futások: Változó feltételeknek megfelelően tudja szabályozni járását, futását. 
Tudjon 6-8 percig futni megállás nélkül. Tudjon futni iram- és irányváltoztatással, 
tárgykerüléssel Tudjon 30 m-t maximális sebességgel lefutni. 
Szökdelések és ugrások: Helyből és nekifutással történő ugrásokat összerendezetten hajtsa 
végre. Ugrókötél gyakorlatokat tudjon végrehajtani 30 mp-ig folyamatosan.  
Dobások: Ismerje a használt szerek nevét. Legyen képes távolba dobást végezni  kislabdával: 
fiú 14-20 méter ; lány 13-14 méter  
Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok: Tudjon különböző játékos és egyszerű 
egyensúlygyakorlatokat végrehajtani, változó körülményekkel. Legyen képes a testtömeg 
megtartására függésben és támaszban.   
Labdás gyakorlatok: Tudja a labdát gurítani, vezetni, feldobni, elkapni, a tanult átadási 
módokkal a társnak átadni.  
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ÉNEK-ZENE 
 
Emlékezetből énekel legalább 20 gyermekdalt és 35 dalt felismer. 
Jó testtartással, helyes légzéssel, megfelelő tempóban, artikulálva énekel c’ – d”  
hangterjedelemben; elsajátítja a jól intonált, kifejező éneklés alapjait. 
Ismeri a tanult szolmizációs hangokat és kézjeleket, kézjel alapján képes szolmizálni. 
Érzékeli és hangoztatja az egyenletes mérőt a tanult dalokban, zenei szemelvényekben,  
érzékeli az ütemhangsúlyt; tapsolja a dalok, mondókák ritmusát; 
felismeri és hangoztatja a negyed, nyolcadpár, fél értékű  ritmusokat, a negyed és a fél  
értékű szünetet, tájékozódik a 2/4-es ütemben, felismeri és használja az ütemvonalat,  
záróvonalat, az ismétlőjelet. 

A zenehallgatás során felismeri a zenemű keltette érzelmeket, a többször hallgatott műveket  
felismeri, adott szempontok alapján meg tudja figyelni. A többször hallott hangszereket  
felismeri hallás alapján.  
Megismeri, énekli és alkalmazza a pentaton hangkészlet hangjait, a dalokat tanári segítséggel  
szolmizálva énekli, kézjelekkel mutatja; a tanult dalok, zenei részletek éneklésekor tudja  
változtatni hangerejét a zenei kifejezésnek megfelelően; különböző hangszíneket, ellentétes  
dinamikai szinteket hallás után megfigyel és reprodukál. 

A hangmagasság, dallamvonal, és időbeli viszonyok megfigyel és követ a kottában a tanult 
dalokon. A kottakép alapvető funkcionális elemeinek felismer: ütemmutató, hangjegy, 
szünet, vonal – vonalköz, pótvonal, ütemvonal, kezdőhang-záróhang stb. Negyed, 
nyolcadpár, fél értékű kotta, a negyed és fél értékű szünet, ütemvonal, záróvonal grafikai 
képét felismeri és le tudja írni 
 
ETIKA 
Önmaga belső és külső tulajdonságait felismeri, megérti, hogy azok valamelyest alakíthatóak. 
Felismeri és megjeleníti az alapérzelmeket, saját viselkedési jellemzőit ismeri.  
Ismer az életkorának megfelelő tanulási technikákat és ki tud tűzni reális tanulási célokat 
maga elé.  
Felismeri és megnevezi a szűkebb és a tágabb családtagjait, a rokonsági szinteket. 
Felismeri a különböző élethelyzetek okozta érzelmeket. 
Megérti a családi szokások, ünnepek jelentőségét a családi összetartozás megélésében és 
bizalmi kapcsolatainak alakulásában. 
Képes azonosítani a szeretet és elfogadás jelzéseit és a bántalmazást is. Tudja, kitől kérhet 
segítséget.  
Ismeri, és életkorának megfelelően alkalmazza a beszélgetés alapvető szabályait; felnőttekkel 
és társakkal egyaránt. 
Különbséget tesz verbális és nem verbális jelzések között, és törekszik ezek értelmezésére; 
rendelkezik megfelelő kommunikációs eszköztárral ahhoz, hogy barátsággá alakuló 
kapcsolatokat kezdeményezzen. 
Ismeri a testi és érzelmi biztonságra vonatkozó gyermekjogokat. 
Érdeklődést mutat Magyarország történelmi emlékei iránt, felismer közülük néhányat. 
Felismeri a közösségek működésének feltételeit, a szabályok jelentőségét és a szabályszegés 
következményeit.  
Felelősséggel gondoskodik háziállatokról vagy a környezetében előforduló állatokról, 
növényekről, törekszik a környezettudatos magatartásra. 
Meg tudja különböztetni a helyes, helytelen fogalmát. 
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TECHNIKA ÉS TERVEZÉS 
 
Papírmunkák: Önállóan el tudja végezni a tanult papírvizsgálatokat. Tudja a tanult, új 
hajtogatásokat. 
Fonal- és textilmunkák: Ismertetni tudja a fonal és a textil tulajdonságait. Önálló tervezés 
alapján el tud készíteni többféle tárgyat. 
Természetes anyagok: Segítséggel egyéni elképzelés alapján tudjon tárgyakat készíteni.  
Jeles napok: Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikus 
kivitelezésére.  
Közlekedési ismeretek: Tudja az utazással kapcsolatos illemszabályokat. Ismerje a 
forgalomirányítás jelzéseit. 
Háztartástan: Ismerje a környezetünk tisztántartásához szükséges eszközöket. 
Jeles napok: Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos jelképek felismerésére, munkadarabok 
esztétikus kivitelezésére. 
   
VIZUÁLIS KULTÚRA 
Korábban átélt események, élmények felidézésének segítségével, látott, hallott vagy elképzelt 
történetek megjelenítése sík és/vagy térbeli, plasztikai alkotásban az elemi kompozíciós elvek 
figyelembevételével. 
Mesék, versek, kitalált történetek, médiaszövegek valós vagy fantázia szereplőinek 
természetes és épített környezetének illusztratív jellegű ábrázolása emlékképek felidézésével, 
megfigyelések segítségével és a fantázia által. 
Környezetünk valós elemeinek, tárgyainak, tereinek különleges nézőpontból való 
megjelenítése a fantázia és a megfigyelés révén, a kifejezési szándéknak megfelelő anyagok, 
eszközök, méretek felhasználásával. 
Jeltervezés, jelalkotás változatos méretben különböző anyagokból meghatározott célok 
érdekében. 
A különböző médiumok megfigyelése, vizsgálata, összehasonlítása, megadott szempontok 
alapján. 
Az egyes médiumokhoz kapcsolódó saját használati szokások, médiaélmények felidézése, 
kifejezése és megjelenítése szóban és vizuálisan.  
Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes adaptációinak összehasonlítása. 
Az olvasott/felolvasott szöveghez és a levetített adaptációhoz kapcsolódó élmények 
megjelenítése és feldolgozása. 
Egyszerű cselekmény megjelenítése képekkel, megfelelő hanghatásokkal kiegészítve.  
Hangzó médiaszövegek megjelenítése rajzban. 
A személyes, közvetlen kommunikáció verbális, vokális és testbeszéddel történő jelzéseinek 
felismerése, értelmezése.  
Saját megélt élmények és tapasztalatok összevetése a média által közvetített, megjelenített 
világokkal. A különböző médiaszövegek szereplőivel való azonosulásra reflektálás 
lehetősége. 
Személyesen átélt, elképzelt és a médiában látott, hallott esemény megjelenítése rajzban, 
önállóan készített bábbal, szerepjátékkal. 
Az internethasználat legfontosabb szabályainak ismerete. 
Valós vagy kitalált funkciónak megfelelő terek, tárgyak kitalálása és megjelenítése. 
Képzeletbeli, mesebeli helyeken, terekben zajló mesék, elképzelt vagy valós történetek 
dramatizálása, eljátszása saját tervezésű és kivitelezés szereplőkkel, terekkel, díszletekkel, 
melyek létrehozásánál a környezettudatos anyaghasználat érvényesül. 
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Elképzelt, mesebeli tárgyak tervezése és létrehozása bemutatott példák alapján. 
Hétköznapi tevékenységek során használatos tárgyak létrehozása hagyományos kézműves 
technikákkal is. 
 
   
   

3. évfolyam:   
MAGYARNYELV ÉS IRODALOM:   
BESZÉD   
Értelmesen és érthetően fejezi ki gondolatait.   
A mindennapi érintkezés nyelvi formáit megfelelően alkalmazza, udvarias;    
Figyelmet fordít a hangok időtartamának helyes ejtésére, a beszéd helyes ritmusára, 
hangsúlyára, tempójára, az élethelyzetnek megfelelő hangerőválasztásra 
OLVASÁS-SZÖVEGÉRTÉS   
felkészülés után folyamatosan, érthetően, tagoltan, a természetes beszéd ütemének 
megfelelően olvas fel 10-15 mondatból álló szöveget; hangos olvasása szöveghű; néma 
olvasás útján megérti az életkorának megfelelő szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegeket; 
tud válaszolni az olvasmánnyal kapcsolatos kérdésekre; képes megnevezni a szereplőket, a 
történet idejét, és helyszínét; helyesen állapítja meg a cselekményelemek sorrendjét; képes 
egyszerű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondására néhány összefüggő mondatban. 
Saját gondolkodási és nyelvi szintjén megfogalmazza a szöveg hatására benne kialakult 
élményt és képzetet;  
A mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, véleményt alkot. 
Felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Digitális 
forrásokat is használ. 
Képes a tanult memoriterek szöveghű elmondására; ismerje a magyar nemzet legfontosabb  
eseményeit. A versek hangulatát kifejezi a különféle érzékszervi tapasztalatok segítségével 
(színek, hangok, illatok, tapintási élmények stb.) 
 
 
 
FOGALMAZÁS   
Kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál. Gondolatait, érzelmeit, 
véleményét életkorának, egyéni képességeinek és a kommunikációs helyzetnek megfelelően 
néhány mondatban írásban is megfogalmazza. 
Felismeri, indokolja a cím és szöveg közti összefüggést. 
Megadott szempontok alapján rövid mesét ír, kiegészít vagy átalakít, vázlatot készít. 
Képes adott témáról 6-8 mondatos összefüggő szöveget írni önállóan; megfelelően használja 
a tanult műfajnak megfelelő eszközöket; a szövegalkotás során törekszik a megismert 
helyesírási szabályok alkalmazására és meglévő szókincsének aktivizálására. 
az önálló írásbeli munkáit tanítói segítséggel képes kijavítani. 
NYELVTAN-HELYESÍRÁS   
írása, tiszta, rendezett; írásmunkájának elhelyezése áttekinthető; megfelelő tempóban ír; 
Biztosan ismeri a kis- és nagybetűs ábécét, azonos és különböző betűkkel kezdődő szavakat 
betűrendbe sorol, a megismert szabályokat alkalmazza digitális felületen való kereséskor is. 
Írásban megfelelően alkalmazza a tanult anyanyelvi ismereteket, helyesírási szabályokat; 
helyesen jelöli az időtartamot a begyakorolt szókészlet szavaiban; képes egyszerű szavak 
elválasztására önállóan; felismeri és megnevezi a tanult szófajokat   
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(főnév, melléknév, ige)   
A tanult tulajdonneveket nagy kezdőbetűvel írja; a tanult szófajokban megfelelően jelöli a „j” 
hangot; képes a begyakorolt szókészlet szavait tollbamondás alapján helyesen leírni;  
Felismeri és önállóan vagy segítséggel helyesen leírja a tulajdonságot kifejező szavakat és 
azok fokozott alakjait; ellentétes jelentésű és rokon értelmű kifejezéseket gyűjt, azokat a 
beszédhelyzetnek megfelelően használja szóbeli és írásbeli szövegalkotásban. 
Felismeri, önállóan vagy segítséggel helyesen leírja az ismert cselekvést kifejező szavakat; 
Megkülönbözteti a múltban, jelenben és jövőben zajló cselekvéseket, történéseket; képes a 
szövegkörnyezetnek megfelelően használni a az igeidőket és az igekötőket. 
Felismeri és megnevezi a mondatfajtákat (kijelentő, kérdő, felkiáltó, felszólító, óhajtó) 
megfelelően tagolja a mondatokat, nagy kezdőbetűt használ, helyesen használja a mondatvégi 
írásjeleket;  
Felismer és ért néhány egyszerű szólást, közmondást. 
Megérti és használja az ismert állandósult szókapcsolatokat. 
Képes szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leírni megfigyelés és/vagy diktálás 
alapján. 
Írásbeli munkáit segítséggel vagy önállóan ellenőrzi és javítja. 
   
MATEMATIKA:   
Gondolkodási módszerek alapozása   
 Követelmények   
 A tanuló: – Tudjon elhelyezni elemeket adott tulajdonságú halmazokba.– Ismerje az 
alaphalmaz, részhalmaz fogalmát. – Állapítsa meg egyszerű sorozatok szabályát, tudja 
folytatni az elkezdett sorozatot. – Tudjon megfogalmazni igaz, hamis állításokat, állítások 
igazságát eldönteni. – Tudjon egyszerű nyitott mondatokat kiegészíteni igazzá, hamissá. - 
Nyitott mondatok igazsághalmazát megkeresni kis véges alaphalmazon. – Értelmezzen 
egyszerű szöveges feladatokat, tudja az adatokat lejegyezni, megoldási tervet készíteni.   
   
Számtan,algebra    
Követelmények   
 A tanuló:  – Tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 1000-es számkörön belül.  
– Helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint. –Ismerje és használja a 
tanult római számokat: I,V,X,L,C,D,M. – Használja, értelmezze pontosan a relációs jeleket 
(<, >,=).– Tudja jelölni a számok pontos és közelítő helyét a számegyenesen. – Tudjon 
számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni. – Ismerje a számok egyes, tízes, 
százas szomszédait, tízesekre, százasokra kerekített értékét.    
– Tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást. – Tudjon 
szorozni, osztani 10-zel, 100-zal. – Legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 1000-es 
számkörben (összeadás, kivonás, szorzás egyjegyű szorzóval). – Becslést, ellenőrzést tudja 
alkalmazni. – Ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén. – Tudjon megoldani 
egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával.   
   
Geometria, mérés   
 Követelmények   
 A tanuló: – Ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, nevezze meg néhány 
tulajdonságukat. – Tudjon előállítani síkidomokat, testeket tevékenységgel. – Ismerje és 
használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során. – Tudjon 
megoldani szám és szöveges feladatokat a tanult mértékegységekkel (km, m, dm, cm, t, kg, 
dkg, g, hl, l, dl, cl, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc)   
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 Matematikai játékok 
 Követelmények   
  A tanuló legyen képes: - Kísérletek, játékok alapján a lehetséges esetek keresésére. - Biztos, 
lehetetlen, lehet, de nem biztos események eldöntésére egyszerűbb esetekben. - Igaz, hamis 
állítások felismerésére, szétválogatására.  - Képes legyen értelmezni, megérteni egyszerű 
matematikai játékokat.   
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KÖRNYEZETISMERET:   
A tanuló írásban rögzíti tapasztalatait, megfigyeléseit, méréseit az előzetesen 
megbeszélteknek megfelelő módon. Tapasztalatai alapján döntsön mondatok, rövid szövegek 
igazságtartalmáról. Képes helyesen leolvasni a hőmérőt. Megnevezi az időjárás fő elemeit 
Használja helyesen a tanult mértékegységeket!    
Azonosítja és megnevezi az anyagok halmazállapotait, azok néhány jellemzőjét. Közvetlen 
környezetéből példákat nevez meg a halmazállapot-változásra! Használja helyesen az 
oldódás, olvadás, fagyás szavakat. 
Megfelelő sorrendben sorolja fel a napszakokat, a hét napjait, a hónapokat, az évszakokat, 
ismeri ezek időtartamát, relációit;  
Megismeri és modellezi a víz természetben megtett útját, felismeri a folyamat ciklikus 
jellegét; 
Megnevezi az ember életszakaszait; 
Képes megnevezni a környezetéből néhány fontosabb jellemző élőlény fajt. Felsorolja az 
élőlények életfeltételeit, ismerje az életjelenségeket!    
Felismeri a természetvédelem jelentőségét; felismeri, mely anyagok szennyezhetik 
környezetünket a mindennapi életben, mely szokások vezetnek környezetünk károsításához.  
 Felismeri és megnevezi az emberi test részeit, fő szerveit, ismeri ezek működését, szerepét; 
megnevezi az érzékszerveket és azok szerepét a megismerési folyamatokban; ismer betegségeket, 
felismeri a legjellemzőbb betegségtüneteket, a betegségek megelőzésének alapvető módjait. 

Tájékozódik az iskola környékéről és településéről készített térképvázlattal és térképpel. Az iskola 
környezetéről egyszerű térképvázlatot készít;  
Iránytű segítségével megállapítja és megnevezi a fő világtájakat. 
Felismeri a különböző domborzati formákat, felszíni vizeket, ismeri jellemzőiket, felismeri 
lakóhelyének jellegzetes felszínformáit. 
 
 
 
TESTNEVELÉS 
 
Rendgyakorlatok: Alakzatok felvételére és változtatására a reprodukálás szintjén legyen 
képes. 
Gimnasztika: Gimnasztikai gyakorlatokat a pedagógus utasításainak megfelelően végezze. 
Ismerje a gimnasztikában használatos kifejezéseket. 
Járások és futások: A változó feltételeknek megfelelően tudja szabályozni járását, futását. A 
helyből és nekifutással történő ugrásokat összerendezetten hajtsa végre. Tudjon 50 m-t 
maximális sebességgel lefutni. 
Szökdelések és ugrások: A helyből és nekifutással történő ugrásokat összerendezetten 
végezze. 
Dobások: A tevékenység céljának és a labda sajátosságainak megfelelő dobásmódot jól 
válassza meg és hajtsa végre. Legyen képes távolba dobni kislabdával: fiú 20 -30 métert; lány 
15-25 métert  
Labdás gyakorlatok: Tudja a labdát gurítani, vezetni, feldobni, elkapni, a tanult átadási 
módokkal a társnak átadni. Vegyen részt többféle labdajátékban. Sportszerűen játsszon. 
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ÉNEK-ZENE 
 
Emlékezetből énekel legalább 20 gyermekdalt és 35 dalt felismer. 
Jó testtartással, helyes légzéssel, megfelelő tempóban, artikulálva énekel c’ – d”  
hangterjedelemben; elsajátítja a jól intonált, kifejező éneklés alapjait. 
Ismeri a tanult szolmizációs hangokat és kézjeleket, kézjel alapján képes szolmizálni. 
Érzékeli és hangoztatja az egyenletes mérőt a tanult dalokban, zenei szemelvényekben 
érzékeli az ütemhangsúlyt; tapsolja a dalok, mondókák ritmusát; felismeri és hangoztatja a  
negyed, nyolcadpár, fél értékű  ritmusokat, a negyed és a fél értékű szünetet, tájékozódik a  
2/4-es, ¾-es, 4/4-es ütemben, felismeri és használja az ütemvonalat, záróvonalat, az  
ismétlőjelet. 

A zenehallgatás során felismeri a zenemű keltette érzelmeket, a többször hallgatott műveket  
felismeri, adott szempontok alapján meg tudja figyelni. A többször hallott hangszereket  
felismeri hallás alapján.  
Megismeri, énekli és alkalmazza a pentaton valamint a hétfokú hangkészlet hangjait a dalokat 
tanári segítséggel szolmizálva énekli, kézjelekkel mutatja; a tanult dalok, zenei részletek 
éneklésekor tudja változtatni hangerejét a zenei kifejezésnek megfelelően; különböző 
hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket hallás után megfigyel és reprodukál. 
A hangmagasság, dallamvonal, és időbeli viszonyok megfigyel és követ a kottában a tanult 
dalokon. A kottakép alapvető funkcionális elemeinek felismer: ütemmutató, hangjegy, 
szünet, vonal – vonalköz, pótvonal, ütemvonal, kezdőhang-záróhang stb. 
Negyed, nyolcadpár, fél értékű kotta, egész értékű kotta a negyed, fél és egész értékű szünet, 
ütemvonal, záróvonal, szinkópa, éles és nyújtott ritmus grafikai képét felismeri és le tudja 
írni. A violinkulcsot felismeri, le tudja jegyezni. 
Kánont, egyszerű két szólamú dalokat képes a társakkal együtt énekelni. 
Belső hallása és intonációja fokozatosan fejlődik.  
Ismer és értelmez egyszerű zenei kifejezéseket, kottában lévő jelzéseket.  



Az Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium A pedagógiai program 
és Általános Iskola  Pedagógiai Programja  elfogadása és jóváhagyása 
 

- 130 - 

 
 
 
ETIKA 
 
Önmaga belső és külső tulajdonságait felismeri, tudatosan fejleszti azokat. 
Felismeri és megjeleníti az alapérzelmeket, saját viselkedési jellemzőit ismeri.  
Képes az önuralomra.  
Ismer az életkorának megfelelő tanulási technikákat és reális tanulási célokkal rendelkezik.  
Felismeri és megnevezi a szűkebb és a tágabb családtagjait, a rokonsági szinteket 
Felismeri a különböző élethelyzetek okozta érzelmeket. 
Megérti a családi szokások, ünnepek jelentőségét a családi összetartozás megélésében és 
bizalmi kapcsolatainak alakulásában, érzelmileg kötődik és érdeklődik családtagjai iránt. 
Képes azonosítani a szeretet és elfogadás jelzéseit és a bántalmazást is. Tudja, kitől kérhet 
segítséget.  
Ismeri, és életkorának megfelelően alkalmazza a beszélgetés alapvető szabályait; felnőttekkel 
és társakkal egyaránt, udvarias 
Tiszteletben tartja a tárgyi és szellemi tulajdont. 
Különbséget tesz verbális és nem verbális jelzések között, és törekszik ezek értelmezésére; 
Kommunikációs eszköztárát fejleszti és alkalmazza baráti kapcsolataiban  
Ismeri a testi és érzelmi biztonságra vonatkozó gyermekjogokat. 
Érdeklődést mutat Magyarország történelmi emlékei iránt, többet felismer közülük; 
Felismeri a közösségek működésének feltételeit, a szabályok jelentőségét és a szabályszegés 
következményeit.  
Felelősséggel gondoskodik háziállatokról vagy a környezetében előforduló állatokról, 
növényekről, törekszik a környezettudatos magatartásra 
A környezetvédelem fontosságát megérti és életkorának megfelelő formában hozzájárul a 
környezettudatos életmódhoz.  
Felismeri a vallás értékközvetítését. Tiszteletben tartja mások meggyőződését. 
Meg tudja különböztetni a helyes, helytelen fogalmát. 
A virtuális térben is ügyel a helyes, biztonságos magatartásra. 
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TECHNIKA ÉS TERVEZÉS 
 
Család, otthon, háztartás: Ismerje a lakás helyiségeinek funkcióit. 
Papírmunkák: Tudja a karton és papírlemez tulajdonságait felsorolni, vegye észre a 
tulajdonság és a felhasználhatóság közötti összefüggéseket. 
Fonal- és textilmunkák: Önállóan végezze az anyagtulajdonsági vizsgálatokat. Alkalmazza a 
fonást a munkadarabok elkészítése során. 
Jeles napok: Legyen képes az ünnepi díszek, szimbólumok készítésére különböző 
anyagokból. 
Famunkák: Legyen képes fából készült munkadarabokat elkészíteni. 
Közlekedési ismeretek: Ismerje a gyalogos és a kerékpáros közlekedés alapvető szabályait.  
Háztartástan, életvitel: Ismerje a háztartási- és kommunikációs eszközök rendeltetését. 
 
VIZUÁLIS KULTÚRA 
Irodalmi, zenei, média és művészettörténeti élményből, származó valós és képzeletbeli 
helyszínek megjelenítése a különböző nézőpontok és változatos méret kínálta lehetőségek 
használatával, síkban és térben. 
Vizuális megfigyelésből, személyes emlékből származó tapasztalatok felhasználásával valós 
hely, helyszín vizuális megjelenítése meghatározott időszaknak megfelelően, különböző 
technikákkal. 
A lakóhelyen és a közvetlen környezetben élő emberekről, állatokról gyűjtött ismeretek, 
információk alapján figurális alkotások létrehozása. A külső, belső vonások élményszerű 
megjelenítésével, meghatározott célok érdekében. 
Történetek, mesék, versek, mondák, médiaszövegek valós vagy kitalált szereplőinek 
megformálása többfigurás kompozícióban. 
Egy valós vagy képzeletbeli dolog számára plakát, szórólap tervezése. 
Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes adaptációhoz kapcsolódó 
élmények megjelenítése. 
Kép és hangrögzítő eszközök használatának alapszintű ismerete. 
Egyszerű cselekmény megjelenítése képsorozattal és hangokkal. 
A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek azonosítása, főbb elemeinek 
ismerete. 
Az internet- és mobilhasználat legfontosabb (pl. biztonságot eredményező) szabályainak 
ismerete.  
Ismert funkció (pl. lakás, iskola, orvosi rendelő, mozi) saját ötlet alapján elképzelt 
változatának megtervezése, elkészítése makettben. 
Csomagolás tervezése, kivitelezése. 
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4. évfolyam:   
MAGYARNYELV ÉS IRODALOM:   
   
BESZÉD   
A mindennapi kommunikációban érthetően, helyesen tagoltan, a magyar nyelv 
hangzástörvényeinek megfelelően beszél; képes alkalmazni a tanult mondat- és 
szövegfonetikai eszközöket a tanult versek és szövegrészek elmondásakor; képes történetet 
folytatni, élményekről néhány összefüggő mondatban beszámolni; hibáit képes önállóan 
javítani.   
OLVASÁS-SZÖVEGÉRTÉS   
felkészülés után folyamatosan, érthetően, kifejezően olvas fel 15 – 20 mondatból álló 
szöveget;  a tartalomnak megfelelő tempóban olvas; néma olvasás útján megérti az 
életkorának megfelelő szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegeket; képes önállóan tagolni a 
szöveget és vázlatot írni;  tud válaszolni az olvasmánnyal kapcsolatos kérdésekre; el tudja 
mondani az olvasott szöveg tartalmát időrendben, néhány összefüggő mondatban; képes 
véleményét megfogalmazni, következtetést, tanulságot levonni; képes a tanult memoriterek 
szöveghű elmondására; ismeri a tanult alkotásokat (ismeri legnagyobb költőink, íróink nevét 
és a tőlük olvasott művek címét); felismeri a rímeket, megszemélyesítéseket és a 
hasonlatokat.    
FOGALMAZÁS   
képes adott témáról összefüggő szöveget megfogalmazni szóban és írásban is; a tanult 
műfajokban képes 10-12 mondatos szöveget írni, megtartja a műfaj sajátosságait; önálló 
vázlat alapján tagolja fogalmazását.   
NYELVTAN-HELYESÍRÁS   
rendezett, olvasható az írása, gazdaságos a szövegelrendezés; helyesírását képes 
önellenőrzéssel felülvizsgálni, és szükség esetén javítani; ismeri az ábécét, képes 
a szavakat betűrendbe sorolni; az ismert szavakban megfelelően jelöli a magánés 
a mássalhangzók időtartamát; a tanult helyesírási szabályokat alkalmazza írásbeli 
munkáiban; megfelelően jelöli a „j” hangot az ismert szavakban;   
jól választja el a szavakat (kivéve a tulajdonnevek nehezebb eseteiben); biztonsággal 
felismeri és megnevezi a tanult szófajokat (főnév, ige, melléknév, számnév, névelő, névutók, 
névmások); helyesen használja a múlt idő jelét; ismeri az igekötő és az ige megfelelő leírását, 
ha az igekötő közvetlenül a hozzá tartozó ige előtt vagy után áll;   
tudja az igeragozást, felismeri az igemódokat; helyesen írja a melléknév és a számnév  
fokozott alakjait; képes a szavakat csoportosítani a tanult szófajok szerint; a mondatokat 
és a tulajdonneveket nagy kezdőbetűvel írja; felismeri és megnevezi a mondatfajtákat, 
helyesen alkalmazza a mondatvégi írásjeleket.   
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MATEMATIKA 
 
Gondolkodási módszerek alapozása   
 Követelmények   
 A tanuló: – Tudja halmazok számosságát megállapítani, összehasonlítani. – Tudjon 
halmazokat képezni, kiválogatott elemek közös tulajdonságát megnevezni. – Legyen képes 
összefüggések felismerésére, megfogalmazására. – Tudja eldönteni állítások igazságtartamát, 
igaz, hamis állításokat fogalmazni. – Tudja megkeresni nyitott mondatok igazsághalmazát.   
– Ismerje és alkalmazza a szöveges feladatok megoldási algoritmusát.– Tudjon folytatni 
számsorozatokat a felismert szabály alapján. – Tudja megkeresni az összes lehetőséget 
egyszerű kombinatorikus feladatokban.   
Számtan, algebra   
Követelmények   
 A tanuló: – Tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 10 000-es számkörön 
belül.   
–Jelölje a számok pontos és közelítő helyét a számegyenesen. – Használja, értelmezze 
pontosan a relációs jeleket (<, >,=). – Helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi 
érték szerint, tudja megnevezni a számok alaki és valódi értékét.– Ismerje és használja a 
tanult római számokat. – Tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni.  
– Ismerje a számok egyes, tízes, százas, ezres szomszédait, tízesekre, százasokra, ezresekre 
kerekített értékét. – Tudja értelmezni, megoldani a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és 
osztást.– Tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal, 1000-rel. – Ismerje a helyes műveleti 
sorrendet több művelet esetén. – Legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 10 000-es 
számkörben (összeadás, kivonás, szorzás kétjegyű szorzóval, osztás egyjegyű osztóval).  – 
Becslést, ellenőrzést eszközként használja. – Tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot 
a megoldási algoritmus alkalmazásával.   
Geometria, mérés   
 Követelmények   
 A tanuló: – Ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat. – Ismerje fel az alakzatok 
geometriai tulajdonságait, válassza ki a megadott tulajdonságú alakzatokat; – tudjon 
síkidomokat, testeket létrehozni adott feltételekkel. – Ismerje a kocka és a téglatest 
tulajdonságait (lapok, csúcsok, élek száma). – Ismerje és önállóan használja a 
mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során. – Tudjon megoldani a tanult 
mértékegységekkel (km, m, dm, cm, mm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, ml, év, hónap, hét, nap, 
óra, perc, másodperc) szám és szöveges feladatokat.   
– Tudja kiszámítani a téglalap és a négyzet kerületét.   
   
Valószínűségi játékok, statisztika   
 Követelmények   
 A tanuló: – Tudja használni a biztos, lehetséges és lehetetlen fogalmakat.– Tudja egyszerű 
valószínűségi kísérletek lehetséges eseteit megkeresni. – Tudjon grafikonról, táblázatból 
néhány adatot leolvasni, táblázatot, egyszerű grafikont készíteni.   
Kimeneti követelmények   
 A tanuló: – Legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, összehasonlítására.  – 
Tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni megnevezett vagy 
választott tulajdonság alapján. – Használja, értelmezze pontosan a relációs jeleket (<, >,=). – 
Legyen biztos számfogalma a tízes számrendszerben 10 000-es számkörön belül.   
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– Helyesen írja, olvassa a számokat készségszinten. – Tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli 
összeadást, kivonást, szorzást és osztást a 10 000-es számkörben. – Tudjon szorozni, 
osztani 10-zel, 100-zal szóban. – Legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 10 000-es 
számkörben (összeadás, kivonás, szorzás egyjegyű és kétjegyű szorzóval, osztás egyjegyű 
osztóval). – Tudja ellenőrizni a számítások helyességét. – Tudjon megoldani egyszerű, 
legfeljebb két művelettel leírható szöveges feladatot a megoldási algoritmus 
alkalmazásával.   

– Ismerje fel, és nevezze meg az egyszerű geometriai alakzatokat: négyszöget, háromszöget, 
négyzetet, téglalapot és a kört. – Ismerje és használja a szabvány mértékegységeket 
gyakorlati mérések során, tudja elvégezni az egyszerű átváltásokat (km, m, dm, cm, mm, t, 
kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, ml, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc). – Tudja megmérni, 
kiszámítani a téglalap és a négyzet kerületét konkrét esetekben   

   
   
KÖRNYEZETISMERET:   
– A tanuló keressen a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a tananyaghoz kapcsolódó 

információkat!    

– Tanítói kérdésre néhány mondatos összefüggő felelettel válaszoljon!    

– Tudja az élőlényeket megfelelő csoportba besorolni, ismerje ezeknek a csoportoknak fő 
jellemzőit.    

– Mutasson be egy-egy ismert növényt, emlőst, madarat és gerinctelen állatot a lakóhely 
környezetéből!    

– Nevezze meg az életükhöz szükséges környezeti feltételeket!    

– Nevezzen meg a környezetéből környezetszennyező forrásokat, ismerje azok 
egészségkárosító hatásait!    

– Legyen képes méréseket végezni a tanult körben az emberi testen, nevezze meg a tanult 
élettani jellemzőket!    

– Tudja, hogyan őrizheti meg egészségét, és mi veszélyezteti azt leginkább!    

– Tudjon irányokat meghatározni fő égtájak segítségével.    

– Ismerje a domborzat jelölését a térképen!    

– Találja meg lakóhelyét, valamint az ország nagy tájegységeit Magyarország domborzati 
térképén!    

– Ismerje lakóhelyének védett természeti értékeit!    

– Mutassa be a lakóhelyéhez közeli kirándulóhelyek egyikét!    

– Nevezze meg a különbségeket az eltérő településtípusok között!    

– Tudja, hogyan lehet megközelíteni a szomszédos településeket!    

– Nevezzen meg veszélyhelyzeteket járművel való közlekedés, kerékpározás közben!    
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– Nevezze meg a lakóhelyén élő népcsoportokat, beszéljen szokásaikról, hagyományaikról!  
– Rendelkezzenek az életkoruknak megfelelő környezeti erkölccsel, társadalmi–természeti 
felelősséggel, együttműködő-képességgel, a személyes és közös felelősségtudat alapjaival!    

 
 
5. évfolyam:   
MAGYAR NYELV:   
   
HANG ÉS BETŰ   
A beszédhangok csoportosítása, Az ábécé és a betűrend    
A magánhangzók rövid és hosszú magánhangzók, ajakkerekítéses és ajakréses 

magánhangzók, magas és mély magánhangzók   
A magánhangzótörvények: hangrend, illeszkedés   
A mássalhangzók       zöngés és zöngétlen mássalhangzók, 
mássalhangzótörvények A magyar helyesírás alapelvei:   
      kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, egyszerűsítés elve   
A SZAVAK ALAKJA ÉS SZERKEZETE   
egy-, többjelentésű és azonos alakú szavak, hasonló alakú szavak, rokon értelmű szavak és  

kifejezése, ellentétes jelentésű szavak, hangutánzó és hangulatfestő szavak   
SZÓLÁSOK ÉS KÖZMONDÁSOK   
A SZAVAK SZERKEZETE. AZ EGYSZERŰ ÉS ÖSSZETETT SZAVAK HOGYAN 
BESZÉL ÉS ÍR AZ EMBERISÉG?   
   
MAGYAR IRODALOM:   
MESÉK   
A tanuló tudja jellemezni:   
a) A népmeséket, műmeséket, verses és prózai formájú meséket, a mese műfaji változatait.   

b) A mesehősöket, meseformulákat. Ismerjen meseírókat és mesegyűjtőket; legyen képes 
egyegy mű bemutatására (magyar és világirodalmi, valamint kortárs példákkal).  PETŐFI 
SÁNDOR: JÁNOS VITÉZ   

A tanuló ismerje:   
a) A János vitéz epikai jellemzőit, adott szempontok szerinti elemzését és minősítését (pl.: 

tér, idő, cselekmény, szereplő, elbeszélő).   

b) Ismerje meg, értse meg és legyen képes jellemezni a szereplőket; legyen együttműködő a 
mű poétikai, nyelvi sajátosságainak feltárásában.   

c) Tudjon különböző közlésformájú önálló gyakorlatokat végezni.   

d) Képes legyen élménye, véleménye megosztására, magatartásformák megítélésére, 
azonosuljon az erkölcsi értékekkel (pl. hűség, bátorság). Legyen képes a memoriterek 
előadására (a mű első fejezetének és a kijelölt részletek felidézése).   

e) Ismerje Petőfi Sándor életének fontosabb személyeit, állomásait, adatait. LÍRA  A tanuló 
képes legyen:   

A tájhoz, a szülőföldhöz való kötődés érzelmi igényének alakítására. Annak tudatosítására, 
hogy vannak gyakori témák, motívumok az irodalomban; ezzel párhuzamosan annak 
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megértetésére, hogy a tematika nem műnemhez, műfajhoz kötődik. Olvasói tapasztalatok 
megidézésével szövegek műfaji különbségének érzékeltetésére. (A tankönyvben olvasható   
elemzett Petőfi Sándor illetve egyéb más mű felhasználásával, elemzésével.)   
MOLNÁR FERENC: A PÁL UTCAI FIÚK   
A tanuló tudja:   
a) Az epikus művek jellemzőit: (szerkezet, idő, helyszín, cselekmény, fordulat, szereplő; 

magatartásformák értékelése; vélemény megosztása).   

b) A szóbeli és írásbeli szövegalkotási képességhez kapcsolódó feladatok megoldását: (pl.:   

jellemzés, levél, elbeszélés, jellemzés nézőpontváltással, kreatív írás).  
BIBLIA   
A tanuló ismerje:   
a) A Biblia részeit, megnevezéseit; néhány bibliai eredetű szállóigét, szólásmondást, 

közmondást, „A világ teremtése” c. elbeszélést.   

b) Tudja használni a történelemórákon és az alsó tagozaton tanultakat.   

MÍTOSZ   
A tanuló tudja jellemezni:   
a) A mítoszokat; miben különböznek a meséktől. Ismerjen néhány mítoszt, és tudja felidézni 

a tartalmukat, szereplőit.   

b) Tudja használni a történelemórákon tanultakat (pl.: görög-római istenek).   

 
ÖSSZEGZÉS:   
A tanuló tudjon megnevezni három mesetípust példákkal, és fel tudjon idézni címe vagy 
részlete említésével három népmesét. Különbséget tudjon tenni a népmese és a műmese 
között. Meg tudja fogalmazni, mi a különbség a mese és a monda között. El tudja különíteni 
a ritmikus szöveget a prózától. Fel tudjon sorolni három-négy művet Petőfitől. El tudja 
különíteni az egyszerűbb versekben és prózai szövegekben a nagyobb szerkezeti egységeket. 
Össze tudja foglalni néhány hosszabb mű cselekményét (János vitéz, A Pál utcai fiúk,) meg 
tudja különböztetni, melyik közülük a regény és melyik az elbeszélő költemény. Értelmesen 
és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tudjon felolvasni szövegeket. Részt tudjon 
venni számára ismert témájú vitában, és képes legyen érveket alkotni. Ismert és könnyen 
érthető történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, bonyodalom, 
tetőpont fogalmával. Képes legyen az általa jól ismert történetek szereplőit jellemezni, 
kapcsolatrendszerüket feltárni. Képes legyen néhány példa közül kiválasztani az egyszerűbb 
metaforákat. Képes legyen egyszerűbb meghatározást adni a következő fogalmakról: líra, 
epika, megszemélyesítés, dal, rím, ritmus, mítosz, motívum, konfliktus. Képes legyen művek, 
műrészletek szöveghű felidézésére. Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán 
képes legyen azonosítani erkölcsi értékeket és álláspontokat, megfogalmazni saját erkölcsi 
ítéleteit.   
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ANGOL NYELV   
 
 
Az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. 
 
Az írásbeli vizsgarész szókincset ellenőrző, nyelvhelyességi, kommunikációs,  
olvasott szövegértési és szövegalkotási feladatokat tartalmaz, melyek az alább felsorolt 
nyelvtani szerkezeteken és témakörökön alapulnak.  
A szóbeli vizsgarész kötetlen beszélgetés, mely az írásbeli vizsgarészhez hasonlóan a 
felsorolt témakörökhöz kapcsolódik. 
 
NYEVTAN: 
 
Subject Personal Pronouns/Possessive Adjectives 
The verb have got 
Plurals 
Present Simple 
There is / There are 
The verb must 
Some/Any 
Present Progressive 
Past Simple 
 
TÉMAKÖRÖK: 
Who are you? 
It’s my life 
Where I live 
Weather ,   Places to go out 
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MATEMATIKA:   
  

Halmazok 
− Halmazokba rendezés egy-két szempont szerint 
− Halmazábra készítése 
− Számhalmazok szemléltetése számegyenesen 
− Részhalmazok felismerése ábráról 
− Halmazok közös részének és egyesítésének megállapítása ábrázolás segítségével. 

Matematikai logika, kombinatorika 
− Egyszerű állítások logikai értékének (igaz vagy hamis) megállapítása 
− Igaz és hamis állítások önálló megfogalmazása 
− Nyitott mondatok igazsághalmazának megtalálása próbálgatással 
− Kis elemszámú halmaz elemeinek sorba rendezése mindennapi életből vett példákkal 
− Néhány számkártyát tartalmazó készlet elemeiből adott feltételeknek megfelelő számok 

alkotása 

Természetes számok halmaza, számelméleti ismerete 
− Számok helyi értékes írásmódjának megértése, tízes számrendszer, számok helyiértéke, 

alaki értéke, valódi értéke  
− Számok helyi értékes írásmódjának használata nagy számok esetében 
− Római számok írása, olvasása a következő jelekkel: I, V, X, L, C, D, M 
− Számkörbővítés; fejben számolás százezres számkörben kerek ezresekkel; analógiák 

alkalmazása 
− Természetes számok összeadása, kivonása és szorzása írásban 
− Szorzás 10-zel, 100-zal, 1000-rel,..  
− A szorzat változásai 
− Írásbeli osztás legfeljebb kétjegyű természetes számmal gyakorlati feladatok megoldása 

során; a hányados becslése 
− Osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel,.. 
− A hányados változásai 
− A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása fejben, írásban  
− Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő 

műveletsor felírása 
− Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés  

Egész számok; alapműveletek egész számokkal 
− Negatív számok a gyakorlatban: adósság, tengerszint alatti mélység, fagypont alatti 

hőmérséklet 
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− Egész számok ismerete, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. Ellentett, abszolút 
érték fogalmának ismerete és alkalmazása 

− Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján a számkörbővítés során 
− Alapműveletek (összeadás,kivonás) elvégzése az egész számok körében 

 Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 
− Törtrészek ábrázolása, törtrészeknek megfelelő törtszámok meghatározása 
− Törtek összehasonlítása 1 egésszel, vegyes szám alak 
− Törtek egyszerűsítése, bővítése 
− Különböző alakokban írt egyenlő törtek felismerése 
− Törtek ábrázolása számegyenesen 
− Alapműveletek elvégzése a közönséges törtek körében: egyenlő nevezőjű törtek 

összeadása, kivonása, különböző nevezőjű törtek összeadása, kivonása, tört szorzása, 
osztása természetes számmal 

− Számok helyi értékes írása tizedes törtek esetén, a tizedes tört fogalma, tizedes törtek 
ábrázolása számegyenesen 

− Tizedes törtek egyszerűsítése, bővítése. összehasonlítása, kerekítése 
− Tizedes törtek összeadása, kivonása 
− Tizedes törtek szorzása, osztása 10-zel, 100-zal. 1000-rel 
− Tizedes törtek szorzása, osztása természetes számmal 
− Tört átírása tizedes tört alakba Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, 

csoportosíthatóság, széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 
− A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása 
− Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő 

műveletsor felírása  

Arányosság 
− Egyenes arányosság felismerése hétköznapi helyzetekben 
− Az egyenes arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 
− Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységeinek ismerete 
− Az ismert szabványmértékegységek átváltása helyi értékes gondolkodás alapján 
− Törtrészkiszámítási feladatok az egyenesen arányos mennyiségek kapcsolatainak 

alkalmazásával  

Egyszerű szöveges feladatok 
− A mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle 

módszerekkel, például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

A függvény fogalmának előkészítése 
− A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések tulajdonságainak 

megfigyelése, elemzése 
− Tájékozódás térképen, nézőtéren, sakktáblán és a koordináta-rendszerben  
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Sorozatok 
− Sorozatok létrehozása számokból, jelekből, alakzatokból 
− Szabálykövetés ritmusban, rajzban, számolásban 
− Sorozatok adott szabály szerinti folytatása 
− Adott sorozat esetén legalább egy szabály felismerése és megfogalmazása 

Mérés és mértékegységek 
− Szögtartomány ismerete; összehasonlítása, szögfajták; szögek mérése, rajzolása 
− Terület, térfogat és űrtartalom mérése gyakorlati helyzetekben alkalmi és 

szabványegységekkel a természetes és az épített környezetben 
− Téglalap, négyzet kerületének, területének mérése a természetes és az épített 

környezetben 
− Téglalap, négyzet kerületének, területének kiszámítása 
− Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának mérése a természetes és az 

épített környezetben 
− Téglatest, kocka felszínének és térfogatának kiszámítása 

Síkbeli alakzatok 
− Környezetünk tárgyaiban a geometriai alakzatok felfedezése 
− Síkbeli görbék közül a kör kiválasztása 
− Egyenes, félegyenes és szakasz megkülönböztetése 
− Egyenesek kölcsönös helyzete (párhuzamos, merőleges és kitérő) 
− Síkbeli alakzatok közül a sokszögek kiválasztása 
− Téglalap és négyzet tulajdonságainak ismerete, alkalmazása 

Térgeometria 
− Környezetünk tárgyaiban a geometriai testek felfedezése 
− Téglatest, kocka tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, száma, 

egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; 
Leíró statisztika 
− Adatokat, táblázatokat és diagramokat tartalmazó források felkutatása (például háztartás, 

sport, egészséges életmód, gazdálkodás) 
− A táblázatok adatainak értelmezése és ábrázolása (oszlopdiagram, kördiagram, 

vonaldiagram, pontdiagram) kisméretű mintán 
− Azonos adathalmazon alapuló kördiagram és oszlopdiagram összehasonlítása becslés 

alapján kisméretű minta esetén 
− Átlag fogalmának ismerete, alkalmazása 

Valószínűség-számítás 
− Egyszerű valószínűségi játékok és kísérletek 
− A „biztos”, a „lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” események felismerése 
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ETIKA: 
A témák három szintre 
tagolódnak:   
– három nagy fejezet, amely megfelel a kerettantervi első három témának, illetve a 

tankönyvi három fejezetnek   

– egy fejezeten belül két-két altéma  – ezeken belül 3-4 résztéma, amely tartalmilag 
szorosan összefügg, egymásra épül.   

   

Egészséges élet 

Életkorok   Egészség   

Én és   
Korszakok Idősek, 
fiatalok   

céljaim   

Testi Lelki 
Fogyatékkal   

Lelkiismeret   
egészség harmónia élők   

  
Személyes kapcsolatok   

Család   Barátság   

Családi 
kapcsolatok   A család működése   Felelősség az 

állatokért   A barátság fontossága   A barátság 
működése   A barátság nehézségei   

Közösségben   

Közösségeim   A csoport működése   

Csoportjaim   Az iskola   Magyarország   Kulturális 
sokszínűség   

Beilleszkedés, 
együttműködés   Szabályok   Konfliktus, 

megoldás   Kirekesztés   

   
 
TÖRTÉNELEM:   
Az osztályozó vizsgán cél annak a mérése, hogy a jelölt hogyan, mennyire van birtokában az 
ismeretszerzési és feldolgozási képességeknek, a szóbeli és írásbeli kifejezőképességeknek, 
hogyan tud tájékozódni térben és időben. Ezen képességeket az adott évfolyam tananyagának 
ismertén keresztül mérjük és értékeljük.   
A tanuló a felsorolt fogalmakat ismerje/értse, a személyekről tudjon beszélni, a térképen be 
tudja jelölni/meg tudja mutatni a történelmi helyszíneket, időben az évszámok ismeretében 
tudjon tájékozódni.   

Fogalmak: őskor, ókor, régészet, szerszámkészítés, öntözéses földművelés, Krisztus 
előtt, Krisztus után, évtized, évszázad, emberöltő, fáraó, piramis, hieroglifa, ékírás, betűírás, 
múmia, Biblia, Ószövetség, mítosz, városállam, olimpia, népgyűlés, Akropolisz, légió, 
rabszolga, provincia, népvándorlás, Újszövetség, középkor, uradalom, hűbérúr, hűbéres, vár, 
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jobbágy, robot, majorság, iszlám, pápa, szerzetes, eretnek, kolostor, kódex, lovag, középkori 
város, céh, járvány, távolsági kereskedelem, könyvnyomtatás, hun, finnugor, félnomád 
életmód, törzs, nemzetség, nagycsalád, fejedelem, táltos, honfoglalás, kalandozás, vármegye, 
tized, ispán, tatár, kun   

Személyek: Ádám, Éva, Noé, Mózes, Dávid, Salamon, Tutanhamon, Kheopsz, 
Hammurapi, Gilgames, Csin-Si Huang-ti, Asóka, Zeusz, 12 görög Isten, Periklész, Romulus,  
Hannibál, Julius Caesar, Augustus, Jézus, Mária, József, Attila, Nagy Károly, Justinianus,  
Mohamed, Szent Benedek, Szent Ferenc, Gutenberg, Álmos, Árpád, Géza fejedelem, Szent  
István, Gellért püspök, Szent László, Könyves Kálmán, II. András, IV. Béla, Szent Margit    
Topográfia: ókori Kelet, Egyiptom, Nílus, Jeruzsálem, Mezopotámia, Kína, Balkánfélsziget, 
Olümposz, Athén, Spárta, Perzsa Birodalom, Marathón, Itáliai-félsziget, Róma, Karthágó,  
Szicília, Római Birodalom, Pannónia, Aquincum, Júdea, Betlehem, Bizánci Császárság, 
Frank  
Birodalom, Mekka, Arab Birodalom, Német-római Császárság, Urál,Magna Hungaria,   
Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Erdély, Esztergom, Pannonhalma, 
Székesfehérvár, Buda, Muhi   
         Évszámok: Kr. e. 3000 körül (az Egyiptomi Birodalom egyesítése), Kr. e. 776 (az első 
feljegyzett olimpia játékok), Kr. e. 490 (a marathóni csata), Kr. e. V. század közepe (Athén 
fénykora), Kr. e. 44 (Julius Caesar meggyilkolása), Kr. u. 476 (a Nyugat-római Birodalom 
bukása, az ókor vége), 622 (Mohamed „futása”), 800 (Nagy Károly császár), XV. század 
(könyvnyomtatás). a nagy pestisjárvány (1348), IX. század (Etelköz), 895–900   
(a honfoglalás), 997–(1000)–1038 (I. /Szent/ István uralkodása), 1077 (I. /Szent/ László 
trónra lépése),Aranybulla (1222), 1241–1242 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása)   
   
Élet az őskorban   
- Hogyan élt az őskori ember? gyűjtögetés, vadászat, halászat, munkamegosztás, 
földművelés, állattenyésztés, mesterségek, az első földművelő közösségek, mágia Hol 
rejtőzik a múlt?   
A történelem forrásai, régészet, időszámítás, a történelem korszakai, Az ókori Kelet, 
Mezopotámia, Tigris, Eufrátesz, öntözéses földművelés, városállam, Hammurapi, birodalom, 
ékírás, Az Egyiptomi Birodalom, Nílus, öntözéses földművelés, a társadalom rétegei, 
piramis, múmia, többistenhit, szobrászat, A Távol- Kelet, Az ókori India, monszun, hindu 
vallás, lélekvándorlás, Indus, Ganges, Kína, Árasztásos földművelés, Nagy fal, az ókori kínai 
találmányok,    
Hogyan írtak az ókori Keleten?     ékírás, hieroglifák, hangjelölő írás  
Az „ígéret földje”    
Biblia, Ószövetség, egyistenhit, özönvíz, Jeruzsálem, Ádám, Éva, Noé, Mózes, Salamon, 
Dávid   
Az ókori Görögország   
Istenek és hősök, Balkán-félsziget, mítosz, többistenhit, Olümposz, Zeusz, Pallasz Athéné,  
Poszeidon, Héra, kereskedelem, városállam, Olümpia, Athén és Spárta, athéni demokrácia, 
népgyűlés, démosz, Spárta, a katonaállam, A görög-perzsa háborúk, a marathoni csata 
története, Kr.e.490,  Xerxész, Leonidász, Thermophülai-szoros, Periklész korának 
műveltsége: színház, Akropolisz, Hérodotosz   
Nagy Sándor birodalma, Perzsa Birodalom, Alexandria, összgörög szövetség   
Az ókori Róma   
- A város alapítása, Kr.e.753, Romulus, latinok, királyság, szenátus, Köztársaság, népgyűlés, 

konzul   
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- A pun háborúk   

 Karthágó, Hannibál, provincia, punok, csapóhíd   
- A köztársaság gondjai     A császárság, a parasztok tönkrementek, gyengülő hadsereg, 

politikusok  ellentétei,  rabszolgafelkelés,  gladiátor,  Spartacus,  császár,  teljhatalom, 
zsoldoshadsereg, Julius Caesar, Augustus   

- A Római Birodalom   Az „Örök Város”, Róma   a  provinciák, limes, latin nyelv és írás, 
Róma híres épületei: Colosseum, Forum Romanum,  

amfiteátrum, jogtudomány, Cicero   
- Pannónia provincia   

 légió, limes, Aquincum, Augustus   
- A kereszténység kialakulása és elterjedése a birodalomban   keresztény, Újszövetség, 

Megváltó, evangélium, apostol, Betlehem, Jézus, Mária, József,  

vallás, egyház, pap,  püspök, pápa   
- Róma bukása   barbár, hunok, népvándorlás, Kr. u. 476   

A magyar nép őstörténete   
- A magyar nép születése, vándorlás a szteppéken, finnugor, őshaza, Urál, nomád 

pásztorkodás, nagycsalád, nemzetség, törzs,  táltos,Volga, Káma, A vérszerződés, 
honfoglalás   

Levédia, Etelköz, törzsszövetség, fejedelem, Álmos, Árpád, Vereckei-hágó, Kárpát- 
medence, honfoglalás   
                                                                                
Képek a középkori Európa életéből   
- Európa új arca: középkor; germánok; feudalizmus; zsinat; pátriárka   

- Az uradalom: földesúr; jobbágy; uradalom; majorság; jobbágytelek; robot; terményadó; 
nyomásos gazdálkodás; ugar; nehézeke; önellátó gazdálkodás   

- A középkori keresztény egyház és kultúra: plébános; püspök; érsek; pápa, tized; szerzetes; 
kolostor; szent; legenda; ereklye; eretnek; kódex; román stílus; gótika; humanizmus és a 
reneszánsz   

- A nyugati keresztény császárság: császár; hűbérúr; hűbéres; hűbéri lánc; Nagy Károly - A 
lovagság és a lovagi élet   

- A török támadása (1453)   

Magyarország az Árpádok idején   
- A kalandozások, - A keresztény magyar állam megalapítása: Géza fejedelem; Vajk; Gizella; 

vármegye; püspökség; érsekség; tized; Koppány; Szent István; Imre herceg; Vazul; 1000; 
Esztergom   

-(Szent) László és Könyves Kálmán királysága   
- III. Béla és II. András kora: kancellária; oklevél; bárók; Aranybulla; Anonymus   

- A tatárjárás: kán; kunok; IV. Béla, Julianus; Muhi   

- A második honalapítás: telepesek; III. András;1301  
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TERMÉSZETTUDOMÁNY 
 
TÉMAKÖR: Anyagok és tulajdonságaik 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a víz különböző tulajdonságait, 

különböző szempontok alapján rendszerezi a vizek fajtáit; 
− megfigyeli a különböző halmazállapot-változásokhoz (olvadás, fagyás, párolgás, forrás, 

lecsapódás) kapcsolódó folyamatokat, példákat gyűjt hozzájuk a természetben, a 
háztartásban és az iparban;  

− bizonyítja és hétköznapi példákkal alátámasztja a víz fagyásakor történő térfogat-
növekedést;  

− kísérletek során megfigyeli a különböző halmazállapotú anyagok vízben való 
oldódásának folyamatát; 

− felismeri az olvadás és az oldódás közötti különbséget kísérleti tapasztalatok alapján;  
− elsajátítja a tűzveszélyes anyagokkal való bánásmódot, tűz esetén ismeri a szükséges 

teendőket;  
− megfigyeli a talaj élő és élettelen alkotóelemeit, tulajdonságait, összehasonlít különböző 

típusú talajféleségeket, valamint következtetések révén felismeri a talajnak, mint 
rendszernek a komplexitását; 

− korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a levegő egyes tulajdonságait; 
− vizsgálat révén azonosítja a tipikus lágy szárú és fás szárú növények részeit; 
− megkülönbözteti a hely- és helyzetváltoztatást, és példákat keres ezekre megadott 

szempontok alapján.  

TÉMAKÖR: Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− észleli, méri az időjárási elemeket, a mért adatokat rögzíti, ábrázolja; 
− Magyarországra vonatkozó adatok alapján kiszámítja a napi középhőmérsékletet, a napi 

és évi közepes hőingást; 
− leolvassa és értékeli a Magyarországra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati 

térképek adatait. 

TÉMAKÖR: Tájékozódás az időben 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− tervet készít saját időbeosztására vonatkozóan; 
− megfigyeli a természet ciklikus változásait; 
− megérti a Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás közötti összefüggéseket;  
− modellezi a Nap és a Föld helyzetét a különböző napszakokban és évszakokban. 

TÉMAKÖR: Alapvető térképészeti ismeretek 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− mágneses kölcsönhatásként értelmezi az iránytű működését; 
− felismeri a felszínformák ábrázolását a térképen; 
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− megérti a méretarány és az ábrázolás részletessége közötti összefüggéseket;  
− fő- és mellékégtájak segítségével meghatározza különböző földrajzi objektumok 

egymáshoz viszonyított helyzetét;  
− felismeri és használja a térképi jelrendszert és a térképfajtákat (domborzati térkép, 

közigazgatási térkép, autós térkép, turistatérkép). 

TÉMAKÖR: Topográfiai alapismeretek 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− felismeri a földrészeket és az óceánokat a különböző méretarányú és ábrázolásmódú 

térképeken; 
− felismeri a nevezetes szélességi köröket a térképen; 
− megfogalmazza Európa és Magyarország tényleges és viszonylagos földrajzi fekvését; 
− ismeri a főfolyó, a mellékfolyó és a torkolat térképi ábrázolását;  
− felismeri és megnevezi a legjelentősebb hazai álló- és folyóvizeket; 
− bejelöli a térképen Budapestet és a saját lakóhelyéhez közeli fontosabb nagyvárosokat és 

a szomszédos országokat. 

TÉMAKÖR: A növények testfelépítése 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− felismeri és megnevezi a növények életfeltételeit, életjelenségeit;  
− összehasonlít ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket adott szempontok 

(testfelépítés, életfeltételek, szaporodás) alapján; 
− felismeri és megnevezi a növények részeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza ezek 

funkcióit;  
− összehasonlítja ismert hazai termesztett vagy vadon élő növények részeit megadott 

szempontok alapján;  
− ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket különböző szempontok szerint 

csoportosít; 
− azonosítja a lágy szárú és a fás szárú növények testfelépítése közötti különbségeket.  

TÉMAKÖR: Az állatok testfelépítése 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− felismeri és megnevezi az állatok életfeltételeit és életjelenségeit; 
− összehasonlít ismert hazai házi vagy vadon élő állatokat adott szempontok (testfelépítés, 

életfeltételek, szaporodás) alapján; 
− felismeri és megnevezi az állatok testrészeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza 

ezek funkcióit; 
− az állatokat különböző szempontok szerint csoportosítja; 
− azonosítja a gerinctelen és a gerinces állatok testfelépítése közötti különbségeket;  
− mikroszkóp segítségével megfigyel egysejtű élőlényeket.  

TÉMAKÖR: Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− megnevezi az éghajlat fő elemeit; 
− jellemzi és összehasonlítja az egyes éghajlati övezeteket (forró, mérsékelt, hideg);  



Az Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium A pedagógiai program 
és Általános Iskola  Pedagógiai Programja  elfogadása és jóváhagyása 
 

- 146 - 

− értelmezi az évszakok változását; 
− értelmezi az időjárás-jelentést; 
− piktogramok alapján megfogalmazza a várható időjárást.  
 
 
ÉNEK:      
Népzene: magyar népdal éneklése (régi és új) 
Zeneirodalom:gregorián-,históriás- ,kuruc-,1848-49-es szab.harc dalai, ókori görög dallamok, 
reneszánsz, barokk, orgona, Bach, Vivaldi, Händel 
G kulcs, zenei abc-C’-C” 
Hangközök:t1, t4,t5,t8 Tizenhatod zenei írás olvasás 
Legyen képes a népzenei és honismereti tudás egységesítésére. Ismerje fel a népi 
hangszereket a hangzásukról. 
Egyszerű dallam, ritmus rögtönzése. 
Tudjon felsorolni népzenekutatókat, tudja megkülönböztetni az új-régi stílusú népdalokat. 
:  
 
A vizsga részei   
Dalok    
1) A csitári hegyek alatt    

2) Bach: Parasztkantáta(felső szólam)    

3) Bárdos: Régi táncdal    

4) Bárdos: Rétre hívó    
5) Csillagok, csillagok    

6) Egressy–Vörösmarty: Szózat  

7)  Erdő, erdő, de magas a teteje    

8) Győri kanász a dombon    

9) Händel: Győzelmi dal    

10) Kék ibolyácska    

11) Már nyugosznak a völgyek    

12) Megrakják a tüzet    

13) Moniot d’ Arras: Nyári ének   14) Salve 
Regina    

15) Szőnyi: Postaváró   

 A vizsga előtt 2 hónappal a szaktanár összeállítja - a helyi tanterv alapján - az adott évi 
tananyag gyakorlati portfolióját, aminek 60%-át a vizsgázónak el kell készítenie és le kell 
adnia a gyakorlati vizsga előtt 2 héttel. A gyakorlati vizsgáig a szaktanár értékeli a beadott 
munkákat, s annak eredménye a gyakorlati vizsgarészben 60%-os súllyal kerül beszámításra. 
A gyakorlati vizsgán a tanár által előre meghatározott portfolióból a tanár által kiválasztott 
egyik feladatot kell elkészítenie.    
Gyakorlati rész   
 Időtartam 60 perc   
 Aránya az értékelésnél 100 %  A vizsga 
értékelése %-os határok   
 jeles (5) 85 % - tól   jó  
(4) 70 % - 84 %  közepes 
(3) 55 % - 69 %  elégséges 
(2) 40 % - 54  
%   elégtelen (1) 0 % - 
39 %    
JAVÍTÓVIZSGA   
 A vizsga részei   
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 A vizsga előtt 2 hónappal a szaktanár összeállítja - a helyi tanterv alapján - az adott évi 
tananyag gyakorlati portfolióját, aminek 60%-át a vizsgázónak el kell készítenie és le kell 
adnia a gyakorlati vizsga előtt 2 héttel. A gyakorlati vizsgáig a szaktanár értékeli a beadott 
munkákat, s annak eredménye a gyakorlati vizsgarészben 60%-os súllyal kerül beszámításra. 
A gyakorlati vizsgán a tanár által előre meghatározott portfolióból a tanár által kiválasztott 
egyik feladatot kell elkészítenie.  Gyakorlati rész Időtartam 60 perc   Aránya az értékelésnél 
100 %  A vizsga értékelése %-os határok   
 közepes (3) 55 % - tól   elégséges  
(2) 40 % - 54 %   
 elégtelen (1) 0 % - 39 % 23. oldal   
   
 A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó tevékenység 
során a vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján.   Egyszerű kompozíciós 
alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a képalkotásban.  Térbeli és időbeli változások 
lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, és egyszerű mozgásélmények, időbeli 
változások megjelenítése.   
 A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját 
jelzésrendszerek kialakítása.   
 Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben és alkalmazása 
különböző alkotó jellegű tevékenység során.   
 Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések 
megfogalmazása.   
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TECHNIKA ÉS TERVEZÉS:   
A vizsga az alábbi témakörökön belüli kötetlen beszélgetés formájában zajlik.   
   
Témakör   Ismeretek   

Ember és környezete   A természeti, a társadalmi és a technikai környezet.   
Az emberi tevékenység hatása a természeti környezetre.   
Védekezés a természet hatásai ellen.   

Energia   Az emberiség energiaigénye. Az 
energiaforrások fajtái.   

Növények   Növények ápolása   

Háziállatok   Háziállatok kiválasztási szempontjainak megismerése, helyes és 
tudatos tartásuk   

Élet a településen   Különböző   településtípusokhoz  (városi,   falusi)  és 
életformákhoz (pl. gazdálkodás) kötődő lakó- és gazdasági épületek.   

A lakóház   A lakóépületek és a természeti környezet kapcsolatának elemzése.   
Építményekre  gyakorolt  hatások  és  az   építményekkel 
kapcsolatos követelmények elemzése, összehasonlítása   

Népi építészet   A hagyományos népi építészet épületeinek, építőanyagainak, 
tanulmányozása, elemzése.   

Építőanyagok, építőipari 
szakmák   

A építészet építőanyagainak, építőipari foglalkozások.   

Gépek   biztonságos 
működtetése   

 A használat elektromos és mechanikus veszélyeinek ismerete, az 
elhárítás lehetőségei    

   

Témakör   Ismeretek    

Szerszámhasználat   Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata.   
segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése.   

A  

Természetes és mesterséges 
faanyagok    

 A fa fizikai tulajdonságai   
A természetes fát helyettesítő anyagok    

  

Mérés, a hosszúság mérése    A mérés célja, fontossága. Mit lehet mérni és miért.   
A mérés története. A hosszúság mértékegységei.   
A hosszúság mérőeszközei és azok használata.   
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A papír és feldolgozása   A papír története, tulajdonságai Anyagok 
újrafelhasználása.   

  

A textil   Textilipari nyersanyagok csoportosítása     

   
Gyalogos közlekedés   A forgalomszabályozás közlekedési jelzései. Gyalogos közlekedés 

helye, alkalmazkodás a közlekedési szituációkhoz.   

Városi és közúti 
közlekedés   

 A városi és a közúti közlekedés rendszerei   

A vízi közlekedés 
fejlődése   

 A vízi közlekedés rendszerei   

A légi közlekedés 
fejlődése   

 A légi közlekedés rendszerei   

   
Témakör   Ismeretek   

Az egészségmegőrzés   Tápanyag és energiaszükséglet, az életkor és a munkavégzés 
összefüggései   
Túltáplálás, kóros soványság   

Élelmiszerek beszerzése, 
tárolása   

Miért fontos az élelmiszerlánc?   
Hogyan tárolhatjuk biztonságosan az élelmiszereket, ételeket?   

A konyha tisztasága   A konyha és a főzéshez használatos edények tisztántartása. 
Ételmérgezések okai.   

Tápanyagaink összetétele   Teljesértékű tápanyagok, vitaminok. Tápanyagok felosztása:   
építő, energiát adó és védő tápanyagok, vitaminok.   

Ételkészítési eljárások   Hogyan lesz az élelmiszerből étel? Munkamegosztás a 
családban.   

Receptek értelmezése   Mit tartalmaznak a receptek?   

Környezettudatos- ság   Konyhai hulladékok hasznosíthatósága. Szelektív hulladékgyűjtés   
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TECHNIKA ÉS TERVEZÉS:  
5.osztály  
A vizsga az alábbi témakörökön belüli kötetlen beszélgetés formájában zajlik.   
   
Témakör   Ismeretek   

Gazdálkodás, 
munkamegosztás  

 
− A háztartás, a család, mint gazdálkodási egység 
− Családellátó tevékenységek munkaszervezése és 

munkamegosztása 
  

Otthon a lakásban  −  A mi otthonunk  
− Véleményformálás támogatása a környezettudatos otthon 

kialakításáról 
− Különböző korok otthonainak összehasonlítása 
− Otthon a településen  
− Az épületek főbb szerkezeti elemei, anyaga, a tulajdonság és 

felhasználhatóság összefüggése 
− Helyiségek kialakításának, berendezésének szempontjai 
− A lakás stílusa, hangulata 

Táplálkozás, ételkészítés − Fogyasztói tudatosság alkalmazása az egészséges táplálkozás – 
mint önérdek – mentén 

− Rugalmas alkalmazkodás döntési helyzetekben 
− Táplálkozás az egészségtudatos életvitelben 
− Élelmiszerek, ételek, tápanyagok 
− Konyhatechnikai eljárások 
− A felhasznált élelmiszerek eredete, forrásai 
− A felhasznált élelmiszerek tulajdonságai 
− Az ételkészítés folyamata 
− Az ételkészítés, terítés, tálalás eszközei 
− Biztonságos élelmiszer-, ételkészítés, étel 
− Hungarikumok, tájjellegű ételek  
− A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, 

tanulási utak 
 

Textiltechnika − Textíliák alapanyagai  
− Textíliák – technológiák, díszítések 
− Véleményformálás támogatása a témához kapcsolódó kulturális 

örökségünkről 
− Textil alapanyagok és félkész termékek 
− Szövött és hurkolt textíliák előállításának kézműves technológiái 

és eszközei 
− Textíliák díszítésének technológiái és eszközei 
− Viseletek, hagyományok, hungarikumok 
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Papír − Anyagok újrahasznosítása 
− Papíralapanyagok, papírfajták 
− A papír tulajdonságainak megismerése egyszerűbb 

anyagvizsgálati módszerekkel – szemrevételezés, próba, 
összehasonlítás, mérés alapján 

− Térbeli testek, tárgyak, modellek, makettek készítése papírból 
− A tulajdonságok és a felhasználási terület közötti összefüggés 

felismerése 
− A feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök 

megismerése 
− A papír előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák 
 

Természetes és mesterséges 
faanyagok, tárgykészítés, 
modellezés 

− A fa fizikai tulajdonságainak megismerése összehasonlító 
vizsgálatokkal – keménység, megmunkálhatóság 

− A természetes fát helyettesítő mesterséges faanyagok megismerése 
− Fatárgyak védelme, díszítése lazúrozással, festéssel 
− A fa kitermeléséhez, feldolgozásához kötődő szakmák 
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TESTNEVELÉS:     
 

Évfolyam Gimnasztika Torna Atlétika Labdajátékok 

5. 

Tanult 64 ütemű 
szabadgyakorlat, 
kötélmászás, 
állapotfelmérés 
(felülés, 

fekvőtámasz,   4 
ütemű fekvőtámasz, 
törzsemelés) 
minimum 20 db 1 
perc alatt 

Tanult talajelemek 
bemutatása(gurulás 

előre-hátra, fejállás, 
kézállás, mérlegállás) 

 

minimum követelmény: 60 m 
síkfutás:9:60mp, 400 m 
síkfutás:1perc40másodperc, 
kislabda hajítás(helyes 
technikai végrehajtás), 
távolugrás(helyes technikai 
végrehajtás); 

Röplabda: kosárérintés fej fölé 
(min.:10 db); 
Kosárlabda: Labdaátadás mellső 
kétkezes átadás, mellső 
kétkezes pattintott átadás 
(pontos labdaelkapás és 
labdaátadás társnak), 
labdavezetés(technikailag 
helyes végrehajtás); Kézilabda: 
Egykezes felső átadás(pontos 
labdaelkapás és labdaátadás 
társnak), 
labdavezetés(technikailag 

helyes   végrehajtás); 
Labdarúgás(fiúknak):  
Labdaátadások, labdavezetés 
szlalomban 
bójakerüléssel(technikailag 
helyes végrehajtás); 

   
DIGITÁLIS KULTÚRA: 
A digitális eszközök használata: 
− önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 
− az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, 
− elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 
− értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról 

beszámol. 
Multimédiás elemek készítése: 
− ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 
− rajzoló programban rajzeszközökkel ábrát készít. 
Online kommunikáció: 
− tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, 
− alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

− önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 
Az információs társadalom, e-Világ: 
− önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri; 
− védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 
− ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 
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− védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 
− Algoritmizálás 

− megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 
− ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit; 
− a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) 

alkalmaz. a tanult nyelven; 

6. évfolyam: 
 
MAGYAR NYELV: SZÓFAJOK 
ige, igeidők, igemódok, ikes 
igék      névszók      főnév        köznév 
és tulajdonnév fajtái      melléknév        
földrajzi nevek -i képzős alakja          
melléknév fokozása       számnév       
névmás       igenevek       
határozószók 
viszonyszók 
mondatszók 
 
MAGYAR IRODALOM: 
MONDA ÉS REGE 
A tanuló legyen képes: 
a) A már korábbról ismert megismert művek műfaji sajátosságainak felidézésére. 

b) Legyen képes felidézni a népköltészeti műfajokat. 

c) Ismerje meg és rendszerezze a mondatípusokat. 

d) Legyen képes kreatív írásokat készíteni (pl.: helyi monda, keletkezéstörténet). 

e) Legyen  képes  Arany  János:  Rege  a  csodaszarvasról  c.  művének 
 elemző bemutatására(részletek, memoriter is). A mondai anyag és a művészi 
feldolgozást tudja összevetni. 

f) Ismerje és tudja a következő fogalmakat: monda, rege, eredetmonda, felező 8-as ritmus. 
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BALLADA 
A tanuló ismerje: 
a) A ballada műfaji jellemzőit, sajátos szerkesztését és előadásmódját, téma szerinti 

csoportjait. 

b) Tudja, hogy a népköltészeti alkotások többféle változatban létezhetnek. Tudja, hogy mi a 
műballada; ismerjen szerzőket, műveket. 

c) Elő tudjon adni egy népballadát (memoriter részlet). 

d) Értelmezze Arany János: A walesi bárdok c. balladáját (memoriter) és még egy 
népballadát. 

e) Ismerje az időmértékes verselési rendszer fogalmait: versláb, jambus, jambikus verselés, 
spondeus. A verstani fogalmakat ismerje: fél rím, belső rím, alliteráció, szórendcsere. 

 
ARANY JÁNOS: TOLDI 
A tanuló ismerje meg: 
a) Az elbeszélő költemény műfaját. 

b) Legyen képes elemezni a tér- és időviszonyokat. Ismerje a cselekményt, tudja elemezni a 
szereplőket és minősíteni kapcsolataikat a Toldi részletes feldolgozása során. 

c) Alkalmazza a kapcsolódó elméleti fogalmakat (pl.: verses epika, elbeszélő költemény). 

d) Legyen képes felismerni a poétikai eszközöket (szóképek, alakzatok), a versritmust. 

e) Tudja előadni a memoritereket (kijelölt szövegrészletek a műből). 

f) Tudja a következő fogalmakat:előhang, mottó, expozíció, kaland, allegória, epizód, 
késleltetés, körülírás, felező 12-es, sormetszet 

g) Ismerje Arany János életének fontosabb személyeit, állomásait, adatait; Petőfi-Arany 
barátságát, levelezését. 

 
HŐSIESSÉG 
A tanuló ismerjen meg: 
a) Irodalmi művek segítségével néhány példát a hősies magatartásra. 

b) Figyelje meg, hogy a próbatételek, kalandok miként formálják a személyiséget, jellemet. 

c) Legyen képes felismerni a próbatételek, kaland, hősiesség tematika alapján is emberi 
alaphelyzeteket és irodalmi témákat, formákat; az emberi kapcsolatok sokféleségét, és a 
téma megjelenésének változatosságát korszaktól, műfajtól és formától függetlenül; 
fedezzen fel archetipikus helyzeteket bibliai, folyamatos fejlesztés célként. 

d) Tudja a kulcsfogalmakat: próbatétel, kaland (cselekményszervező), ismétlődő motívum, 
vándortéma, daktilus, spondeus, kötött verssor, hexameter (Fazekas Mihály: Lúdas Matyi) 
GÁRDONYI GÉZA: EGRI CSILLAGOK – házi olvasmány 
A tanuló tudja: 
a) Az epikus művek jellemzőit: (szerkezet, idő, helyszín, cselekmény, fordulat, szereplők; 

magatartásformák értékelése; vélemény megosztása). 
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b) A szóbeli és írásbeli szövegalkotási képességhez kapcsolódó feladatok megoldását: (pl.:  
jellemzés, levél, elbeszélés, jellemzés nézőpontváltással, kreatív írás). 

c) Tudja használni a történelemórákon tanultakat (történelmi kor, idő és háttér). 

 
ÉRZELMEK, HANGULATOK, GONDOLATOK 
A tanuló legyen képes: 
a) Az elbeszélés, leírás, jellemzés közlésformáinak folyamatos gyakorlására. 

b) Rövid érvelő szövegek készítésére. 

c) Néhány, különféle típusú, a mindennapokban megjelenő írott és elektronikus szöveg 
elkészítésére (meghívó, e-mail stb.). 

d) Saját hibáinak felismerésére, javítására, legyen igénye ezek kiküszöbölésére gyakorlással, 
feladatmegoldással, törekedjen készségszintjének folyamatos fejlesztésére. 

e) Tudja alkalmazni: az írásbeli kapcsolattartást, elbeszélésfajtákat (érvelés, nézőpont, érv). 
 
ÖSSZEGZÉS: 
A tanuló ismerje a szövegszerkesztés különféle közlésformáit: elbeszélés, leírás, jellemzés, 
tömörítés. Legyen képes az olvasottakat, hallottakat értelmezni. A tanuló szerezzen 
jártasságot a szövegelemzésben, lényegkiemelésben, vázlatírásban, meg tudja fogalmazni 
véleményét 23 mondatban az olvasott vagy átélt élményről. A tanuló ismerje a következő 
műveket: Mondák: A csodaszarvas, Arany János: Rege a csodaszarvasról, A fehér ló 
mondája, Balladák: Kőmíves Kelemenné, Vörösmarty: A búvár Kund, Szép Ilonka, Arany 
János: A walesi bárdok, Arany János: Toldi, Fazekas Mihály: Lúdas Matyi, Gárdonyi Géza: 
Egri csillagok; Arany János élete. Fogalmak ismerete: szóképek (metafora, 
megszemélyesítés, hasonlat, allegória), regény, elbeszélő költemény, életkép, epizód. 
 
ANGOL NYELV: 
 
Az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. 
 
Az írásbeli vizsgarész szókincset ellenőrző, nyelvhelyességi, kommunikációs, 
olvasott szövegértési és szövegalkotási feladatokat tartalmaz, melyek az alább felsorolt 
nyelvtani szerkezeteken és témakörökön alapulnak. 
A szóbeli vizsgarész kötetlen beszélgetés, mely az írásbeli vizsgarészhez hasonlóan a 
felsorolt témakörökhöz kapcsolódik. 
 
NYELVTAN: 

 
Present Simple 
Prepositions of time/place/movement 
Present Progressive 
Past Simple 
The verb used to 
Past Progressive 
Some/any 
Comparative and Superlative form 
To be going to 
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Conditional Sentences Type 1. 
Present Perfect Simple 
 
TÉMAKÖRÖK: 
 
At home 
Free time 
My room 
A picnic in the park 
Now and then 
I had an accident 
Amazing people 
Sci-fi adventure 
 
 
 
 
- MATEMATIKA: 

 

Halmazok 
− Halmazokba rendezés egy-két szempont szerint 
− Halmazábra készítése 
− Számhalmazok szemléltetése számegyenesen 
− Részhalmazok felismerése ábráról 
− Halmazok közös részének és egyesítésének megállapítása ábrázolás segítségével 
− Halmazok metszete (közös része), uniója (egyesítése), komplementere (kiegészítő 

halmaza) ismerete, ábrázolása 

Matematikai logika, kombinatorika 
− Egyszerű állítások logikai értékének (igaz vagy hamis) megállapítása 
− Igaz és hamis állítások önálló megfogalmazása, 
− Nyitott mondatok igazsághalmazának megtalálása 
− A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek ismerete 

és használata, és”, „vagy”; „legalább”, „legfeljebb”; fogalmak ismerete 
− Kis elemszámú halmaz elemeinek sorba rendezése mindennapi életből vett példákkal 
− Néhány számkártyát tartalmazó készlet elemeiből adott feltételeknek megfelelő számok 

alkotása 
− Az összes eset előállítása során rendszerezési sémák használata: táblázat, ágrajz, 

szisztematikus felsorolás 

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 
− Számok helyi értékes írásmódjának megértése különböző alapú számrendszerekben 

csoportosítást, leltározást, helyiérték-táblázatba rögzítést tartalmazó feladatokon keresztül 
− Számok helyi értékes írásmódjának használata nagy számok esetében 
− Római számok írása, olvasása 
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− Osztók, többszörösök meghatározása; két szám közös osztóinak meghatározása; közös 
többszörösök meghatározása, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös 

− 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 8cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való oszthatósági szabályok 
ismerete és alkalmazása 

− A természetes számok csoportosítása osztóik száma alapján és adott számmal való osztási 
maradékuk szerint 

− A prímszám és az összetett szám fogalmának ismerete; összetett számok prímtényezős 
felbontása 

Alapműveletek természetes számokkal 
− Számkörbővítés; fejben számolás százezres számkörben kerek ezresekkel; analógiák 

alkalmazása 
− Természetes számok összeadása, kivonása és szorzása írásban 
− Írásbeli osztás algoritmusa kétjegyű természetes számmal 
− Írásbeli osztás legfeljebb kétjegyű természetes számmal gyakorlati feladatok megoldása 

során; a hányados becslése 
− A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása fejben, írásban 
− Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő 

műveletsor felírása 
− A gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 
− Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 
− Zárójeleket tartalmazó műveletsorok átalakítása, kiszámolása a természetes számok 

körében 
− Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

Egész számok; alapműveletek egész számokkal 
− Negatív számok 
− Egész számok ismerete, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. Ellentett, abszolút 

érték fogalmának ismerete és alkalmazása 
− Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján a számkörbővítés 

során 
− Alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) elvégzése az egész számok körében 
− Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 
− A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása fejben, írásban és géppel számolás esetén 
− Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő 

műveletsor felírása 
− Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 
− Törtrészek ábrázolása, törtrészeknek megfelelő törtszámok meghatározása 
− Törtek összehasonlítása, egyszerűsítés, bővítés 
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− Különböző alakokban írt egyenlő törtek felismerése 
− Számok helyi értékes írása tizedes törtek esetén 
− Számok ábrázolása számegyenesen 

Alapműveletek közönséges törtekkel 
− Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján 
− Reciprok fogalmának ismerete és alkalmazása 
− Alapműveletek: összeadás, kivonás, szorzás (tört szorzása törttel), osztás(törttel való 

osztás) elvégzése a közönséges törtek körében 
− Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 
− A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása 
− Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő 

műveletsor felírása 
− Kapott eredmény ellenőrzése 

Alapműveletek tizedes törtekkel 
− Tizedes törtek összeadása, kivonása és szorzása írásban 
− Tizedes törtek írásbeli osztása legfeljebb két tizedes jegyet tartalmazó számmal gyakorlati 

feladatok megoldása során; a hányados becslése 
− Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 
− A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása írásban és géppel számolás esetén 
− Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő 

műveletsor felírása 
− Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 
− Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

Arányosság, százalékszámítás 
− Arány, arányos osztás értelmezése 
− Egyenes arányosság felismerése hétköznapi helyzetekben, 
− Az egyenesen arányos mennyiségek felismert tulajdonságainak alkalmazása konkrét 

gyakorlati feladatok megoldásában 
− Az egyenes arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 
− Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységeinek ismerete 
− Az ismert szabványmértékegységek átváltása helyi értékes gondolkodás alapján 
− Törtrészkiszámítási feladatok az egyenesen arányos mennyiségek kapcsolatainak 

alkalmazásával 
− Századrész és százalék elnevezések párhuzamos használata gyakorlati helyzetekben 

Egyszerű szöveges feladatok 
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− Matematikai tartalmú egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel, 
például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

− Gazdasági területekről vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle 
módszerekkel, például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

− A mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle 
módszerekkel, például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

− A megoldás ellenőrzése 
− Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

A függvény fogalmának előkészítése 
− A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések legalább egy lehetséges 

szabályának megadása 
− A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések tulajdonságainak 

megfigyelése, elemzése 
− Tájékozódás térképen, nézőtéren, sakktáblán és a koordináta-rendszerben 
− Koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pont ábrázolása, megadott pont 

koordinátáinak leolvasása. 
− Egyenes arányosság grafikonjának felismerése 

Sorozatok 
− Sorozatok létrehozása számokból, jelekből, alakzatokból 
− Szabálykövetés ritmusban, rajzban, számolásban 
− Sorozatok adott szabály szerinti folytatása 
− Adott sorozat esetén legalább egy szabály felismerése és megfogalmazása 

Mérés és mértékegységek 
− Szögtartomány ismerete; összehasonlítás, csoportosítás; szögfajták, szögmérés, szögek 

rajzolása 
− Terület, térfogat és űrtartalom mérése, mértékegységeinek ismerete, átváltása 
− Téglalap, négyzet kerületének, területének kiszámítása 
− Sokszögek területének meghatározása átdarabolással 
− Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának mérése a természetes és az 

épített környezetben 
− Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának kiszámítása 

Síkbeli alakzatok 
− Környezetünk tárgyaiban a geometriai alakzatok felfedezése 
− Síkbeli görbék közül a kör kiválasztása 
− Egyenes, félegyenes és szakasz megkülönböztetése 
− Síkbeli alakzatok közül a sokszögek kiválasztása 
− Háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső szögek összege, 

háromszög-egyenlőtlenség 
− Tengelyesen szimmetrikus háromszögek ismerete 
− Háromszögek csoportosítása szögeik és oldalaik szerint 
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− Téglalap és négyzet tulajdonságainak ismerete, alkalmazása 

Transzformációk, szerkesztések 
− Tapasztalatszerzés síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben 
− Egybevágó alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 
− Tengelyes tükrözés ismerete és alkalmazása 
− Tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 
− Alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése 
− Alapszerkesztések: szakaszfelező merőleges, merőleges és párhuzamos egyenesek 

szerkesztése; szögfelezés, szögmásolás 
− Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 
− Néhány adott feltételnek megfelelő ábra pontos szerkesztése 

Térgeometria 
− Környezetünk tárgyaiban a geometriai testek felfedezése 
− Téglatest, kocka tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, száma, 

egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló 
− Testek közül gömb kiválasztása 
− Építmények készítése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján 
− Testekről, építményekről nézeti rajzok, alaprajzok, hálók készítése 

Leíró statisztika 
− Adatokat, táblázatokat és diagramokat tartalmazó források felkutatása (például háztartás, 

sport, egészséges életmód, gazdálkodás) 
− A táblázatok adatainak értelmezése és ábrázolása (oszlopdiagram, kördiagram, 

vonaldiagram, pontdiagram) kisméretű mintán 
− A hétköznapi életből gyűjtött adatok táblázatba rendezése, ábrázolása hagyományos és 

digitális eszközökkel kisméretű minta esetén 
− Azonos adathalmazon alapuló kördiagram és oszlopdiagram összehasonlítása becslés 

alapján kisméretű minta esetén 
− Táblázatból adatgyűjtés adott szempont szerint 
− Átlag fogalmának ismerete, alkalmazása 

Valószínűség-számítás 
− Egyszerű valószínűségi játékok és kísérletek 
− Valószínűségi játékok és kísérletek adatainak tervszerű gyűjtése 
− A „biztos”, a „lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” események felismerése 
 
 
 
ETIKA: 
A témák három szintre tagolódnak 
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– három nagy fejezet, amely megfelel a kerettantervi első három 
témának, illetve a tankönyvi három fejezetnek   

– egy fejezeten belül két-két altéma  – ezeken belül 2-4 résztéma, 
amely tartalmilag szorosan összefügg, egymásra épül.   

   

I. MI ÉS ŐK   

A mi csoportunk   Az ő csoportjuk   

Közösség   
A   csoport 
működése   

 Virtuális 
közösség   Nemzet, haza   

Előítélet, 
konfliktus   

Anyagi 
különbségek   

Támogatás, 
változás   

II. MI ÉS A KÖRNYEZETÜNK   

Környezetünk   Virtuális világ   

A   technikai Módosított   
A fogyasztás Veszélyek Jövőkép A 

televízió A számítógép   
fejlődés valóság   

III. MI ÉS A MINDENSÉG   

A valóság   A valóságon túl   

Hit, tudás   Tudomány   Természet felett   Vallás   Művészet   Vágy és valóság  

   
   
TÖRTÉNELEM:   
A virágzó középkor Magyarországon: - I. Károly országa: bandérium; 
aranyforint; kapuadó; árumegállító jog; Visegrád, - Nagy Lajos: 
kilenced; ősiség; úriszék; pallosjog; 1351  - Hunyadi János, a törökverő: 
hosszú hadjárat; kormányzó; Dugovics Titusz; Nándorfehérvár   
- Hunyadi Mátyás: fekete sereg; füstadó; rendkívüli 
hadiadó; Beatrix; corvina  - A mohácsi vész   
A világ é európa a kora újkorban: - Fölfedezők és hódítók, a fölfedezések 
hatása:   
  Kolumbusz; Amerigo Vespucci; Magellán; 1492   
- Reformáció és katolikus megújulás: Luther; Kálvin; Loyolai Szent Ignác   

- Forradalom Angliában: parlament; vasbordájúak; alkotmányos királyság; 
Cromwell   

- A felvilágosodás legfontosabb gondolatai, képviselői: Rousseau, Voltaire, 
enciklopédia   

Magyarország az újkor kezdetén: - Az ország három részre szakadása: 
hódoltság; Erdélyi   
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Fejedelemség; királyi Magyarország: - A végvári hősök: Dobó 
István; Zrínyi Miklós  - Reformáció és katolikus megújulás: 
Károlyi Gáspár, Pázmány Péter, Debrecen  - Erdélyi 
fejedelemség   
- Bocskai István Habsburg-ellenes harca   

- A török kiűzése Magyarországról (1686)   

- A Rákóczi-szabadságharc (1703-1711): kurucok; labancok; szécsényi 
országgyűlés; Bercsényi Miklós; Esze Tamás; Bottyán János; ónodi 
országgyűlés; trónfosztás; szatmári béke   

Mária Terézia, II. József   
Kettős vámrendelet; oktatási rendelet; felvilágosult önkényuralom, Úrbéri 
rendelet, betelepülés, bevándorlás, belső vándorlás, céh, Türelmi rendelet, 
Jobbágy rendelet, német nyelv használata,    
A polgári átalakulás kora  - A francia forradalom története (1789- 
1794): a három rend; XVI. Lajos, labdaházi eskü; 1789. július 14. – 
Bastille lerombolása; Emberi és polgári jogok nyilatkozata; jakobinus 
terror; Robespierre   
- Napóleon uralkodásának jellemzői: hadjáratok; Lipcse; Waterloo; Szent 

Szövetség - Forradalom az iparban és a mezőgazdaságban: vetésforgó; 
gőzgép; szabad versenyes kapitalizmus; James Watt; Fulton; Stephenson; 
Morse   

- Változások a társadalomban   

- Szent Szövetség Európája   

A polgári átalakulás kora Magyarországon   
- Hazánk a napóleoni háborúk idején: Győri csata, lassú fejlődés, Széchenyi 

István, Georgikon, Nemzeti Múzeum, nemzetiségek ébredése.   

- A reformkor hajnalán: Az országgyűlés működése, megyegyűlés, tőkehiány, 
Hitel,   

- Széchenyi István, a legnagyobb magyar, elméleti és gyakorlati munkái   

- Széchenyi  és  Kossuth  programjának  összehasonlítása:  Pesti 
 Hírlap;  Védegylet; érdekegyesítés; közteherviselés; önkéntes és 
kötelező örökváltság, Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc, -1848. 
március 15. eseményei:   

Fiatal Magyarország; 12 pont; polgári forradalom; első felelős kormány; 
Batthyány Lajos gróf;  sajtószabadság   
Az első támadás az alkotmányos Magyarország ellen: 
jobbágyfelszabadítás; nemzetőrség; népképviselet; Pákozd; Jellasics; 
Országos Honvédelmi Bizottmány; második bécsi forradalom    
- Tavaszi hadjárat és az orosz beavatkozás-vereség: Klapka György; Isaszeg; 

Függetlenségi Nyilatkozat; 1849. április 14.; Habsburg-ház trónfosztása;     

Buda felszabadulása; I. Miklós orosz cár; Haynau; Segesvár; Világos; 
1849. augusztus 13.  - Önkényuralom és az ellenállás formái:   
1849. október 6.; Haynau rémuralma; Bach-rendszer; passzív ellenállás    
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  TERMÉSZETTUDOMÁNY 

TÉMAKÖR: Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeli hazánk erdei élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 
− életközösségként értelmezi az erdőt; 
− felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit az 

erdők életközössége esetén; 
− példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le az erdei 

élőlények környezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan; 
− táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert erdei 

növény- és állatfajokból; 
− példákon keresztül bemutatja az erdőgazdálkodási tevékenységek 

életközösségre gyakorolt hatásait; 
− tisztában van az erdő természetvédelmi értékével, fontosnak tartja annak 

védelmét.  

TÉMAKÖR: A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-
környezeti problémái 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeli hazánk fátlan élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 
− megadott szempontok alapján összehasonlítja a rétek és a szántóföldek 

életközösségeit; 
− életközösségként értelmezi a mezőt; 
− felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a rétek 

életközössége esetén; 
− példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a mezei 

élőlények környezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan; 
− táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert mezei 

növény- és állatfajokból; 
− példákon keresztül mutatja be a mezőgazdasági tevékenységek életközösségre 

gyakorolt hatásait; 
− tisztában van a fátlan társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja 

azok védelmét.  

TÉMAKÖR: Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti 
problémái 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeli hazánk vízi és vízparti élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 
− életközösségként értelmezi a vizes élőhelyeket;  
− összehasonlítja a vízi és szárazföldi élőhelyek környezeti tényezőit;  
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− felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a vízi 
és vízparti életközösségek esetén; 

− példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a vízi élőlények 
környezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan;  

− táplálékláncokat és ezekből táplálékhálózatot állít össze a megismert vízi és 
vízparti növény- és állatfajokból;  

− példákon keresztül bemutatja a vízhasznosítás és a vízszennyezés 
életközösségre gyakorolt hatásait; 

− tisztában van a vízi társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja 
azok védelmét.  

TÉMAKÖR: Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki 
egészség 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− felismeri és megnevezi az emberi test fő részeit, szerveit; 
− látja az összefüggéseket az egyes szervek működése között; 
− érti a kamaszkori testi és lelki változások folyamatát, élettani hátterét; 
− tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, azokat igyekszik betartani. 

TÉMAKÖR: Az energia 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− csoportosítja az energiahordozókat különböző szempontok alapján; 
− példákat hoz a megújuló és a nem megújuló energiaforrások felhasználására;  
− megismeri az energiatermelés hatását a természetes és a mesterséges 

környezetre.  

TÉMAKÖR: A Föld külső és belső erői, folyamatai 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megállapítja, összehasonlítja és csoportosítja néhány jellegzetes hazai kőzet 
egyszerűen vizsgálható tulajdonságait; 

− példákat hoz a kőzetek tulajdonságai és a felhasználásuk közötti 
összefüggésekre;  

− tisztában van azzal, hogy a talajpusztulás világméretű probléma; 
− ismer olyan módszereket, melyek a talajpusztulás ellen hatnak (tápanyag-

visszapótlás, komposztkészítés, ökológiai kertművelés);  
− felismeri és összehasonlítja a gyűrődés, a vetődés, a földrengés és a vulkáni 

tevékenység hatásait;  
− magyarázza a felszín lejtése, a folyó vízhozama, munkavégző képessége és a 

felszínformálás közti összefüggéseket;  
− magyarázza az éghajlat és a folyók vízjárása közötti összefüggéseket.  
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HON- ÉS NÉPISMERET:   
Célok és feladatok:   
   
A hagyományismeret tanításának célja: a hagyományos paraszti kultúra 
és értékrend megismertetése. A természet közelben élő, a természetet 
tisztelő, azt felhasználó és nem kihasználó paraszti életmód értékeinek 
bemutatása. A szűkebb szülőföld hagyományainak alaposabb ismeretén 
keresztül a hazaszeretet megerősítése, olyan egészséges identitástudat 
kialakítása, amely pátosz és túlzó romantika nélkül tanítja meg nemzeti 
örökségünket megbecsülni, szeretni és tisztelni.    
Saját kultúránk megismerése mellett először a közvetlen környezetben, 
majd a tágabb hazában élő más hagyományú kisebbségek, nemzetiségek 
kultúrájának, tiszteletének megtanítása. Ösztönzés a szülőföld cselekvő 
felfedezésére, felkészítés a magyar kultúra egyre tágabb és egyre 
mélyebb megismerésére. A saját szűkebb környezet, szülőföld példáin 
keresztül általános kép kialakítása a hagyományos paraszti kultúra 
rendjéről és szokásairól.  Az érdeklődés felkeltése a „hétköznapi 
történelem”, a néprajz, a művelődéstörténet, a népköltészet iránt. A 
történelem és a néprajz forrásainak bemutatása. A hagyományos családi 
formák, a természet ismeretéhez alkalmazkodó munkarend, a paraszti 
erkölcs- és értékrend megismertetésén keresztül olyan biztos háttér 
nyújtása, amely segít eligazodni a világban, amely megvéd a fogyasztói 
társadalomszélsőséges megnyilvánulásaitól és az értékválságtól.   
   
Fejlesztési követelmények:   
   
A bemutatott példák, a tevékenységek és az olvasmányélmények 
alapján váljanak világossá a természeti környezet, a gazdálkodás, a 
társadalom a tárgyi és a szellemi kultúra kölcsönhatásai és 
összefüggései.    
A 6. évfolyam végére váljon egyértelművé, hogy a hagyományismeret 
modulban tanult, megismert tárgyak, jelenségek is változnak az időben, 
ugyanakkor a népművészeti alkotásoknak tájankénti eltérései vannak. 
Azaz tudatosodjon, hogy másképpen éltek az emberek az egyes 
történelmi korszakokban és az egyes földrajzi tájakon.   
A tárgyi kultúra alapján a tanuló tudja megkülönböztetni a szegény és a 
módosabb rétegeket, valamint a szobában lévő képek és dísztárgyak 
alapján a katolikus és a protestáns felekezetűeket.   
Ismerjen néhány népművészeti motívumot, és azokat tudja térben elhelyezni, 
illetve ismerje azok díszítési technikáit is.   
Ismerjen néhány fontos népszokást, azok vallási tartalmát és hátterét, a hozzá 
kapcsolódó szövegfolklórt és a szokáshoz kötődő hiedelmeket.   
   
   

Témakörök   Tartalmak   
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A ház   Hajlékok típusainak bemutatása. Az éghajlat, a természeti környezet és az 
építkezési alapanyagok összefüggéseinek bemutatása Az életmód és az 
építkezés technikájának összefüggése a nomád népeknél. A magyar 
paraszti lakóházak külső jellegzetességei és az egyes táji típusok 
bemutatása.    

A szoba   Mi van a szobában? Miből készült, hogyan készült, mire használják? 
Ezek kapcsán utalás a munkamegosztásra, életmódra, felekezeti 
hovatartozásra, társadalmi helyzetre. Bútortípusok és megnevezések: mire 
használták, hogyan díszítették? Textilek:   

  
  hímzés és szőttes megkülönböztetése, hétköznapi lakástextíliák, a 

tisztaszoba textíliái. Dísztárgyak: a szentsarok és a sublót dísztárgyai.   

A konyha   Tűzhelyek típusai: a kandalló, a kemence, a rakott tűzhely, a kályha 
formái, elhelyezkedésük a szobában és a konyhában. A füst elvezetésének 
módjai. Konyhai eszközök: kerámiaedények típusai. Néhány jellegzetes 
formapárosítása az elnevezéssel és a használat módjával. Egyéb 
eszközök: dagasztóteknő, köpülő, mozsár stb. Az edények és a többi 
eszköz bemutatásán keresztül utalás a  

 
 kenyérsütésre, tejfeldolgozásra, disznóölésre, víztárolásra, néhány 

hagyományos étel elkészítésére.   

 A   kamra   és   a   
gazdasági épületek   

A gazdálkodás a használati tárgyakon és a telek épületein keresztül: a 
kamra tárgyai, mikor mire használták; a gazdasági udvar épületei, az itt 
található eszközök használatának alkalma és módja; az állattartás épületei, 
a bennük élő háziállatok és azok haszna.   

Hétköznapok  a 
paraszti házban és a 
ház körül   

19. század végi, 20. század eleji gazdálkodó paraszti család 
munkamegosztása. Nemek, korosztályok szerinti munkák a házban és a 
ház körül: kisebb gyerekek játékai, a munkákat utánzó gyermekjátékok, a 
10-12 éves lányok illetve fiúk csoportos játékai és munkái, a felnőttek 
munkái. A napi, a heti és az éves munkarend, munkaritmus: egy nap és 
egy hét étkezési és munkarendje, az évenkénti munkák ideje. Az 
étkezések rendje: téli és nyári étrend. Hétköznapi viselet: a hagyományos 
paraszti ruhadarabok típusai és anyagai.   
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A paraszti munka éves 
rendje   

A gazdasági év tavasztól őszig, a legfontosabb jeles napok és a hozzájuk 
köthető gazdasági tevékenységek: a szántás, a vetés, a boronálás, az 
aratás, a cséplés, az állatok ki- és behajtása. A kenderfeldolgozás 
legfontosabb munkafázisai, a már megismert munkaeszközök és a 
munkafolyamatok összekapcsolása; a férfi és a női munkák 
szétválasztása. A gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen természetismeret: 
megfigyelések, időjóslások.   

A munkaalkalmakhoz 
kapcsolódó szokások   

A gazdálkodáshoz szorosan kapcsolódó ünnepek, ezekkel kapcsolatos 
szólások, énekek.   
   

 Az   emberi   élet   
fordulóihoz kapcsolódó 
szokások   

A gyermek megszületéséhez és a keresztelőhöz kapcsolódó hiedelmek és 
szokások. A házasságkötés szokásai: a lakodalom előkészületei, a 
lakodalom szokásai, a lakodalom tisztségviselői és feladataik   

Az ünnep   Általános összefoglaló az ünnep szerepéről, világi és vallási ünnepek. Az 
ünnepek előzményei az európai hagyományban.   

 Ünnep   a  
 paraszti  házban   

A liturgikus év ünnepei a paraszti házban. Ünnepi előkészületek:   
böjt, munkatilalmak, ételek, viseletek, szokások.   

 A   karácsonyi   
ünnepkör   

Az advent, Miklós napja, Luca napja, a téli napforduló. A helyi 
hagyományban ma is élő vagy felelevenített szokások. A vízkereszt 
fogalma, ház- és vízszentelés, háromkirály járás.    

A farsang   A farsangi időszak jeles napjai. A farsang változó időpontjának 
magyarázata. Farsangi köszöntők és maszkos alakoskodások, például 
állatmaszkos alakoskodás felelevenítése.   

Húsvéti ünnepkör   A húsvét ószövetségi és újszövetségi eredete. A falunak a húsvéti 
ünnepkörhöz kötődő népszokásai, továbbá más hagyományos   

  népszokások: pl. kiszehajtás, villőzés, zöldágjárás, locsolás, köszöntő 
versek, komatál küldése.   

A pünkösdi ünnepkör  
és a nyári napforduló   

A pünkösdi ünnepkör népszokásai, pl. pünkösdölés, pünkösdi 
királynéjárás. Egy kiválasztott szokás eljátszása. Szent Iván napja mint a 
nyári napforduló, a szertartásos tűzgyújtás ünnepe.   

A falu közössége   A falu teljes közösségének közös munkaalkalmai, egymás segítése több 
munkaerőt igénylő nagyobb munkák elvégzésekor, a kalákamunkák. A 
fonó ideje és helye, az itt végzett munka, a fonóbeli szórakozások, játékok 
és az udvarlás módja a fonóban.   
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Társadalmi kapcsolatok  
a  
  falun   
belül   

A családon belüli kapcsolatok. A komák, a komatál küldése, a komák 
feladatai, a keresztszülők fogadása. A faluban élés a születéstől az 
öregkorig: közös gyerekjátékok, leány- és legénycsoportok tevékenységei, 
munkái, leány- és legényavatás, ismerkedés és a párválasztás alkalmai, a 
felnőtt és idősebb férfiak falubeli tisztségei, az idős asszonyok feladatai a 
közösségben.   

   
A továbbhaladás feltételei:   
   
Népművészeti tárgyak és azok technikáinak felismerése. A naptári év 
legfontosabb népszokásainak ismerete, ezek közül egy karácsonyi és 
egy húsvéti népszokás előadása. A régi paraszti háztartás és 
gazdálkodás eszközeinek felismerése, használatának ismerete. A 
paraszti kultúra térbeli és időbeli változásának néhány példával való 
indoklása.    
   
Kulcsfogalmak:   
   
- Családfa, rokonsági fok (felmenő ág: apa/anya, nagyapa/nagyanya, 

dédapa/dédanya, lemenő ág: gyermek, unoka, dédunoka, oldalág: 
testvér/báty, öcs, nővér, húg, unokatestvér, nagybácsi, nagynéni (ángy), 
házassági rokonság (műrokonság).    

- Helytörténet, természeti környezet, neves személy, helyi hagyomány, 
település, régió.    

- Jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú ház, falazat, tetőtartó 
szerkezet, tetőformák, konyhai cserépedény, munkasarok, szentsarok, 
munkamegosztás, belenevelődés, utánzó játék, eszközös játék, 
sportjellegű játék.   

- Szántás, vetés, aratás, szilaj- és félszilaj állattartási mód, fonás, szövés, 
fonó, ing, gatya, pendely, szoknya, kötény, ünnepi viselet, böjtös nap, téli 
étrend, nyári étrend.   

- Ünnep, jeles nap, böjt, advent, karácsonyi ünnepkör, karácsonyi kántálás, 
betlehemezés, bölcsőske, regölés, névnapi köszöntés, aprószentek napi 
vesszőzés, újévi köszöntők, háromkirályjárás, farsangi köszöntők, 
iskolába toborzó szokások, böjti játékok, kiszehajtás, villőzés, húsvét, 
zöldágjárás, komatál küldés, májusfaállítás, pünkösdölés, pünkösdi 
királynéjárás, nyári és téli napforduló, társasmunka, kaláka, aratás, szüret, 
fonó, tollfosztó, kukoricafosztó, vásár, pásztorünnep, keresztelő, leány-, 
legényélet, lakodalom.   

- Néprajzi csoport, néprajzi táj, nemzeti kisebbség, határainkon túl élő 
magyarok.   
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 ÉNEK-ZENE:   
 
2-3 népdal , 2-3  műdal éneklése, más népek dalai, népszokások dalai  
Zenei abc- a-F” G kulcs, F kulcs  
zeneirodalom: bécsi klasszika-Haydn, Mozart, Beethoven, kuruc- 1848-49-es szab.harc dalai, 
históriás énekek:Tinódi, Bakfark, klasszikus műfajok-formák  dinamikai jelek: vonósnégyes, 
szimfónia triola, 3/8, 6/8  
módosítójelek: kereszt, bé, feloldójel –jelölése, használata crescendo-decrescendo, piano,  
forte, mezzoforte, pianissimo, fortissimo zenei írás-olvasás Ismerje fel a tanult hangszereket 
hangzás és alak szerint. Korabeli szavak, kifejezések jelentése.   

A vizsga részei   
-  Zenei  együttesek:   vonósnégyes, szimfonikus zenekar.    
IV. Zenefelismerés    
Zeneművek (teljes vagy részletek)    
1) Beethoven: D-dúr hegedűverseny    

2) Beethoven: IX. szimfónia   3) Csínom Palkó 4) Egri históriának  summája  5) Haydn: 
G-dúr szimfónia    

6) Kodály Zoltán: Mátrai képek    

7) Kodály: Ének Szent István királyhoz   8) Mozart : Requiem - lacrymosa    

9) Mozart: Egy kis éji zene    

10) Mozart: Varázsfuvola    

Szóbeli    
A tanuló tudja a dalt emlékezetből tisztán, érthető szövegkiejtéssel, pontos ritmusban 
elénekelni, majd tankönyvből szolmizálni.   Dalok    
1) A jó lovas katonának   
2) A Vidrócki híres nyája   
3) Ah, hol vagy magyarok...    
4) Beethoven: A mormotás fiú dala    

5) Beethoven: Lángolj fel a lelkünkben    

6) Csínom Palkó    

7) Egri históriának summája    

8) Haydn: Szerenád   9) Luca Panna    

10) Madárka, madárka    

11) Mozart: Bűvös csengettyű    

12) Mozart: Vágyódás a tavasz után    

13) Ősszel érik babám    

14) Ti magyarok, már Istent imádjátok    
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15) Zöld buborkát megcsípte a hideg dér   

 
VIZUÁLIS KULTÚRA:   
 A vizsga előtt 2 hónappal a szaktanár összeállítja - a helyi tanterv alapján - az adott évi 
tananyag gyakorlati portfolióját, aminek 60%-át a vizsgázónak el kell készítenie és le kell 
adnia a gyakorlati vizsga előtt 2 héttel. A gyakorlati vizsgáig a szaktanár értékeli a beadott 
munkákat, s annak eredménye a gyakorlati vizsgarészben 60%-os súllyal kerül beszámításra. 
A gyakorlati vizsgán a tanár által előre meghatározott portfolióból a tanár által kiválasztott 
egyik feladatot kell elkészítenie.    
Gyakorlati rész   
 Időtartam 60 perc   
 Aránya az értékelésnél 100 %  A vizsga 
értékelése %-os határok   
 jeles (5) 85 % - tól   jó  
(4) 70 % - 84 %  közepes 
(3) 55 % - 69 %  elégséges 
(2) 40 % - 54 %    
elégtelen (1) 0 % - 39 %    
JAVÍTÓVIZSGA   
 A vizsga részei   
 A vizsga előtt 2 hónappal a szaktanár összeállítja - a helyi tanterv alapján - az adott évi 
tananyag gyakorlati portfolióját, aminek 60%-át a vizsgázónak el kell készítenie és le kell 
adnia a gyakorlati vizsga előtt 2 héttel. A gyakorlati vizsgáig a szaktanár értékeli a beadott 
munkákat, s annak eredménye a gyakorlati vizsgarészben 60%-os súllyal kerül beszámításra. 
A gyakorlati vizsgán a tanár által előre meghatározott portfolióból a tanár által kiválasztott 
egyik feladatot kell elkészítenie.  Gyakorlati rész Időtartam 60 perc   Aránya az értékelésnél 
100 %  A vizsga értékelése %-os határok   
 közepes (3) 55 % - tól   elégséges  
(2) 40 % - 54 %   elégtelen (1) 0 
% - 39 % 23. oldal  Minimum 
követelmény   
   
 Néhány rajzi és tárgykészítési technika megfelelő használata az alkotótevékenység során.   
 Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel.   
 A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása.   
 Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pontos 
megfogalmazása.   
 Fontosabb szimbolikus és kulturális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése.   
 A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása.   
-       Önálló   vélemény   megfogalmazása   saját   és   mások  
 munkájáról.  
 
 
TECHNIKA ÉS TERVEZÉS:   
   
A vizsga az alábbi témakörökön belüli kötetlen beszélgetés formájában zajlik.   
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Témakör     
Ismeretek   

Ételek, évszakok     Étel-alapanyagok azonosítása, évszakokhoz kapcsolása.   

Tartósítási eljárások     Tartósítási eljárások összegyűjtése, csoportosítása   

Ételek készítése     Főzött jellegű (pl. levesek, főzelékek, főtt tészta, sütőben készülő 
ételek (pl. sütemények, pizza, rakott ételek), serpenyőben készülő 
ételek (pl. zöldségek, palacsinta,  
tükörtojás)   

Gépek,   eszközök a  
konyhában   

 Egyszerűbb konyhai gépek ismerete   

Hungarikumok     Tradicionális magyar konyha, hungarikumok    

Ünnepek és étkezések     A hagyományos ünnepek tradicionális ételei. A   
kapcsolatos illemszabályok.   

 

Környezettudatosság     Hulladékok  kezelése,   újrahasznosítása,  
hulladékgyűjtés.   

szelektív  

   
Növénytermesztés   a 
veteményeskertben   

A talaj szerkezete, az alapvető talajművelési eljárások   
Feladatok a veteményeskertben. Környezetbarát anyagok és eljárások 
alkalmazása a tevékenységek során.   

Környezetbarát 
növénytermesztés   

Élelmiszernövények termesztése. Környezetbarát anyagok és 
eljárások alkalmazása a tevékenységek során. A 
növénytermesztéshez kapcsolódó szakmák   

Gyógyító növények   Gyógynövények gyógyító hatásai   

A lakás jellemzői   Az épített környezet, az épületek védelme az időjárási és egyéb 
külső hatások ellen. A szükségletnek megfelelő anyagok és 
technológiák kiválasztásának szempontjai. A lakás helyiségének 
csoportosítása.   

A lakás berendezése   A lakás berendezésének jellemzői. Az egyes lakóterületek 
funkcióinak kialakítása a megfelelő berendezéssel.   

A   lakás   takarítása, 
karbantartása   

 Környezetbarát   anyagok   és   eljárások  
 alkalmazása  a tevékenység során   
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Veszélyek a háztartásban   Kémiai, biológiai, illetve tűzvédelmi szempontból veszélyes 
anyagok (gyógyszerek, kozmetikai anyagok, irtószerek, 
tisztítószerek, oldószerek, festékek, stb.) tárolása, kezelése, 
használata, ezek veszélyei és ezekkel kapcsolatos biztonsági 
szabályok. Az anyagok kémiai veszélyeiről való tájékozódás 
különböző információforrásokból. Balesetveszélyes 
munkaműveletek, mozzanatok, munkavédelmi eszköz 
szükségességének felismerése. A segítségnyújtás lehetőségei.   

Baleset-,   tűz-   és 
katasztrófavédelem   

 Tűzveszélyes tevékenységek, helyzetek felismerése, tűzvédelmi 
szabályok ismerete. A veszéllyel járó helyzetek és a veszélyek 
felismerése, teendők a károsodás elhárítása érdekében, illetve 
károsodás esetén. A mesterséges   

  környezetet, épületeket károsító természeti, időjárási hatások.   

Témakör   Ismeretek   

Anyagok a természetben   A természetben található anyagok kitermelési módszerei.   
A legfontosabb anyagok tulajdonságai, felhasználásuk.   
A nyersanyag és az alapanyag fogalma.   

A  mindennapi  életben 
előforduló műanyagok   

 Műanyagok tulajdonságai   

Fémek   tulajdonságai, 
előállításuk   
Fémek   korrózió  
 elleni védelme   

 Fémek jellemző tulajdonságai, előállítási módok Fémek 
felületkezelése, korrózió elleni védelem   

Bútorok   Lakás berendezése, bútorok csoportosítása.   
A bútorok kiválasztásának, elhelyezésének szempontjai.   

   
Közlekedési helyzetek   Közlekedési helyzetek elemzése, tennivalók   

Biztonságos  kerékpáros 
közlekedés   

A biztonságos kerékpározáshoz szükséges eszközök   

Elsősegélynyújtás   Az elsősegélynyújtás alapjai, gyakori sérülések   

Vasúti közlekedés   A   biztonságos  vasúti  közlekedés   infrastruktúrája, 
utazásszervezés   

   
   
TECHNIKA ÉS TERVEZÉS:  
6.osztály  
A vizsga az alábbi témakörökön belüli kötetlen beszélgetés formájában zajlik.   
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Témakör   Ismeretek   

Gazdálkodás, 
munkamegosztás  

− A társadalom alapja a munka, a munkamegosztás, a pénz eredete, 
a nettó és bruttó bér 

− A személyes pénzügyi tevékenységek és a fogyasztás 
megszervezésével kapcsolatos kompetenciák fejlesztése 

− A háztartás, a család, mint gazdálkodási egység 
− Takarékos vásárlás 
 

Otthon a lakásban  −  A mi otthonunk  
− Véleményformálás támogatása a környezettudatos otthon 

kialakításáról 
− Otthon a településen  
− Településtípusok 
− Épülettípusok 
− Az épületek rajzai 
− Az épületek főbb szerkezeti elemei, anyaga, a tulajdonság és 

felhasználhatóság összefüggései 
− Helyiségek funkciói, térkapcsolatai, tájolása 

Táplálkozás, ételkészítés − Fehérjékben gazdag élelmiszerek, tej, tojás, húsok, hal 
− Növényi fehérjék 
− Ételkészítési eljárások, receptek 
− Zsírok és fűszerek 
− Étkezési szokások 
− Étrend tervezés 
− A táplálkozás jelentőségének értelmezése az egészségtudatos 

életvitelben 
− Konyhatechnikai eljárások 
− Az ételkészítés folyamata 
− Az ételkészítés, terítés, tálalás eszközei 
− A magyar konyha értékei, hagyományai 
− Hungarikumok, tájjellegű ételek  
 

Textiltechnika − Textíliák – technológiák, díszítések 
− Kreatív alkotás alkalmazása 
− Véleményformálás támogatása a témához kapcsolódó kulturális 

örökségünkről 
− Régiből újat-foltvarrás technikája 
− Szövött és hurkolt textíliák előállításának kézműves technológiái 

és eszközei 
− Néphagyomány, hímzéssel díszített tárgy, ruhadarab 
− Viseletek 
 

Papír − Anyagok újrahasznosítása 
− Papíralapanyagok, papírfajták 
− A papír tulajdonságainak megismerése egyszerűbb 

anyagvizsgálati módszerekkel – szemrevételezés, próba, 
összehasonlítás, mérés alapján 
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Ember és környezete − Hulladék hasznosítás 
− Az elektromos áram veszélyei, élettani hatások, segítség nyújtás 

áramütés esetén, balesetek megelőzése 
− Műszaki rajzi ismeretek: vonalfajták, méretezés, méretszám, a 

méretezés szabályai 
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TESTNEVELÉS:   
   

Évfolyam   Gimnasztika   Torna   Atlétika   Labdajátékok   

6.   

Tanult 64 ütemű 
szabadgyakorlat, 
kötélmászás, 
állapotfelmérés   
(felülés,  
fekvőtámasz,  4 
ütemű 
fekvőtámasz, 
törzsemelés)   
minimum 20 db   
1 perc alatt   

Tanult talajelemek 
bemutatása(gurulás 
előre-hátra, fejállás, 
kézállás, 
mérlegállás)   

minimum követelmény: 60 m 
síkfutás:10:00mp, 400 m 
síkfutás:1perc40másodperc, 
kislabda hajítás(helyes 
technikai végrehajtás), 
távolugrás(helyes technikai 
végrehajtás);    

Röplabda:   
kosárérintés(min.:10 db); 
Kosárlabda: Labdaátadás 
mellső kétkezes átadás, mellső 
kétkezes pattintott átadás 
(pontos labdaelkapás és 
labdaátadás társnak), 
labdavezetés(technikailag   
helyes végrehajtás); Kézilabda: 
Egykezes felső átadás(pontos 
labdaelkapás és labdaátadás 
társnak),  
labdavezetés(technikailag   

helyes   végrehajtás);  
Labdarúgás(fiúknak):  
Labdaátadások, labdavezetés 
szlalomban  
bójakerüléssel(technikailag 
helyes végrehajtás);   

   
DIGITÁLIS KULTÚRA:   
Szövegszerkesztés:  
− ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során 

a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 
− a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 
− ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, 

elválasztás); 
− etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 
Bemutatókészítés: 
− ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza; 
− a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat. 
Algoritmizálás és blokkprogramozás, robotika 
− megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 
− ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 
− ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit; 
− a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz 

a tanult blokkprogramozási nyelven; 
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− tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 
− mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

 
 

7. évfolyam   
 

MAGYAR NYELV:   
   
-Tudjon életkori sajátosságainak megfelelő szöveget értelmezni   
-Hallás után diktált szöveget leírni   
-Tudja megkülönböztetni egymástól az egyszerű és az összetett mondatokat   
-Különböztesse meg egymástól a mondatfajtákat    - a beszélő szándéka szerint   
                                                                                   -logikai minőségük szerint   
                                                                                  -szerkezetük szerint   
- Ismerje és különböztesse meg az állítmány fajtáit   
-Biztonsággal ismerje fel a mondatok alanyát és állítmányát   
-A megfelelő kérdések feltevésével tudjon egyszerű mondatot elemezni,   
a mondatokban ismerje fel a tárgyat, a határozókat és a jelzőket, tudja azoknak a jelölését   
-Tudjon mondatábrát kivetíteni (ágrajz)   
-Képes legyen az egyes mondatrészek szerepét elmagyarázni, a mondatrészek közötti 
összefüggéseket felismerni   
-A fontosabb mondatrészek kifejezőeszközeit tudja megnevezni   
   
MAGYAR IRODALOM:   
KISEPIKAI ALKOTÁSOK   
A tanuló tudja:   
a) Az egyes kisepikai műfajok sajátosságait(pl.: tér-, időviszonyok, előreutalás,  

késleltetés, nézőpont, szerkesztésmód, szereplők, hangnem, téma, motívumok).   
b) A kisepikai alkotásokban azonosítani, elemezni az idő- és térviszonyokat; érzékelni az 

elbeszélés és a történet időrendje közötti eltérést; azonosítani az előreutalásokat, 
késleltetéseket; felismerni az elbeszélői nézőpontot, beszédhelyzetet; műelemzések 
nyomán rögzíteni az egyes műfajok sajátosságait.   

NAGYEPIKAI ALKOTÁS – REGÉNYELEMZÉS   
A tanuló tudja:   
a) A nagyepikai művek jellemzőit: ( szerkezet, idő- és térviszonyok, cselekmény, 

fordulat, epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás); szereplők rendszerét; 
magatartásformák értékelését.   

b) A nagyepikai alkotás(ok)ban azonosítani, elemezni az idő- és térviszonyokat;érzékelni 
az elbeszélés és a történet időrendje közötti eltérést;azonosítani az előreutalásokat, 
késleltetéseket;felismerni az elbeszélői nézőpontot, beszédhelyzetet.   

c) A műelemzés nyomán rögzíteni a műfaji sajátosságokat; azonosítani az irodalom nagy  

témáit (pl. család, gyerekek és felnőttek, próbatételek, szerelem)   
LÍRAI MŰFAJOK   
A tanuló tudja:   
a) Az alapvető lírai műfajok sajátosságait (pl.: beszédhelyzet, megszólított; tematika, 

motívumok, műfaji és tematikus kapcsolatok)   
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b) Ismerje fel a lírai műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei alapján.   
EGY KORSTÍLUS – A ROMANTIKA   
A tanuló tudja:   
a) A korszak irodalmi életét (pl. folyóiratok, színházi élet, irodalmi kapcsolatok).   

b) A romantika hátterét, esztétikai elveit, törekvéseit, ábrázolásmódját, hangnemeit; a stílus 
formajegyeit.   

c) A romantika és népiesség, romantika és reformkor összefüggését; jellemző műveken 
felismerni a legjellemzőbb romantikus jegyeket, vonásokat.   

NAGYEPIKAI ALKOTÁS – EGY JÓKAI-REGÉNY ÉS A ROMANTIKUS KORSTÍLUS  
(REGÉNYELEMZÉS)   
A tanuló tudja:   
a) A nagyepikai művek jellemzőit: (szerkezet, idő- és térviszonyok, cselekmény, fordulat, 

epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás; szereplők rendszere; magatartásformák értékelése)   

b) A tanuló egy Jókai-regényben (pl.: A kőszívű ember fiai) tudja azonosítani, elemezni az 
idő- és térviszonyokat, az előreutalásokat, késleltetéseket, epizódokat; a szereplők 
kapcsolatait, a cselekmény elemeit; felismerni az elbeszélői nézőpontot, beszédhelyzetet; 
műelemzés nyomán rögzíteni a műfaji sajátosságokat és romantikus epika jellemzőit; a 
szereplők jellemzését.   

c) A szóbeli és írásbeli szövegalkotási képességhez kapcsolódó feladatok megoldását: (pl.:  
jellemzés, levél, elbeszélés, jellemzés nézőpontváltással, kreatív írás).   

d) Tudja használni a történelemórákon tanultakat (történelmi kor, idő és háttér).   

e) Ismerje Jókai Mór életének fontosabb személyeit, állomásait, adatait. DRÁMAI 
MŰFAJOK (EGY KOMÉDIA- a tankönyvben található részlet)  A tanuló tudja:   

a) A műnem jellemzőit (pl.: szerkezet, jellem, szituáció, nyelv, műfajok); jellemek és 
konfliktusviszonylatok felismerésére, megfigyelése.   

b) Az ókori színházak történetét; a történelemórákon tanultak felelevenítése.   
   
ÖSSZEGZÉS:   
A megértést biztosító hangos és néma olvasás, szöveghű folyamatos felolvasás, 
szövegmondás. Rendezett, egyéni íráskép. Különféle műfajú és rendeltetésű (szépirodalmi, 
ismeretterjesztő, értekező) szövegek szerkezetének és jelentésének bemutatása. Epikus 
olvasmányok, olvasott, látott drámai alkotások szerkezeti elemeinek elkülönítése, a fő- és 
mellékszereplők jellemzése. A szépirodalmi művekben megjelenő helyzetek és jellemek, 
érzelmek és gondolatok összefüggéseinek bemutatása szóban és írásban. A lírai formanyelv 
(ritmus, rím, hangzás, képiség) stíluseszközeinek felismerése, szakszerű megnevezése. Vázlat 
készítése szóbeli megnyilatkozáshoz, cselekményvázlat írása. Információgyűjtés olvasott, 
hallott szövegből. A tanult kulcsfogalmak ismerete. Önálló szövegalkotás szóban és írásban a 
tanult műfajokban. Néhány alkotó portréja: Petőfi Sándor, Arany János, Kölcsey Ferenc, 
Vörösmarty Mihály, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán. A kijelölt memoriterek ismerete: Janus 
Pannonius: Pannónia dicsérete, Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez, Kölcsey Ferenc: 
Himnusz, Huszt,  
Vörösmarty Mihály: Szózat, Petőfi Sándor: Szeptember végén, Petőfi Sándor: Nemzeti dal,  
egyéb szabadon választott Petőfi-vers.   
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ANGOL NYELV: 
 
Az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. 
 
Az írásbeli vizsgarész szókincset ellenőrző, nyelvhelyességi, kommunikációs,  
olvasott szövegértési és szövegalkotási feladatokat tartalmaz, melyek az alább felsorolt 
nyelvtani szerkezeteken és témakörökön alapulnak.  
A szóbeli vizsgarész kötetlen beszélgetés, mely az írásbeli vizsgarészhez hasonlóan a 
felsorolt témakörökhöz kapcsolódik.  
 
NYELVTAN:   
-Present Simple/Present Progressive   
-Stative verbs   
-Comparison of  adjectives and adverbs   
-Past Simple   
-Used to   
-Some/Any/No/Every  and  their compounds               
-Present Perfect Simple              
-Ever,never,before,always,just,so far,once,twice   
-Yet,already   
-How long?,for,since   
-Present  Perfect Simple/Past Simple  
-Too/Enough   
-One/Ones             
-How  much?/How many?/Much/Many/A lot of/Lots of/Loads of/A few/A little   
-Relative pronouns: who/which/that   
-Must/Have to   
 -Relative pronouns 
 -So, neither 
 -Question tags   
 -Full infinitive/Bare infinitive/-ing form 
 -Should 
 
TÉMAKÖRÖK: 
Family 
My home 
Clothes 
Eating 
A good friend 
Animals 
Jobs 
Entertainment, going out 
Travelling 
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)  

MATEMATIKA:   

  Halmazok, számhalmazok 
− Halmazokba rendezés több szempont szerint 
− Halmazábra készítése 
− Részhalmazok felismerése és ábrázolása konkrét esetekben 
− Véges halmaz kiegészítő halmazának (komplementerének), véges halmazok metszetének 

és uniójának megállapítása ábrázolás segítségével konkrét esetekben 
− Természetes számok, egész számok, racionális számok halmazának ismerete, 

halmazábrájuk elkészítése 
− Véges és végtelen szakaszos tizedes törtek ismerete 

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 
− Igaz és hamis állítások felismerése, önálló megfogalmazása 
− A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek ismerete 

és használata 
− Egyszerű stratégiai és logikai játékok 
− Konkrét helyzethez kötött sorba rendezési problémák megoldása kör mentén is 
− Konkrét helyzethez kötött kiválasztási problémák megoldása a sorrend 

figyelembevételével és anélkül 
− Az összes eset összeszámlálása során rendszerezési sémák használata: táblázat, ágrajz, 

szisztematikus felsorolás 

Számelméleti ismeretek, hatvány, 
− Prímszámok, összetett számok kiválasztása a természetes számok közül 
− Összetett számok prímtényezős felbontásának ismerete és alkalmazása 1000-es 

számkörben 
− Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása és alkalmazása 
− Pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványának alkalmazása: prímtényezős 

felbontás felírása hatványokkal, hatvány azonosságok, mértékegységek átváltása, 
 

Arányosság, százalékszámítás 
− Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása konkrét helyzetekben 
− Egyenes arányosság grafikonjának megrajzolása 
− Valóságos helyzetekhez kötődő százalékszámítás: áremelés, leárazás, egyszerű kamat,  
− Megtakarítási és hitelfelvételi lehetőségekkel kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása 
− A fordított arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 
− Terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységeinek ismerete és átváltása 

Szöveges feladatok előkészítése 
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− Hétköznapi problémák matematikai tartalmának formalizálása; betűk használata az 
ismeretlen mennyiségek jelölésére 

− Egyszerű betűs kifejezések (egynemű algebrai kifejezések) összeadása, kivonása 
− Helyettesítési érték számolása 
− Egytagú (algebrai) kifejezések számmal való szorzása 
− Kéttagú betűs kifejezés számmal való szorzása 
− Két tagból közös számtényező kiemelése 
− Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása lebontogatással 
− Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása mérlegelvvel 

Szöveges feladatok 
− Különböző szövegekhez megfelelő modell készítése (például szakaszos ábrázolás, 

visszafelé gondolkodás, táblázat, szabadkézi vázlatrajz, betűs kifejezések felírása) 
− Matematikából, más tantárgyakból, gazdasági területekről és a mindennapi életből vett 

egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel vagy egyenlettel 
− Ellenőrzés a szövegbe való visszahelyettesítéssel 
− Pénzügyi tudatosság területét érintő feladatok megoldása 
− Gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségek becslése 

A függvény fogalmának előkészítése 
− Konkrét megfeleltetések legalább egy lehetséges szabályának megadása 
− Egyszerű grafikonok jellemzése: növekedés-csökkenés, meredekség, szélsőérték, 

tengelyekkel való metszéspont 
− Konkrét halmazok elemei között megfeleltetés létrehozása 
− Értéktáblázatok adatainak grafikus ábrázolása 
− Lineáris függvények ábrázolása 
− Az egyenes és a fordított arányosság felismerése konkrét helyzetekben 
− Egyenes arányosság grafikonjának felismerése és megalkotása 
− Sorozatok, számtani sorozatok 

Síkbeli alakzatok 
− Háromszögek külső szögeinek összege 
− Négyszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső és külső szögek összege, 

konvex és konkáv közti különbség, átló fogalma 
− A speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtrapéz, 

négyzet) felismerése és legfontosabb tulajdonságaik megállapítása ábra alapján; 
alkalmazásuk; halmazábra 

− Háromszögek, speciális négyszögek kerületének, területének kiszámítása ábra alapján 
átdarabolással és tanult összefüggéssel; alkalmazások 

− Körrel kapcsolatos fogalmak ismerete 

Transzformációk, szerkesztések 
− Középpontos tükrözés ismerete és alkalmazása 
− Középpontosan szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az épített 

környezetben 
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− Alakzatok középpontos tükörképének megszerkesztése 
− Négyszögek (trapéz, paralelogaramma, rombusz, négyzet, téglalap) szerkesztése 
− Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 
− Több adott feltételnek megfelelő ábra szerkesztése; diszkusszió 

Térgeometria 
− Környezetünk tárgyaiban a hasáb, alakú testek felfedezése 
− Hasáb tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, száma, 

egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló 
− Testek építése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján 
− Testek hálójának készítése 
− A gömb tanult testektől eltérő tulajdonságai 
− Egyenes hasáb alakú tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és 

számolással 

Leíró statisztika 
 
− Adathalmazok, egyszerű diagramok, táblázatok adatainak elemzése 
− Adatok táblázatba rendezése, ábrázolása diagramon 
− Különböző típusú diagramok megfeleltetése egymásnak (oszlopdiagram, kördiagram, 

vonaldiagram, pontdiagram) 
− Adatok gyűjtése táblázatból, leolvasása hagyományos vagy digitális forrásból származó 

diagramról megadott szempont szerint 
− Adatok rendszerezése, következtetések megfogalmazása 
− Konkrét adatsor leggyakoribb adatának (módusz) megtalálása, gyakorlati alkalmazása 
− Rendezhető adatsor középső adatának (medián) megállapítása, gyakorlati alkalmazása  
− Konkrét adatsor esetén átlag, leggyakoribb adat (módusz), középső adat (medián) 

megfigyelése, összehasonlítása 

Valószínűség-számítás 
− Valószínűségi játékok, kísérletek; az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése és ábrázolása 
− Valószínűségi játékok lehetséges kimeneteleinek ismeretében stratégia követése 
− Az esély intuitív fogalmának felhasználása a „lehetetlen”, a „biztos” és a 

„kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál 
− A gyakoriság és relatív gyakoriság ismerete és alkalmazása a kísérletezés során 
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ETIKA:   
   
A témák három szintre tagolódnak:   
– három nagy fejezet, amely megfelel a kerettantervi első három témának, illetve a 

tankönyvi három fejezetnek   

– egy fejezeten belül két-két altéma  – ezeken belül 2-4 résztéma, amely tartalmilag 
szorosan összefügg, egymásra épül.   

   

I. Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet?     
  

A személyiség   A személyiség   
  

Gondolkodás, 
kommunikáció   Értékek   Késztetések   

Kamaszkor  
körül   A család   

  
Célok   

II. Egyén és közösség     
  

A közösség értéke   Szabadság és korlátok   
  

A   közösség 
jellemzői   

Légy hasznos   Munka   a 
közösségben   Alkalmazkodás   Autonómia   

III. Párkapcsolat és szerelem       

Társkapcsolat   
  

Párkapcsolat   
   

Egyedül, társakkal   Felelősség, 
szeretet   Nők és férfiak   

Vonzódás,  
együttjárás    

Szerelem, 
szexualitás   Veszélyek   

Párválasztás, 
családalapítás   

   
 
   
Történelem:   
    
A továbbhaladás feltétele, hogy a tanuló a felsorolt fogalmakat ismerje/értse, a személyekről 
tudjon beszélni, a térképen be tudja jelölni/meg tudja mutatni a történelmi helyszíneket, 
időben az évszámok ismeretében tudjon tájékozódni.   

Fogalmak: polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, 
szociáldemokrácia, tömegkultúra,passzív ellenállás, kiegyezés, közös ügyek, dualizmus, 
millennium, agrárország, emigráció, amnesztia, villámháború, állásháború/állóháború, 
bolsevik, szovjet, hátország, kétfrontos háború, békediktátum, kommunizmus, GULAG, 
személyi kultusz, fasizmus, nemzetiszocializmus, kisantant, proletárdiktatúra, tőzsde, 
részvény, gazdasági válság: őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, vörösterror, 
fehérterror, kormányzó, numerus clausus, konszolidáció, revízió, zsidótörvény, 
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tengelyhatalmak, furcsa háború, hadigazdaság, totális háború, zsidóüldözés, holokauszt, 
gettó, deportálás, partizán   

Személyek: I. Vilmos császár, Bismarck, Lincoln, Edison, Marx, Deák Ferenc, I. 
Ferenc József, gróf Andrássy Gyula, báró Eötvös József, Kandó Kálmán, Bánki Donát, II. 
Vilmos, Lenin, Wilson, II. Miklós, Clemenceau, Sztálin, Roosevelt, Mussolini, Hitler, 
Károlyi  
Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen István, Teleki Pál, Churchill, Kállay Miklós, 
Szálasi Ferenc   
 Topográfia:  Olaszország,  Németország,  Egyesült  Államok,  Osztrák-Magyar  
Monarchia, Budapest, Szerbia, Szarajevó, Pétervár, Oroszország, Szovjetunió, New York,  
Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia, Lengyelország, Sztálingrád, Don-kanyar, Normandia, 
Auschwitz, Berlin, Jalta, Hirosima   

Évszámok: 1859 (csata Solferinónál), 1861-1865 (polgárháború az Egyesült 
Államokban), 1871 (a Német Császárság létrejötte), 1867 (a kiegyezés), 1896 (a millenniumi 
ünnepségek), 1914. július 28. (a világháború kirobbanása), 1914-1918 (az első világháború), 
1917 (az oroszországi forradalom és a bolsevik hatalomátvétel), 1918. november 11. (az első 
világháború vége), 1922 (a Szovjetunió megalakulása), 1929-1933 (a nagy gazdasági 
világválság), 1933 (Hitler hatalomra kerülése), 1918. október vége (az őszirózsás 
forradalom), 1919. március (a Magyarországi Tanácsköztársaság kikiáltása), 1920. március 
(Horthy kormányzóvá választása), 1920. június 4. (Trianon), 1938 (az első bécsi döntés), 
1940 (a második bécsi döntés), 1939. szeptember 1. (a második világháború kirobbanása), 
1941. június 22. (Németország megtámadja a Szovjetuniót), 1941. június 27. (Magyarország 
hadba lépése), 1941. december 7. (Pearl Harbor, az Egyesült Államok hadba lépése), 1943. 
január (a doni katasztrófa), 1943. február eleje (a sztálingrádi csata vége), 1944. március 19. 
(Magyarország német megszállása), 1944. június 6. (a normandiai partraszállás,), 1944. 
október 15-16. (Horthy kiugrási kísérlete, Szálasi hatalomátvétele), 1945. április (a háború 
vége Magyarországon),  
1945. május 9. (Európában befejeződik a háború), 1945. szeptember   
2. (Japán kapitulációja)   
   
A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei   
-Az olasz és a német egység, Nacionalizmus   
-Polgárháború Észak-Amerikában, Polgárháború, farmergazdaság, rabszolgatartás   
- A brit világbirodalom, Gyarmatbirodalom, tőkekivitel   
-Technika és művészetek, társadalom a XIX-XX. sz. fordulóján, Találmányok és feltalálók, 
tankötelezettség, szociálpolitika   
-A nagyhatalmak vadászterületei: a Távol-Kelet és a Balkán, Félgyarmat, Önkényuralom és 
kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon -Önkényuralom és ellenállás, Passzív 
ellenállás  -Az osztrák-magyar kiegyezés, 1867, Osztrák-Magyar Monarchia, Andrássy 
Gyula miniszterelnök   
-A dualizmus rendszere, A dualista állam, közös ügyek, saját kormány, horvát-magyar 
kiegyezés, nemzetiségi törvény   
-A gazdaság és a társadalom fejlődése a dualizmus korában, Tőkebeáramlás, közös 
vámterület, malom-és élelmiszeripar, vasúthálózat, arisztokrata, dzsentri, nagytőkés, 
értelmiség, közép-és kispolgárság, munkásság   
-Falusi élet és művelődés a dualizmus korában, Zsellérek, agrárproletárok, Népiskola, 
alsóközép és felsőfokú oktatás   
-Gyász és ünnep, A millenium, Budapest: világváros   
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-A boldog békeidők alkonya, a dualizmus válsága, A nagyhatalmak versengése és az első 
világháború   
-A „nagy háború” okai, Monopólium, gyarmatbirodalom, fegyverkezési verseny, központi 
hatalmak, antant   
-A világháború kezdete és lefolyása, A szarajevói merénylet, keleti front, nyugati front, 
villámháború, állóháború, kétfrontos háború, lövészárok, tengeralattjáró-háború, 
tömegpusztító fegyverek, jegyrendszer   
-Forradalmak és bolsevik hatalomátvétel Oroszországban, Az 1905-ös és az 1917-es 
forradalmak, Ideiglenes Kormány, Lenin   
-Magyarország a világháborúban, a háború vége, Magyar frontok, „Húsz év fegyverszünet.” 
A két világháború közötti időszak   
-Európa az első világháború után, A jelenkor, a Párizs környéki békék, új országok, a 
Népszövetség   
-Demokrácia vagy diktatúra? Fasizmus, Mussolini, pártállam, egypártrendszerű diktatúra -A 
nagy gazdasági világválság és az Egyesült Államok, Részvény, tőzsde, Roosevelt, Új 
irányvonal   
-Kommunista diktatúra a Szovjetunióban, Polgárháború, 1922: a Szu megalakulása, 
diktatúra, koncepciós per, terror, Gulag, egyház-és ,kulákok, „tisztogatások”   
-Németország a két világháború között, Hitler hatalomra jutása, Nemzetiszocialista=náci, 
Hitler, fajelmélet, antiszemitizmus, demagógia, propaganda, koncentrációs tábor, agresszív 
külpolitika   
-Az első világháborút követő békerendszer összeomlása, 1938 Ausztria bekebelezése, 1939 
Csehszlovákia feldarabolása, a müncheni konferencia, a spanyol polgárháború, a japán 
terjeszkedés, Magyarország a két világháború között   
-Forradalom és kommunista diktatúra, Károlyi Mihály, Nemzeti Tanács, őszirózsás 
forradalom, béke, földosztás, általános és titkos választójog, Kun Béla KMP, 
Tanácsköztársaság, államosítás, termelőszövetkezet, vörösterror   
-Az ellenforradalom hatalomra jutása. A trianoni békediktátum, Ellenforradalom, fehérterror, 
Horthy Miklós kormányzó, koalíciós kormány, a trianoni békeszerződés/békediktátum, 
revízió, menekültek, numerus clausus, a Habsburg-ház trónfosztása   
-A bethleni konszolidáció, Konszolidáció, választójog szűkítése, nyílt szavazás, értékálló 
pengő, infláció   
-Magyarország a gazdasági világválság idején, FKGP, tömegtüntetés, statárium, Gömbös 
Gyula   
-A Harmadik Birodalom árnyékában, Zsidótörvény, nyilasok, első bécsi döntés, A második 
világháború. Magyarország részvétele a második világháborúban   
- A második világháború kezdete, Szovjet-német megnemtámadási szerződés, 1939. 
szeptember 1. , angliai légicsata,    
-Európai háborúból világháború, 1941. június 22. a Szovjetunió megtámadása, 1941.  
december 7. Pearl Harbour, 1942. Észak-Afrika, antifasiszta koalíció, sztálingrádi csata   
-A totális háború.  A holokauszt, gettó, deportálás, koncentrációs tábor, partizánharc    
-Felülkerekednek a szövetségesek, Szicíliai partraszállás, 1944. június 6. normadiai 
partraszállás, hadigazdaság, a második világháború fegyverei   
-A második világháború vége, Roosevelt, Churchill, Stalin; Teherán, Jalta, Potsdam, 
Németország és Japán veresége   
-Magyarország belépése a második világháborúba, A fegyveres semlegesség, a második 
zsidótörvény, a második bécsi döntés, Mo. hadbalépése, hintapolitika   
-Magyarország a második világháború poklában, A doni katasztrófa, a német megszállás, a 
kiugrási kísérlet, a nyilas rémuralom, szovjet megszállás   
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FIZIKA:   
Aránya az értékelésnél 100 %  
A vizsga értékelése %-os határok  
jeles (5) 85 % - tól  
jó (4) 70 % - 84 %  
közepes (3) 55 % - 69 %  
elégséges (2) 40 % - 54 %  
elégtelen (1) 0 % - 39 % 
 
Az anyag néhány tulajdonsága, kölcsönhatások A testek néhány mérhető tulajdonsága és ezek 
jellemző mennyiségei.  
Termikus, mechanikai, mágneses, elektromos és gravitációs kölcsönhatások.  
A testek mozgása A hely és mozgás viszonylagossága. Egyenes-vonalú egyenletes mozgás. 
Változó mozgás. Az egyenletesen változó mozgás. A gyorsulás fogalma. A szabadon eső test 
mozgása.  
A dinamika alapjai A tehetetlenség törvénye. A sűrűség. Az erő fogalma. Legismertebb 
erőfajták. Az erőmérés. Erő–ellenerő. Több erőhatás együttes eredménye. A súrlódási- és a 
közegellenállási erő. A forgatónyomaték.  
A nyomás A nyomás fogalma. A folyadékok nyomása. Gázok nyomása. Közlekedőedények, 
hajszálcsövek. Felhajtóerő, Arkhimédész törvénye. A testek úszása, lebegése, és elmerülése.  
Energia, energiaváltozások Az energia fogalma. Munkavégzés és a munka. Egyszerű gépek.  
A testek belső energiája. A fajhő. A teljesítmény. A hatásfok.  
Hőjelenségek A hőterjedés. A hőtágulás. Halmazállapot-változások: olvadás, fagyás, 
párolgás, forrás, lecsapódás. A víz sajátos viselkedése. Hőerőgépek. 
.   
   
   
KÉMIA:   
I. KÉMIAI ALAPISMERETEK:   
Az anyagok és tulajdonságaik  Gázok, folyadékok, szilárd anyagok  A   halmazállapot-
változásokat   kísérő  energiaváltozások Az anyagok változásai  A levegő összetétele   
Az égés   
A tűzgyújtás és a tűzoltás   
Energiaforrások  Ásványi szenek   
Mesterséges szenek   
A földgáz és a kőolaj   
Táplálékaink,  mint  energiaforrások  és szervezetünk építőanyagai  A víz   
A víz a környezetünkben  Az oldatok  Az oldatok töménysége  A vizes oldatok kémhatása 
Az anyagok csoportosítása  A keverékek szétválasztása alkotórészeikre  
 
 
   
BIOLÓGIA:   
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– ismerjék a trópusi esőerdők, a trópusi lombhullató erdők, a szavannák és a sivatagok 
földrajzi helyét, éghajlatát,   

talaját;   
– legyenek képesek a hazai és a forróövi erdők és füves területek hasonlóságainak és 

különbségeinek a megállapítására; –  tudják a forró övezet életközösségeihez tartozó 
jellemző fajok nevét, küllemét, életmódját és egyedfejlődését; –  állítsanak össze a 
megismert fajokból minél több táplálkozási láncot;   

– ismerjék a megismert élőlénycsoportok közös jellemzőit, és legyenek képesek a közös 
tulajdonságok alapján a fajokat  
rendszerezni;   

– értsék az élőlények alkalmazkodását a környezethez, lássák a környezet – szervezet – 
életmód összefüggéseit;   

– lássák az életközösségek szerepét, fennmaradásuk fontosságát; –  értsék az 
elsivatagosodás veszélyeit; –  tudják az esőerdők és füves területek pusztulásának okait 
és következményeit; –  lássák be az életközösségek további pusztulásának 
megakadályozására tett intézkedések fontosságát;   

– ismerjék a keménylombú erdők, a bükkösök, a tölgyesek, a tajga és a préri földrajzi 
helyét, éghajlatát, talajviszonyait; –  ismerjék az erdők szintjeit, és a különböző erdők 
hasonlóságainak, különbségeinek okait; –  használják megfelelő biztonsággal a fajok 
megismerési  
algoritmusait;   

– legyenek képesek a megismert élőlényeket közös tulajdonságaik alapján rendszerezni;   

– értsék az élőlények alkalmazkodásának szükségességét, a környezet – szervezet – 
életmód összefüggéseit; –  alkalmazzák korábbi ismereteiket az oksági összefüggések 
felismerésénél; –  állítsanak össze minél több táplálkozási láncot a megismert  

élőlényekből;   
– ítéljék meg reálisan a mérsékelt éghajlati övezet életközösségeinek a bioszférában 

betöltött szerepét, területi csökkenésük, pusztulásuk  
okait,   

következményeit;   
– alakuljon ki tudatos természetvédő szemlélet és magatartás; –  ismerjék fel az ésszerű 

erdőgazdálkodás fontosságát.   

– ismerjék a tundra, az állandóan fagyos terület és a magas hegyvidékek  

földrajzi helyét, éghajlatát, talaját,   
– ismerjék a tengerek és tengerpartok környezeti tényezőit;   

– tudják a hideg övezet, a magas hegységek és a tengerek legtipikusabb, egymással 
táplálkozási kapcsolatban lévő fajainak nevét, küllemét, életmódját és az 
életközösségben betöltött szerepét; –  értsék az élőlények környezethez való 
alkalmazkodását, tudjanak rá példákat mondani;   

– legyenek képesek a megismert fajokból táplálkozási láncokat összeállítani;   

– ismerjék a tengerek és a vízpart környezeti tényezőit;   
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– tudják a partközeli és nyílttengeri vizek legtipikusabb, egymással táplálkozási 
kapcsolatban lévő fajainak nevét, küllemét, életmódját és az életközösségben betöltött 
szerepét;   

– ismerjék a vízi életmódhoz való alkalmazkodás jellegzetességeit, s tudjanak rá példákat 
mondani;   

– tudják a megismert növény- és állatcsoportok közös jellemzőit, s legyenek képesek 
segítségükkel a fajok rendszerezésére;   

– lássák be a vizek jelentőségét és egyre növekvő veszélyeztetettségét, váljanak a 
környezetvédelem tevékeny résztvevőivé; –  legyenek képesek segítséggel rövid, 
élményszerű beszámolókat készíteni; –  szerezzenek megfelelő jártasságot az önálló 
tanulási módszerek elsajátításában. –  ismerjék meg a környezeti tényezőket, azok 
hatásait az élőlényekre; –  lássák az élőlény tűrőképessége és előfordulása közötti 
összefüggéseket;   

– ismerjék fel az egyes életközösségek faji összetételének, térbeli elrendeződésének 
hasonlóságait és különbségeit;   

– tudják, melyek az élőlények közötti kölcsönhatás leggyakoribb formái, és  

mi  azok  jelentősége  az életközösségekben, ismerjék fel az életközösségek 
változásának típusait, okait;   

– sajátítsák el az egyes táplálkozási szintek jellemzőit, lássák azok szerepét az anyag- és 
energiaforgalomban;   

– ismerjék meg az élővilágot, az emberiséget fenyegető veszélyeket, azok 
következményeit, megelőzésük   

lehetőségeit;   
– legyenek érzékenyek a környezet változásai iránt, tudatosuljon bennük, hogy felelősek 

saját életük és  

környezetük   
állapota iránt;   
– vegyenek aktívan részt a környezet védelmét szolgáló cselekvési   
programokban;   
– szerezzenek megfelelő jártasságot a vizsgálódásokban, kísérletekben és a szakirodalom 

használatában; –  ismerjék meg és gyakorolják az önálló tanulási módszereket.   

– ismerjék a rendszerezés történetét, a mesterséges és természetes rendszer   

alapelveit és jeles képviselőit; –  tudják a főbb rendszertani kategóriákat és azok egymáshoz 
való viszonyát; –  sajátítsák el a megismert osztályok, törzsek, országok nevét és közös 
jellemzőit;   
– ismerjék fel a rendszerben az élővilág fejlődéstörténetét;   

– legyenek képesek a megismert fajokat jellemzőik   segítségével  

 besorolni  a megfelelő rendszertani kategóriába; –  ismerjék a szerveződési szintek 
nevét, fogalmát, egymáshoz való viszonyát a, szervezetben betöltött szerepét,   

– legyenek   képesek   a  szövetek   
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felismerésére és csoportosítására, –  tudják a szerkezet – működés – testbeni hely 
összefüggéseit példákkal bizonyítani, –  értsék, hogy az emberi szervezet egységes egész, 
melynek részei  összehangoltan működnek,   
– szerezzenek megfelelő jártasságot a szövetek vizsgálatában, a mikroszkóp kezelésében,   

– legyenek képesek – elemi szinten – ábrázolni a mikroszkópban látottakat, –  ismerjék a 
sejtkutatással foglalkozó tudósok (R. Hook, Leeuwenhoek) munkásságának lényegét.  – 
tudják, hogy a bőr szervezetük első védelmi vonala, s e feladatot milyen  

szerkezettel végzi,   
– ismerjék meg a bőr leggyakoribb  kamaszkori elváltozásait és a tennivalókat, –  

sajátítsák el a bőrápolás és az egészséges öltözködés ismereteit,   

 
 
FÖLDRAJZ:   
– ismerjék meg a mozgás szervrendszerének szerveit és a szervek szervrendszerben 

betöltött szerepét, –  értsék a mozgás során az izomzatban bekövetkező 
energiaváltozást,   

– lássák a sport, a rendszeres mozgás és a megfelelő idejű és formájú pihenés jelentőségét 
a szervrendszer és az egész szervezet egészségének megőrzésében, –  tudják, milyen az 
egészséges testtartás, s ez váljék személyiségük jellemzőjévé,   

– ismerjék meg a leggyakoribb mozgásrendszeri elváltozások okait, és igyekezzenek 
ezeket életvitelük során kiküszöbölni,   

A szilárd Föld anyagai és folyamatai. A földrajzi övezetesség alapjai.   
– ismerjék a Föld belső, valamint a kőzetlemezek felépítését, legyenek tisztában a belső 

gömbhéjak méretviszonyaival   

– értsék meg a belső erők, valamint a kőzetlemez-mozgások és azok következményei  

között fennálló kapcsolatot    
– magyarázzák meg a felszíni formakincs gazdagságát a belső és a külső erők 

munkájával   

– végezzenek összehasonlító vizsgálatokat természetes és mesterséges anyagok között, 
ismerjék meg a különböző ásványok és kőzetek főbb tulajdonságait   

– ismerjék a talajképződés folyamatát, a talajok tulajdonságait   

– közvetlen tapasztalatszerzéssel ismerkedjenek meg a környékükön található földtani 
értékek védelmének mértékével, legyenek tisztában hazánk természeti értékeivel.   

– tudjanak különbséget tenni a földtörténeti idők és a történelmi korok között időrendi 
és nagyságbeli eltéréseik szerint;   

– igazodjanak el a földtörténeti időbeosztás főbb egységeiben, tudják ezekben 
elhelyezni a Föld jellegzetes szerkezeti és felszínformáinak kialakulását, illetve ezek 
példáit – ismerjék az időjárási/éghajlati elemeket, szerepüket az időjárás/éghajlat 
alakulásában   

– értelmezzék az időjárás és az éghajlat egymással való kapcsolatát   
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– elemezzék  az  éghajlati  diagramokat,  képesek  legyenek 
 összehasonlító  

diagramolvasásra   
– ismerjék az éghajlatot alakító és módosító tényezőket és magyarázzák azok  

érvényesülését    
– értsék meg az éghajlati és a földrajzi övezetesség között fennálló kapcsolatot – 

képesek legyenek meghatározni az egyes földrajzi övezetek és övek jellemzésének 
szempontjait   

– ismerjék fel, értelmezzék az övezetek földrajzi-környezeti kapcsolatrendszereit – 
váljanak egyre önállóbbá különböző típusú ábrák, képek, animációk és filmek 
értelmezésében, összehasonlító elemzésében   

– legyenek tisztában az ismeretszerzés különböző lehetőségeivel   

– egyre gyakrabban alkalmazzák az önálló rendszerezést, rögzítést     

– ismerjenek fel összefüggéseket, törvényszerűségeket   

– képesek legyenek folyamatok eredményeire következtetni   

– használják helyesen a szakkifejezéseket, fogalmakat   

– legyenek képesek tájékozódni a különböző tematikus térképeken Gazdasági 
alapismeretek.   

– ismerjék az egyes gazdasági ágazatok szerepét   

– legyenek tisztában a gazdasági élet alapvető folyamataival   

– legyenek képesek különbséget tenni országok között azok gazdasági fejlettsége 
alapján   

– értsék meg a piacgazdaság működését   

– ismerjék a piac szereplőit, azok érdekviszonyait   

– értsék a termékek árát befolyásoló tényezők közötti kapcsolatot   

– ismerjék a pénz szerepét, típusait, a különböző fizetési módokat   

– legyenek tisztában a hitel fogalmával, ismerjék a kölcsön előnyeit és hátrányait –  
ismerjék a különböző valutákat, a valutaváltás folyamatát Az Európán kívüli 
földrészek.   

– ismerjék az Európán kívüli földrészek földrajzi helyzetét, szerkezetük, felszínük, 
éghajlatuk, vízrajzuk, talajaik sajátos jellemzőit, egymásra hatásuk összefüggéseit és 
folyamatait;   

– mutassák be példákkal, hogyan hat a természeti környezet az életmódra, a 
gazdálkodási lehetőségekre, a településformákra;   

– ismerjék   az   egyes  kontinensek  főbb  társadalmi   kérdéseit,  
 problémát   



Az Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium A pedagógiai program 
és Általános Iskola  Pedagógiai Programja  elfogadása és jóváhagyása 
 

- 190 - 

(népességrobbanás, az ősi, a hagyományos kultúra és a globális világ, a modern társadalom 
együttélését és annak ellentmondásait, valamint a népességkeveredésből adódó előnyöket és 
hátrányokat.)    
– hasonlítsák össze a különböző településtípusokat, tegyenek különbséget az 

urbanizáció eltérő típusai között.   

– ismerjék a világtenger fogalmát, a világtenger részeit, a tengervíz jellemzőit, legfőbb 
mozgásait, a világtengert, mint erőforrást.   

– mutassanak példákat a világtengert veszélyeztető folyamatokra, illetve arra, hogy a 
tengervíz is lehet veszélyforrás   

– ismerjék az ózonréteg elvékonyodásának okait és a folyamat következményeit, a  

sarkvidéket, mint speciális életteret, a kutatóállomások szerepét   
– szerezzenek ismereteket természeti veszélyhelyzetekről, azok következményeiről, 

ismerjék meg az esetben helyes, felelős magatartást     

– tudják különböző szempontok szerint modellként vizsgálni a tipikus tájakat;   

– ismerjék a kontinensek legjelentősebb országcsoportjainak és néhány országának 
természeti jellemzőit, jelentőségüket a világgazdaságban;   

– tudjanak példákat mondani az emberi beavatkozások által okozott környezeti károkra, 
ezek megelőzésére, a károk enyhítésének lehetőségeire;   

– értsék meg, hogy az egyensúlyi állapot fenntartásához nemzetközi összefogásra van 
szükség;   

– alakuljon ki bennük a megfelelő földrajzi információhordozók kiválasztására és 
használatára való képesség;   

– végezzenek megfigyeléseket, és alkossanak véleményt a megadott és általuk  

kiválasztott szempontok alapján tanári segítséggel és növekvő önállósággal   
– használják helyesen a szakkifejezéseket, fogalmakat;   

– tapasztalataikat, ismereteiket fogalmazzák meg szabatosan, ábrázolják rajzban, 
grafikusan, egyszerű térképeken;   

– legyenek képesek tájékozódni a különböző méretarányú földrajzi és tematikus  

térképeken;   
– ismerjék az eligazodáshoz szükséges topográfiai fogalmakat, helyezzék el ezeket 

térképvázlatokon, mutassák meg az atlaszban, falitérképeken, kapcsoljanak a 
nevekhez földrajzi tartalmakat   

 
 
 
ÉNEK-ZENE:    
2-3  népdal, 2-3  romantikus műdal éneklése  
Romantika  
műfajok: népies műdal, verbunkos, rapszódia, programzene, a romantikus dal, nemzeti opera, 
zenei írás-olvasás  
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tudja megnevezni a magyar és egyetemes zenekultúra egyéniségeit, kiknek életútját, kedvelt 
műfajait és jellemző műveit ismerteti: Erkel, Liszt, Schubert, Schumann, Mendelssohn, 
Brahms, Chopin, Dvořak, Smetana, Csajkovszkij, Muszorgszkij, Verdi, Wagner ismerje fel 
zenehallgatás során az egyes zeneműveket (szerző, cím, műfaj, zenei apparátus). romantikus nagy 
zenekar   

  
VIZUÁLIS KULTÚRA:   
   
A vizsga részei   
 A vizsga előtt 2 hónappal a szaktanár összeállítja - a helyi tanterv alapján - az adott évi 
tananyag gyakorlati portfolióját, aminek 60%-át a vizsgázónak el kell készítenie és le kell 
adnia a gyakorlati vizsga előtt 2 héttel. A gyakorlati vizsgáig a szaktanár értékeli a beadott 
munkákat, s annak eredménye a gyakorlati vizsgarészben 60%-os súllyal kerül beszámításra. 
A gyakorlati vizsgán a tanár által előre meghatározott portfolióból a tanár által kiválasztott 
egyik feladatot kell elkészítenie.    
Gyakorlati rész   
 Időtartam 60 perc   
 Aránya az értékelésnél 100 %  A vizsga 
értékelése %-os határok   
 jeles (5) 85 % - tól   jó  
(4) 70 % - 84 %  közepes 
(3) 55 % - 69 %  elégséges 
(2) 40 % - 54  
%   elégtelen (1) 0 % - 
39 %    
JAVÍTÓVIZSGA   
 A vizsga részei   
 A vizsga előtt 2 hónappal a szaktanár összeállítja - a helyi tanterv alapján - az adott évi 
tananyag gyakorlati portfolióját, aminek 60%-át a vizsgázónak el kell készítenie és le kell 
adnia a gyakorlati vizsga előtt 2 héttel. A gyakorlati vizsgáig a szaktanár értékeli a beadott 
munkákat, s annak eredménye a gyakorlati vizsgarészben 60%-os súllyal kerül beszámításra. 
A gyakorlati vizsgán a tanár által előre meghatározott portfolióból a tanár által kiválasztott 
egyik feladatot kell elkészítenie.  Gyakorlati rész Időtartam 60 perc   Aránya az értékelésnél 
100 %  A vizsga értékelése %-os határok   
 közepes (3) 55 % - tól   elégséges  
(2) 40 % - 54 %   elégtelen (1) 0 
% - 39 % 23. oldal   
   
Minimum követelmény   
 Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása.   
 A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az 
alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében.   
 Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata különböző célok érdekében.   
 Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő szándéknak 
megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazása.   
 Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések egyszerű 
értelmezése.  
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TECHNIKA ÉS TERVEZÉS:   
A vizsga az alábbi témakörökön belüli kötetlen beszélgetés formájában zajlik.   
   

Témakör   Ismeretek   

Ember és környezete   Az   ember   környezetátalakító   tevékenysége 
A   környezetvédelem   fontossága  
Természetvédelem, környezetvédelem, környezetszennyezés   

A hulladék   Hulladékgazdálkodás   
Szemétszállítás, szelektív hulladékgyűjtés   

Háziállatok   Háziállat,   haszonállat,   díszállat  
Gondozásuk, ápolásuk   

Nővénytermesztés   Élelmezésre  termesztett,   gyógyhatású  növények, 
szobanövények   
Természetes és mesterséges trágyázás   

   
Témakör   Ismeretek   

Fémek tulajdonságai   Fémek tulajdonságai, csoportosításuk, felhasználásuk   
Előállításuk   
Érc, olvasztás, vas, acél, alumínium, réz, ötvözet   

Fémek megmunkálása   Képlékeny alakító eljárások   
Forgácsoló eljárások  Lemezalakítás   

Fémek   korrózió  
 elleni védelme   

Korrózió, elektrolit hatás, Felületkezelés   

   
   

Témakör   Ismeretek   

Települési közlekedés   Közösségi közlekedés, személy- és teherszállítás   
Közutak   
A települési közlekedésproblémái   

Utazás tervezése   Menetrend használata   
Internetes menetrendek: helyi, városi, távolsági   

   
   

Témakör     
Ismeretek   
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A város     A város fogalma, kialakulása, szükségessége Kisváros és 
nagyváros   

Épület, lakás     Épület és városrész típusok   
Lakások tulajdonosuk szerint   
(családi ház, öröklakás, bérlakás, társasház, sorház, lakópark, 
középület)   

Városépítészet, 
építészet   

mai   Alkalmazott építőanyagok, építési technológiák   
Felhasznált   anyagok   (vasbeton   panel,   üveg)  
Technológiák (zsaluzás, csúszózsaluzás)   
Az épített környezet alakításának szempontjai   
Funkcionalista és organikus építészet   
Az épített tér és a természeti környezet közötti összhang   

   
 
 
 
 
Témakör   Ismeretek   

Gépek   A gép fogalma    

Tengelyek   Hajlítás, csavarás   
Álló tengely, forgótengely, egyenes-, lépcsős tengely   
Csapágy   
Igénybevétel, kenőanyagok   

Forgó  mozgás  átvitele, 
mechanikai hajtások,  
engelykapcsolók   

 Egyirányú, irányváltós átvitel, hajtások   
Áttétel, a forgatónyomaték fogalma, jelentősége   

Merev,   oldható,   flexibilis   tengelykapcsolók  
(Kardáncsukló, Hardy-tárcsa)   

   
   

Témakör   Ismeretek   

Az autógyártás története   Sorozatgyártás, automatizálás   
A kornak megfelelő felhasznált anyagok   

A belsőégésű motor 
működési elve, felépítése, 
fajtái, működése   

Belső égés, energiaátalakítás   
Üzemanyag, kipufogó gáz   
Alternatívból forgó mozgás   
Henger, dugattyú, hajtókar   
A négyütemű motor, Otto-motor, dízelmotor   
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A gépkocsi felépítése és 
szerkezete   

Erőátviteli és biztonsági rendszerek   
Elektromos energia termelés és ellátás   
Kormányzás   
Automatika, komputerizálás   

Anyagmozgató gépek   Daru, felvonó, targonca, tehergépkocsi   
Biztonságos működtetésük  Logisztika   

   
   

Témakör   Ismeretek   

Elektromossággal 
kapcsolatos balesetvédelem   

A veszélyes feszültség nagysága   
Mi történik áramütéskor   
Hogyan történik („feltételei”)   
Következményei   
Betartandó szabályok, segítségkérés és segítségnyújtás   

Az elektromos áram és  
hatásai   

Fogalma, felhasználása   
Vegyi, hő, élettani hatásai   
Egyszerű áramkör részei   
Erőműtől   a   felhasználóig,   dinamó,   elektromotor  
Fogyasztók: hőtermelők, világító berendezések, jelfogók   

Korszerű elektrotechnika, 
híradástechnika, 
gyengeáramú berendezések   

Nyomtatott áramkör, forrasztás Híradástechnikai alkatrészek   

Gáz- és vízellátás   földgáz, gáztározó, gázellátás   
Vízvételezés, vízkezelés, víztorony, ivóvíz   

   
   
Témakör   Ismeretek   

Személyes higiénia   Rendszeres és alapos tisztálkodás Haj, 
bőr-, körömápolás   

Tápanyagaink összetétele, 
ételkészítési eljárások   

 Teljes értékű tápanyagok, vitaminok   
Építő-, energiát adó-, és védő tápanyagok, vitaminok   
Hőkezelés szükségessége, főzés, sütés, párolás   
Elkészítő és befejező műveletek   

Otthonunk tisztántartása   Háztartási munka szükségessége, rendszeressége Időbeosztás, 
ergonómia   

   
   



Az Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium A pedagógiai program 
és Általános Iskola  Pedagógiai Programja  elfogadása és jóváhagyása 
 

- 195 - 

Témakör   
  Ismeretek   

Legyünk 
fogyasztók   

tudatos   Fogyasztóvédelem, garancia, szavatosság, jótállás Fogyasztói jogok 
érvényesítése   
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TECHNIKA ÉS TERVEZÉS:   
 7. osztály 
A vizsga az alábbi témakörökön belüli kötetlen beszélgetés formájában zajlik.   

Témakör   
Ismeretek   

Gazdálkodás, 
munkamegosztás   

− Tudatosság alkalmazása a tanuló saját életvitelével kapcsolatos 
döntéseiben 

− A véleményformálás támogatása 
− A háztartási, családi költségvetés 
A háztartás fogyasztása, környezetterhelése 

Otthon a lakásban   − A világítás, a színek, az anyagok és minták, a tárgyak és a díszek 
szerepének értelmezése, alkalmazása a lakberendezésben 

− Kreatív tevékenységek készségeinek fejlesztése 
− Életterek, otthonok 
− Lakberendezési tervek, rajzok, makettek  
− A konyha, mint munkahely kialakításának higiéniai, 

munkaszervezési, ergonómiai szempontjai 
 

Táplálkozás és ételkészítés   − Az élelmiszerek megválasztásában fogyasztói tudatosság 
alkalmazása – az önérdeken túl, a társadalmi érdekek mentén is 

− Véleményformálás támogatása a technológiai fejlődés és a 
társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatának vonatkozásában 

− Táplálkozás és egészség 
− Élelmiszer-beszerzés, -tárolás, -tartósítás 
− Ételkészítési folyamat tervezése, kivitelezése 
− Konyhai gépek és alkalmazásuk 
 

Textiltechnika  − Textilfélék (alapanyagok, késztermékek) környezetünkben 
− Textilfélék tisztítása, gondozása, javítása 
− A háztartási szabás-varrás eszközei 
 

Elektromos áramkör-
fogyasztók és kapcsolók soros 
és párhuzamos kapcsolása  

− A legfontosabb áramköri jelképek használata; 
− Fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása 
− Kapcsolók soros és párhuzamos kötése – biztonsági 

és kényelmi kapcsolás 
− Több fogyasztós és több kapcsolós áramkörök 

építése 
− Információ gyűjtése a környezetben használt 

elektromos eszközök működéséről és használati 
jellemzőiről, a kapcsolás módja és a felhasználás 
közötti kapcsolat felismerése 

 

 

Irányítás technika alapjai 
vezérlés-szabályozás 

Az irányítástechnika és az automatizálás alapjainak 
megismerése a modell segítségéve 
Az irányítás módszereinek megismerése. 
 A vezérlés és a szabályozás folyamatának 
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megismerése 
Elektronikai áramkör készítése kapcsolási rajz és leírás 
alapján 

 
TESTNEVELÉS:   
   

Évfolyam   Gimnasztika   Torna   Atlétika   Labdajátékok   

7.   

Tanult 64 ütemű 
szabadgyakorlat, 
kötélmászás, 
állapotfelmérés   
(felülés, fekvőtámasz, 
4 ütemű fekvőtámasz, 
törzsemelés)   
minimum 20 db 1   
perc alatt   

Tanult talajelemek 
bemutatása(gurulás 
előre-hátra, fejállás, 
kézállás, mérlegállás)   

Minimum követelmény: 
100 m síkfutás: 
18:00mp,  
800 m síkfutás: 4perc 
30másodperc, kislabda 
hajítás és 
súlylökés(helyes 
technikai végrehajtás), 
távolugrás(helyes 
technikai végrehajtás)    

Röplabda: kosárérintés(min.:10 db); 
Kosárlabda: Labdaátadás mellső 
kétkezes átadás, mellső kétkezes 
pattintott átadás (pontos labdaelkapás 
és labdaátadás   
társnak), labdavezetés(technikailag 
helyes végrehajtás), Fektett 
dobás(technikailag helyes 
végrehajtás; Kézilabda: Egykezes 
felső átadás(pontos labdaelkapás és 
labdaátadás társnak), 
labdavezetés(technikailag helyes 
végrehajtás), Egykezes felső kapura 
lövés(technikailag helyes 
végrehajtás);   
Labdarúgás(fiúknak): Labdaátadások, 
labdavezetés szlalomban   
bójakerüléssel(technikailag helyes 
végrehajtás), labdavezetés, 
kapuralövés(technikailag helyes 
végrehajtás;   
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Informatika 
Az digitális eszközök használata   
ismerjen meg különböző digitális környezeteket; ismerje és tudja használni egy operációs 
rendszer, valamint a számítógépes  hálózat alapszolgáltatásait;  tudja megkülönböztetni a 
számítógép és egyéb digitális kultúrai eszközök főbb részegységeit; ismerje a legfontosabb 
perifériák működési elveit; önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a 
megoldáshoz szükséges hardver- és szoftvereszközök kiválasztására és használatára.   
   
Alkalmazói ismeretek    
tudjon különböző típusú dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; tudjon 
szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni; 
tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni; tudjon bemutatót készíteni; 
tudjon egyszerű táblázatot létrehozni.   
   
Problémamegoldás   
ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket; ismerje 
egy programozási nyelv alapszintű utasításait; tudjon kódolni 
algoritmusokat; legyen képes tantárgyi szimulációs 
programok használatára.   
   
Infokommunikáció   
legyen képes megkeresni a kívánt információt; legyen képes az 
információ értékelésére; használja a legújabb infokommunikációs 
technológiákat, szolgáltatásokat.   
   
Információs társadalom    
ismerje az digitális biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; ismerje 
az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket; 
ismerjen megbízható információforrásokat; legyen képes értékelni az információ 
hitelességét.   
   
Könyvtári digitális kultúra    
a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns forrásokat 
találni konkrét tantárgyi feladataihoz; képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. 
digitális eszközök használata, szövegalkotás).  
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8. évfolyam:   
 
 

MAGYAR NYELV: HELYESÍRÁS   
A tanuló képes legyen:   
a) Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyomány elve, 

egyszerűsítés elve, elválasztás szabályai, közismert, gyakori tulajdonnevek) ismeretére, 
alkalmazására a szövegalkotás folyamatában; az önkontrollra és szövegjavításra fokozatos 
önállósággal.   

b) A normakövető és a normától eltérő helyesírás értelemtükröző szerepének értelmezésére.   
c). A mondatfajták, a mondat szerkezeti típusainak írásjelhasználatára; a szöveg  
központozásának, a párbeszéd és az idézetek leggyakoribb szabályainak alkalmazására.   
ÖSSZETETT SZAVAK   
A tanuló tudja:    
a).A szóösszetételek típusait (alá- és mellérendelő), jelentésük változását, helyesírási  
szabályait.   
b) A szóképzés; a ritkább szóalkotások módjait, lehetőségeit   
A MONDATOK FAJTÁI — ÖSSZETETT MONDATOK:   
A tanuló tudja:   
a) Az egyszerű és az összetett mondat fogalmát és jellemzőit.   

b) A tagolt és tagolatlan mondat; minimális és bővített mondat fogalmát és jellemzőit. A 
mondatrészek fajtáit, jelölésüket, szófaját és jellemzőit.   

c) Az alárendelő és a mellérendelő mondat fogalmát, jelölését, jellemzőit, fajtáit.   

A NYELV ÁLLANDÓSÁGA ÉS VÁLTOZÁSA   
A tanuló tudja:   
a) A magyar nyelv eredetét és nyelvtípusát.   

b) A nyelv állandóságát és változását különböző régi és mai szövegeken.   

c) A magyar szókincs változását, rétegeit.   

d) Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvváltozatok néhány jellemzőjét.   

A KOMMUNIKÁCIÓ   
A tanuló tudja:   
a) Alkalmazni az előző években tanult ismereteit a kommunikációval kapcsolatban 
(fogalma, nyelvi, nem nyelvi jelei szóban és írásban, elemei).   

b) A tömegkommunikáció formáit, célját, az adott tömegkommunikációs szöveg 
működési módjait és hatásait, valamint néhány gyakoribb műfajának megismertetését.   

c) A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciákat, tudja 
alkalmazni a kulturált véleménynyilvánítást, használja/ ismerje a vitázás alapelveit, a 
felszólalást, hozzászólást.   
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MAGYAR IRODALOM: KISEPIKAI  
ALKOTÁSOK   
A tanuló tudja:   
a) Kisepikai alkotások - prózai és verses műfajok felsorolását, főbb jellemzőit (novella, 
elbeszélés, kisregény, anekdota, karcolat, egyperces novella, komikus eposz, ballada - műfaji 
rendszerezés.)   
b.) Az epikus közlésformát, valamint a verses és a prózaforma műfajmegkötő vagy  
műfajfüggetlen szerepét.   
NAGYEPIKAI ALKOTÁS – REGÉNYELEMZÉS   
A tanuló tudja:   
a) A regény, a regényműfaj-változatokat és főbb jellemzőit.   
b.) A tankönyvben szereplő regényrészletek alapján egy választott regény elemzése, a  
megadott szempont szerint (pl.: szereplők csoportosítása).   
LÍRAI ÉS ÁTMENETI MŰFAJOK, MŰTÍPUSOK   
A tanuló tudja:   
a) Elemezni az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei 
alapján.   

b) Értelmezni néhány lírai mű beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított viszony 
néhány jellegzetes típusát.   

c) Azonosítani a művek tematikáját, meghatározó motívumait; felfedezni műfaji és 
tematikus-motivikus kapcsolatokat.   

d.) Elemezni a zenei és ritmikai eszközök típusait.   
e) Felismerni funkciójukat, hangulati hatásukat.   
f.) Elemezni a képeket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, a lexika 
jelentésteremtő szerepét.   
g) Ismerje az alkotó életének fontosabb személyeit, állomásait, adatait.   
DRÁMAI MŰFAJOK - EGY TRAGÉDIA ÉS/VAGY EGY KOMÉDIA   
A tanuló tudja:   
a) Felismerni és elemezni a drámai műnem főbb jellemzőit, a választott alkotás műfaját 

közös és önálló olvasással, feldolgozással, műelemzéssel.   

b) Elemezni a drámai szerkezet, drámai jellem és nyelv néhány jellemzőjét.   

c) Felismerni a tragikumot/komikumot mint műfajformáló minőséget, elemzi a műbeli 
megjelenési formáit.   

A MOZGÓKÉPI ÉS AZ ÍROTT SAJTÓ SZÖVEGEINEK RENDSZEREZÉSE   
A tanuló tudja:   
a) A médiaszövegek elemi szövegalkotó kódjait, kifejezőeszközeit.   

b) A metafora és a metonímia felismerését.   

c) A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységeket (pl.: újságíró, fotóriporter) és 
ezek feladatának főbb jellemzőit.   

ÖSSZEGZÉS:   
A szöveg értő befogadását biztosító olvasás, különféle műfajú szövegek kifejező felolvasása, 
elmondása. A tanulmányokhoz szükséges eszközszintű íráskészség, jól olvasható esztétikus 
írás. A feldolgozott művekről, olvasmányélményekről, színházi előadásról összefoglalás 
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készítése a témának, a kommunikációs alkalomnak megfelelő stílusban felelet vagy rövid 
írásos beszámoló formájában. A megismert műfajok stíluseszközeinek megnevezése 
tárgyszerűen a tanult szakkifejezésekkel, jellemzésük példákkal. Az olvasott művekben 
megjelenített emberi problémák bemutatása önálló véleménynyilvánítással. Ismeretek a 
magyar irodalom nagyobb korszakairól (reformkor, a XX. század első és második fele). 
Néhány alkotó portréja, az olvasott művek elhelyezése a korban. A népszerű irodalom 
néhány gyakori műfajának ismerete, hatáskeltő eszközeik jellemzése. Jártasság az önálló 
könyvtári munkában, a tárgyi katalógus használatában. Színházi előadás megtekintésének 
élménye alapján beszámoló készítése. Részvétel az improvizációs játékokban. 
Információgyűjtés olvasott, hallott szövegből. A tanult kulcsfogalmak ismerete. Önálló 
szövegalkotás szóban és írásban a tanult műfajokban. A házi feladatok és az órai munkák 
rendszeres elkészítése. A füzet, munkafüzet esztétikus, áttekinthető, rendszeres vezetése, 
tiszta, olvasható íráskép. A kijelölt memoriterek ismerete (Ady Endre, József Attila, Tóth 
Árpád, Juhász Gyula, Radnóti  Miklós 1-1 szabadon választott verse).   
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ANGOL NYELV:   
 
Az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. 
 
Az írásbeli vizsgarész szókincset ellenőrző, nyelvhelyességi, kommunikációs,  
olvasott szövegértési és szövegalkotási feladatokat tartalmaz, melyek az alább felsorolt 
nyelvtani szerkezeteken és témakörökön alapulnak.  
A szóbeli vizsgarész kötetlen beszélgetés, mely az írásbeli vizsgarészhez hasonlóan a 
felsorolt témakörökhöz kapcsolódik.  
 
NYELVTAN:   
 
Past Simple/Past Progressive 
Present Perfect Simple 
Present Perfect Progressive 
For/since 
Ever,never,before,always,just,so far,once,twice,yet,already  
Question tags   
Full infinitive/bare infinitive/-ing form 
Modal verbs 
Past Perfect Simple 
So/neither/too/either 
Passive Voice 
Reflexive Pronouns 
Conditional Sentences Type 2 
Reported Speech 
 
TÉMAKÖRÖK: 
 
Healthy lifestyle 
Fact or fiction 
Communication 
The environment 
Natural disasters 
Emergencies 
Famous buildings 
Festivals and celebrations 
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MATEMATIKA:   

Halmazok, számhalmazok 
− Halmazokba rendezés több szempont szerint 
− Halmazábra készítése 
− Számok, számhalmazok, halmazműveleti eredmények szemléltetése számegyenesen 
− Részhalmazok felismerése és ábrázolása konkrét esetekben 
− Véges halmaz kiegészítő halmazának (komplementerének), véges halmazok metszetének 

és uniójának megállapítása ábrázolás segítségével konkrét esetekben 
− Természetes számok, egész számok, racionális számok halmazának ismerete, 

halmazábrájuk elkészítése 
− Véges és végtelen szakaszos tizedes törtek ismerete 
− Példa végtelen nem szakaszos tizedes törtre 

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok. 
− Igaz és hamis állítások felismerése, önálló megfogalmazása 
− A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek ismerete 

és használata („minden”, „van olyan”) 
− Egyszerű stratégiai és logikai játékok 
− Konkrét helyzethez kötött sorba rendezési problémák megoldása kör mentén is 
− Konkrét helyzethez kötött kiválasztási problémák megoldása a sorrend 

figyelembevételével és anélkül 
− Az összes eset összeszámlálása során rendszerezési sémák használata: táblázat, ágrajz, 

szisztematikus felsorolás 
− Gráfok alkalmazása konkrét szituációk szemléltetésére 

Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 
− Prímszámok, összetett számok kiválasztása a természetes számok közül 
− Összetett számok prímtényezős felbontásának ismerete és alkalmazása 1000-es 

számkörben 
− Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása és alkalmazása 
− Pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványának alkalmazása: prímtényezős 

felbontás felírása hatványokkal, hatvány azonosságok, mértékegységek átváltása, 
számrendszerek helyi értékeinek felírása 

− Négyzetszámok négyzetgyökének kiszámolása 

Arányosság, százalékszámítás 
− Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása konkrét helyzetekben 
− Egyenes arányosság grafikonjának megrajzolása 
− Valóságos helyzetekhez kötődő százalékszámítás: áremelés, leárazás, egyszerű kamat, 

keverési feladatok megoldása, levegő összetétele, páratartalom 
− Megtakarítási és hitelfelvételi lehetőségekkel kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása 
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− A fordított arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 
− Terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységeinek ismerete és átváltása 

Szöveges feladatok előkészítése 
− Hétköznapi problémák matematikai tartalmának formalizálása; betűk használata az 

ismeretlen mennyiségek jelölésére 
− Egyszerű betűs kifejezések összeadása, kivonása (algebrai kifejezések) 
− Helyettesítési érték számolása 
− Egytagú kifejezések számmal való szorzása 
− Kéttagú betűs kifejezés számmal való szorzása 
− Két tagból közös számtényező kiemelése 
− Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása mérlegelvvel 

Szöveges feladatok 
− Különböző szövegekhez megfelelő modell készítése (például szakaszos ábrázolás, 

visszafelé gondolkodás, táblázat, szabadkézi vázlatrajz, betűs kifejezések felírása) 
− Matematikából, más tantárgyakból, gazdasági területekről és a mindennapi életből vett 

egyszerű szöveges feladatok életkorral kapcsolatos, számok helyiértékével kapcsolatos, 
mozgásos, keveréses, együttes munkavégzéssel kapcsolatos feladatok megoldása 
következtetéssel vagy egyenlettel 

− Ellenőrzés a szövegbe való visszahelyettesítéssel 
− Pénzügyi tudatosság területét érintő feladatok megoldása 

A függvény fogalmának előkészítés 
− Konkrét megfeleltetések legalább egy lehetséges szabályának megadása 
− Egyszerű grafikonok jellemzése: növekedés-csökkenés, szélsőérték, tengelyekkel való 

metszéspont 
− Konkrét halmazok elemei között megfeleltetés létrehozása 
− Értéktáblázatok adatainak grafikus ábrázolása 
− Az egyenes és a fordított arányosság felismerése konkrét helyzetekben 
− Egyenes arányosság grafikonjának felismerése és megalkotása 

Síkbeli alakzatok 
− Háromszögek külső szögeinek összege 
− Négyszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső és külső szögek összege, 

konvex és konkáv közti különbség, átló fogalma 
− A speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtrapéz, 

négyzet) felismerése és legfontosabb tulajdonságaik megállapítása ábra alapján; 
alkalmazásuk; halmazábra 

− Háromszögek, speciális négyszögek kerületének, területének kiszámítása ábra alapján 
átdarabolással és tanult összefüggéssel; alkalmazások 

− Pitagorasz-tétel ismerete és alkalmazása 
− Körrel kapcsolatos fogalmak ismerete (körvonal, körlap, középpont, sugár, húr, átmérő, 

szelő, érintő, körcikk) 
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Transzformációk, szerkesztések 
− Középpontos tükrözés ismerete és alkalmazása 
− Középpontosan szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az épített 

környezetben 
− Alakzatok középpontos tükörképének megszerkesztése 
− Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 
− Több adott feltételnek megfelelő ábra szerkesztése; diszkusszió 
− Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben, középpontos hasonlóság 

Térgeometria 
− Környezetünk tárgyaiban a hasáb, a gúla és a gömb alakú testek felfedezése 
− Hasáb és gúla tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, száma, 

egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló 
− Testek építése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján 
− Testek hálójának készítése 
− A gömb tanult testektől eltérő tulajdonságai 
− A gömb mint a Föld modellje: hosszúsági körök, szélességi körök tulajdonságai, 

síkmetszetek 
− Egyenes hasáb alakú tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és 

számolással 

Leíró statisztika 
− Adathalmazok, egyszerű diagramok, táblázatok adatainak elemzése 
− Adatok táblázatba rendezése, ábrázolása diagramon 
− Különböző típusú diagramok megfeleltetése egymásnak 
− Adatok gyűjtése táblázatból, leolvasása hagyományos vagy digitális forrásból származó 

diagramról megadott szempont szerint 
− Adatok rendszerezése, következtetések megfogalmazása 
− Konkrét adatsor leggyakoribb adatának (módusz) megtalálása, gyakorlati alkalmazása 
− Rendezhető adatsor középső adatának (medián) megállapítása, gyakorlati alkalmazása  
− Konkrét adatsor esetén átlag, leggyakoribb adat (módusz), középső adat (medián) 

megfigyelése, összehasonlítása 

 

Valószínűség-számítás 
− Valószínűségi játékok, kísérletek; az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése és ábrázolása 

digitálisan is 
− Valószínűségi játékok lehetséges kimeneteleinek ismeretében stratégia követése 
− Az esély intuitív fogalmának felhasználása a „lehetetlen”, a „biztos” és a 

„kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál 
− A gyakoriság és relatív gyakoriság ismerete és alkalmazása a kísérletezés során 
 
 



 

- 206 - 

ETIKA:   
   
A témák három szintre tagolódnak:   
– három nagy fejezet, amely megfelel a kerettantervi második három témájának, illetve 

a tankönyvi három fejezetnek   

– egy fejezeten belül két-két altéma  – ezeken belül 2-4 résztéma, amely tartalmilag 
szorosan összefügg, egymásra épül.   

   

I. Mi dolgunk a világban?   
    

A jövő és én   A világ és én   
  

Boldogság    Tervek    Egészség    
Média   

 Virtuális világ   

II. Helyem a világban   
    

Közösségeim   Együttélés   
  

Magyar 
közösség   

Európai 
közösség   Változások   Együttműködés    Szabálytalanságok    Sztereotípiák   

III. Hit, világkép, világnézet   
    

Világnézet   Vallások   
  

Vélemény, erkölcs   Hit   Világvallások   Tanítások   Egyházak   Párbeszéd   
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TÖRTÉNELEM:   
A továbbhaladás feltétele, hogy a tanuló a felsorolt fogalmakat ismerje/értse, a személyekről 
tudjon beszélni, a térképen be tudja jelölni/meg tudja mutatni a történelmi helyszíneket, 
időben az évszámok ismeretében tudjon tájékozódni.   
  Fogalmak: hidegháború, vasfüggöny, jóléti állam, piacgazdaság, szuperhatalom, 
népbíróságok, államosítás, internálás, pártállam, ÁVH, kitelepítések, tervgazdaság, 
kollektivizálás, szövetkezet, tömegpropaganda, beat-korszak, olajárrobbanás, 
atomkatasztrófa, mamutcégek, nemzetközi pénzvilág, csúcstechnológia,munkásőrség, 
konszolidáció, népfelkelés, puha diktatúra, amnesztia, háztáji, pártállam, szamizdat, 
demokratikus ellenzék, multikulturalizmus, terrorizmus, migráció, , integráció, euró, internet, 
tömegkommunikáció, privatizáció, rendszerváltás/rendszerváltozás, pluralizmus, 
demokratikus intézményrendszer, jogállam, állam, politikai rendszer, államforma, királyság, 
köztársaság, hatalom, intézmény, szervezet, kormányzás, demokrácia, diktatúra, szélsőséges 
pártok és mozgalmak, államszervezet, hatalommegosztás, társadalom, norma, szabály, jog, 
kötelesség, munka, gazdaság, piac, pénz, termelés, fogyasztás, család, szükséglet, munka, 
tulajdon, jövedelem, média, tömegkommunikáció, médiahasználat, funkció, 
médiaszöveg,nyilvánosság, közszolgálati média, kereskedelmi média, közösségi média, hír, 
kommentár, hírérték, hírverseny, pártatlanság, hírportál, közösségi oldal   

Személyek: Truman, Marshall, Hruscsov, Tildy Zoltán, Rákosi Mátyás, Nagy Ferenc, 
Kovács Béla, Mindszenty József, Nagy Imre, Kádár János, Brezsnyev, Kennedy, Reagan,  
Gorbacsov, II. János Pál, Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl 
Ferenc,   
Topográfia: Szovjetunió, NSZK, NDK, Kína, Észak- és Dél-Korea, Észak- és Dél-Vietnam, 
Kuba, Közel-Kelet, Debrecen, Recsk, Hortobágy,Ukrajna, Észtország, Lettország, Litvánia,  
Csehország, Szlovákia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Németország, Prága, Csernobil,  
Salgótarján, Szászhalombatta, Bős-Nagymaros, Monor, Lakitelek, az EU tagállamai, Erdély, 
Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Várvidék (Burgenland),   

Évszámok: 1946 (a fultoni beszéd), 1947 (a párizsi békék), 1949 (a NATO, az NDK 
és az NSZK megalakulása), 1953 (Sztálin halála), 1955 (a Varsói Szerződés), 1961 (Jurij 
Gagarin űrrepülése, a berlini fal felhúzása), 1945. november (választások Magyarországon), 
1946 (a második köztársaság és az új forint), 1947 (a kékcédulás választások, a párizsi béke), 
1956. október 23. (forradalom kitörése), 1956. november 4. (a forradalom leverésének 
kezdete), 1962 (a kubai rakétaválság), 1968 (a „prágai tavasz”, nyugati diáklázadások), 1989 
(a berlini fal lebontása), 1991 (a Varsói Szerződés és a KGST felszámolása, a Szovjetunió 
felbomlása), 1991-1999 (a délszláv háború), 1991-2004 (Jugoszlávia felbomlása), 1993 
(Csehszlovákia szétválása, Csehország és Szlovákia létrejötte), 1999 (Jugoszlávia NATO 
bombázása),  1958 (Nagy Imre és vádlott társai kivégzése), 1968 (az új gazdasági 
mechanizmus), 1985 (monori találkozó), 1987 (a lakiteleki találkozó), 1989 (Nagy Imre és 
mártírtársainak újratemetése, a harmadik köztársaság kikiáltása), 1992 (a maastrichti 
szerződés aláírása), 1995 (a schengeni egyezmény életbe lépése), 2002 (az euró bevezetése), 
2001. szeptember 11. (terrortámadások az Egyesült Államokban), 1990 (szabad, többpárti 
választások Magyarországon), 1991 (a szovjet csapatok távozása hazánkból), 1999 
(csatlakozás a  
NATOhoz), 2004 (Magyarország EU-tag lett)   
   
Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése   
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-A világháború után, ENSZ, a párizsi béke, kitelepítések   
-A vasfüggöny leereszkedik, Szuperhatalom, politikai terror, egypárti diktatúra, vasfüggöny 
A hidegháború kora, Hidegháború, 1953 Sztálin halála, fegyverkezési verseny, szovjet 
mintájú diktatúrák, jóléti államok   
-A kettéosztott Európa, Tito, Marshall-segély, KGST, NATO, varsói szerződés, 1949. 
Németország kettészakadása   
-Helyi konfliktusok és háborúk, A koreai háború, a kelet-berlini felkelés, a berlini fal, 
Hruscsov, olvadás, szuezi válság  -Más földrészeken, Izrael állam, India és Kína, 
Magyarország a második világháború végétől az 1956-os forradalom leveréséig   
-Az ideiglenesség kora, Ideiglenes Nemzeti Kormány, Szövetséges Ellenőrző Bizottság, 
földreform, értékálló forint, választások   
-Két választás Magyarországon, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, szalámi politika, a kékcédulás 
választás, MDP, Rákosi Mátyás   
-A határon túli magyarok   
-A Rákosi-korszak, Pártállam, koncepciós per, Mindszenty József, államosítás, ÁVO, ÁVH, 
Rajk-per, internálás, tervgazdálkodás, kollektivizálás, beszolgáltatás, szövetkezetesítés, 
személyi kultusz   
-Reformtól a forradalomig, Nagy Imre, „a szocializmus építésének új szakasza”, Petőfi Kör,   
MEFESZ   
-1956. október 23., A tüntetés eseményei, a fegyveres ellenállás kezdete   
-A forradalom győzelme, „Véres csütörtök”, a fordulat, függetlenség és semlegesség, Maléter   
Pál, A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása   
-A harmadik világ, Az arab államok, fekete Afrika, latin-Amerika, a Dél nyomora   
-A hatvanas-hetvenes évek, Kubai rakétaválság, a vietnámi háború, polgárjogi mozgalom az  
USA-ban, diáklázadások nyugaton   
-Repedezik a szovjet tömb, Brezsnyev, a prágai tavasz, „kis hidegháború”, Gorbacsov -A 
szovjet tömb felbomlása, 1989. rendszerváltás, 1990. egységes Németország, Jugoszlávia 
felbomlása, a délszláv háború, a Varsói Szerződés és a KGST felbomlása, A Kádár-korszak 
jellemzői   
-A megtorlás, 1956. november 4, Kádár János, Nagy Imre és társai kivégzése, a pufajkások 
és a munkásőrség, megtorlás   
-A   Kádár-rendszer   első   évei,  A   pártállam   visszaállítása,  ifjúsági  
 szervezetek, termelőszövetkezetek, háztáji   
-A hatvanas-hetvenes évek Magyarországa, Amnesztia, 1968. új gazdasági mechanizmus   
-Hétköznapok a legvidámabb barakkban,    
-A puha diktatúra   
A reformok leállítása, a három T, öncenzúra   
-A rendszerváltás előtt, Az ország eladósodása, a rendszer hitelvesztése, szamizdat, a 
rendszerváltó pártok megalakulása, Az ezredforuló. A globalizáció kiteljesedése. Az Európai   
Unió és Magyarország   
-A közelmúlt háborúi, válsággócai, Az irak-iráni háború, az öbölháború, az iraki háború -A 
globalizáció, A világgazdaság központjai, csúcstechnológia, multikulturalizmus, globális 
problémák   
-Az európai integráció, A maastrichti szerződés, a schengeni egyezmény, az EU működése   
-A tárgyalásos forradalom Magyarországon, Az MSZMP feloszlása, újratemetés, határnyitás 
, 1989. október 23. harmadik Magyar Köztársaság, választások, MDF, a koronás címer -A 
harmadik Magyar Köztársaság első évtizede, Privatizáció, kárpótlás, magyarországi 
nemzetiségek   
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-Hazánk külpolitikája és a határainkon túli magyarok helyzete a rendszerváltás után, 
Csatlakozás a NATO-hoz, a visegrádi egyezmény, nemzetiségek, Társadalmi és állampolgári 
ismerek, médiaismeret   
-Társadalmi szabályok, Íratlan szabályok, a jog, alapvető emberi és állampolgári jogok   
-A demokrácia alapjai, Választások, többpártrendszer, alkotmány, szuverenitás   
-A magyar állam működése, Az államhatalom megosztása, a köztársasági elnök, az 
országgyűlés, a kormány, miniszterelnök, alkotmánybíróság, bíróságok, önkormányzatok, a  
sajtó   
-Sokszínű társadalom, Egyenlőtlenségek, előítélet, kirekesztés, az ifjúság jogai és 
kötelességei, diákszervezetek   
-Kommunikáció, tömegkommunikáció, Média, a média története   
-Hírek, álhírek és reklámok   
-Az internet és a közösségi hálók, Gazdasági ismeretek   
-A gazdaság szereplői, Piacgazdaság, vállalkozás, bankok és takarékszövetkezetek   
-Pénz, infláció, árfolyam, Értékmérő, pénzérme, bankjegy, infláció, valutaárfolyam   
 -Pénzügyeink, Bank, betét, hitel, bankszámla, bankkártya, befektetés, kötvény   
-A családi költségvetés, Bevételek és kiadások, többlet és hiány  -
Gazdálkodj okosan   
   
FIZIKA:   
   
Aránya az értékelésnél 100 %  
A vizsga értékelése %-os határok  
jeles (5) 85 % - tól  
jó (4) 70 % - 84 %  
közepes (3) 55 % - 69 %  
elégséges (2) 40 % - 54 %  
elégtelen (1) 0 % - 39 % 
 
Elektromos alapjelenségek; az egyenáram Elektromos kölcsönhatás. Elektromos töltés. 
Vezetők és szigetelők. Az áramerősség.  
Az elektromos áramkör. Az elektromos feszültség. Ohm törvénye. Vezetékek elektromos 
ellenállása. A fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása. Az áramerősség é a feszültség 
mérése.  
Az elektromos áram hatásai; az elektromos munka és teljesítmény  
Az elektromos áram hő-, mágneses, vegyi és élettani hatása..  
Az elektromos mező munkája. Az elektromos teljesítmény. Az elektromos fogyasztás.  
Az elektromágneses indukció; a váltakozó áram Indukciós alapjelenségek: mozgási indukció, 
nyugalmi indukció. Váltakozó feszültség keltése indukcióval. A váltakozó áram 
tulajdonságai. A transzformátor. A transzformátor gyakorlati alkalmazásai. Az elektromos 
energia szállítása. Energiatakarékosság.  
A lakás elektromos hálózata. Fogyasztók és teljesítményük.  
Fényjelenségek A fény tulajdonságai. A fény terjedése. A fény visszaverődése. A síktükör. A 
homorú tükör. A domború tükör. Képszerkesztés. A fénytörés. Fénytörés párhuzamos falú 
lemezen és prizmán. A gyűjtőlencse. A szórólencse. A vetítőgép, a fényképezőgép,a 
mikroszkóp és a távcső. Az emberi szem, látás. A testek színe.
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KÉMIA:   
I.  BEPILLANTÁS  A  RÉSZECSKÉK VILÁGÁBA:   
Az atomok és az elemek   
Az anyagmennyiség   
Az atom felépítése   
Az elektronfelhő szerkezete   
Az atomszerkezet és a periódusos rendszer   
A kémiai kötés Ionok képződése atomokból  
Ionkötés, ionvegyületek.   
Fémes kötés   
Kovalens kötés I. Elemek molekulái   
Kovalens kötés II. Vegyületek molekulái   
Anyagi halmazok, halmazállapotok   
A kémiai reakció  Kémiai számítások   
   
II.   A   NEMFÉMES  ELEMEK  
  ÉS VEGYÜLETEIK:   
Az elemek rövid, általános jellemzése   
A nemesgázok   
A hidrogén   
   
A VII. főcsoport fontosabb elemei és  vegyületeik   

A klór   
A hidrogén-klorid   

   
A VI. főcsoport fontosabb elemei és  vegyületeik   

Az oxigén   
Az ózon   
A víz   
Vizes oldatok kémhatása   
A hidrogén-peroxid   
A kén   
Fontosabb kénvegyületek   
A kén oxidjai   
A kénsav   

   
Az V. főcsoport fontosabb elemei és  vegyületeik   

A nitrogén   
Fontosabb nitrogénvegyületek   
Az ammónia   
A salétromsav   
A foszfor és fontosabb vegyületei   

   
A IV. főcsoport fontosabb elemei és  vegyületeik   

A szén   
Fontosabb szénvegyületek  A szén-oxidjai   
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A szilícium és vegyületei   
   
III.   A   FÉMES   ELEMEK   ÉS   
VEGYÜLETEIK:   
A   fémek  általános   jellemzése.   Az ötvözetek   
A fémek kémiai tulajdonságai   
A fémek korróziója. A korrózióvédelem   
   
Az I. főcsoport elemei és vegyületeik Az alkálifémek   
 Az  alkálifémek  fontosabb  vegyületei   
 
 
BIOLÓGIA:   
   
   
A II. főcsoport elemei és vegyületeik Alkáliföldfémek   
 Az  alkáliföldfémek  fontosabb  
vegyületei   

A természetes vizek keménysége   
   
A III. főcsoport eleme az alumínium   

Az óncsoport, Az ón, Az ólom   
A vascsoport elemei, a vas   
A rézcsoport elemei, a réz   

Az ezüst és az arany   
A cinkcsoport elemei   

A cink, A kadmium, A higany   
– sajátítsák el e két szervrendszerrel kapcsolatos elsősegély-nyújtási alapismereteket. –  

ismerjék a legfontosabb tápanyagokat, azok tulajdonságait és a szervezetben betöltött 
szerepüket,   

– legyenek tisztában különböző népek (magyar, mediterrán) étkezési kultúrájával,  

étrendjével,   
– értsék az étrendben tervezett változtatások fontosságát,   

– sajátítsák el az egészséges táplálkozás szokásait,   

– ismerjék az anyag- és energiaforgalom lebonyolításában részt vevő szervrendszerek 
felépítését és működését,   

– lássák a szervrendszerek összehangolt – a szervezet mindenkori igényének megfelelő 
– működésének fontosságát,   

– értsék az építő és lebontó folyamatok elválaszthatatlanságát, s arányaik meghatározó 
szerepét a szervezet állapotában,   

– tudják példákkal bizonyítani a szerkezet-működés oksági összefüggéseit,   

– ismerjék a rendszeres mozgás (sport) és a szervrendszerek „edzésének” fontosságát a 
betegségek megelőzésében,   
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– Ismerjék az alkohol és a cigaretta káros hatásait,   

– tudják a vizsgálataik, kísérleteik során nyert tapasztalatokat értelmezni és ábrázolni 
(grafikon,   

– ismerjék az idegrendszer szerveződését, fő részeit: központi, környéki szerveit; 
helyüket és felépítésüket,   

– értsék az ingerület keletkezésének, vezetésének és átadásának menetét,   

– legyenek képesek – az idegélettani folyamatoknál – a fizikai, kémiai ismereteiket 
alkalmazni,   

– tudják a reflexív részeit, a feltétlen és a feltételes reflexek hasonlóságait és 
különbségeit,   

– ismerjék a szabályozás alapelveit,   

– tudják, hogy az akaratlagos működések szabályozását az agykéreg végzi,   

– ismerjék a hormonális szabályozást végző mirigyek működését,   

– lássák a hormonális és az idegi szabályozás különbségeit,   

– értsék a szabályozás szerepét az alkalmazkodásban és a belső környezet viszonylagos 
állandóságának fenntartásában,   

– ismerjék az érzékszervek felépítését és a bennük lejátszódó érzékelési folyamatokat,   

– legyenek képesek az érzékszervi csalódások felismerésére,   

– ismerjék az élvezeti és kábítószerek káros élettani hatását, s tudjanak ezek 
csábításainak ellenállni,   

– törekedjenek pszichés egészségük megőrzésére, –  ismerjék Pavlov munkásságának 
lényegét.   

– ismerjék a férfi és a női szaporító szervrendszer részeit, felépítését,   

– értsék a szabályozó és a szaporító szervrendszer működésének kapcsolatát,   

– tudják, miben hasonlít és miben különbözik a két nem szaporító szervrendszerének 
működése,   

– ismerjék fel a másodlagos nemi bélyegeket a női és a férfi szervezetben,   

– lássák a nemi élet jelentőségét az ember életében, s alakuljon ki bennük megfelelő 
felelősségtudat,   

– lássák a túl korai nemi élet veszélyeit,   

– tudják, miként lehet elkerülni a leggyakoribb nemi úton terjedő betegségeket,   

– sajátítsák el a személyi szexuális higiéné ismereteit, szokásait,   

– ismerjék az emberi élet méhen belüli és kívüli szakaszait, jellemzőit,   

– ismerjék az egyes egyedfejlődési szakaszokat, kiemelten a magzati élet fejlődését 
károsan befolyásoló környezeti és életmódbeli hatásokat,   
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– alakuljon ki bennük megfelelő empátia a segítségre szoruló korosztályok (gyerekek, 
öregek) iránt,   

– értsék a mennyiségi (növekedés) és a minőségi (fejlődés) változások különbségét,   

– ismerjék Semmelweis Ignác munkásságának lényegét,   

– lássák a földi élet fenyegetettségét, a környezetvédelem szükségességét,   

– legyenek aktív részesei környezetvédelmi programoknak,   

– tudják a környezet, az életvitel és a szervezet közötti összefüggéseket,   

– ismerjék a férfi és a női szerepeket, azok kialakulásának folyamatát, valamint 
helyesen értékeljék a két nem közötti különbségeket,   

– értsék a személyiség és az önazonosság fogalmait, valamint a reális énkép 
jelentőségét és kialakításának lehetőségeit,   

– megtapasztalják az önismeret jelentőségét, és kialakításának néhány lehetséges útját,   

– fejlődjön empátiás készségük saját korosztályuk és szüleik irányában is,   

– ismerjék fel saját igényeiket, és azokat igyekezzenek építő és hatékony módon 
kifejezni, –  lássák, hogy felnövekedve tetteikért felelősséget kell, hogy vállaljanak, 
és számoljanak tetteik következményeivel,   

– lássák az elfogadás iránti igény, az irigység és bűntudatkeltés veszélyeit,   

– tudják, hogyan alkalmazkodjanak a hatékony kommunikáció eszközeit kapcsolataik  

alakításában,   
– sajátítsák el az önérvényesítő viselkedés és a konfliktusmegoldás hatékony módját,   

ismerjék fel, hogy személyiségükön és kapcsolataik tudatosan alakíthatnak,   
 
 
 
– FÖLDRAJZ:   
Az Európán kívüli földrészek: Ázsia Európa 
általános földrajza.   
   
– ismerjék az Európán kívüli földrészek földrajzi helyzetét, szerkezetük, felszínük, 

éghajlatuk, vízrajzuk, talajaik sajátos jellemzőit, egymásra hatásuk összefüggéseit és 
folyamatait;   

– mutassák be példákkal, hogyan hat a természeti környezet az életmódra, a 
gazdálkodási lehetőségekre, a településformákra;   

– ismerjék   az   egyes  kontinensek  főbb  társadalmi   kérdéseit,  
 problémát   

(népességrobbanás, az ősi, a hagyományos kultúra és a globális világ, a modern társadalom 
együttélését és annak ellentmondásait, valamint a népességkeveredésből adódó előnyöket és 
hátrányokat.)    
– hasonlítsák össze a különböző településtípusokat, tegyenek különbséget az 

urbanizáció eltérő típusai között.   
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– ismerjék a világtenger fogalmát, a világtenger részeit, a tengervíz jellemzőit, legfőbb 
mozgásait, a világtengert, mint erőforrást.   

– mutassanak példákat a világtengert veszélyeztető folyamatokra, illetve arra, hogy a 
tengervíz is lehet veszélyforrás   

– ismerjék az ózonréteg elvékonyodásának okait és a folyamat következményeit, a  

sarkvidéket, mint speciális életteret, a kutatóállomások szerepét   
– szerezzenek ismereteket természeti veszélyhelyzetekről, azok következményeiről, 

ismerjék meg az esetben helyes, felelős magatartást     

– tudják különböző szempontok szerint modellként vizsgálni a tipikus tájakat;   

– ismerjék a kontinensek legjelentősebb országcsoportjainak és néhány országának 
természeti jellemzőit, jelentőségüket a világgazdaságban;   

– tudjanak példákat mondani az emberi beavatkozások által okozott környezeti károkra, 
ezek megelőzésére, a károk enyhítésének lehetőségeire;   

– értsék meg, hogy az egyensúlyi állapot fenntartásához nemzetközi összefogásra van 
szükség;   

– alakuljon ki bennük a megfelelő földrajzi információhordozók kiválasztására és 
használatára való képesség;   

– végezzenek megfigyeléseket, és alkossanak véleményt a megadott és általuk  

kiválasztott szempontok alapján tanári segítséggel és növekvő önállósággal   
– használják helyesen a szakkifejezéseket, fogalmakat;   

– tapasztalataikat, ismereteiket fogalmazzák meg szabatosan, ábrázolják rajzban, 
grafikusan, egyszerű térképeken;   

– legyenek képesek tájékozódni a különböző méretarányú földrajzi és tematikus  

térképeken;   
– ismerjék az eligazodáshoz szükséges topográfiai fogalmakat, helyezzék el ezeket 

térképvázlatokon, mutassák meg az atlaszban, falitérképeken, kapcsoljanak a 
nevekhez földrajzi tartalmakat   

   
Magyarország földrajza.   
– a hazai tájakhoz való kötődés érdekében ismerjék meg természeti és társadalmi  

értékeinket;   
– vegyék észre a természeti és a társadalmi környezetünk változásainak kölcsönhatásait; 

– a haza földrajzának megismerésével értékeljék reálisan a magyarság helyét az 
európai integrációban és a világban;   

– lássák összefüggéseikben a környezetet veszélyeztető folyamatokat, azok forrásait, 
megelőzésük és megszüntetésük lehetséges módjait, a nemzetközi összefogás 
szükségességét; – tudják kiválasztani és használni a témakörhöz illeszkedő különféle 
nyomtatott és elektronikus földrajzi információforrásokat;   

– fejlődjenek térképolvasással kapcsolatos képességeik az okfejtő térképolvasás  

területén;   
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– ismerjék a megfigyelésekhez, vizsgálódásokhoz szükséges módszereket, eszközöket 
és fontosabb szempontokat: a föld- és környezettudományok köréből;   

– tudják elmondani, írásban és rajzban rögzíteni, egyszerű térképeken ábrázolni 
tapasztalataikat.   

– tudják bemutatni hazánk társadalmi képének – népességének és településeinek – 
legfontosabb jellemzőit;   

– ismerjék a népek, nemzetiségek, etnikumok területi elhelyezkedését a 
Kárpátmedencében – kiemelten hazánkban;   

– legyen  áttekintő  képük  a  népesség  számának,  összetételének, 
 területi  

elhelyezkedésének időbeli és térbeli változásairól;   
– lássák az összefüggéseket a természeti és a társadalmi környezet jellemzői és a 

településtípusok kialakulása, fejlődése, a településhálózat és az életmód között;   

– legyenek képesek a témakörhöz kapcsolódó különféle információs anyagok 
gyűjtésére, azok feldolgozására megadott szempontok szerint;   

– megfigyeléseiket, tapasztalataikat, a jellegzetes statisztikai mutatókat elemezzék, 
értékeljék önállóan, alkossanak róluk véleményt;   

– tudják megmutatni a térképen a témakör topográfiai követelményeit, megoldani a 
kontúrtérképi feladatokat, kapcsoljanak hozzájuk lényeges tartalmi jellemzőket.   

– tudják – térképi és egyéb információk felhasználásával – bemutatni a hazai tájak 
legfontosabb természeti és gazdasági jellemzőit;   

– ismerjék  fel  és  bizonyítsák  példákkal  a  tájak  életében 
 összekapcsolódó  

természetitársadalmi, környezeti kölcsönhatásokat;   
– tudjanak tájékozódni a különböző nyomtatott és elektronikus információs 

anyagokban;   

– legyenek képesek önálló anyaggyűjtésre, vizsgálódásra a megadott szempontok  

alapján;   
– megfigyeléseiket, tapasztalataikat tudják földrajzi tartalmuk alapján elemezni, 

értékelni, alkossanak véleményt azok segítségével;   

– ismerjék a legfontosabb topográfiai fogalmakat, kapcsoljanak hozzájuk tartalmi 
jellemzőket;   

– értsék a környezetet károsító folyamatokat, azok forrásait, megelőzésük, 
megszüntetésük lehetséges módjait; s lehetőségeik szerint vegyenek részt aktívan 
saját környezetük védelmében.   

 
 
 
ÉNEK-ZENE 
2-3  népdal, 2-3  műdal a XX.századból  
Kodály-Bartók életútja, fontosabb művei  
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A XX. század zenéje: impresszionizmus, neoklasszicizmus, folklorizmus, elektronikus zene, dzsessz, 
könnyűzene,  
Weiner, Kurtág, Petrovics, Szokolay, Durkó, Kocsár, Orbán, Balassa, Pongrácz, Debussy, Ravel, 
Stravinszky, Honegger, Prokofjev, Hacsaturján, Britten, Penderecki, Gershwin, Beatles, Presley, 
Webber, Szörényi  

A vizsga részei   
3) Bartók: Divertimento    

4) Bartók: Ne hagyj el,    

5) Bartók: Négy szlovák népdal  6) Britten: Variációk és fúga egy Purcelltémára  7) Debussy: 
Gyermekkuckó  8) Gershwin:  

Kék rapszódia    
9) Kodály: Fölszállott a páva    

10) Kodály: Psalmus Hungaricus    
11) Orff: Carmina Burana – Tempus est iucundum    

12) Prokofjev: Klasszikus szimfónia 3.   

tétele    
13) Strauss: Kék Duna keringő   14) Stravinsky: Petruska   15) Szörényi–Bródy: István, a 

király   
(részletek)    
Szóbeli    
A tanuló tudja a dalt emlékezetből tisztán, érthető szövegkiejtéssel, pontos ritmusban 
elénekelni, majd tankönyvből szolmizálni.   Dalok    
1) A citrusfa levelestől, ágastól    

2) A karádi faluvégen    

3) Bricskán járok    

4) Énekeljünk, énekeljünk    

5) Fornsete: Nyár kánon    

6) Fülemüleszó (tatár nd.)    

7) Hazafelé (spirituálé)    
8) Mozart: Tavaszi dal (A-dúr szonáta)    

9) Pindaros: Óda    

10) Röpülj páva, röpülj    

11) Szóljon a duda már (szlovák nd.)    

12) Szörényi: Felkelt a mi napunk    

13) Vékony cérna, kömény mag (Nyitra)   
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VIZUÁLIS KULTÚRA 
 A vizsga előtt 2 hónappal a szaktanár összeállítja - a helyi tanterv alapján - az adott évi 
tananyag gyakorlati portfolióját, aminek 60%-át a vizsgázónak el kell készítenie és le kell 
adnia a gyakorlati vizsga előtt 2 héttel. A gyakorlati vizsgáig a szaktanár értékeli a beadott 
munkákat, s annak eredménye a gyakorlati vizsgarészben 60%-os súllyal kerül beszámításra. 
A gyakorlati vizsgán a tanár által előre meghatározott portfolióból a tanár által kiválasztott 
egyik feladatot kell elkészítenie.    
Gyakorlati rész   
 Időtartam 60 perc   
 Aránya az értékelésnél 100 %  A vizsga 
értékelése %-os határok   
 jeles (5) 85 % - tól   jó  
(4) 70 % - 84 %  közepes 
(3) 55 % - 69 %  elégséges 
(2) 40 % - 54  
%   elégtelen (1) 0 % - 
39 %    
JAVÍTÓVIZSGA   
 A vizsga részei   
 A vizsga előtt 2 hónappal a szaktanár összeállítja - a helyi tanterv alapján - az adott évi 
tananyag gyakorlati portfolióját, aminek 60%-át a vizsgázónak el kell készítenie és le kell 
adnia a gyakorlati vizsga előtt 2 héttel. A gyakorlati vizsgáig a szaktanár értékeli a beadott 
munkákat, s annak eredménye a gyakorlati vizsgarészben 60%-os súllyal kerül beszámításra. 
A gyakorlati vizsgán a tanár által előre meghatározott portfolióból a tanár által kiválasztott 
egyik feladatot kell elkészítenie.  Gyakorlati rész Időtartam 60 perc   Aránya az értékelésnél 
100 %  A vizsga értékelése %-os határok   
 közepes (3) 55 % - tól   elégséges  
(2) 40 % - 54 %   elégtelen (1) 0 % 
- 39 % 23. oldal   
   
Minimum követelmény   
   
 Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbeli-térbeli) tudatos 
használata az alkotótevékenység során.   
 A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök és formák 
rendszerezőbb feldolgozása kapcsán.   
 A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online   kommunikáció szövegszervező 
alapeszközeinek felismerése.   
 Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való viszony, alkotói 
szándék és nézői elvárás karaktere szerint.   
 Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése.   
 A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok megkülönböztetése és a 
meghatározó alkotók műveinek felismerése.   
 Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, összehasonlítása.   
 A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása.  Önálló vélemény 
megfogalmazása saját és mások munkájáról.   
 
 
TESTNEVELÉS:   
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Évfolyam   Gimnasztika   Torna   Atlétika   Labdajátékok   

8.   

Tanult 64 ütemű 
szabadgyakorlat, 
kötélmászás, 
állapotfelmérés   
(felülés,   
fekvőtámasz,   4 
ütemű fekvőtámasz,  
törzsemelés)   
minimum 20 db 1   
perc alatt   

Tanult  talajelemek 
bemutatása(gurulás  

 előre-hátra, fejállás,  
kézállás, mérlegállás)   

Minimum 
követelmény: 100 m 
síkfutás: 17:300mp, 
800 m síkfutás: 4perc 
20másodperc, kislabda 
hajítás és 
súlylökés(helyes 
technikai végrehajtás), 
távolugrás(helyes 
technikai végrehajtás)    

Röplabda: kosárérintés(min.:10 db); 
Kosárlabda: Labdaátadás mellső 
kétkezes átadás, mellső kétkezes 
pattintott átadás (pontos 
labdaelkapás és labdaátadás   
társnak), labdavezetés(technikailag 
helyes végrehajtás), Fektett 
dobás(technikailag helyes 
végrehajtás; Kézilabda: Egykezes 
felső átadás(pontos labdaelkapás és 
labdaátadás   
társnak), labdavezetés(technikailag 
helyes végrehajtás), Egykezes felső 
kapura lövés(technikailag helyes 
végrehajtás);   
Labdarúgás(fiúknak): 
Labdaátadások, labdavezetés 
szlalomban  
bójakerüléssel(technikailag helyes 
végrehajtás), labdavezetés,  
kapuralövés(technikailag helyes 
végrehajtás;   

   
 

INFORMATIKA:   
   
Az digitális eszközök használata   
ismerje az digitális eszközökkel kapcsolatos függőség néhány jellemzőjét, legyen képes tenni 
a függőség kialakulása ellen; ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit; önállóan 
legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges hardver- és 
szoftvereszközök kiválasztására és használatára.   
   
Alkalmazói ismeretek    
tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján 
elkészíteni; tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni; ismerje a diagramok 
szerkesztésének, módosításának lépéseit; tudjon bemutatót készíteni.   
   
Problémamegoldás   
lássa át a problémamegoldás folyamatát; tudjon egyszerű vezérlési 
feladatokat megoldani fejlesztői környezetben; ismerjen és alkalmazzon 
tervezési eljárásokat; legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő 
adatok alapján.   

   
Infokommunikáció legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra; tudja 
megkülönböztetni a publikussá tehető és a védendő adatait. Információs társadalom    
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ismerje az digitális eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; ismerje az 
információforrások etikus felhasználási lehetőségeit; ismerje fel az digitális eszközök 
használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó következményeit; ismerjen néhány 
elektronikus szolgáltatást; legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, 
lemondására.   

   
Könyvtári digitális kultúra: a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a 
feladatmegoldásban; egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát 
önállóan végrehajtani.   

 
 
 

9.évfolyam  
 
 
MAGYAR NYELV:   
   
1. A kommunikáció fogalma, tényezői, feladatai és jellemzői  
Kulcsfogalmak, 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).   
Jellemzői: egyirányú, kétirányú; közvetett, közvetlen; nyelvi, nem nyelvi.   
Ismeretek, követelmények   
A beszédhelyzetnek megfelelő adekvát nyelvhasználat: szövegszerkesztés 
élőszóban, szó- és beszédfordulatok.   
Kommunikációs helyzetek a kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői 
szerepek (kontextus) megfigyelése.   
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.   
   
2. A nem nyelvi (nonverbális) 
kommunikáció  
Kulcsfogalmak, fogalmak  
Nem nyelvi jel   
(tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, mondat- és szövegfonetikai 
eszközök).  Ismeretek, követelmények   
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.   
   
3. A tömegkommunikáció; 
médiaműfajok Kulcsfogalmak, 
fogalmak Tömegkommunikáció.   
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Sajtóműfajok:  tájékoztató műfajok (hír, közlemény, tudósítás, riport, 
interjú); véleményközlő műfajok (kommentár, glossza, jegyzet, olvasói 
levél, ismertetés, ajánlás). Rádiós műfajok.  Televíziós műfajok.   
Internetes műfajok.   
Ismeretek, követelmények   
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.   
   
4. A hangok és hangtörvények  
Kulcsfogalmak, fogalmak   
Hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma).   
Ismeretek, 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.   
   
5. A szóelem fogalma, a szóelemek típusai; a szóalkotás módjai  

Kulcsfogalmak, fogalmak   

Szóelem (morféma): szabad és kötött morféma, szótő, képző, jel, rag. 
Szóösszetétel.   
Szóképzés.   
Ritkább szóalkotási módok (szóelvonás, szórövidülés, betű- és mozaikszó, 
szóösszevonás, szóvegyülés, szóösszerántás, szóhasadás, szóalakhasadás).  
Ismeretek, követelmények   
Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek szerepe és funkciója, kapcsolódási 
szabályaik.   
   
6. A szófajok   
Kulcsfogalmak, fogalmak   
Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó.   
Ige, főnév, melléknév, határozószók, igenevek, névmások.   
Névelő, névutó, segédige, igekötő, kötőszó, szóértékű módosítószó.   
Indulatszó, mondatértékű módosítószó.   
Ismeretek, követelmények   
A   szavak   szófaji  rendszerbe   sorolásának  kritériumai,  
hagyományai,  egy lehetséges szófaji rendszer megismerése.   
   
7. A mondatrészek   
Kulcsfogalmak, fogalmak   
Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma.   
Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. Vonzat.   
Ismeretek, követelmények  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.   
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8. A mondatfajták   
Kulcsfogalmak, fogalmak   
Mondat, a mondat szerkesztettsége, a mondat modalitása, mondatfajta; egyszerű 
mondat, összetett mondat (alá- és mellérendelő összetett mondat).   
Ismeretek, követelmények   
A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta (modalitás) szerinti 
típusa; az egyszerű és összetett mondatok típusainak felismerése, elemzése, a 
helyes mondatszerkesztés a gyakorlatban.   
   
9.  Helyesírásunk rendszere, helyesírásunk alapelvei  
Kulcsfogalmak, fogalmak   
Helyesírási alapelv (kiejtés, szóelemzés, hagyomány, egyszerűsítés), nyelvi 
norma.   
Ismeretek, követelmények   
A helyesírás alapelvei, megismert főbb szabályszerűségei.   
A szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek szerepének 
tanulmányozására.   
Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás, a gyakoribb tulajdonnevek 
írására stb.   
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.  Az internetes szövegek eltérő helyesírásának, 
jelhasználatának funkciója. A normától való eltérés stilisztikai hatásának 
felismerése, értelmezése.   
   
10. A szöveg   
Kulcsfogalmak, 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.   
Ismeretek, követelmények   
A szöveg fogalma, jellemzőinek megfigyelése, megnevezése, rendszerezése.   
A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek.   
A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani rendszere.   
Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői.   
Az írott és internetes szövegek összehasonlítása, az eltérő és azonos jegyek 
megfigyelése, megnevezése.   
Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a különböző 
forrásokból származó adatok megbízhatóságának és használhatóságának 
kérdései.   
A különböző forrásból származó információk megadott szempontok szerint való 
összehasonlítása, megvitatása, kritikai következtetés levonása.   
Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás.   
A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, olvasási típusok és stratégiák.   
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MAGYAR IRODALOM:   
Mítosz-mitológia    
Görög epika: Homérosz Iliász, Homérosz Odüsszeia    
Görög líra: Szapphó, Anakreón    
A görög dráma és színház Szophoklész: Antigoné    
A római költészet: Catullus, Vergilius, Horatius    
Biblia    
A középkor irodalma:  vallásos irodalom vagy  ókeresztény 
írók (Vallomás mint műfaj, himnuszköltészet, legendák) 
vagy lovagi epika és líra (minimum két szerző és műveinek 
ismerete)    
Dante: Isteni színjáték    
Villon    
A reneszánsz irodalma Petrarca, Boccacccio    
Humanizmus és reformáció Magyarországon: Janus Pannonius (És 
Balassi Bálint  Az angol reneszánsz dráma és színház; Shakespeare: 
Rómeó és Júlia) Nincs itt! 10. osztályos    
 
TÖRTÉNELEM:   

   
1.) Az őskor és az ókori Kelet   
- Az emberi civilizáció kezdetei   

- Anyagi és szellemi kultúra és vallás az ókori Keleten   
   
2.) Antikvitás   
- Hellász: Athén, Spárta, Nagy Sándor és a hellenizmus   

- Róma   

- A kereszténység    
   
3.) Középkor   
- Népvándorlás, új államalakulatok   

- Az arabok és az iszlám   

- Birodalmak: Bizánc, Frank Birodalom, Német-római Császárság   

- Hatalomgyakorlás, társadalom (hűbériség, rendiség)   

- Gazdaság, életmód   

- Vallás és egyház, hatalmi harcok (invesztitúraharc, eretneküldözés, keresztes 
hadjáratok)      - Kultúra, korstílusok   

   
4.) Magyarország a középkorban   
- Magyar őstörténet (eredet, vándorlás), honfoglalás, államalapítás   

- Árpád-ház   

- Vegyesházi királyok kora (Anjouk, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadiak, 
Jagellók)   
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ANGOL NYELV:   
   
A vizsga részei:    
1. Olvasott szöveg értése    

1.1 Készségek   A tanuló képes az olvasási céloknak, illetve a 
feladatnak  megfelelő  stratégiák alkalmazásával a szövegben a 
gondolatmenet lényegét megérteni, véleményeket, érvelést nagy  
vonalakban  követni,  egyes részinformációkat kiszűrni.    

   
1.2 A szöveg jellemzői, szövegfajták   Rövid, tartalmilag és 

szerkezetileg világos, hétköznapi  nyelven  íródott  tájékoztató 
szövegek (pl.  
hirdetés),menetrend, prospektus, műsorfüzet), levelek, újságcikkek 
(pl. hír, beszámoló, riport), ismeretterjesztő szövegek, egyszerű 
elbeszélő szövegek.    

   
 2.2  Nyelvhelyességet ellenőrző feladat 
   A   kontextusban   alkalmazandó    
  nyelvtani egységek      
  Present Tenses    

   
Present Simple; Present Progressive; Present Perfect;  
   Present   Perfect   Progressive  
 (Affirmative,   Negative,   Interrogative,   

Question tags)    
• Past Tenses    

   
Past Simple; Past Progressive; 
Past Perfect  
(Affirmative, Negative, 
Interrogative,   

Question tags); ‘used to’    
• Expressing future    

   
Future Simple Tense; Time 
Clauses with future reference; 
‘be going to do’; Present  
Progressive with future 
reference    

• Adjectives; Comparison    
• Modal Auxiliaries    

Expressing: possibility, ability, 
necessity,  prohibition, certainty, 
suggestion    

• Relative Clauses & 
Pronouns    
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(which, who ,that, whose, 
where, when, why, what)    

• Conditional Sentences    
   

Type 1 (If & Present Simple + 
will)    
Type 2 (If & Past Simple + 
would)    

• Passive Voice    
   

With Present Simple, Past 
Simple, Present Perfect & 
Auxiliaries    

• Reported Speech – 
Interpreting other people’s 
thoughts    

   
  Reported  Commands,  requests;  Reported  Statements; Reported Questions    

     
3. Szövegalkotás    

3.1 Készségek    A tanuló képes a feladatban 
megadott kommunikációs 
szándékokat megvalósítani - 
 a  megadott 
 témákhoz 
 kapcsolódó 
szövegeket  írni,  és 
 véleményét 
megfogalmazni; 
 meglévő 
 szókincsét 
változatosan  használni; 
 a  szöveget 
megfelelően felépíteni és 
tagolni, a logikai viszonyok 
 kifejezését 
 szolgáló  nyelvi 
eszközöket alkalmazni; a 
szövegfajtának, a közlési 
szándéknak, a címzetthez 
való viszonyának 
 megfelelő  stílust 
 és hangnemet, 
választani; az adott 
szövegfajta formai 
sajátosságainak megfelelő 
írásművet létrehozni, 
egyszerű nyelvi fordulatokat 
használni és a helyesírási  
szabályokat biztonsággal 
alkalmazni.    
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4. Hallott szöveg értése: a megadott témakörökben (ld. Témakörök a szóbeli 
vizsgához.) 

4.1 Készségek    A vizsgázó képes az értési céloknak, illetve a 
feladatnak  megfelelő   stratégiák alkalmazásával a szöveg, 
gondolatmenetét nagy vonalakban követni, egyes tényszerű 
részinformációkat megérteni.    
4.2 A szöveg jellemzői, szövegfajták  Hétköznapi nyelven hangzik el, 
alapvetően gyakran használt nyelvtani szerkezetekből és lexikai 
elemekből építkezik, normál tempójú, a standard kiejtés(ek)hez közel 
álló.    

 

5. Szóbeli vizsga: irányított beszélgetés a megadott témakörök alapján 
(10perc) 
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TÉMAKÖRÖK  A  SZÓBELI VIZSGÁHOZ  

A vizsgázó személye, életrajza, életének  :    fontos állomásai 
(fordulópontjai)  

1. Személyes vonatkozások,  család    
Családi élet, családi kapcsolatok    
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők    
Személyes tervek    

 2. Ember és társadalom    A másik ember külső és belső jellemzése    
Baráti kör    
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal    
Ünnepek, családi ünnepek    
Öltözködés, divat    
Vásárlás, szolgáltatások (posta)    

 3. Környezetünk    Az otthon, a lakóhely és környéke (a   
lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)    

A lakóhely nevezetességei,szolgáltatások, szórakozási lehetőségek    
A városi és a vidéki élet összehasonlítása    
Időjárás    

 4. Az iskola    Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok,   
lehetőségek))    

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka    
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe,fontossága    
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok    
5. A munka világa   Diákmunka, nyári munkavállalás    

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás    
6. Szabadidő eltöltése  Beltéri és kültéri szórakozás; a korosztályra jellemző 

szabadidős tevékenységek    

Sportolás, aktív pihenés    
Utazás: utazási szokások, élmények    
Érdeklődési kör: film, színház, olvasmányok    
7. .Életmód, életvitel    Egészséges életmód, táplálkozási szokások    

Az orvosnál: betegségek, gyógyulás    
8. Technika fejlődése    A  technika  vívmányainak 

 mindennapi  
életünkre gyakorolt hatásai; azok 
előnyei, hátrányai    

NÉMET NYELV 
KÖVETELMÉNYEK 
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Olvasott szöveg értése  

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.   
Egyszer üzenetek, például képeslapok szövegének megértése.  
Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek 
megértése.  Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése.   
   

 
 
 
 
 
Hallott szöveg  értése   

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.   
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.   

 
     
   
   
   
   
   
   
   
Beszédkészség  

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner 
közvetlenül a tanulóhoz fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél.   
A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett 
kérdések és utasítások megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és 
követése.   
Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, 
körülírással vagy módosítással.   
Egyszerű,   az   osztálytermi  rutincselekvésekhez  kapcsolódó 
kommunikáció.   

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például 
bemutatkozás, bemutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető 
formáinak használata, kérés, kínálás, érdeklődés mások hogyléte felől, 
reagálás hírekre).   
Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 
Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és 
nyújtására például a tanulóról, beszélgetőpartneréről, a családtagok 
foglalkozásáról.   
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A számok, árak, alapvető mennyiségek, időkezelése.   
Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány 
mondatos telefonbeszélgetések lebonyolítása.   
A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés 
kezdeményezése, figyelemfelhívás.   
Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk 
körű alkalmazása; szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon 
alapvető lineáris kötő szavakkal.   
Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások.   
Egyszerű jelenetek közös előadása.   
Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló 
támogatására.   

   
   
   
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).   
Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal 
való megtöltése.   
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása.   
   

   
   
   
   
Témakörök, 
tartalmak   

Személyes vonatkozások, család: A tanuló személyének bemutatása, mindennapi 
teendők, vásárlás, iskolai tevékenységek.   
Ember és társadalom: Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása.   
Környezetünk: tájékozódás a városban, időjárás.   
Életmód: Ételek, kedvenc ételek. Élelmiszerek, ételek a célországokban.   
Szabadidő, művelődés, szórakozás: Szabadidős elfoglaltságok.   
Gazdaság és pénzügyek: Vásárlás, szolgáltatások. Zsebpénz.   
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Szókincs 
(kommuniká 
ciós eszközök)   

köszönés, elköszönés,   köszönet és arra 
reagálás, bemutatkozás,   
megszólítás érdeklődés hogylét iránt és arra 
reagálás, bocsánatkérés és arra reagálás, 
tetszés, nem tetszés, információkérés, 
információadás, igenlő vagy nemleges 
válasz, kérés, javaslat és arra reagálás, 
meghívás és arra reagálás, kínálás és arra 
reagálás, vágyak kifejezése, reklamálás, 
betűzés 

   
   
   
   
   
   
Nyelvtan 

Cselekvés,   történés,   létezés   kifejezése:   igeragozás  
  (jelen  idő), tőhangzóváltás, elváló igekötők   
Személytelenség kifejezése: es, man   
Birtoklás kifejezése: haben, birtokos névmások (mein, dein), von, -s   
Térbeli viszonyok: in + Akkusativ, hier, dort, links, rechts   
Időbeli viszonyok: Wie oft? selten, manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal in, 
um, am, wann? diese/dieses/diesen   
Mennyiségi  viszonyok:   számok,   határozott   mennyiség,  
 határozatlan mennyiség  Minőségi viszonyok: Wie?   
Modalitás: mögen, möchte, können, wollen, felszólítás   
Esetviszonyok: der, die, das, a főnevek többes száma, Nominativ, Akkusativ, Dativ, 
Präpositionen mit dem Akkusativ (für), Präpositionen mit dem Dativ  
(mit)   
Logikai viszonyok: Was? Wer? Wo? Wann? Wohin? Woher? Wieviel?   
Szövegösszetartó   eszközök:   kötőszók,   névmások,   tagadás,  
und/oder/aber/denn, das, ich, mich, mein, mir, dir, dieser/diese/dieses, szórend   
   

   
  Az osztályozóvizsga felépítése: 
 
Az írásbeli vizsga az alábbi feladatokat tartalmazza: olvasott szöveg értése, 
nyelvhelyesség, hallás utáni megértés, szövegalkotás. 
A szóbeli vizsga a megadott témakörökből kötetlen beszélgetés formájában 
valósul meg 
 
 
 
SPANYOL NYELV:   
   
Felhasznált tankönyvek: Colores 1 
 
A vizsga menete:   
 
Az írásbeli vizsga 60 perces, mely a következő részekből áll: olvasott szöveg 
értése, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése és szövegalkotás. 
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A tanuló a vizsga alatt nem használhat 
segédeszközt, kivéve az utolsó írásbeli 
összetevő (szövegalkotás), mely során 
nyomtatott szótár használata megengedett. 
   
A szóbeli vizsga feladata kötetlen beszélgetés egy meghatározott 
témában. 
 
   
   
A vizsga részletes követelményei:   
   
Témakörök   Nyelvtan   

Bemutatkozás   -A spanyol ábécé   

   
   
   

-A kiejtés   
-A főnevek és melléknevek neme, száma és 
sorrendje  -A névelők   
-A személyes névmások alanyesete   
-A ser ige ragozása   
-Az -ar végű igék ragozása   
-A llamarse ige ragozása   
-Elöljárószók: en, de   
-A szórend   
-A tárgyeset   

Család   -Az estar ige ragozása -Ser vagy 
estar?   
-Az -er, -ir végű igék -A tener ige 
ragozása -Éste vagy este?   
-Rövidülő melléknevek   
-Muy/un poco vagy mucho/poco?   
-A hangsúlytalan birtokos névmások   
-Elöljárószók: con, para   
-Számok 0-100   

  
Szabadidő     -A diftongálódó igék   

-A tőhangváltó igék   
-A querer és a poder igék használata   
-A gustar és querer igék használata   
-A decir, hacer, poner, salir, ir igék ragozása   
- A személyes névmások részeshatározós esete   
-Időhatározók   
-Elöljárószók: para, a -Y vagy 
e? O vagy u?   
-Quedar vagy quedarse?   
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Lakóhely     -A ser, estar, hay igék használata   
-A saber ige ragozása   
-A saber és a poder igék használata   
-Helyhatározószók   
-Muchos/pocos vagy mucho/poco?  -Ez 
vagy az? Itt vagy ott?   
-A sorszámnevek 1-10   
-A számok 100-1000   

  Közlekedés a városban    
  

-Hay que vagy tener que?   
-No … ni …   
-A felajánló kérdés   
-Kérdőszók elöljárószóval   
-A számok 1000-100 000   

 Vásárlás       -A melléknevek fokozása   
-A személyes névmások tárgyesete   
-A que vonatkozó névmás   
-A conocer és dar igék ragozása   

 Napirend     -A visszaható igék   
-A közeljövő: ir a + főnévi igenév   
-A névmások sorrendje   
-A todo, todos használata   
-Az óra kifejezése   
-A dátum kifejezése   

 Étkezés     -A felszólító mód   
-Algo-algún-ningún   
-A traer ige ragozása   

 Időjárás     -A személytelen igék   
-Elöljárószók: por   
-A számok 100 000 -1 000 000   
-A milliós számnevek használata   

 A   közelmúltban 
események   

történt  -A befejezett melléknévi igenév   
-A közelmúlt (pretérito perfecto)   
-Acabar de + főnévi igenév   
-A nada, nadie használata   
- estar + gerundio   

Hírek     -Az elbeszélő múlt (pretérito indefinido) I   
-Rendhagyó igék indefinidóban   
- Az en elöljárószó használata időhatározókban   

  
Utazás   -Az elbeszélő múlt II   

-Pretérito perfecto vagy pretérito indefinido? A 
határozott névelő önálló (főnév nélküli) használata   
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MATEMATIKA:   

   
Törtek, törtes műveletek, Kombinatorika, halmazok, Összeszámolási feladatok    
Halmazok, halmazműveletek, logikai „szita”, Számegyenes és intervallumok    
Algebra és számelmélet, Hatványozás, a hatványozás alapazonosságai, számok normál alakja    
Nevezetes szorzatok, Szorzattá alakítás módszerei (kiemelés, azonosságok alkalmazása)  
Műveletek algebrai törtekkel    
Oszthatóság, legnagyobb közös osztó (LNKO) és legkisebb közös többszörös (LKKT)  
Függvények:- lineáris függvények, - abszolútérték függvény, - másodfokú függvény, - 
négyzetgyökfüggvény, - lineáris törtfüggvények    
Egyszerű függvénytranszformációk    
Geometria: Pontok, egyenesek, síkok és ezek kölcsönös helyzete, Alapvető geometriai 
fogalmak    
A háromszögek, Pitagorasz tétele és alkalmazása    
A négyszögek    
A sokszögek    
Nevezetes ponthalmazok a síkban és a térben: A háromszög beírt köre, A háromszög körülírt 
köre, Thalész tétele és alkalmazása    
Egybevágósági transzformációk: Fogalmak    
Tengelyes tükrözés és tulajdonságai, Tengelyesen szimmetrikus alakzatok    
Középpontos tükrözés és tulajdonságai, Középpontosan szimmetrikus alakzatok    
Középpontos tükrözés alkalmazásai (középvonal, magasságvonal, súlyvonal)    
Pont körüli forgatás és alkalmazásai (körív, körcikk, ívmérték, radián)    
Párhuzamos eltolás (vektorok, vektorműveletek), Alakzatok egybevágósága    
Egyenletek, egyenlőtlenségek, Egyenletek grafikus megoldása    
Egyenletek értelmezési tartományának (ÉT) és érték készletének (ÉK) vizsgálata    
Egyenletek megoldása szorzattá alakítással, Egyenletek megoldása mérlegelvvel   
Egyenlőtlenségek megoldása, Abszolút értékes egyenletek, egyenlőtlenségek    
Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek megoldása - behelyettesítő módszer, - egyenlő 
együtthatók módszere    
Szöveges feladatok (amelyek egyenletekkel oldhatóak meg)  Statisztika    
Az adatok ábrázolása. Diagramok    
Az adatok jellemzése    
Átlag, módusz, medián, terjedelem, gyakoriság, relatív gyakoriság és tapasztalati szórás  

 
FIZIKA:   
   

Aránya az értékelésnél 100 %  
A vizsga értékelése %-os határok  
jeles (5) 85 % - tól  
jó (4) 70 % - 84 %  
közepes (3) 55 % - 69 %  
elégséges (2) 40 % - 54 %  
elégtelen (1) 0 % - 39 % 
 
Egyszerű mozgások: hely, út, pálya, elmozdulás, sebesség. Állandó sebességű mozgások. Gyorsuló 
járművek. Eső testek 
A közlekedés és sportolás fizikája: erő, Newton törvényei, egyensúly, sűrűség, csúszási súrlódás, 
tapadási súrlódás, gördülési ellenállás, közegellenállás, az általános tömegvonzás törvénye, lendület, 
lendületmegmaradás, lendülettétel 
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A folyadékok és gázok tulajdonságai: nyomás, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás, felületi 
feszültség, légnyomás, légáramlás, áramlási sebesség, aerodinamikai felhajtóerő, közegellenállás, szél- 
és vízienergia, szélerőmű, vízierőmű, légnyomás, közlekedőedény, Bernoulli törvénye 
Munka. Energia. Munkatétel. Emelési munka, helyzeti energia. Feszítési munka, rugalmas energia. 
Gyorsítási munka, mozgási energia A mechanikai energia megmaradásának tétele. Teljesítmény és 
hatásfok Egyszerű gépek. Fogalmak: Munkavégzés, energia, munkatétel, mechanikai 
energiamegmaradás, belső energia, hőközlés 
Táplálkozás és az energia, Legfontosabb energiaforrásaink, Napenergia felhasználása, Atomenergia, 
Atomerőművek, Energiagondok 
Ismétlődő mozgások: kerületi sebesség, centripetális gyorsulás, periódusidő, fordulatszám, radián, 
szögsebesség, Rezgés, lengés, hullámok 
A melegítés és hűtés következményei: Fűtőérték, égéshő, Fagyás, olvadás és szublimáció jelensége, 
Párolgás, lecsapódás, forrás, Halmazállapot-változások és anyagmodell, A hőtan első főtétele (energia, 
hő, munka fogalmának viszonya 
Víz és levegő a környezetünkben: Mozgó légtömegek, Időjárás − csapadékok, Hőáramlás, hővezetés, 
hőszigetelés, gyakorlati alkalmazások, Hősugárzás a környezetünkben és a Világűrben, Éghajlatváltozás, 
Lakókörnyezetünk és a hőszabályozás 
 
 

KÉMIA:     
I. AZ ANYAGOK SZERKEZETE ÉS TULAJDONSÁGAI  
− ismeri az atom felépítését, az elemi részecskéket, valamint azok jellemzőit, ismeri az 

izotópok legfontosabb tulajdonságait, érti a radioaktivitás lényegét, és példát mond a 
radioaktív izotópok gyakorlati felhasználására; 

− ismeri az anyagmennyiség és a mól fogalmát, érti bevezetésük szükségességét, és egyszerű 
számításokat végez m, n és M segítségével; 

− ismeri az atom elektronszerkezetének kiépülését a Bohr-féle atommodell szintjén, tisztában 
van a vegyértékelektronok kémiai reakciókban betöltött szerepével; 

− értelmezi a periódusos rendszer fontosabb adatait (vegyjel, rendszám, relatív atomtömeg), 
alkalmazza a periódusszám és a (fő)csoportszám jelentését a héjak és a vegyértékelektronok 
szempontjából, ismeri a periódusos rendszer fontosabb csoportjainak a nevét és az azokat 
alkotó elemek vegyjelét; 

− ismeri a molekulaképződés szabályait, ismeri az elektronegativitás fogalmát, és érti a 
kötéspolaritás lényegét, a kovalens kötést jellemzi száma és polaritása szerint, megalkotja 
egyszerű molekulák szerkezeti képletét, ismeri a legalapvetőbb molekulaalakokat (lineáris, 
síkháromszög, tetraéder, piramis, V-alak), valamint ezek meghatározó szerepét a molekulák 
polaritása szempontjából; 

− meghatározza egyszerű molekulák polaritását, és ennek alapján következtet a közöttük 
kialakuló másodrendű kémiai kötésekre, valamint oldhatósági jellemzőikre, érti, hogy a 
moláris tömeg és a molekulák között fellépő másodrendű kötések minősége hogyan 
befolyásolja az olvadás- és forráspontot, ezeket konkrét példákkal támasztja alá; 

− érti a részecske szerkezete és az anyag fizikai és kémiai tulajdonságai közötti alapvető 
összefüggéseket; 

− ismeri az egyszerű ionok atomokból való létrejöttének módját, ezt konkrét példákkal 
szemlélteti, ismeri a fontosabb összetett ionok molekulákból való képződésének módját, 
tudja a nevüket, összegképletüket, érti egy ionvegyület képletének a megszerkesztését az azt 
alkotó ionok képlete alapján, érti az ionrács felépülési elvét, az ionvegyület képletének 
jelentését, konkrét példák segítségével jellemzi az ionvegyületek fontosabb tulajdonságait; 

− ismeri a fémek helyét a periódusos rendszerben, érti a fémes kötés kialakulásának és a 
fémek kristályszerkezetének a lényegét, érti a kapcsolatot a fémek kristályszerkezete és 
fontosabb tulajdonságai között, konkrét példák segítségével (pl. Fe, Al, Cu) jellemzi a 
fémes tulajdonságokat, összehasonlításokat végez; 
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− ismeri az anyagok csoportosításának a módját a kémiai összetétel alapján, ismeri ezeknek az 
anyagcsoportoknak a legfontosabb közös tulajdonságait, példákat mond minden csoport 
képviselőire, tudja, hogy az oldatok a keverékek egy csoportja; 

− érti a „hasonló a hasonlóban jól oldódik” elvet, ismeri az oldatok töménységével és az 
oldhatósággal kapcsolatos legfontosabb ismereteket, egyszerű számítási feladatokat old meg 
az oldatok köréből (tömegszázalék, anyagmennyiség-koncentráció, tömegkoncentráció); 

− adott szempontok alapján összehasonlítja a három halmazállapotba (gáz, folyadék, szilárd) 
tartozó anyagok általános jellemzőit, ismeri Avogadro gáztörvényét, és egyszerű 
számításokat végez gázok térfogatával standard körülmények között, érti a halmazállapot-
változások lényegét és energiaváltozását; 

egyedül vagy csoportban elvégez összetettebb, halmazállapot-változással és oldódással 
kapcsolatos kísérleteket, és megbecsüli azok várható eredményét. 
II. KÉMIAI ÁTALAKULÁSOK 
− érti a fizikai és kémiai változások közötti különbségeket; 
− ismeri a kémiai reakciók végbemenetelének feltételeit, ismeri, érti és alkalmazza a tömeg- 

és töltésmegmaradás törvényét a kémiai reakciókra; 
− ismeri a kémiai reakciók csoportosítását többféle szempont szerint: a reagáló és a képződő 

anyagok száma, a reakció energiaváltozása, időbeli lefolyása, iránya, a reakcióban részt 
vevő anyagok halmazállapota szerint; 

− konkrét reakciókat termokémiai egyenlettel is felír, érti a termokémiai egyenlet jelentését, 
ismeri a reakcióhő fogalmát, a reakcióhő ismeretében megadja egy reakció 
energiaváltozását, energiadiagramot rajzol, értelmez, ismeri a termokémia főtételét és 
jelentőségét a többlépéses reakciók energiaváltozásának meghatározásakor; 

− érti a katalizátorok hatásának elvi alapjait; 
− ismer egyirányú és egyensúlyra vezető kémiai reakciókat, érti a dinamikus egyensúly 

fogalmát, ismeri és alkalmazza az egyensúly eltolásának lehetőségeit Le Châtelier elve 
alapján; 

− ismeri a fontosabb savakat, bázisokat, azok nevét, képletét, Brønsted sav-bázis elmélete 
alapján értelmezi a sav és bázis fogalmát, ismeri a savak és bázisok erősségének és 
értékűségének jelentését, konkrét példát mond ezekre a vegyületekre, érti a víz sav-bázis 
tulajdonságait, ismeri az autoprotolízis jelenségét és a víz autoprotolízisének a termékeit;  

− konkrét példákon keresztül értelmezi a redoxireakciókat oxigénfelvétel és oxigénleadás 
alapján, ismeri a redoxireakciók tágabb értelmezését elektronátmenet alapján is, konkrét 
példákon bemutatja a redoxireakciót, eldönti egy egyszerű redoxireakció egyenlete 
ismeretében az elektronátadás irányát, az oxidációt és redukciót, megadja az oxidálószert és 
a redukálószert; 

− érti az elektromos áram és a kémiai reakciók közötti összefüggéseket: a galvánelemek 
áramtermelésének és az elektrolízisnek a lényegét; 

− tisztában van az elektrokémiai áramforrások felépítésével és működésével, ismeri a Daniell-
elem felépítését és az abban végbemenő folyamatokat, az elem áramtermelését; 

− ismeri az elektrolizáló cella felépítését és az elektrolízis lényegét a hidrogén-klorid-oldat 
grafitelektródos elektrolízise kapcsán, érti, hogy az elektromos áram kémiai reakciók 
végbemenetelét segíti, példát ad ezek gyakorlati felhasználására (alumíniumgyártás, 
galvanizálás). 
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FÖLDRAJZ:   
 

9. évfolyam félévi vizsga 

A vizsga felépítése  

1.)Feladatlap: 
A vizsgakövetelményben felsorolt 9. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid 
feladatokon keresztül, kifejtendő feladat nélkül. 

A vizsgázónak 45 perc áll rendelkezésére a feladatlap megoldására. 
2.) Szóbeli felelet: 

A felsorolt témakörök egyikének kifejtése húzott tétel alapján. 

A vizsgázó 30 perc felkészülési idő alatt feleletvázlatot ír, amelyhez használja a 
földrajzi atlaszt. 

A vizsgán a felelethez és a feladatlaphoz is felhasználható segédeszköz a Földrajzi 
Atlasz, amit az iskola biztosít a vizsgázó számára, valamint adatok tárolására és 
megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó. A felelet max. 
időtartama: 15 perc 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: Földrajz 9.  

Az Univerzum és a Tejútrendszer 
1) A Naprendszer és a Nap 
2) A Hold 
3) A térkép 
4) A Föld belső szerkezete 
5) Kőzetlemezek - lemeztektonika 
6) A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység 
7) A kőzetlemezek és a földrengések 
8) A kőzetburok „építőkövei”: a kőzetek 
9) Ásványkincsek, energiahordozók képződése 
10) A földtörténet eseményei 
11) A Föld nagyszerkezeti egységei 
12) A légkör anyaga és szerkezete 
13) A levegő felmelegedése és az üvegházhatás 
14) Időjárási és éghajlati elemek 



ÁLMOS VEZÉR GIMNÁZIUM, PEDAGÓGIAI SZAKGIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA    
PEDAGÓGIAI PROGRAMJA   

- 236 - 

A szóbeli vizsga követelményei: 

1) A Naprendszer és a Nap 
2) A Hold 
3) A Föld belső szerkezete 
4) Kőzetlemezek - lemeztektonika 
5) A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység 
6) A kőzetlemezek és a földrengések 
7) A kőzetburok „építőkövei”: a kőzetek 
8) A földtörténet eseményei 
9) A légkör anyaga és szerkezete 
10) A levegő felmelegedése és az üvegházhatás 

 
A vizsga teljesítése 

Szóbeli vizsgára az a vizsgázó bocsátható, aki az írásbeli feladatlap megoldásakor eléri a 
min. 40 %-ot. Amennyiben a vizsgázó ezt nem teljesítette, nem bocsátható szóbeli vizsgára, 
a 
félév követelményeit nem teljesítette. 

A vizsga sikerességének feltétele a szóbeli vizsgán is a 40% elérése. A vizsgáztató tanár az 
érettségi vizsga szóbeli értékelési rendjét követi. 

9. évfolyam év végi vizsga 

A vizsga felépítése: 

Feladatlap: 

A vizsgakövetelményben felsorolt 9. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, 
rövid feladatokon keresztül, kifejtendő feladat nélkül. 

A vizsgázónak 45 perc áll rendelkezésére a feladatlap megoldására. 
Szóbeli felelet: 

A felsorolt témakörök egyikének kifejtése húzott tétel alapján. 

A vizsgázó 30 perc felkészülési idő alatt feleletvázlatot ír, amelyhez használja a 
földrajzi atlaszt. 

A vizsgán a felelethez és a feladatlaphoz is felhasználható segédeszköz a Földrajzi 
Atlasz, amit az iskola biztosít a vizsgázó számára, valamint adatok tárolására és 
megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó. A felelet max. 
időtartama: 15 perc 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: 

Földrajz 9.  

1) Az Univerzum és a Tejútrendszer 
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2) A Naprendszer és a Nap 
3) A Hold 
4) A térkép 
5) A Föld belső szerkezete 
6) Kőzetlemezek - lemeztektonika 
7) A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység 
8) A kőzetlemezek és a földrengések 
9) A kőzetburok „építőkövei”: a kőzetek 
10) Ásványkincsek, energiahordozók képződése 
11) A földtörténet eseményei 
12) A Föld nagyszerkezeti egységei 
13) A légkör anyaga és szerkezete 
14) A levegő felmelegedése és az üvegházhatás 
15) Időjárási és éghajlati elemek 
16) Ciklonok – anticiklonokAz általános légkörzés 
17) A légkör globális problémái 
18) Az óceánok, tengerek 
19) A tengervíz mozgásai 
20) A felszín alatti vizek 
21) Tavak 
22) Folyók 
23) A forró övezet 
24) A mérsékelt övezet 
25) A hideg övezet 
26) A világnépesség növekedése, összetétele, eloszlása 
27) Településformák 

A szóbeli vizsga követelményei: 

1. A Naprendszer és a Nap 
2. A Hold 
3. A Föld belső szerkezete 
4. Kőzetlemezek - lemeztektonika 
5. A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység 
6. A kőzetlemezek és a földrengések 
7. A kőzetburok „építőkövei”: a kőzetek 
8. A földtörténet eseményei 
9. A légkör anyaga és szerkezete 
10. A levegő felmelegedése és az üvegházhatás 
11. Ciklonok – anticiklonok 
12. Az általános légkörzés 
13. Az óceánok, tengerek 
14. Tavak 
15. Folyók 
16. A forró övezet 
17. A mérsékelt övezet 
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18. A hideg övezet 
19. A világnépesség növekedése, összetétele, eloszlása 
20. Településformák 

 

A vizsga teljesítése 

Szóbeli vizsgára az a vizsgázó bocsátható, aki az írásbeli feladatlap megoldásakor eléri a 
min. 40 %-ot. Amennyiben a vizsgázó ezt nem teljesítette, nem bocsátható szóbeli vizsgára, 
a 
félév követelményeit nem teljesítette. 

A vizsga sikerességének feltétele a szóbeli vizsgán is a 40% elérése. A vizsgáztató 
tanár az érettségi vizsga szóbeli értékelési rendjét követi. 

 

Biológia 
 9. évfolyam (NAT 2020) 
 

1. A biológia tudománya 
 ismeri a biológiai kutatások alapvető céljait, legfontosabb területeit 

2. Az élet eredete és feltételei  
− a valódi és az ősbaktérium fogalma 
− Az élő állapot és kialakulásának magyarázása életkritériumok, a baktériumok 

sejtszerkezete alapján 
3. Az élővilág egysége, a felépítés és működés alapelvei 

− a szerveződési szinteknek az atomoktól a bioszféráig való egymásba épülése 
− a biogén elemek, a víz, az ATP és a makromolekulák élő szervezetekben betöltött 

alapvető szerepe, és ezek  összefüggése a kémiai felépítésükkel 
− a fény, a kémiai és a biológiai energia összefüggésbe hozása 

− az enzimműködés 

− a víznek az élet szempontjából kitüntetett szerepe melletti érvelés 
− a makromolekulák és monomerjeik felépítése és funkciója közötti kapcsolatok 

4. Élet és energia 

− az élőlények szén- és energiaforrásainak különféle lehetőségei, az anyagcseretípusok 
közötti különbségek 

− a fotoszintézis és a sejtlégzés fő szakaszainak sejten belüli helye és struktúrái, a fontosabb 
anyagok és az energiaátalakítás jellemzői 

− a növények és állatok közötti ökológiai szintű kapcsolat, a termelő és fogyasztó 
szervezetek közötti anyagforgalom 

− autotróf és heterotróf, kemotróf és fototróf, biológiai energia és ATP, fotoszintézis, 
erjedés, sejtlégzés, aerob és anaerob folyamat, szénkörforgás 
5. Sejtek és szövetek 
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− fénymikroszkóp működési elvének ismerete, a nagyítás és a felbontóképesség 
értelmezése 

− A növényi szövetek alaptípusainak megkülönböztetése, a sejttani jellemzők és a 
szövettípus biológiai funkciója közötti összefüggés érvekkel való bizonyítása  

− A zárvatermő növények szerveinek ismerete, a gyökér, a szár a levél és a virág 
jellegzetes szöveti felépítésének azonosítása 

− A különféle emberi (állati) szövetek sejttípusainak kialakulására vezető 
differenciálódási folyamat elvi értelmezése, egy konkrét példán (pl. vérsejtek 
képzése) való bemutatása 

− Az emberi szövetek alaptípusainak (hám-, kötő- és támasztó-, izom-, ideg-) jellemzése 
a felépítés és működés kapcsolatba hozásával, néhány fontosabb altípus elkülönítése 

− gyógyászatban alkalmazott diagnosztikus szövettani vizsgálatok céljának, egy-egy 
módszerének ismerete, a daganatos betegségek felismerésében játszott szerepének 
értékelése 

6. A sejt és a genom szerveződése és működése 

− A vírusok felépítése, szaporodása és a megbetegedések közötti összefüggések 
felismerése egy konkrét betegség (pl. influenza) kapcsán, a betegségek megelőzési és 
gyógyítási lehetőségeinek számbavétele, tévképzetek eloszlatása 

− A prokarióta és eukarióta sejttípusok összehasonlítása, a felépítés, működés és 
alkalmazkodás főbb összefüggései 
− Az eukarióta sejttípusok kialakulását magyarázó elmélet bizonyítékai 
− A főbb sejtalkotók működések összekapcsolása a szervezetszintű folyamatokkal 
− A génműködés alapelveinek megértése: aktív és nem aktív régiók , gének 
bekapcsolása, kikapcsolása, módosítása  
− Az őssejt és a differenciált sejt összehasonlítása génaktivitás alapján, a különbség 
felismerése őssejt és daganatsejt között 
− A sejtciklus biológiai szerepének, szakaszainak és szabályozásának megértése, a 
daganatelnyomó és DNS-javító fehérjék létezése, a programozott sejthalál szerepe. 
− A sejtosztódás egyes típusainak értelmezése, biológiai szerepének összekapcsolása az 
emberi sejtek, szervek működésével (őssejtek, differenciált sejt, sebgyógyulás, 
ivarsejtképzés) 
− összefüggés a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai között 
7. A változékonyság molekuláris alapjai 

− az örökítőanyag bázissorrendjének vagy bázisainak megváltozásához vezető 
folyamatokat, ezek következményei 

− kapcsolatot az életmód és a gének kifejeződése között 

− mutációk és a betegségek (anyagcserezavarok, daganatos betegségek) összefüggései 

− géntechnológiák céljának és eljárásainak megismerése, a rekombináns DNS, a 
génszerkesztés, a klónozás biológiai alapjai 

8. Egyedszintű öröklődés 

− az örökítőanyagban tárolt információ és a kifejeződő tulajdonságok közötti 
összefüggés, a genotípust és a fenotípus megkülönböztetése 
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− a genetikai információ nemzedékek közötti átadásának törvényszerűségei 

− Mendel kutatásai 

− A gének, a DNS és a kromoszómák (testi és ivari) kapcsolata 
− A mendeli öröklődés kiterjesztése: példák és magyarázatok a Mendel-szabályoktól 
való eltérésekre  
− A környezet fenotípusra gyakorolt hatása 

9. Az élőhelyek jellemzői, alkalmazkodás, az életközösségek biológiai sokfélesége 

− Az élettelen környezeti tényező fogalma és összekapcsolása az élettani és ökológiai 
tűrőképességgel 

− A környezeti tűrőképesség típusai 
− Élőhelyek fény-, hőmérsékleti, vízellátási és talajminőségi viszonyai 
− A levegő kémiai, fizikai jellemzői, az élőlényekre gyakorolt hatásuk 
− Az édesvízi és tengeri élőhelyek vízminőségét befolyásoló tényezők 
− A talaj kémiai és fizikai tulajdonságainak, minőségi jellemzői, főbb talajtípusok 
− A környezet eltartóképessége 
− A biológiai óra és a környezeti ciklusok (napi, éves) közötti összefüggés,  az 

aszpektus 
− Az életközösségek hosszabb távú, nem ciklikus időbeli változásának vizsgálata, a 

szukcesszió 
− Populációk kölcsönhatásai 
− A biológiai sokféleség 
10. A Föld és a Kárpát-medence értékei 

− A szárazföldi élővilág 
− A Föld óceáni és tengeri életközösségei 
− A Kárpát-medence földtani és éghajlati adottságai 
− A Kárpát-medence jellegzetes életközösségeinek megismerése 
− Néhány hazai nemzeti park 

11. Ember és bioszféra – fenntarthatóság 
− A fenntarthatóság fogalma 
− emberi tevékenység hatásai 
− A fenntarthatósággal összefüggő egyéni, közösségi, nemzeti és globális szintű 

felelősségek 
− A Föld globális szintű környezeti folyamatai 
− A környezet- és természetvédelem törvényi szabályozásának, a nemzetközi 

egyezmények jelentősége 
 

   
DIGITÁLIS KULTÚRA – emelt óraszámú csoport:   

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 
− Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és 

szoftverek használata 
− Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 
− A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 
− A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. 

Algoritmus leírása egy lehetséges módjának megismerése 
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− Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények 
kapcsolatának vizsgálata 

− Az elemi adatok és sorozatok megkülönböztetése, kezelése és használata 
− Szekvencia, elágazások és ciklusok 
− Példák típusalgoritmus használatára 
− A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási 

környezetben 
− Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 
− Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 
− A program megtervezése, kódolása, tesztelése 
− Az objektumorientált szemlélet megalapozása 
− Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program 

működésére gyakorolt hatásának vizsgálata 
Információs társadalom, e-Világ 
− Az információ megjelenési formái, jellemzői 
− Az információhitelesség ellenőrzésének egyszerű módjai 
− A személyes adatok védelmének fontosabb szabályai 
− Személyhez köthető információk és azok védelme 

Mobiltechnológiai ismeretek 
− A mobiltechnológia körébe tartozó eszközök ismerete 
− Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása 
− Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok 

használata 
− Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés 

Szövegszerkesztés 
− Tipográfiai ismeretek 
− Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése 
− Adatok kezelése, szűrése, rendezése körlevél készítése céljából. Körlevél 

készítése 
− Hosszú dokumentumok készítése, formázása. Élőfej és élőláb 

kialakítása, lábjegyzet, tartalomjegyzék létrehozása 
Számítógépes grafika 
− Digitális képek jellemzőinek és tárolásának megismerése 
− A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, színmélység 
− Rasztergrafikus rajzolóprogram használata 
− Színrendszerek, alakzatok színezése, átlátszóság, takarás, vágás 
− Dokumentumszerkesztő program alakzataival ábra készítése minta vagy 

leírás alapján 
− Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra tárolási módszerének ismerete 
− Alakzatok egymáshoz képest történő elrendezése: igazítás, elosztás, 

rétegek, transzformációk 
− Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata 
− Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, szakasz, ellipszis, kör, 

téglalap 
− Vektorgrafikus ábra elkészítése minta vagy leírás alapján 
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− Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése 
− Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, szegély, kitöltés, 

feliratozás, átlátszóság, transzformációk: elforgatás, tükrözés 
− Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, 

rétegek, eltolás, forgatás, csoportosítás, kettőzés, klónozás 
− Görbék, csomópontok felhasználása rajzok készítésében. 

Csomópontműveletek 
− Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója 
− Elemi műveletek 3D-s modellel 

 
Online kommunikáció 
− Az online kommunikáció jellemzői 
− Az identitás kérdésének összetettebb problémái az online kommunikáció 

során 
− Az online közösségek szerepe, működése 

Táblázatkezelés 
− Adatok táblázatos elrendezése 
− Adatok bevitele, javítása, másolása, formázása 
− Szám, szöveg, logikai típusok. Dátum- és idő-, pénznem-, 

százalékformátumok alkalmazása 
− Számítási műveletek adatokkal, képletek szerkesztése 
− Cellahivatkozások használata 
− Függvények használata, paraméterezése 
− Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel. Statisztikai 

függvények, feltételtől függő számítások, adatok keresése 
− Problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 
− Diagram létrehozása, szerkesztése 

A digitális eszközök használata 
− Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító 

hatások csökkentése 
− Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése 
− A digitális eszközök főbb egységei 
− Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 
− Operációs rendszer segédprogramjai 
− Állomány- és mappatömörítés 
− Digitális kártevők elleni védekezés 
− Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat 

kialakítása, tudatosítása; etikus információkezelés 
− Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában 
− Állományok kezelése és megosztása a felhőben 

DIGITÁLIS KULTÚRA – nyelvi emelt óraszámú csoportok:   
Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 
− Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és 

szoftverek használata 
− Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 
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− A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 
− A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. 

Algoritmus leírása egy lehetséges módjának megismerése 
− Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények 

kapcsolatának vizsgálata 
− Az elemi adatok és sorozatok megkülönböztetése, kezelése és használata 
− Szekvencia, elágazások és ciklusok 
− Példák típusalgoritmus használatára 
− A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási 

környezetben 
− Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 
− Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 
− A program megtervezése, kódolása, tesztelése 
− Az objektumorientált szemlélet megalapozása 
− Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program 

működésére gyakorolt hatásának vizsgálata 
Információs társadalom, e-Világ 
− Az információ megjelenési formái, jellemzői 
− Az információhitelesség ellenőrzésének egyszerű módjai 
− A személyes adatok védelmének fontosabb szabályai 
− Személyhez köthető információk és azok védelme 

Mobiltechnológiai ismeretek 
− A mobiltechnológia körébe tartozó eszközök ismerete 
− Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása 
− Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok 

használata 
− Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés 

Szövegszerkesztés 
− Tipográfiai ismeretek 
− Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése 
− Adatok kezelése, szűrése, rendezése körlevél készítése céljából. Körlevél 

készítése 
− Hosszú dokumentumok készítése, formázása. Élőfej és élőláb 

kialakítása, lábjegyzet, tartalomjegyzék létrehozása 
Számítógépes grafika 
− Digitális képek jellemzőinek és tárolásának megismerése 
− A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, színmélység 
− Rasztergrafikus rajzolóprogram használata 
− Színrendszerek, alakzatok színezése, átlátszóság, takarás, vágás 
− Dokumentumszerkesztő program alakzataival ábra készítése minta vagy 

leírás alapján 
− Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra tárolási módszerének ismerete 
− Alakzatok egymáshoz képest történő elrendezése: igazítás, elosztás, 

rétegek, transzformációk 
− Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata 
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− Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, szakasz, ellipszis, kör, 
téglalap 

− Vektorgrafikus ábra elkészítése minta vagy leírás alapján 
− Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése 
− Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, szegély, kitöltés, 

feliratozás, átlátszóság, transzformációk: elforgatás, tükrözés 
− Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, 

rétegek, eltolás, forgatás, csoportosítás, kettőzés, klónozás 
− Görbék, csomópontok felhasználása rajzok készítésében. 

Csomópontműveletek 
− Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója 
− Elemi műveletek 3D-s modellel 

 
  Multimédiás dokumentumok készítése 
− Multimédia állományok manipulálása 
− Az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek 

felhasználásával új dokumentumok létrehozása 
− Multimédiás dokumentumok alkalmazása 

Online kommunikáció 
− Az online kommunikáció jellemzői 
− Az identitás kérdésének összetettebb problémái az online kommunikáció 

során 
− Az online közösségek szerepe, működése 

Táblázatkezelés 
− Adatok táblázatos elrendezése 
− Adatok bevitele, javítása, másolása, formázása 
− Szám, szöveg, logikai típusok. Dátum- és idő-, pénznem-, 

százalékformátumok alkalmazása 
− Számítási műveletek adatokkal, képletek szerkesztése 
− Cellahivatkozások használata 
− Függvények használata, paraméterezése 
− Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel. Statisztikai 

függvények, feltételtől függő számítások, adatok keresése 
− Problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 
− Diagram létrehozása, szerkesztése 

Adatbázis-kezelés 
− Strukturált adattárolás 
− Adattípusok: szöveg, szám, dátum és idő, logikai 
− Közérdekű adatbázisok elérése, adatok lekérdezése 
− Szűrési feltételek megadása 
− Hozzáférési jogosultság szerint adatlekérés, módosítás, törlés 

A digitális eszközök használata 
− Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító 

hatások csökkentése 
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− Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése 
− A digitális eszközök főbb egységei 
− Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 
− Operációs rendszer segédprogramjai 
− Állomány- és mappatömörítés 
− Digitális kártevők elleni védekezés 
− Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat 

kialakítása, tudatosítása; etikus információkezelés 
− Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában 
− Állományok kezelése és megosztása a felhőben 

 
  
   
   

ÉNEK-ZENE: 
3-4  népdal, 2-3  műdal a XX.századból  
Kodály-Bartók életútja, fontosabb művei  
A XX. század zenéje: impresszionizmus, neoklasszicizmus, folklorizmus, elektronikus zene, dzsessz, 
könnyűzene,  
Weiner, Kurtág, Petrovics, Szokolay, Durkó, Kocsár, Orbán, Balassa, Pongrácz, Debussy, Ravel, 
Stravinszky, Honegger, Prokofjev, Hacsaturján, Britten, Penderecki, Gershwin, Beatles, Presley, 
Webber, Szörényi  

 
   

 
VIZUÁLIS KULTÚRA 
 
A tanulók értékelése 
Az értékelés a hagyományos 5 fokozatú skálán történik. 
Az elméleti tudás értékelése: 
Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló 
absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Értékelendő a 
jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű 
megfogalmazással való leírása és értelmezése. Az értékelés kettős céljának megfelelően 
mindig meg kell találni a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. Fontos 
szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett 
értékelésnek is. Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az 
életkornak megfelelőek legyenek. 
Formái: 
– órai munka, hozzászólás az adott témához (jutalomponttal, osztályzattal történő elismerése) 
kikérdezés (sok apró célzott kérdés és felelet) egyéni és csoportos beszélgetések (céltudatos 
tanári irányítással) 
– feladatlapok értékelése 
– rajzok készítése, alkotói tevékenység 
– projektmunka egyénileg, vagy csoportosan 
– házi dolgozat (pl. szakirodalmi és képanyaggyűjtés valamely témához) 



ÁLMOS VEZÉR GIMNÁZIUM, PEDAGÓGIAI SZAKGIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA    
PEDAGÓGIAI PROGRAMJA   

- 246 - 

– kiselőadások készítése, előadása (előzetes felkészülés alapján, kijelölt vagy választott 
témából) 
– gyűjtőmunka (kép, szöveg és műalkotások) jutalomponttal történő elismerése, 
– poszter, plakát, prezentáció készítése megadott szempontok, vagy egyéni elképzelés szerint, 
– természetben tett megfigyelések, saját fényképek készítése, múzeumlátogatási tapasztalatok 
előadása. 
A szóbeli felelet formájában a tanuló általában az előző tanórai - eseteként korábbi - anyag 
elsajátításáról ad számot, teljesítményére érdemjegyet kap.  
Osztályzattal órai elméleti-gyakorlati munkát, házi dolgozatot, szóbeli és írásbeli 
projektmunkát értékelünk, témazáró dolgozat nincs. 
 
Tantárgy Jeles (5) Jó (4) Közepes (3) Elégséges 

(2) 
Elégtelen (1) 

Vizuális 
kultúra 

kiválóan 
teljesített 

jól teljesített megfelelően 
teljesített 

gyengén 
teljesített 

a minimum 
követelményeket 
nem teljesítette 

 
 
 
VIZSGÁK ÉVFOLYAMONKÉNTI KÖVETELMÉNYEI VIZUÁLIS KULTÚRA ÉS 
MŰVÉSZETEK TANTÁRGYAK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 
A vizsga részei 
-írásbeli 
-szóbeli 
 Írásbeli 

 
Szóbeli 

Időtartam 60 perc 10 perc 
Elérhető pontszám 50 pont 30 pont 
 
Írásbeli vizsga: 
-az  írásbeli  rész  képfelismerésekből,  tesztszerű  és  esszé  típusú  feladatokból  áll  a 
felsorolt témakörökből 
-a minimális pontszám, ami a szóbeli vizsga elkezdésének feltétele (14%) –7 pont 
Szóbeli vizsga: 
-egy tétel részletes bemutatása a feladat felkészülési idő: 30 perc szóbeli felelet időtartama: 
10 perc 
-a minimális pontszám (értékelhető vizsga érdekében) 14% -4 pont 
A vizsga értékelése 
Sikeres a vizsga 
-ha a vizsgázó a két vizsgarészből összesen 40%-ot elért 
Sikertelen a vizsga: 
-ha a vizsgázó a két vizsgarészből összesen nem éri el a 40%-ot 
-ha valamelyik vizsgarész pontszáma nem éri el a 14%-ot 
Ponthatárok 
Osztályozó vizsga  
Osztályzat Ponthatár %-os határok 
jeles (5) 72-80 90%-100% 
jó (4) 60-71 75%-89% 
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közepes (3) 48-59 60%-74% 
elégséges (2) 32-47 40%-59% 
elégtelen (1) 0-3 10%-39% 

 
 
Javítóvizsga 
Osztályzat Ponthatár %-os határok 
közepes (3) 48-59 60%-74% 
elégséges (2) 32-47 40%-59% 
elégtelen (1) 0-3 10%-39% 
 
A felkészüléshez ajánlott tankönyv: 
-Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa  
-Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban  (Nemzedékek  Tudása  Tankönyvkiadó, 
Budapest 2013) 
-Szabó Attila: Művészettörténet képekben  (Nemzedékek  Tudása  Tankönyvkiadó, Budapest 
2013) 
-Beke László: Műalkotások elemzése (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2005) 
A vizsgán használható segédeszköz (amelyet a vizsgázó biztosít) 
-Alkotáshoz szükséges eszközök  
Írásbeli és szóbeli tematika (A részletes érettségi vizsgakövetelmény és a kerettanterv alapján 
készült) 
 
 
(Vizuális kultúra, gyakorlati vizsga) 
 
 
53.Énkép készítése 
54.Őszi hangulat 
55.Színátmenetek 
56.Térbeliség érzékeltetése 
57.Kollázs-montázs természetes anyagokkal 
58.Gótikus ablakok 
59.Népi motívumok 
60.Őskori fosszíliák 
61.Kontrasztok 
62.Totem 
63.Ókori tanulmány (rajz) 
64.Mona Lisa 

   
MÉDIAISMERET:   

   
Szóbeli portfólió összeállítása és bemutatása   
1 db sikeres munka    
1 db kedvenc technikával készült munka    
Az osztályozó vizsga követelményei    
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1 db tanulmány (rajz v. festmény) 1 db kép és szöveg (könyvborító v. cd borító stb.) 1 db 
szabadon választott téma bemutatása    
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TESTNEVELÉS:   
   

Évfolyam   Gimnasztika   Torna   Atlétika   Labdajátékok   

9.   

Tanult 64 ütemű 
szabadgyakorlat, 
kötélmászás, 
állapotfelmérés   
(felülés,  
fekvőtámasz,  
ütemű 
fekvőtámasz,  
törzsemelés)   
minimum 20 db 
1   
perc alatt   

4 

Tanult  talajelemek 
bemutatása(gurulás  

 előre-hátra, 
fejállás,  
kézállás, 
mérlegállás)   

Minimum 
követelmény: 100 
m síkfutás: 
17:00mp, 800 m 
síkfutás: 4perc 
20másodperc, 
kislabda hajítás és 
súlylökés(helyes 
technikai 
végrehajtás), 
távolugrás(helyes 
technikai 
végrehajtás)    

Röplabda: kosárérintés(min.:10 db), 
alkarérintés(minimum10 db), alsó-
vagy felső egyenes nyitás(10x ebből 
minimum 4x helyes 
végrehajtás);Kosárlabda: Labdaátadás 
mellső kétkezes átadás, mellső 
kétkezes pattintott átadás (pontos 
labdaelkapás és labdaátadás társnak),  
labdavezetés(technikailag helyes 
végrehajtás), Fektett 
dobás(technikailag helyes végrehajtás; 
Kézilabda: Egykezes felső 
átadás(pontos labdaelkapás és 
labdaátadás társnak), 
labdavezetés(technikailag helyes 
végrehajtás), Egykezes felső kapura 
lövés(technikailag helyes  
végrehajtás);   
Labdarúgás(fiúknak): Labdaátadások, 
labdavezetés szlalomban   
bójakerüléssel(technikailag helyes 
végrehajtás), labdavezetés, 
kapuralövés(technikailag helyes 
végrehajtás;   

   
 

Pszichológia tantárgy 

 

I. Általános lélektan 
1.) A pszichológia tárgya, feladata, a pszichológia ágai   
A pszichológia fogalma, tárgya, feladata  
A pszichológia vizsgálati módszerei  
A pszichológia helye a tudományok rendszerében  
- akadémikus pszichológia, alkalmazott pszichológia, általános pszichológia, 
fejlődéspszichológia, szociálpszichológia, személyiséglélektan, behaviorizmus, 
pszichoanalízis, humanisztikus pszichológia, naiv pszichológia, tudományos pszichológia, 
introspekció, megfigyelés, kísérlet, interjú, kérdőíves módszerek, kísérleti csoport, kontroll 
csoport, korreláció 
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2.) A megismerő folyamatok (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, 
gondolkodás, tanulás )fogalma, osztályozása 
2.a) Az érzékelés, észlelés helye a megismerésben 
A receptorok osztályozása 
Érzéki csalódások 
- érzékelés, abszolút küszöb, különbségi küszöb, inger, receptor, észlelés, felismerés 
2. b) A figyelem fajtái, tulajdonságai 
- spontán és akaratlagos figyelem, figyelem terjedelme, figyelem tartóssága 
2. c) Az emlékezet fogalma 
- kódolás, tárolás, előhívás, implicit memória, eidetikus kép, rövid távú memória, kapacitás, 
elhalványulás, kiszorítás, hosszú távú memória interferencia, szemantikus és epizodikus 
memória, retorgrád és anterográd amnézia, konstruktív emlékezet 
2. d) Tanulás fogalma, fajtái 
Klasszikus kondicionálás 
Operáns kondicionálás 
Komplex tanulás 
- tanulás, klasszikus kondicionálás, reflex, feltétlen reflex, feltételes reflex, megerősítés, 
kioltás, instrumentális/operáns kondicionálás, effektus, formálás a kondicionálásos tanulás 
során, averzív kondicinálás, komplex tanulás, mentális reprezentáció, kognitív térkép, 
belátásos tanulás, utánzásos tanulás,  
2. e) A képzelet 
A képzelet fajtái 
- konvergens, divergens gondolkodás, intelligencia, kreativitás, analógia, intelligencia 
hányados 
2. f) Az emberi szükségletek rendszere  
A motiváció 
 A motivált viselkedés 
 Célok, feladatok és motívumok kölcsönhatása 
 Az érdek, érdeklődés, irányulás, beállítódás 

- motívum, motiváció, drive, alapvető/elsődleges motívumok, homeosztázis, humán 
motívumok, exploráció, manipuláció, altruizmus, szükségletek hierarchiája (Maslow), 
extrinzic és intrinzic motiváció, teljesítménymotiváció, igényszint, kudarckerülés, 
sikerorientáció 
 
2. g) Az érzelem 
Az életmód, szükségletek, érzelmek összefüggései 
- alapérzelmek, kognitív kiértékelés, arousal, faciális feedback 
PEDAGÓGIA TANTÁRGY 

I. Általános pedagógiai 
A pedagógia tárgya, célja, feladata 
A pedagógia- nevelés-oktatás fogalma 
A pedagógia kialakulásának, fejlődésének, differenciálódásának főbb állomása 
A pedagógia helye a tudományok rendszerében 
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A tudományosság ismérvei 
A pedagógia területei 
A pedagógia alapfogalmai 

II. A nevelés folyamata 
A neveléstudomány fogalma 
A nevelés fogalma, célja, tárgya, feladata, befolyásoló tényezők 
A nevelés folyamata, sokszínűsége. 
A nevelés fogalma. 
A nevelési cél és a nevelés eszközrendszere. 
A nevelés, mint értékközvetítés. 
Az érték és norma a nevelés folyamatában. 
A nevelés feladat- és eszközrendszere 
A nevelés, a személyiségfejlesztés fő területei 
Konstruktív-destruktív életvezetés 
A közösség és önfejlesztő magatartás- és tevékenységformák 
A személyiség fogalma 
A személyiség fejlődését meghatározó biológiai tényezők és a környezeti nevelési hatások 
kölcsönhatása 
Az adottság, a rátermettség, a hajlam, a temperamentum, az érdeklődés, a képesség, a 
tehetség, a kreativitás fogalma. 
A spontán kirekesztődés fogalma, a tevékenységek szerepe 
A spontán kirekesztődés okai, mechanizmusa, megakadályozásának pedagógiai lehetőségei 
 
 

10.évfolyam 
 
 

MAGYAR NYELV:   
 

1. A jel fogalma, típusai   

Kulcsfogalmak, fogalmak:Jel; ikon, index, szimbólum. Jelentéselem. Jelölő, 
jelölt, jeltárgy.   
Denotatív, konnotatív jelentés.   

 Ismeretek,   követelmények:   A   szavak   jelentésének   szerkezete,   jelentéselemek    
   
2. A hangalak és jelentés viszonya   
Kulcsfogalmak, 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.   
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Ismeretek, követelmények: 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 
szórend jelentésváltozatainak megfigyelése, hatásértelmezés. Egynyelvű 
szótárak használata.   
   
3. A szövegtípusok 1.   

Kulcsfogalmak, fogalmak: Szövegtípus (monologikus, dialogikus és 
polilogikus; beszélt, írott,írott-beszélt (elektronikus); spontán, tervezett). 
Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és 
hivatalos, tudományos, sajtó és média, szépirodalmi).   
Szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó).   
Ismeretek, követelmények: A szóbeliség és az írásbeliség hatása a 
szövegformálásra.   
A szóbeli és írott szövegek szerepe, eltérő jegyei. A szövegfonetikai 
eszközök és az írásjelek szövegértelmező szerepe. Szövegtípusok jellemzői 
megjelenés, műfajok és nyelvhasználati színterek szerint. A legjellegzetesebb 
szövegtípusok: a beszélt nyelvi társalgási és az írott monologikus szövegek.   
   
4. A szövegtípusok 2.   
Kulcsfogalmak, fogalmak: Szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő). Időbeliség, 
térbeliség, oksági-logikai viszonyok a szövegben.   Ismeretek, követelmények: 
Az elbeszélő, leíró és érvelő szövegek szerkezete, felépítése.   
   
5. A stílus, stílustípus (stílusárnyalat), stílusérték    
Kulcsfogalmak, fogalmak: Stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, 
választékos stb.). Stílusérték (alkalmi és állandó).   
Ismeretek, követelmények: A jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok) 
megismerése (pl. a társalgás bizalmas vagy közömbös), felismerése, 
hatásának elemzése. A nyelvi szintek alkalmi és a szótárakban jelölt állandó 
stílusértékének megfigyelése, felismerésük, valamint alkalmazásuk a 
szövegalkotásban.   
   
6. A stílusrétegek   
Kulcsfogalmak, fogalmak: Stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, 
hivatalos, szónoki, irodalmi).   
Ismeretek, követelmények: A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek 
megismerése, felismerése, elemzése, összefüggésben a szövegtani 
jellemzőkkel.   
A szövegek stílusának, jelentésének a befogadóra tett hatásának (stílushatás) 
felismerése.   
   
7. A szóképek   
Kulcsfogalmak, fogalmak: Szókép (metafora, hasonlat, szinesztézia, 
metonímia, szinekdoché, összetett költői kép, allegória, szimbólum).   
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Ismeretek, követelmények: Szóképek irodalmi és mindennap használt 
szövegekben. A metafora funkciója és használata a mindennapi, továbbá a 
publicisztikai és a tudományos nyelvhasználatban.   
   
8. Az alakzatok   
Kulcsfogalmak, fogalmak: Alakzat (ellipszis, kötőszóhiány, ismétlődés, 
figura etimologica, gondolatritmus, párhuzam, ellentét, paradoxon, 
oximoron, felsorolás, halmozás, fokozás). Ismeretek, követelmények: Az 
alakzatok felimerése és hatásuk azonosítása irodalmi és mindennap használt 
szövegekben.   
    
9. A zeneiség stíluseszközei   
Kulcsfogalmak, fogalmak: Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, 
alliteráció, rím, áthajlás, ütem, ritmus.    
Ismeretek, követelmények: A zeneiség stíluseszközeinek felimerése és hatásuk 
azonosítása irodalmi és mindennap használt szövegekben.   
   
10. Társadalmi szerepeink szövegtípusai   

Kulcsfogalmak, fogalmak: Hivatalos levél, kérvény, meghatalmazás, 
elismervény.   Névjegy,   önéletrajz,   motivációs   levél,  honlap.  
 Esszé,  értekezés,   tanulmány. Ismeretek, követelmények: 
Különböző magánjellegű és hivatalos szövegek szerkezetének, jellemzőinek 
megismerése, hivatalos szövegek alkotásának képessége.   
   

 
 
MAGYAR IRODALOM:   
 
Balassi Bálint   
Az angol reneszánsz dráma és színház; Shakespeare: Rómeó és Júlia  
A magyar barokk jellemzői (és rokokó): részletek Zrínyi Miklós: Szigeti 
veszedelem c. művéből (Mikes Kelemen: 112. levél)   
A felvilágosodás kora, stílusirányzatai: klasszicizmus, szentimentalizmus 
(Voltaire, Rousseau)   
A francia klasszicista dráma: Moliére 
egyik drámája  A magyar 
felvilágosodás kora:  Bessenyei Ferenc 
programja,    
Batsányi János költészete,    
Kazinczy Ferenc és a nyelvújítás    
Csokonai Vitéz Mihály élete, pályája, tanult művei    
Berzsenyi Dániel élete, pályája, tanult művei    
A romantika kora, művészete, a stílus jellegzetességei    
Puskin: Anyegin    
A magyar romantika kora    
Katona József: Bánk bán    
Kölcsey Ferenc élete, pályája, tanult művei    
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Vörösmarty Mihály élete, pályája, tanult művei    
Petőfi Sándor élete, pályája és tanult művei    
Jókai Mór pályája és egy regényének elemző bemutatása   
   
   

 
 
TÖRTÉNELEM:   
   
1.) Kora újkor   

- Földrajzi fölfedezések és hatásaik   

- Reformáció és katolikus megújulás   

- Az atlanti hatalmak fölemelkedése (Hollandia, Anglia), az angol 
polgári forradalom      - Hatalmi küzdelmek a 16-18. sz.-ban (30 
éves háború, spanyol örökösödési háború, északi háború, osztrák 
örökösödési háború)    

- Felvilágosodás   

- Francia forradalom, napóleoni háborúk   

- Az USA létrejötte és alkotmánya   
   
2.) Magyarország a 16-18. sz.-ban  - Magyarország 2, majd 3 részre 

szakadása; intézményrendszer, küzdelmek, életmód a 3 részre szakadt 
Magyarországon   

- Az Erdélyi Fejedelemség   

- A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc   

- Demográfiai változások a 18. sz.-ban   

- Felvilágosult abszolutizmus: Mária Terézia, II. József   
   
3.) A polgárosodás kora   

- Ipari forradalom és hatásai   
- Eszmerendszerek a 19. sz.-ban (liberalizmus, konzervativizmus, 

nacionalizmus, szocializmus, keresztényszocializmus)   
        
4.) Magyarország a 19. sz. első felében   

- Reformkor   

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc     
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ANGOL NYELV:   
   

  A vizsga részei:      
1. Olvasott szöveg értése    

1.1 Készségek    A tanuló képes az olvasási céloknak, illetve a 
feladatnak megfelelő stratégiák alkalmazásával a  szövegben 
 a  gondolatmenet  lényegét megérteni, 
 véleményeket,  érvelést  nagy vonalakban követni, 
egyes részinformációkat kiszűrni.    

   
1.2 A szöveg jellemzői, szövegfajták    Rövid, tartalmilag és 

szerkezetileg világos, hétköznapi  nyelven  íródott 
 tájékoztató szövegek (pl. hirdetés),menetrend, prospektus, 
műsorfüzet), levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), 
ismeretterjesztő szövegek, egyszerű elbeszélő szövegek.    

   
  2.2  Nyelvhelyességet ellenőrző feladat  
  A kontextusban alkalmazandónyelvtaniegységek: 
      Present Tenses    

     
Present Simple; Present Progressive; 
Present Perfect;  Present 
 Perfect  Progressive  

(Affirmative, Negative, 
Interrogative,   

Question tags)    
• Past Tenses    

   
Past Simple; Past Progressive; 
Past Perfect, Past  Perfect 
 Progressive 
 (Affirmative,  

Negative, Interrogative, 
Question tags); ‘used  to’; ‘get 
used to’; ‘be used to’    

• Expressing future    

   
Future Simple Tense; Time 
Clauses with future reference; 
‘be going to do’; Present 
Progressive  
with future reference; Future   
Progressive; Future Perfect    
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• Adjectives; 
Comparison    

   
‘The more… the more…’ 
structure; Adverbs of  

Manner    
• Modal Auxiliaries    

   
Expressing: possibility, 
ability, necessity, prohibition, 
certainty, suggestion; ‘Modal 
verb+ have + past participle’ 
structure;   • Relative Clauses 
& Pronouns    

   
(which, who ,that, whose, 
where, when, why, what)    

• Infinitive& ‘Ing’ 
forms    

• Conditional Sentences    
   

Type 1 (If & Present Simple + 
will)    
Type 2 (If & Past Simple + 
would)    
Type 3 (If & Past Perfect + 
would have done)    
Wishes (I wish…, If only…) 
& Unreal past    

• Passive Voice    
   

With Present Simple & 
Progressive, Past  
Simple & Progressive, Present 
& Past Perfect,   

Auxiliaries;    
‘To be said’ & ‘To be told’ 
structures;    
Causative structure: ‘have 
something done’    

• Clauses of reason, 
concession, purpose    

• Reported Speech – 
Interpreting other 
people’s thoughts    

   
   Reported  Commands,  requests;  Reported   
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Statements; Reported 
Questions    

Szövegalkotás    
3.1 Készségek   A tanuló képes a feladatban megadott kommunikációs 

szándékokat megvalósítani - a megadott témákhoz kapcsolódó 
szövegeket írni, és véleményét megfogalmazni; meglévő 
szókincsét változatosan használni; a zöveget megfelelően felépíteni 
és tagolni, a logikai viszonyok kifejezését szolgáló nyelvi 
eszközöket alkalmazni; a szövegfajtának, a közlési szándéknak, a 
címzetthez való viszonyának  

megfelelő stílust és hangnemet, választani; az adott szövegfajta 
formai sajátosságainak megfelelő írásművet létrehozni, egyszerű 
nyelvi fordulatokat használni és a helyesírási szabályokat 
biztonsággal alkalmazni.    

   
3.2 Szövegfajták   -Személyes jellegű közlés (pl. e-mail, üzenet, blog, 

naplóbejegyzés), meghívó, magánjellegű levélvél hétköznapi 
témákban.;    

-Intézményeknek szóló 
(munkahely, nyelviskolák, 
szolgáltatók) hivatalos 
levél (hivatalos 
ügyintézések: 
megrendelések, 
szolgáltatások 
igénybevétele, 
módosítások, kérések, 
panaszok)    

   
   
4. Hallott szöveg értése: a megadott témakörökben (ld. Témakörök a szóbeli 

vizsgához.) 

4.1 Készségek    A vizsgázó képes az értési céloknak, illetve a 
feladatnak megfelelő stratégiák alkalmazásával a szöveg, 
gondolatmenetét nagy vonalakban követni, egyes tényszerű 
részinformációkat megérteni.    

4.2 A szöveg jellemzői, szövegfajták Hétköznapi nyelven hangzik el, 
alapvetően gyakran használt nyelvtani szerkezetekből és lexikai 
elemekből építkezik, normál tempójú, a standard kiejtés(ek)hez 
közel álló.    

5. Szóbeli vizsga követelményei    
(10 perces felelet)   Beszédkészség: a megadott témakörökből irányított 
beszélgetés 
 

 5.1 Készségek    A tanuló képes    



ÁLMOS VEZÉR GIMNÁZIUM, PEDAGÓGIAI SZAKGIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA    
PEDAGÓGIAI PROGRAMJA   

- 258 - 

- a megadott helyzetekben 
és szerepekben, a feladatnak  
megfelelő  

   kommunikációs   
szándékokat megvalósítani    
- a megadott témákról szóló 
beszélgetésekben részt venni 
(lásd a Témakörök című 
részt),   - a kommunikációs 
stratégiákat a szintnek 
megfelelően,  hatékonyan 
 alkalmazni  (pl. 
beszélgetést  elkezdeni, 
 fenntartani  és 
befejezni).    
- az egyszerű nyelvi 
eszközök széles skáláját 
rugalmasan használni, és 
ezzel mondanivalójának nagy 
részét egyszerűen kifejezni    

- ismerős témáról folyó 
társalgásban részt venni    

- viszonylag folyékonyan 
elmondani egy történetet, 
beszámolni élményeiről és 
érzéseiről, érezhető  
akcentusa  és  esetleg  lassú 
beszédtempója ellenére 
érthetően beszélni 

 
 
   

TÉMAKÖRÖK A SZÓBELI VIZSGÁHOZ: A vizsgázó személye, életrajza, 
életének   
1. Személyes vonatkozások,   fontos állomásai  család    
Családi élet, családi kapcsolatok    
A családi élet mindennapja (hétköznapok, hétvége), otthoni teendők    
Személyes tervek    
Életvitel    

 2. Ember és társadalom    A másik ember külső és belső jellemzése    
“Mindennapok hősei” – Akikre büszkék vagyunk    
Baráti kör    
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal    
Ünnepek, családi ünnepek    
Öltözködés, divat    
Vásárlás, szolgáltatások, ügyintézés    
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 3. Környezetünk    Az otthon, a lakóhely és környéke (    
lakószoba, a lakás, a ház 
bemutatása)    

A lakóhely nevezetességei,szolgáltatások, szórakozási lehetőségek    
A városi és a vidéki élet összehasonlítása    
Időjárás    
Útbaigazítás    
Környezeti problémák    
Környezetvédelem, egyéni felelősségünk    

 4. Az iskola    Saját   iskola   bemutatása   (sajátosságok    
lehetőségek))    

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka    
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe,fontossága    
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok    
Tanulmányi előmenetel, továbbtanulás    
Külföldi tanulmányok    
5. A munka világa   Diákmunka, nyári munkavállalás, személyes   

tapasztalatok    
Pályaválasztás: továbbtanulás vagy munkába állás    
Munkába állás lépései, állásinterjú    
Foglalkozások osztályozása, jellemzése    
6. Szabadidő eltöltése  Beltéri és kültéri szórakozás; a korosztályra jellemző 

szabadidős tevékenységek    

Sportolás, aktív pihenés    
A legemlékezetesebb nyaralás: utazási szokások, élmények    
Érdeklődési kör: film, színház, olvasmányok    
7. .Életmód, életvitel    Egészséges életmód, táplálkozási szokások    

Az orvosnál: betegségek, gyógyulás    
8. Technika fejlődése    A  technika  vívmányainak 

 mindennapi  
életünkre gyakorolt hatásai; 
azok előnyei, hátrányai    
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NÉMET NYELV 
 
KÖVETELMÉNYEK 
   

   
   
Olvasott szöveg értése   

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.   
Egyszer üzenetek, például képeslapok szövegének megértése.   
Nyomtatványok,   űrlapok   személyes   adatokra   vonatkozó  
 kérdéseinek megértése.   
Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése.   

   
   
   
Hallott szöveg értése   

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.   
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.   
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Beszédkészség 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a 
tanulóhoz fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél.  A gondosan 
megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások 
megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése.  Részvétel egyszerű 
beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy módosítással.   
Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 
Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, 
bemutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, 
kínálás, érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre).   
Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás.   
Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és   
nyújtására például a tanulóról, beszélgetőpartneréről, a családtagok foglalkozásáról.   
A számok, árak, alapvető mennyiségek, időkezelése.   
Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos 
telefonbeszélgetések lebonyolítása.   
A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés 
kezdeményezése, figyelemfelhívás.   
Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű 
alkalmazása; szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris 
kötő szavakkal.   
Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások.   
Egyszerű jelenetek közös előadása.   
Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.   
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Témakörök   

 Személyes vonatkozások, család: Személyes tervek. Családtagok életének fontos állomásai. A 
családi élet mindennapjai, otthoni teendők, háztartási munkák. Családi PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 
állapot.   
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: Tantárgyak, osztályzatok, nyelvtanulás, nyelviskolák.   
Életmód: Háztartási munkák. Magyar ételkülönlegességek.   
Szabadidő, művelődés, szórakozás: Szabadidős programok, sportágak. Turisztikai célpontok: 
városnézés, látnivalók, nevezetességek, múzeum.   
Utazás, turizmus: A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 
Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás repülőgéppel, repülőtéren. Jegyvásárlás. 
Német városok nevezetességei.   
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.   

   
   
   
 
 
 
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). Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal 
való megtöltése.   
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása.   
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Szókincs   
(kommunikációs 
eszközök)   

indoklás érdeklődés meghívás  
elfogadása/elutasítása 
helyeslés/helytelenítés üdvözletküldés 
köszönetre reagálás segítség 
felajánlása/elhárítása   
véleménynyilvánítás családbemutatás 
összehasonlítás választási lehetőség kifejezése 
egyetértés és egyet nem értés csodálkozás, 
bizonytalanság kifejezése útbaigazítás 
tájékozódás jegyvásárlás   
előnyök/hátrányok kifejezése   

   
   
   
   
   
   
Nyelvtan 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése: igepárok (liegen-legen/stehen-stellen),   
múltidejűség: Perfekt, Präteritum, Modalverben im Präteritum   
Birtoklás kifejezése: gehören+ Dativ, gehört zu + Dativ   
Térbeli viszonyok: Präpositionen (an, auf, vor, hinter, neben, über, unter, zwischen), 
Präpositionen mit dem Akkusativ (über, durch)   
   
Időbeli viszonyok: voriges/nächstes, gegen, monatlich/wöchentlich, Wie lange? von  … bis, seit, 
dátum   
Mennyiségi viszonyok: sorszámok, Was für ein? Welcher? (Adjektivdeklination), hasonlítás, 
fokozás (so, wie, als)   
Minőségi viszonyok: Was für ein?/Welcher? Adjektivdeklination  Modalitás: dürfen   
Esetviszonyok: Dativ, Genitiv, Präpositionen mit dem Akkusativ (entlang, durch)   
Logikai viszonyok: alárendelések (Kausalsatz, Objektsatz)   
Szövegösszetartó eszközök: kötőszók (trotzdem, weil, ob, dass), kettős kötőszók (entweder-oder, 
weder-noch, sowohl-als auch)   
   

 
Az osztályozóvizsga felépítése: 
 
Az írásbeli vizsga az alábbi feladatokat tartalmazza: olvasott szöveg értése, 
nyelvhelyesség, hallás utáni megértés, szövegalkotás. 
A szóbeli vizsga a megadott témakörökből kötetlen beszélgetés formájában 
valósul meg. 
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SPANYOL NYELV:   
   
Felhasznált tankönyvek: Colores 1,2. 
   
Az írásbeli vizsga 60 perces, mely a következő részekből áll: olvasott szöveg 
értése, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése és szövegalkotás. 
A tanuló a vizsga alatt nem használhat 
segédeszközt, kivéve az utolsó írásbeli 
összetevő (szövegalkotás), mely során 
nyomtatott szótár használata 
megengedett. 
   
A szóbeli vizsga feladata kötetlen beszélgetés egy meghatározott 
témában. 
   
  A vizsga részletes követelményei:   
 
 

Témakörök   Nyelvtan   

Bemutatkozás   -A spanyol ábécé   

   
   
   

-A kiejtés   
-A főnevek és melléknevek neme, száma és 
sorrendje  -A névelők   
-A személyes névmások alanyesete   
-A ser ige ragozása   
-Az -ar végű igék ragozása   
-A llamarse ige ragozása   
-Elöljárószók: en, de   
-A szórend   
-A tárgyeset   

Család   -Az estar ige ragozása -Ser vagy 
estar?   
-Az -er, -ir végű igék -A tener 
ige ragozása -Éste vagy este?   
-Rövidülő melléknevek   
-Muy/un poco vagy mucho/poco?   
-A hangsúlytalan birtokos névmások   
-Elöljárószók: con, para   
-Számok 0-100   
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Szabadidő   -A diftongálódó igék   
-A tőhangváltó igék   
-A querer és a poder igék használata   
-A gustar és querer igék használata   
-A decir, hacer, poner, salir, ir igék ragozása   
- A személyes névmások részeshatározós esete  
-Időhatározók   
-Elöljárószók: para, a -Y vagy 
e? O vagy u?   
-Quedar vagy quedarse?   

  
Lakóhely   -A ser, estar, hay igék használata   

-A saber ige ragozása   
-A saber és a poder igék használata   
-Helyhatározószók   
-Muchos/pocos vagy mucho/poco?  -Ez 
vagy az? Itt vagy ott?   
-A sorszámnevek 1-10   
-A számok 100-1000   

  Közlekedés a városban   
  

-Hay que vagy tener que?   
-No … ni …   
-A felajánló kérdés   
-Kérdőszók elöljárószóval   
-A számok 1000-100 000   

 Vásárlás     -A melléknevek fokozása   
-A személyes névmások tárgyesete   
-A que vonatkozó névmás   
-A conocer és dar igék ragozása   

 Napirend   -A visszaható igék   
-A közeljövő: ir a + főnévi igenév   
-A névmások sorrendje   
-A todo, todos használata   
-Az óra kifejezése   
-A dátum kifejezése   

 Étkezés   -A felszólító mód   
-Algo-algún-ningún   
-A traer ige ragozása   

Időjárás   -A személytelen igék   
-Elöljárószók: por   
-A számok 100 000 -1 000 000   
-A milliós számnevek használata   
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 A közelmúltban történt események   -A befejezett melléknévi igenév   
-A közelmúlt (pretérito perfecto)   
-Acabar de + főnévi igenév   
-A nada, nadie használata   
- estar + gerundio   

Hírek   -Az elbeszélő múlt (pretérito indefinido) I   
-Rendhagyó igék indefinidóban   
- Az en elöljárószó használata időhatározókban 

Utazás   -Az elbeszélő múlt II   
-Pretérito perfecto vagy pretérito indefinido? A 
határozott névelő önálló (főnév nélküli) használata   

Vakáció, utazás   -A függő beszéd Cuando 
vagy cuándo?   
-A para és por használata   

 Öltözködés, ruházat   -Pretérito imperfecto (I) - 
Que vagy el que? -Hasonlítás   

  
Házimunkák, családi munka-megosztás  -Pretérito imperfecto (II)   

-Pretérito indefinido vagy pretérito imperfecto? 
-A lo que használata   
-Főnévi igeneves szerkezetek   

 Szabadidő, hobbik   -Az ok-okozati viszony kifejezése   
-Pretérito pluscuamperfecto   
-Névelő használata ország- és városnevek előtt  

  A falu és a város, természet-védelem, a 
jövő lakókörnyezete   

  -A jövő idő   
-Futuro próximo vagy futuro?   
-A jövő idejű feltételes mondat   
-A cuyo, a, os, as használata   

 Személyek külső és belső jellemzése   -Jelen idejű valószínűség kifejezése   
-Jelen idejű feltételes mód   
-Határozószó képzése   

Lakó-környezet, közlekedés   -A függő beszéd   
-Időhatározók a múlt idejű mondatban   

 
Sport, egészséges életmód   -A kötőmód (El subjuntivo) (I)   

-Igei körülírás   
-Néhány gyakori vonzatos ige   
-Cualquiera   
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Betegségek, orvosnál   -El subjuntivo (II) - 
Határozatlan számnevek   

Jövőbeli tervek   -El subjuntivo (III)   

Generációs problémák   -El subjuntivo (IV)   

 Ünnepek   -El subjuntivo (V)   
-A subjuntivo használatának összefoglalása   

 
   
MATEMATIKA:   
 
A gyökfogalom kiterjesztése    
Racionális számok, irracionális számok    
Műveletek a valós számkörben    
A négyzetgyökvonás azonosságai  
A   négyzetgyökvonás   azonosságainak alkalmazása   Az azonosságok alkalmazása 
feladatokban  (gyöktelenítés,  valós  számok   
összehasonlítása,    
helyettesítési értékek)    
A számok n-edik gyöke, Az n-edik gyökvonás azonosságaiA másodfokú egyenlet    
A másodfokú egyenlet és függvény  A megoldóképlet  és  a  diszkrimináns  
alkalmazása    
A   gyöktényezős   alak,   gyökök   és  együtthatók összefüggése   
Másodfokúra visszavezethető magasabb fokszámú  egyenletek    Másodfokú  
egyenlőtlenségek   Négyzetgyökös egyenletek    
A számtani és mértani közép    
Másodfokú egyenletre vezető problémák    
   
Geometria    
A körrel kapcsolatos tudnivalók    
Középponti és kerületi szögek    
Középponti és kerületi szögek tétele   Kapcsolat a kör és a négyszögek között  A 
párhuzamos szelők tételével és számolási feladatok  A párhuzamos szelőszakaszok  
tétele és  számolási feladatok    
Szögfelezőtétel    
A középpontos hasonlósági transzformáció  A középpontos hasonlósági transzformáció   
tulajdonságai   Hasonlósági transzformáció    
Hasonló   alakzatok,   a   háromszög   
hasonlósági alapesetei    
   
Tételek a háromszögekről és feladatok  Befogó- és magasságtétel    
Hasonló síkidomok területének aránya    
Hasonló testek térfogatának aránya   
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Trigonometria    
A hegyesszögek szögfüggvényei   
  
 
 
FIZIKA:   
   
Aránya az értékelésnél 100 %  
A vizsga értékelése %-os határok  
jeles (5) 85 % - tól  
jó (4) 70 % - 84 %  
közepes (3) 55 % - 69 %  
elégséges (2) 40 % - 54 %  
elégtelen (1) 0 % - 39 %  
Elektrosztatika: Az elektromos állapot, Coulomb törvénye, Az elektromos mező, erővonalak, 
feszültség, Vezetők elektromos térben 
Egyenáram: Az elektromos áram, áramerősség, Az elektromos ellenállás, Ohm törvénye, Az áram hő, 
vegyi, és élettani hatása, Fogyasztók kapcsolása, Áram gázokban és vákuumban 
Elektrodinamika: Mágneses mező, Az áram mágneses mezője, Erőhatások mágneses mezőben, Az 
elektromágneses indukció, Váltakozó áram, Elektromos gépek, EM rezgések, hullámok 
Periodikus mozgások: Egyenletes körmozgás, kerületi sebesség, periódusidő, fordulatszám, 
szögelfordulás, szögsebesség, centripetális gyorsulás, Egyenletes körmozgás dinamikai leírása 
Mechanikai rezgés, egyensúlyi helyzet, kitérés, amplitúdó, periódusidő, frekvencia, A rezgés 
energiája, szabad rezgés, csillapított rezgés, kényszerrezgés, rezonancia 
Mechanikai hullám fogalma, Állóhullámok 
Hang, keltése, jellemzői: hangerősség, hangmagasság, hangszínezet, Emberi hangérzékelés, 
infrahang, ultrahang, a hang terjedési jelenségei 
Optika: a fénysebesség mérése, fénytani alapfogalmak: fényforrások, árnyékjelenségek, 
Fényvisszaverődés törvénye, tükrös és diffúz visszaverődés. Fényvisszaverődés görbült 
tükörfelületről. Fókuszpont, fókusztávolság 
Fénytörés törvénye, törésmutató, abszolút törésmutató, teljes visszaverődés 
Optikai képalkotás, síktükör képalkotása, tárgytávolság, képtávolság, látszólagos kép 
Homorú tükör és gyűjtőlencse képalkotása. Nevezetes fénysugármenetek. Valódi kép, nagyítás 
fogalma. Leképezési törvény 
Lencsék fókusztávolsága. Domború tükör és szórólencse képalkotása 
Színszóródás, színek. Fényinterferencia. Polárszűrő. Légköri fényjelenségek 
Atomfizika: atom, molekula, elem, ion, mól, tömeg-energia ekvivalencia, elektron, katódsugárcső, 
fényelektromos jelenség, foton 
Az első atommodellek es a Rutherford-kísérlet, A Bohr-modell, Az elektron hullámtermészete 
Magfizika: Az atommag és a kötési energia, A radioaktivitás, A radioaktivitás orvosi alkalmazása es a 
sugárvédelem, A maghasadás és a láncreakció, Az atomerőművek, A magfúzió 
Csillagászat: A gravitáció, A Naprendszer, Csillagok es galaxisok, Kozmológia, Az űrkutatás és az 
űrhajózás eredményei és távlatai 
 
  
 
KÉMIA:   
   
I. A SZÉN EGYSZERŰ SZERVES VEGYÜLETEI: 
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− ismeri a szerves vegyületeket felépítő organogén elemeket, érti a szerves vegyületek 
megkülönböztetésének, külön csoportban tárgyalásának az okát, az egyszerűbb szerves 
vegyületeket szerkezeti képlettel és összegképlettel jelöli; 

− ismeri a telített szénhidrogének homológ sorának felépülési elvét és fontosabb 
képviselőiket, ismeri a metán fontosabb tulajdonságait, jellemzi az anyagok 
szempontrendszere alapján, ismeri a homológ soron belül a forráspont változásának az 
okát, valamint a szénhidrogének oldhatóságát, ismeri és egy-egy kémiai egyenlettel leírja 
az égés, a szubsztitúció és a hőbontás folyamatát; 

− érti az izoméria jelenségét, példákat mond konstitúciós izomerekre; 
− ismeri a telítetlen szénhidrogének fogalmát, az etén és az acetilén szerkezetét és fontosabb 

tulajdonságait, ismeri és reakcióegyenletekkel leírja a telítetlen szénhidrogének jellemző 
reakciótípusait, az égést, az addíciót és a polimerizációt; 

− felismeri az aromás szerkezetet egy egyszerű vegyületben, ismeri a benzol 
molekulaszerkezetét és fontosabb tulajdonságait, tudja, hogy számos illékony aromás 
szénhidrogén mérgező; 

− példát mond közismert halogéntartalmú szerves vegyületre (pl. kloroform, vinil-klorid, 
freonok, DDT, tetrafluoretén), és ismeri felhasználásukat; 

− ismeri és vegyületek képletében felismeri a legegyszerűbb oxigéntartalmú funkciós 
csoportokat: a hidroxilcsoportot, az oxocsoportot, az étercsoportot; 

− ismeri az alkoholok fontosabb képviselőit (metanol, etanol, glikol, glicerin), azok 
fontosabb tulajdonságait, élettani hatásukat és felhasználásukat; 

− felismeri az aldehidcsoportot, ismeri a formaldehid tulajdonságait, az aldehidek 
kimutatásának módját, felismeri a ketocsoportot, ismeri az aceton tulajdonságait, 
felhasználását; 

− ismeri és vegyületek képletében felismeri a karboxilcsoportot és az észtercsoportot, ismeri 
az egyszerűbb és fontosabb karbonsavak (hangyasav, ecetsav, zsírsavak) szerkezetét és 
lényeges tulajdonságait; 

− az etil-acetát példáján bemutatja a kis szénatomszámú észterek jellemző tulajdonságait, 
tudja, hogy a zsírok, az olajok, a foszfatidok, a viaszok egyaránt az észterek csoportjába 
tartoznak; 

− szerkezetük alapján felismeri az aminok és az amidok egyszerűbb képviselőit, ismeri az 
aminocsoportot és az amidcsoportot. 

II. AZ ÉLETMŰKÖDÉSEK KÉMIAI ALAPJAI: 
− ismeri a biológiai szempontból fontos szerves vegyületek építőelemeit (kémiai 

összetételét, a nagyobbak alkotó molekuláit); 
− ismeri a lipid gyűjtőnevet, tudja, hogy ebbe a csoportba hasonló oldhatósági 

tulajdonságokkal rendelkező vegyületek tartoznak, felsorolja a lipidek legfontosabb 
képviselőit, felismeri azokat szerkezeti képlet alapján, ismeri a lipidek csoportjába tartozó 
vegyületek egy-egy fontos szerepét az élő szervezetben; 

− ismeri a szénhidrátok legalapvetőbb csoportjait, példát mond mindegyik csoportból egy-
két képviselőre, ismeri a szőlőcukor képletét, összefüggéseket talál a szőlőcukor 
szerkezete és tulajdonságai között, ismeri a háztartásban található szénhidrátok 
besorolását a megfelelő csoportba, valamint köznapi tulajdonságaikat (ízük, 
oldhatóságuk) és felhasználásukat, összehasonlítja a keményítő és a cellulóz 
molekulaszerkezetét és tulajdonságait, valamint szerepüket a szervezetben és a 
táplálékaink között; 

− tudja, hogy a fehérjék aminosavakból épülnek fel, ismeri az aminosavak általános 
szerkezetét és azok legfontosabb tulajdonságait, ismeri a fehérjék elsődleges, másodlagos, 
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harmadlagos és negyedleges szerkezetét, érti e fajlagos molekulák szerkezetének 
kialakulását, példát mond a fehérjék szervezetben és élelmiszereinkben betöltött 
szerepére, ismeri a fehérjék kicsapásának módjait és ennek jelentőségét a mérgezések 
kapcsán. 

III. ELEMEK ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEIK: 
− ismeri a hidrogén, a halogének, a kalkogének, a nitrogén, a szén és fontosabb vegyületeik 

fizikai és kémiai sajátságait, különös tekintettel a köznapi életben előforduló anyagokra; 
− alkalmazza az anyagok jellemzésének szempontjait a hidrogénre, kapcsolatot teremt az 

anyag szerkezete és tulajdonságai között; 
− ismeri a halogének képviselőit, jellemzi a klórt, ismeri a hidrogén-klorid és a nátrium-

klorid tulajdonságait; 
− ismeri és jellemzi az oxigént és a vizet, ismeri az ózont mint az oxigén allotróp 

módosulatát, ismeri mérgező hatását (szmogban) és UV-elnyelő hatását (ózonpajzsban); 
− ismeri és jellemzi a ként, a kén-dioxidot és a kénsavat; 
− ismeri és jellemzi a nitrogént, az ammóniát, a nitrogén-dioxidot és a salétromsavat; 
− ismeri a vörösfoszfort és a foszforsavat, fontosabb tulajdonságaikat és a foszfor 

gyufagyártásban betöltött szerepét; 
− összehasonlítja a gyémánt és a grafit szerkezetét és tulajdonságait, különbséget tesz a 

természetes és mesterséges szenek között, ismeri a természetes szenek felhasználását, 
ismeri a koksz és az aktív szén felhasználását, példát mond a szén reakcióira (pl. égés), 
ismeri a szén oxidjainak (CO, CO2) a tulajdonságait, élettani hatását, valamint a szénsavat 
és sóit, a karbonátokat; 

− ismeri a fémrács szerkezetét és az ebből adódó alapvető fizikai tulajdonságokat; 
− ismeri a fémek helyét a periódusos rendszerben, megkülönbözteti az alkálifémeket, az 

alkáliföldfémeket, ismeri a vas, az alumínium, a réz, valamint a nemesfémek legfontosabb 
tulajdonságait; 

− kísérletek tapasztalatainak ismeretében értelmezi a fémek egymáshoz viszonyított 
reakciókészségét oxigénnel, sósavval, vízzel és más fémionok oldatával, érti a fémek 
redukáló sorának felépülését, következtet fémek reakciókészségére a sorban elfoglalt 
helyük alapján; 

− használja a fémek redukáló sorát a fémek tulajdonságainak megjóslására, tulajdonságaik 
alátámasztására; 

− ismeri a fontosabb fémek (Na, K, Mg, Ca, Al, Fe, Cu, Ag, Au, Zn) fizikai és kémiai 
tulajdonságait; 

− ismeri a fémek köznapi szempontból legfontosabb vegyületeit, azok alapvető 
tulajdonságait (NaCl, Na2CO3, NaHCO3, Na3PO4, CaCO3, Ca3(PO4)2, Al2O3, Fe2O3, 
CuSO4); 

− ismer eljárásokat fémek ércekből történő előállítására (vas, alumínium). 
IV. KÉMIA AZ IPARI TERMELÉSBEN ÉS A MINDENNAPOKBAN: 
− ismeri a természetben megtalálható legfontosabb nyersanyagokat; 
− érti az anyagok átalakításának hasznát, valamint konkrét példákat mond vegyipari 

termékek előállítására; 
− ismeri a különböző nyersanyagokból előállítható legfontosabb termékeket; 
− érti, hogy az ipari (vegyipari) termelés során különféle, akár a környezetre vagy 

szervezetre káros anyagok is keletkezhetnek, amelyek közömbösítése, illetve kezelése 
fontos feladat; 
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− az ismeretein alapuló tudatos vásárlással és tudatos életvitellel képes a környezetének 
megóvására; 

− érti a mészkőalapú építőanyagok kémiai összetételét és átalakulásait (mészkő, égetett 
mész, oltott mész), ismeri a beton alapvető összetételét, előállítását és felhasználásának 
lehetőségeit, ismeri a legfontosabb hőszigetelő anyagokat; 

− érti, hogy a fémek többsége a természetben vegyületek formájában van jelen, ismeri a 
legfontosabb redukciós eljárásokat (szenes, elektrokémiai redukció), ismeri a 
legfontosabb ötvözeteket, érti az ötvözetek felhasználásának előnyeit; 

− ismeri a mindennapi életben előforduló növényvédő szerek használatának alapvető 
szabályait, értelmezi a növényvédő szerek leírását, felhasználási útmutatóját, példát mond 
a növényvédő szerekre a múltból és a jelenből (bordói lé, korszerű peszticidek), ismeri 
ezek hatásának elvi alapjait; 

− ismeri a legfontosabb (N-, P-, K-tartalmú) műtrágyák kémiai összetételét, előállítását és 
felhasználásának szükségességét; 

− ismeri a fosszilis energiahordozók fogalmát és azok legfontosabb képviselőit, érti a kőolaj 
ipari lepárlásának elvét, ismeri a legfontosabb párlatok nevét, összetételét és felhasználási 
lehetőségeit, példát mond motorhajtó anyagokra, ismeri a töltőállomásokon kapható 
üzemanyagok típusait és azok felhasználását; 

− ismeri a bioüzemanyagok legfontosabb típusait; 
− ismeri a műanyag fogalmát és a műanyagok csoportosításának lehetőségeit eredetük, 

illetve hővel szemben mutatott viselkedésük alapján, konkrét példákat mond 
műanyagokra a környezetéből, érti azok felhasználásának előnyeit, ismeri a polimerizáció 
fogalmát, példát ad monomerekre és polimerekre, ismeri a műanyagok felhasználásának 
előnyeit és hátrányait, környezetre gyakorolt hatásukat; 

− ismeri az élelmiszereink legfontosabb összetevőinek, a szénhidrátoknak, a fehérjéknek, 
valamint a zsíroknak és olajoknak a molekulaszerkezetét és tulajdonságait, felsorolja a 
háztartásban megtalálható legfontosabb élelmiszerek tápanyagait, példát mond bizonyos 
összetevők (fehérjék, redukáló cukrok, keményítő) kimutatására, ismeri a legfontosabb 
élelmiszeradalék-csoportokat, alapvető szinten értelmezi egy élelmiszer-tájékoztató 
címkéjét; 

− ismeri a leggyakrabban használt élvezeti szerek (szeszes italok, dohánytermékek, kávé, 
energiaitalok, drogok) hatóanyagát, ezen szerek használatának veszélyeit, érti az illegális 
drogok használatával kapcsolatos alapvető problémákat, példát mond illegális drogokra, 
ismeri a doppingszer fogalmát, megérti és értékeli a doppingszerekkel kapcsolatos 
információkat; 

− ismeri a gyógyszer fogalmát és a gyógyszerek fontosabb csoportjait hatásuk alapján, 
alapvető szinten értelmezi a gyógyszerek mellékelt betegtájékoztatóját; 

− ismeri a méreg fogalmának jelentését, érti az anyagok mennyiségének jelentőségét a 
mérgező hatásuk tekintetében, példát mond növényi, állati és szintetikus mérgekre, ismeri 
a mérgek szervezetbe jutásának lehetőségeit (tápcsatorna, bőr, tüdő), ismeri és felismeri a 
különböző anyagok csomagolásán a mérgező anyag piktogramját, képes ezeknek az 
anyagoknak a felelősségteljes használatára, ismeri a köznapi életben előforduló 
leggyakoribb mérgeket, mérgezéseket (pl. szén-monoxid, penészgomba-toxinok, 
gombamérgezések, helytelen égetés során keletkező füst anyagai, drogok, nehézfémek), 
tudja, hogy a mérgező hatás nem az anyag szintetikus eredetének a következménye; 

− ismeri a mosó- és tisztítószerek, valamint a fertőtlenítőszerek fogalmi 
megkülönböztetését, példát mond a környezetéből gyakran használt mosó-/tisztítószerre 
és fertőtlenítőszerre, ismeri a szappan összetételét és a szappangyártás módját, ismeri a 
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hypo kémiai összetételét és felhasználási módját, érti a mosószerek mosóaktív 
komponenseinek (a felületaktív részecskéknek) a mosásban betöltött szerepét; 

− ismeri a kemény víz és a lágy víz közötti különbséget, érti a kemény víz és egyes 
mosószerek közötti kölcsönhatás (kicsapódás) folyamatát; 

− érti a különbséget a tudományos és az áltudományos információk között, konkrét példát 
mond a köznapi életből tudományos és áltudományos ismeretekre, információkra; 

− ismeri a tudományos megközelítés lényegét (objektivitás, reprodukálhatóság, 
ellenőrizhetőség, bizonyíthatóság); 

− látja az áltudományos megközelítés lényegét (feltételezés, szubjektivitás, 
bizonyítatlanság), felismeri az áltudományosságra utaló legfontosabb jeleket. 
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V. KÖRNYEZETI KÉMIA ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM: 
− példákkal szemlélteti az emberiség legégetőbb globális problémáit (globális 

éghajlatváltozás, ózonlyuk, ivóvízkészlet csökkenése, energiaforrások kimerülése) és 
azok kémiai vonatkozásait; 

− ismeri az emberiség előtt álló legnagyobb kihívásokat, kiemelten azok kémiai 
vonatkozásaira (energiahordozók, környezetszennyezés, fenntarthatóság, új anyagok 
előállítása); 

− példákon keresztül szemlélteti az antropogén tevékenységek kémiai vonatkozású 
környezeti következményeit; 

− kiselőadás vagy projektmunka keretében mutatja be a XX. század néhány nagy környezeti 
katasztrófáját, és azt, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le azok megismeréséből; 

− érti a környezetünk megóvásának jelentőségét az emberi civilizáció fennmaradása 
szempontjából; 

− ismeri a zöld kémia lényegét, a környezetbarát folyamatok előtérbe helyezését, példákat 
mond újonnan előállított, az emberiség jólétét befolyásoló anyagokra (pl. új gyógyszerek, 
lebomló műanyagok, intelligens textíliák); 

− alapvető szinten ismeri a természetes környezetet felépítő légkör, vízburok, kőzetburok és 
élővilág kémiai összetételét; 

− ismeri a legfontosabb környezetszennyező forrásokat és anyagokat, valamint ezeknek az 
anyagoknak a környezetre gyakorolt hatását; 

− ismeri a légkör kémiai összetételét és az azt alkotó gázok legfontosabb tulajdonságait, 
példákat mond a légkör élőlényekre és élettelen környezetre gyakorolt hatásaira, ismeri a 
legfontosabb légszennyező gázokat, azok alapvető tulajdonságait, valamint az általuk 
okozott környezetszennyező hatásokat, ismeri a légkört érintő globális környezeti 
problémák kémiai hátterét és ezen problémák megoldására tett erőfeszítéseket; 

− ismeri a természetes vizek típusait, azok legfontosabb kémiai összetevőit a víz 
körforgásának és tulajdonságainak tükrében, példákat mond vízszennyező anyagokra, 
azok forrására, a szennyezés lehetséges következményeire, ismeri a víztisztítás 
folyamatának alapvető lépéseit, valamint a tiszta ivóvíz előállításának módját; 

− érti a kőzetek és a környezeti tényezők talajképző szerepét, példát mond alapvető 
kőzetekre, ásványokra, érti a hulladék és a szemét fogalmi megkülönböztetését, ismeri a 
hulladékok típusait, kezelésük módját, környezetre gyakorolt hatásukat; 

− példákkal szemlélteti egyes kémiai technológiák, illetve bizonyos anyagok 
felhasználásának környezetre gyakorolt pozitív és negatív hatásait. 
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FÖLDRAJZ 

10. évfolyam félévi vizsga   A vizsga felépítése: 
3.) Feladatlap: 

 

A vizsgakövetelményben felsorolt 10. évfolyamos tananyag 
számonkérése egyszerű, rövid feladatokon keresztül, kifejtendő feladat 
nélkül. 

A vizsgázónak 45 perc áll rendelkezésére a feladatlap megoldására. 
4.) Szóbeli felelet: 

A felsorolt témakörök egyikének kifejtése húzott tétel alapján. 
A vizsgázó 30 perc felkészülési idő alatt feleletvázlatot ír, amelyhez használja a 
földrajzi atlaszt. 

A vizsgán a felelethez és a feladatlaphoz is felhasználható segédeszköz a 
Földrajzi Atlasz, amit az iskola biztosít a vizsgázó számára, valamint adatok 
tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, 
vonalzó. A felelet max. időtartama: 15 perc 
A vizsga követelménye: 
A felkészüléshez ajánlott tankönyv: Földrajz 10. 
Az írásbeli vizsga követelményei: 

 

1. Magyarország természetföldrajzihelyzete 
2. Magyarország éghajlata 
3. Magyarország talaja és természetes élővilága 
4. Magyarország nagytájai 
5.    Magyarország régiói 

6. Globalizáció folyamata. Transznacionális vállalatok működése, szerepük a 
világgazdaságban 

7. A világkereskedelem kialakulása, főbb irányai és főbb kereskedelmi társulások 

8. Pénz és a pénz szerepe a modern gazdaság működésében 

9. Európai Unió kialakulása, felépítése és a tagállamok együttműködésének formái 

10. Társadalomföldrajzi fogalmak 

11. Gazdaságföldrajzi fogalmak 

12. Vállalkozás 
 
A szóbeli vizsga követelményei: 

 

1. Magyarország természetföldrajzihelyzete 
2. Magyarország éghajlata 
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3. Magyarország talaja és természetes élővilága 
4. Magyarország nagytájai 
5.    Magyarország régiói 

5. Globalizáció folyamata. Transznacionális vállalatok működése, szerepük a 
világgazdaságban 

6. A világkereskedelem kialakulása, főbb irányai és főbb kereskedelmi társulások 

7. Pénz és a pénz szerepe a modern gazdaság működésében 

8. Európai Unió kialakulása, felépítése és a tagállamok együttműködésének formái 

9. Társadalomföldrajzi fogalmak 

10. Gazdaságföldrajzi fogalmak 

11. Vállalkozás 
 
A vizsga teljesítése 

 

Szóbeli vizsgára az a vizsgázó bocsátható, aki az írásbeli feladatlap 
megoldásakor eléri a min. 40 %-ot. Amennyiben a vizsgázó ezt nem teljesítette, 
nem bocsátható szóbeli vizsgára, a félév követelményeit nem teljesítette. 

A vizsga sikerességének feltétele a szóbeli vizsgán is a 40% elérése. A 
vizsgáztató tanár az érettségi vizsga szóbeli értékelési rendjét 
követi.SZTÁLYOZÓ VIZSGA 
10. évfolyam év végi vizsga A vizsga felépítése: 
Feladatlap: 

 

A vizsgakövetelményben felsorolt 10. évfolyamos tananyag 
számonkérése egyszerű, rövid feladatokon keresztül, kifejtendő feladat 
nélkül. 

A vizsgázónak 45 perc áll rendelkezésére a feladatlap megoldására. 
Szóbeli felelet: 

 

A felsorolt témakörök egyikének kifejtése húzott tétel alapján. 
A vizsgázó 30 perc felkészülési idő alatt feleletvázlatot ír, amelyhez használja a 
földrajzi atlaszt. 

A vizsgán a felelethez és a feladatlaphoz is felhasználható segédeszköz a 
Földrajzi Atlasz, amit az iskola biztosít a vizsgázó számára, valamint adatok 
tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, 
vonalzó. A felelet max. időtartama: 15 perc 
A vizsga követelménye: 

 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: Földrajz 10. 
Az írásbeli vizsga követelményei: 

 

          1. Problémák 
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          2. Globális kihívások 
          3. Fenntartható jövő 
    4. A világgazdaság építőkövei: az államok 

    5. A gazdasági és foglalkozási szerkezet 

    6. Globalizáció folyamata. Transznacionális vállalatok működése, szerepük a 
világgazdaságban 

    7. A világkereskedelem kialakulása, főbb irányai és főbb kereskedelmi társulások 

    8. Pénz és a pénz szerepe a modern gazdaság működésében 

     9. Európai Unió kialakulása, felépítése és a tagállamok együttműködésének formái 

   10. Nagy-Britannia gazdasága 

    11. Németország gazdasága 

    12. Franciaország gazdasága 

    13. Olaszország gazdasága 

    14. USA 
15. Ororszország – Kína 
16. Afrika 

 
A szóbeli vizsga követelményei: 

 

          1. Problémák 
          2. Globális kihívások 
          3. Fenntartható jövő 
    4. A világgazdaság építőkövei: az államok 

    5. A gazdasági és foglalkozási szerkezet 

    6. Globalizáció folyamata. Transznacionális vállalatok működése, szerepük a 
világgazdaságban 

    7. A világkereskedelem kialakulása, főbb irányai és főbb kereskedelmi társulások 

    8. Pénz és a pénz szerepe a modern gazdaság működésében 

     9. Európai Unió kialakulása, felépítése és a tagállamok együttműködésének formái 

   10. Nagy-Britannia gazdasága 

    11. Németország gazdasága 

    12. Franciaország gazdasága 

    13. Olaszország gazdasága 

    14. USA 
15. Ororszország – Kína 
16. Afrika
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A vizsga teljesítése 
 

Szóbeli vizsgára az a vizsgázó bocsátható, aki az írásbeli feladatlap megoldásakor eléri 
a min. 40 %-ot. Amennyiben a vizsgázó ezt nem teljesítette, nem bocsátható szóbeli 
vizsgára, a félév követelményeit nem teljesítette. 

A vizsga sikerességének feltétele a szóbeli vizsgán is a 40% elérése. A vizsgáztató 
tanár az érettségi vizsga szóbeli értékelési rendjét követi. 

 
 

 
  BIOLÓGIA 
10. évfolyam (NAT2020) 
 
1. Az emberi szervezet felépítése és működése / testkép, testalkat, mozgás 
− Az emberszabású majmok, az előemberek, az ősemberek és a mai ember anatómiai jellemzőinek 
összehasonlítása 
− A bőr három fő rétege, funkciói, egészségtani vonatkozások 
− A belső váz és az erre felépülő vázizomzat együttes működése 
− Az emberi csontváz 
− A csontok, izmok együttműködésének biomechanikai értelmezése 
1. Az emberi szervezet felépítése és működése / anyagforgalom 
− Az emberi tápcsatorna szakaszai, funkciói 
− Az emberi táplálkozás mennyiségi és minőségi kritériumai, az egészséges táplálkozás alapelvei 
− Az emberi légzőszervrendszer felépítésének és működése 
− A légúti fertőzések típusainak és tünetei, a légszennyező anyagok egészségkárosító hatásai 
− Az emberi keringési rendszer felépítése és működése, a gyakoribb betegségei 

− Az emberi kiválasztó szervrendszer felépítése és szerepe a szervezet homeosztázisában, a 
húgyúti fertőzések tünetei, a művesekezelés 

2. Az emberi szervezet felépítése és működése / érzékelés, szabályozás 
− A bőr, a szem és a fül felépítése és érzékelő működése, érzékszervi megbetegedések 
− Reflextípusok 

− A hormonrendszer, az agyalapi mirigy, a mellékvese, a hasnyálmirigy és a pajzsmirigy által 
termelt hormonok hatásai 

− Az ember központi és környéki idegrendszerének megismerése 
− Az emberi immunrendszer felépítése és működése 
3. Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai 
− Az emberi nemek kromoszómák (X, Y) 
− A nemi jellegek,  a főbb hormonok és hatásai 
− Az elsődleges és másodlagos nemi jelleg 
− A női és a férfi szaporodási szervrendszer szerveinek (külső és belső nemi szervek) 
− A menstruációs ciklus hormonális szabályozása 
− Az emberi szexualitás, a nemi kapcsolatok biológiai alapjai 
− A biztonságos nemi élet, a nemi betegségek 
− A családtervezés, fogamzásgátlás 
− A várandósság alatti élettani, hormonális változások 
− Az embrionális és a magzati fejlődés biológiai történései, a szülés szakaszai, 
− az egyedfejlődés főbb szakaszai 
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− A gyermekgondozás társadalmi szinten kialakult segítő szolgálatainak és egyéb formáinak 
áttekintése 
− A veleszületett rendellenességek biológiai háttere 
4. A viselkedés biológiai alapjai, a lelki egyensúly és a testi állapot összefüggése 
− a stressz 
− a gondolkodási folyamatokat és az érzelmi és motivációs működések 
− a mentális egészség jellemzői 

− az idegsejtek közötti jelátviteli folyamatok, és a tanulás és emlékezés folyamatai, a 
drogok hatásmechanizmusa 

− a tanulási képesség jelentőség 
− a függőség kialakulása 
5. Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás 

− laboratóriumi vizsgálatok céljának, indokoltságának, egyes módszereinek és gyógyítással 
kapcsolatos jelentőségé 

− orvosi képalkotó eljárások 
− betegjogi képviselet 
− gyakoribb fertőző betegségek tünetei 
− elsősegélynyújtás és életmentés elemi szabályai 
− mentőhívás lépéseinek és alapszabályai 
− klinikai halál és a biológiai halál fogalma 
− vérzések leggyakoribb okainak és a vérzéscsillapítás 
− Sebtípusok megismerése és a fertőtlenítés, sebellátás szabályai 
− Csonttörések típusai 
− Ficam, rándulás 
6. A biológiai evolúció 
− fajok genetikai változatosságá 
− Darwin evolúciós elmélete 

− Az evolúciós változások egyszerű modelljében a változatosság eredete (mutáció, rekombináció) 
és terjedések (szelekció, sodródás, génáramlás) 

− Makroevolúció 
− evolúció lehetséges mechanizmusai 
− Egyszerű biológiai adatbázisok, bioinformatikai 
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DIGITÁLIS KULTÚRA – emelt óraszámú csoport 
Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 
− Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek 

használata 
− Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 
− A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 
− A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus 

leírása egy lehetséges módjának megismerése 
− Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatának 

vizsgálata 
− Az elemi adatok és sorozatok megkülönböztetése, kezelése és használata 
− Szekvencia, elágazások és ciklusok 
− Példák típusalgoritmus használatára 
− A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben 
− Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 
− Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 
− A program megtervezése, kódolása, tesztelése 
− Az objektumorientált szemlélet megalapozása 
− Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére 

gyakorolt hatásának vizsgálata 
Számítógépes grafika 
− Digitális képek jellemzőinek és tárolásának megismerése 
− A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, színmélység 
− Rasztergrafikus rajzolóprogram használata 
− Színrendszerek, alakzatok színezése, átlátszóság, takarás, vágás 
− Dokumentumszerkesztő program alakzataival ábra készítése minta vagy leírás 

alapján 
− Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra tárolási módszerének ismerete 
− Alakzatok egymáshoz képest történő elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, 

transzformációk 
− Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata 
− Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap 
− Vektorgrafikus ábra elkészítése minta vagy leírás alapján 
− Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése 
− Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, szegély, kitöltés, feliratozás, 

átlátszóság, transzformációk: elforgatás, tükrözés 
− Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, eltolás, 

forgatás, csoportosítás, kettőzés, klónozás 
− Görbék, csomópontok felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek 
− Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója 
− Elemi műveletek 3D-s modellel 
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Multimédiás dokumentumok készítése 
− Multimédia állományok manipulálása 
− Az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek felhasználásával új 

dokumentumok létrehozása 
− Multimédiás dokumentumok alkalmazása 

Publikálás a világhálón 
− Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló használata 
− Webdokumentum szerkezetének és alapelemeinek ismerete 
− Webdokumentum tartalmának és stílusának szerkesztési lehetőségei, 

szétválasztásuk jelentősége 
− Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási 

szempontok, fájlformátumok 
− Az internetes publikálás módszereinek megismerése, szabályai 
− Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publikálása 

tartalomkezelő rendszerben 
− Weblapkészítés HTML nyelven weblapszerkesztővel 
− Stíluslap csatolása weblaphoz, és a benne lévő stílusok használata a dokumentum 

formázásához 
− Összetett webdokumentum készítése 

Adatbázis-kezelés 
− Strukturált adattárolás 
− Adattípusok: szöveg, szám, dátum és idő, logikai 
− Közérdekű adatbázisok elérése, adatok lekérdezése 
− Szűrési feltételek megadása 
− Hozzáférési jogosultság szerint adatlekérés, módosítás, törlés 

A digitális eszközök használata 
− Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások 

csökkentése 
− Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése 
− A digitális eszközök főbb egységei 
− Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 
− Operációs rendszer segédprogramjai 
− Állomány- és mappatömörítés 
− Digitális kártevők elleni védekezés 
− Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, 

tudatosítása; etikus információkezelés 
− Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában 
− Állományok kezelése és megosztása a felhőben 

DIGITÁLIS KULTÚRA – nyelvi emelt óraszámú csoport 
Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 
− Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek 

használata 
− Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 
− A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 
− A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus 

leírása egy lehetséges módjának megismerése 
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− Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatának 
vizsgálata 

− Az elemi adatok és sorozatok megkülönböztetése, kezelése és használata 
− Szekvencia, elágazások és ciklusok 
− Példák típusalgoritmus használatára 
− A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben 
− Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 
− Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 
− A program megtervezése, kódolása, tesztelése 
− Az objektumorientált szemlélet megalapozása 
− Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére 

gyakorolt hatásának vizsgálata 
Számítógépes grafika 
− Digitális képek jellemzőinek és tárolásának megismerése 
− A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, színmélység 
− Rasztergrafikus rajzolóprogram használata 
− Színrendszerek, alakzatok színezése, átlátszóság, takarás, vágás 
− Dokumentumszerkesztő program alakzataival ábra készítése minta vagy leírás 

alapján 
− Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra tárolási módszerének ismerete 
− Alakzatok egymáshoz képest történő elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, 

transzformációk 
− Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata 
− Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap 
− Vektorgrafikus ábra elkészítése minta vagy leírás alapján 
− Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése 
− Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, szegély, kitöltés, feliratozás, 

átlátszóság, transzformációk: elforgatás, tükrözés 
− Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, eltolás, 

forgatás, csoportosítás, kettőzés, klónozás 
− Görbék, csomópontok felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek 
− Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója 
− Elemi műveletek 3D-s modellel 

Online kommunikáció 
− Az online kommunikáció jellemzői 
− Az identitás kérdésének összetettebb problémái az online kommunikáció során 
− Az online közösségek szerepe, működése 

Publikálás a világhálón 
− Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló használata 
− Webdokumentum szerkezetének és alapelemeinek ismerete 
− Webdokumentum tartalmának és stílusának szerkesztési lehetőségei, 

szétválasztásuk jelentősége 
− Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási 

szempontok, fájlformátumok 
− Az internetes publikálás módszereinek megismerése, szabályai 
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− Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publikálása 
tartalomkezelő rendszerben 

− Weblapkészítés HTML nyelven weblapszerkesztővel 
− Stíluslap csatolása weblaphoz, és a benne lévő stílusok használata a dokumentum 

formázásához 
− Összetett webdokumentum készítése 

   
  
   
   
ÉNEK-ZENE:   

3-4  népdal, 3-4  műdal a XX.századból  
Kodály-Bartók életútja, fontosabb művei  
A XX. század zenéje: impresszionizmus, neoklasszicizmus, folklorizmus, elektronikus zene, dzsessz, 
könnyűzene,  
Weiner, Kurtág, Petrovics, Szokolay, Durkó, Kocsár, Orbán, Balassa, Pongrácz, Debussy, Ravel, Stravinszky, 
Honegger, Prokofjev, Hacsaturján, Britten, Penderecki, Gershwin, Beatles, Presley, Webber, Szörényi  

   
   
 

Vizuális kultúra 
 
A tanulók értékelése 
Az értékelés a hagyományos 5 fokozatú skálán történik. 
Az elméleti tudás értékelése: 
Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló absztrakciós, 
modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Értékelendő a jelenségek megfigyelése és a 
kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű megfogalmazással való leírása és értelmezése. Az 
értékelés kettős céljának megfelelően mindig meg kell találni a helyes arányt a formatív és a szummatív 
értékelés között. Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a 
diáktársak által végzett értékelésnek is. Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél 
változatosabbak, az életkornak megfelelőek legyenek. 
Formái: 
– órai munka, hozzászólás az adott témához (jutalomponttal, osztályzattal történő elismerése) kikérdezés 
(sok apró célzott kérdés és felelet) egyéni és csoportos beszélgetések (céltudatos tanári irányítással) 
– feladatlapok értékelése 
– rajzok készítése, alkotói tevékenység 
– projektmunka egyénileg, vagy csoportosan 
– házi dolgozat (pl. szakirodalmi és képanyaggyűjtés valamely témához) 
– kiselőadások készítése, előadása (előzetes felkészülés alapján, kijelölt vagy választott témából) 
– gyűjtőmunka (kép, szöveg és műalkotások) jutalomponttal történő elismerése, 
– poszter, plakát, prezentáció készítése megadott szempontok, vagy egyéni elképzelés szerint, 
– természetben tett megfigyelések, saját fényképek készítése, múzeumlátogatási tapasztalatok előadása. 
A szóbeli felelet formájában a tanuló általában az előző tanórai - eseteként korábbi - anyag 
elsajátításáról ad számot, teljesítményére érdemjegyet kap.  
Osztályzattal órai elméleti-gyakorlati munkát, házi dolgozatot, szóbeli és írásbeli projektmunkát 
értékelünk, témazáró dolgozat nincs. 
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Tantárgy Jeles (5) Jó (4) Közepes (3) Elégséges 
(2) 

Elégtelen (1) 

Vizuális 
kultúra 

kiválóan 
teljesített 

jól teljesített megfelelően 
teljesített 

gyengén 
teljesített 

a minimum 
követelményeket 
nem teljesítette 

 
 
 
VIZSGÁK ÉVFOLYAMONKÉNTI KÖVETELMÉNYEI VIZUÁLIS KULTÚRA ÉS MŰVÉSZETEK 
TANTÁRGYAK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 
A vizsga részei 
-írásbeli 
-szóbeli 
 Írásbeli 

 
Szóbeli 

Időtartam 60 perc 10 perc 
Elérhető pontszám 50 pont 30 pont 
 
Írásbeli vizsga: 
-az  írásbeli  rész  képfelismerésekből,  tesztszerű  és  esszé  típusú  feladatokból  áll  a felsorolt 
témakörökből 
-a minimális pontszám, ami a szóbeli vizsga elkezdésének feltétele (14%) –7 pont 
Szóbeli vizsga: 
-egy tétel részletes bemutatása a feladat felkészülési idő: 30 perc szóbeli felelet időtartama: 10 perc 
-a minimális pontszám (értékelhető vizsga érdekében) 14% -4 pont 
A vizsga értékelése 
Sikeres a vizsga 
-ha a vizsgázó a két vizsgarészből összesen 40%-ot elért 
Sikertelen a vizsga: 
-ha a vizsgázó a két vizsgarészből összesen nem éri el a 40%-ot 
-ha valamelyik vizsgarész pontszáma nem éri el a 14%-ot
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Ponthatárok 
Osztályozó vizsga  
Osztályzat Ponthatár %-os határok 
jeles (5) 72-80 90%-100% 
jó (4) 60-71 75%-89% 
közepes (3) 48-59 60%-74% 
elégséges (2) 32-47 40%-59% 
elégtelen (1) 0-3 10%-39% 

 
 
Javítóvizsga 
Osztályzat Ponthatár %-os határok 
közepes (3) 48-59 60%-74% 
elégséges (2) 32-47 40%-59% 
elégtelen (1) 0-3 10%-39% 
 
A felkészüléshez ajánlott tankönyv: 
-Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa  
-Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban  (Nemzedékek  Tudása  Tankönyvkiadó, Budapest 2013) 
-Szabó Attila: Művészettörténet képekben  (Nemzedékek  Tudása  Tankönyvkiadó, Budapest 2013) 
-Beke László: Műalkotások elemzése (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2005) 
A vizsgán használható segédeszköz (amelyet a vizsgázó biztosít) 
-Alkotáshoz szükséges eszközök  
Írásbeli és szóbeli tematika (A részletes érettségi vizsgakövetelmény és a kerettanterv alapján készült) 

 
 

(Vizuális kultúra, gyakorlati vizsga) 
 

   
 (Vizuális kultúra, gyakorlati vizsga) 
48.Kép és szöveg kapcsolata 
49.Kontrasztos színtanulmányok 
50.Textúra-faktúra 
51.Barokk-rokokó viselet 
52.Kollázs-montázs 
53.Térbeli alkotás (enteriőr) 
54.A vonal 
55.Victor Vasarely 
56.Színátmenetek 
57.Modigliani –portré 
58.Szimbolista szobor 
59.Modernizmus –clair-obscure 
60.Hiperrealizmus –miniatúra 

     
TESTNEVELÉS:   
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Évfolyam   Gimnasztika    Torna   Atlétika   Labdajátékok   

10.   

Tanult 64 ütemű 
szabadgyakorlat, 
kötélmászás, 
állapotfelmérés   
(felülés,  
fekvőtámasz,  ütemű 
fekvőtámasz,  
törzsemelés)   
minimum 20 db 1   
perc alatt   

4 

Tanult  talajelemek 
bemutatása(gurulás  

 előre-hátra, fejállás,  
kézállás, mérlegállás)   

Minimum 
követelmény: 100 m 
síkfutás: 16:50mp, 800 
m síkfutás: 4perc 
15másodperc, kislabda 
hajítás és 
súlylökés(helyes 
technikai végrehajtás), 
távolugrás(helyes 
technikai végrehajtás)    

Röplabda: kosárérintés(min.:10 db), 
alkarérintés(minimum10 db), alsó-
vagy felső egyenes nyitás(10x ebből 
minimum 4x helyes 
végrehajtás);Kosárlabda: 
Labdaátadás mellső kétkezes átadás, 
mellső kétkezes pattintott átadás 
(pontos labdaelkapás és labdaátadás 
társnak), labdavezetés(technikailag 
helyes végrehajtás), Fektett 
dobás(technikailag helyes 
végrehajtás; Kézilabda: Egykezes 
felső átadás(pontos labdaelkapás és 
labdaátadás társnak), 
labdavezetés(technikailag helyes 
végrehajtás), Egykezes felső kapura 
lövés(technikailag helyes  
végrehajtás);   
Labdarúgás(fiúknak): 
Labdaátadások, labdavezetés 
szlalomban  
bójakerüléssel(technikailag helyes 
végrehajtás), labdavezetés,  
kapuralövés(technikailag helyes 
végrehajtás;   

   
 

Pszichológia tantárgy 

 
II. Fejlődéslélektan 

1.) Az emberi fejlődés 
A fejlődés fogalma 
A pszichikus fejlődés jellegzetességei 
A pszichikus fejlődés feltételei 
2.) A fejlődéslélektan fogalma 
A fejlődéslélektan tárgya 
 A fejlődéslélektan módszerei 

3.) Az érés, a tanulás, a fejlődés fogalma, jellemzői 
A fejlődés törvényszerűségei, fejlődési szakaszok 
A kötődés, a korai anya-gyermek kapcsolat 
4.) Az életkori szakaszok (újszülöttkor, csecsemőkor, kisgyermekkor, óvodáskor, serdülőkor, fiatal 
felnőttkor, a már nem fiatal felnőtt, időskor) 
Az életkori szakaszoknak megfelelő 
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-testi, fizikális fejlődés 
-szociális és érzelemi fejlődés 
-kognitív fejlődés 
5.) Harlow kísérletei 
Az én felfedezése 
A hospitalizmus 
6.) Az  Ainswort  és az „Idegen helyzet kísérlet” 
A kötődés fogalma  
A kötődés mintázatai 
           Biztonságos kötődés 
           Szorongó-ellenálló bizonytalan kötődés 
           Szorongó-elkerülő bizonytalan kötődés 
           Dezorganizált kötődés 
A gyermek és gondozója közötti kapcsolat 
- öröklés és környezet interakciója, kritikus periódus, családi és intézményi temperamentum, könnyű, 
nehéz, lassan felmelegedő temperamentum, karakter kötődés, biztonságos, bizonytalan/ambivalens, 
bizonytalan/elkerülő, dezorganizált, idegen helyzet teszt, normatív krízis, identitás, szerepdiffúzió, 
moratórium, korai zárás 

 
 
 
 

Pedagógia tantárgy 

10. évfolyam 

I. A nevelés módszerei  
A nevelés jelentősége az egyén és a társadalom szempontjából. 
A nevelési cél fogalmának változásai a különböző társadalmakban a célok összefüggése, szerepük a 
személyiség fejlődésében. 
A nevelhetőség kérdéséről szóló álláspontok 
A nevelési módszer fogalma, típusai. 
Az egyes módszerek szerepe a nevelés folyamatában. 
A nevelési módszer kiválasztásának szempontjai 
A nevelés társadalmi jellegének értelmezése 
A nevelő, mint modell. 
A vezetési stílusok. 
Lewin:- zsarnoki (tekintélyelvű), demokratikus,"laissez faire" 
Adelson: - a pedagógus, mint "sámán"; - a tanár, mint "lelkész"; - a tanár, mint "titokzatos gyógyító 
A tanári magatartás és vezetési stílus hatása a tanulói teljesítményre 
Konfliktus helyzetek a pedagógiai folyamatban 
A konfliktusmegoldások elemzése, véleményezése 
A konfliktus közvetlen és közvetett okainak feltérképezése  
A konfliktuskezelő stratégiák előnyei és hátrányai  
A konfliktusok hatása az interperszonális kapcsolatokra  
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II. A nevelés színterei 

A szocializáció fogalma, színterei 
A szociális tanulás 
Az elsődleges és a másodlagos szocializációs színterek jelentősége az életkori sajátosságoknak 
megfelelően 
A szocializáció és a nevelés kapcsolatrendszere 
A kortársak szerepe a szocializációban 
A család, a családi nevelés 
Az egyes családi nevelési típusok összehasonlítása a gyermekre gyakorolt hatások szempontjából  
A nevelési színterek között (család-óvoda, óvoda-iskola) átmenetet segítő eljárások.  
A társas kapcsolatok humanista értékei (tolerancia, bizalom, empátia) 
A köznevelés intézményei: óvoda, általános iskola, gimnázium, szakgimnázium, szakiskola, 
készségfejlesztő iskola, alapfokú művészeti iskola, kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola, 
gyógypedagógiai-konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, kollégium, pedagógiai 
szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény, kiegészítő nemzetiségi 
óvoda.
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A köznevelési intézmények működését meghatározó fontosabb dokumentumok: Alapító Okirat 
Szakmai Alapdokumentum, Pedagógiai Program (Nevelési Program), Szervezeti és Működési 
Szabályzat, Házirend, Munkaterv 
A család és az intézmény közötti kapcsolattartás, együttműködés formái 
A közművelődési intézmények szerepe a személyiségfejlesztésben 

III. Didaktika  
A tanulás- tanítás folyamata. 
A tanulószervezet 
A tanulás, a tanítás, az oktatás, az ismeret, a tudás, a jártasság, a készség és a képesség fogalma. 
A nevelés, az oktatás és a képzés kapcsolata 
Az oktatás célja, tartalma 
A nevelés-oktatás tartalmát meghatározó dokumentumok: Nemzeti Alaptanterv (NAT), Óvodai nevelés 
országos alapprogramja (ONAP), Kerettanterv, Curriculum, Pedagógiai program, Helyi Tanterv, Éves 
tanmenet, Éves tevékenységi terv  
Az oktatási módszerei, alkalmazási lehetőségei a pedagógiai folyamatban 
Az oktatási módszer kiválasztásának szempontjai 
Az oktatás tárgyi feltételei, eszközei, ezek használati lehetősége 
Digitális eszközök a nevelés-oktatás folyamatában. 
Az online oktatás előnyei, hátrányai 
Az oktatás szervezeti és munkaformái 
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11.évfolyam 
 
MAGYAR NYELV:   
1. A retorika fogalma, szövegműfajai   
Kulcsfogalmak, fogalmak: Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta (bemutató, 
tanácsadó, törvényszéki),  alkalmi  beszéd,  meggyőző  szövegműfaj 
 (vita,  ajánlás).  Ismeretek, követelmények: A kulturált vita, 
véleménynyilvánítás gyakorlása.   
A szónok tulajdonságai, feladatai. A szónoki beszéd kommunikációs funkciói. 2. Az 
érvelő szöveg felépítése, elkészítésének menete   
Kulcsfogalmak, fogalmak: Szónoklat, bevezetés (az érdeklődés felkeltése, a 
jóindulat megnyerése, témamegjelölés), elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés 
(összefoglalás, kitekintés). Témaválasztás, tájékozódás (helyszín, várható 
közönség) anyaggyűjtés, vázlatkészítés, a szöveg kidolgozása, emlékezetbe 
vésés, előadás.   
Ismeretek, követelmények: A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az 
anyaggyűjtéstől az előadásig.   
3. Az érvelés menete (bizonyítás, cáfolás)   
Kulcsfogalmak, fogalmak: Érv, tétel, bizonyítás, összekötőelem. Érvelés, 
indukció, dedukció. Ismeretek, követelmények, Az érv felépítése. Az érvelés 
logikája, technikája; az érvek elrendezése. Az érvelési hibák.   
A cáfolat módszerei.   
4. Az iskola világának retorikus jellegű szövegei   
Kulcsfogalmak, fogalmak: Nem nyelvi stíluseszközök: mondat- és szövegfonetikai 
eszközök (szóbeli közlés) és a szöveg tipográfiai eszközei (írott szöveg).   

 Ismeretek,   követelmények:   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 az írott szöveg 
megjelenésbeli 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.   
5. A beszédaktusok   
Kulcsfogalmak, fogalmak: Megnyilatkozás. Társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, 
szóátadás. Beszédaktus (lokúció, illokúció, perlokúció). Deixis. Együttműködési elv 
(mennyiségi, minőségi, mód, kapcsolódási).   
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Ismeretek, követelmények: A nyelvhasználat a beszélgetés, a társalgás főbb 
összetevőinek a különféle  beszédaktusok  szerepének,  megnyilvánulási 
 formáinak  megfigyelése,  az együttműködési  elvek  tudatos 
 használata,  illetve  egsértésük  következményeinek megtapasztalása. A 
társalgásban előforduló néhány jellemző deixis forma szerepe. Az udvariassági formák 
használata.    
6. Az érvelő esszé   

 Kulcsfogalmak, fogalmak: Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé. 
Ismeretek, követelmények, Lényegre törő, világos fölépítésű, információban 
gazdag, kifejtett szöveg alkotása a tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó 
közlésformák valamelyikében (pl. digitális formában, multimédiás 
kiegészítésekkel). Mondat- és szövegszerkezet létrehozása a szavak stiláris 
lehetőségeinek, a kifejezések hangulatának, stílusértékének, nyelvrétegbeli 
stiláris különbségének figyelembevételével. Az érvelő esszé szerkezete. 7. A 
nyelvművelés előzményei és a nyelvújítási mozgalom   
Kulcsfogalmak, fogalmak: A nyelvújítás szóalkotási módjai: idegen szók szó szerinti 
fordítása; tájszók beemelése a köznyelvbe; kihalt szavak felelevenítése; szóképzés, 
szóelvonás, szóösszetétel, szóösszerántás; erőltetett szóalakok.   
Ismeretek, követelmények:A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, színterei; a 
nyelvi norma.   
8. Nyelvművelés napjainkban, nyelvpolitika   
Kulcsfogalmak, fogalmak: Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, 
norma. Kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert nyelvűség.   
Ismeretek, 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 nyelvváltozatot bemutató nyomtatott és elektronikus források (pl. 
szótárak, kézikönyvek, adatbázisok, honlapok) tanulmányozása. A 
tömegkommunikáció, valamint az információs társadalom hatása a 
nyelvhasználatra.   
9. Mai nyelvváltozatok 1. - a szociolektusok  Kulcsfogalmak, fogalmak: Nyelvi norma, 

nyelvváltozat.    

Vízszintes és függőleges tagolódás (standard köznyelv, társalgási nyelv, 
irodalmi nyelv, dialektus, szociolektus). Csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, 
rétegnyelv. Szleng, argó. Ismeretek, követelmények: 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.   
10. Mai nyelvváltozatok 2. – a dialektusok   
Kulcsfogalmak, fogalmak: A nyelvváltozatok rendszere, a vízszintes és függőleges 
tagolódásuk. Nyelvjárás, regionális köznyelv, tájszó.   
Ismeretek, követelmények: A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb nyelvjárásaink 
jellemzői, területi megjelenésük, a regionális köznyelv jellemzői.   
   
MAGYAR IRODALOM:   
   
Arany János élete, pályája, tanult művei    
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Madách Imre: Az ember tragédiája    
Vajda János új típusú költészete    
Mikszáth Kálmán pályája, elbeszélései (Tót atyafiak és Jó palócok), egyik regénye    
A realizmus jellemzői    
A francia realizmus: Stendhal vagy Balzac   
Az orosz realizmus: Gogol: A köpönyeg vagy Tolsztoj: Iván Iljics halála, Csehov 
művészete A realista dráma: Ibsen vagy Csehov    
A líra átalakulása a 19. század második felében: Baudelaire vagy Rimbaud vagy Verlaine 
művészete   
Az avantgárd irányzata, újrealizmus, újklasszicizmus, abszurd irodalom, neoavantgárd, 
posztmodern   A Nyugat c. folyóirat és jelentősége    
Ady Endre költészete    
Móricz Zsigmond művészete, novellái, egy regénye    
Babits Mihály művészete    
Kosztolányi Dezső művészete, egy regénye (Édes Anna)   Juhász Gyula művészete vagy 
Tóth Árpád művészete vagy Karinthy Frigyes művészete TÖRTÉNELEM:   
   
Egyetemes történelem   
A nemzetállamok, az imperializmus és a világháborúk kora (1849-1945)   

 A   második   ipari  forradalom   jellemzői,   találmányai,  társadalmi   hatás   
Az USA kialakulása és nagyhatalommá válása. Az egységes Németország létrejötte és 
nagyhatalommá válása.   
Gyarmatok és gyarmattartók a századfordulón. A szövetségi rendszerek kialakulása és 
harc a világ újrafelosztásáért.   
Az első világháború jellemzői (új típusú hadviselés, frontok). Az első világháborút lezáró 
békerendszer.   
A világgazdasági válság és a New Deal. A gazdaság, a társadalom és az életmód új 
jelenségei (pl. mozi, autó) a fejlett világban.   
A fasizmus és a nemzetiszocializmus (ideológia, propaganda, a totális állam kiépítése és 
működése).   
A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban (bolsevik 
hatalomátvétel, bolsevik ideológia és propaganda, a sztálini gazdaság- és 
társadalompolitika).    
A  második  világháború  előzményei,  kitörése,  jelentős  fordulatai  és  
jellemzői.  A holokauszt.   
Magyarország története   
A polgárosodás kibontakozása és Magyarország a világháborúk korában (1849-
1945) A kiegyezés előzményei, okai, tartalma. A kiegyezés értékelése 
(alternatívák, viták).   
Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában.   
Nemzetiségek és nemzetiségi kérdés a dualizmus korában.   
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása, a trianoni békeszerződés gazdasági, 
társadalmi és etnikai hatásai.   

 A   Horthy-korszak:   az   ellenforradalmi   rendszer   konszolidációjának  
  főbb  lépései,  a rendszer jellege és jellemzői, a magyar külpolitika céljai 
és kapcsolatai a két világháború között.   
Társadalmi rétegződés és életmód az 1920-as és 1930-as években. Az antiszemitizmus 
megjelenési formái és a „zsidókérdés” Magyarországon.   
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Magyarország a második világháborúban: a területi revízió lépései, a 
háborúba lépés és részvétel a Szovjetunió elleni harcokban, Magyarország 
német megszállása és a nyilas hatalomátvétel, a holokauszt Magyarországon 
(zsidótörvények, gettósítás, deportálás).   
   
ETIKA:   
   
A vizsgán a megadott tételekből kell egyet húzni és kifejteni, valamint az 
esettanulmányt feldolgozni. Az esetelemzés során a vizsgázó mindennapi 
élethelyzeteket vagy irodalmi műben fellelhető etikai problémákat dolgoz fel 
a megadott szempontok alapján.   
Tankönyv: Kelemen Erzsébet: Emberismeret és etika    
(Homor Tivadar − Kamarás István: Emberismeret és etika a középiskolák számára)   
   
Az erkölcsi lény, Ki az ember? Miben fejlődik? Miért vagyunk a világon?   
Az ember mint társas lény. Önazonosság és önmegvalósítás, munka, kultúra, törvény, 
norma, erkölcs. Az erkölcsi cselekedet   
Szabadság és felelősség   
A lelkiismeret: jó és rossz, bűn és bűntudat. Az erkölcsösen cselekvő ember.   
Bűncselekmények (fogalmak).   
A cselekedet erkölcsi megítélése: döntéseink. Szándék, felelősség, morál, moralitás.   
Az erények és a jellem   
Erkölcsi alapértékek az európai civilizációban, Erkölcsi felfogások és etikák, 
vallás és erkölcs.  Az önismeret, az önfegyelem és az önnevelés szerepe a jellem 
fejlődésében.   
Szükségletek és életcélok.   
Társas kapcsolatok, Az embertársi szeretet megnyilvánulási formái.   
A személyes kapcsolatok erkölcsi dilemmái.   
Szerelem, házasság és családi élet erkölcsi problémái. (Otthonunk védelme)   
Erkölcs és társadalom, Erkölcs és jog kapcsolata, Erkölcs és jog, hatalom és politika   
Társadalmi igazságosság, erkölcs és gazdaság   
Jólét és szegénység, a fogyasztói társadalom természetrajza.   
   
Vallás és erkölcs  A keresztény erkölcs 
hatása az európai civilizáció fejlődésére.   
   
Korunk erkölcsi kihívásai   
A tudományos-technológiai haladással kapcsolatos erkölcsi problémák.   
A világháló csapdái   
Internetbiztonság   
A drog veszélyei   
Az ökológia etikai vonatkozásai és a jövő nemzedékével kapcsolatos társadalmi 
felelősség problémája.   
Az állatvilág védelme (az állattartás és az állatok hasznosításának etikai dilemmái). „Házi 
kedvencek tartása”   
   
A továbbhaladás feltételei (az értékelés szempontjai):  a vizsgázó mennyire 
rendelkezik a tételkifejtéséhez szükséges elméleti tudással, a vizsgázó 
mennyire képes konkrét esetek, dokumentumok, források értelmezése során 
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alkalmazni az elsajátított ismereteket, fogalmi összefüggéseket és érvelési 
módokat, felismeri-e az élethelyzetek, történelmi események, irodalmi példák 
kontextusában rejlő erkölcsi dilemmákat, morális indítékokat, képes-e érvelni 
saját helyzetértékelése és értékválasztásai mellett.   
   
Felkészülési idő: 30 perc   
 
 
ANGOL NYELV:   
   
1. Olvasott szöveg értése   
   

1.1 Készségek   A vizsgázó képes az olvasási céloknak, illetve a feladatnak megfelelő stratégiák 
alkalmazásával a szövegben a gondolatmenet lényegét megérteni, véleményeket, 
érvelést nagy vonalakban követni, egyes részinformációkat kiszűrni.   

A vizsgarészben használt szöveg   
 autentikus, esetleg kismértékben szerkesztett,   
 tartalma, szerkezete, nyelve világos, - tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és  általános 

érdeklődésének,   
 megértéséhez nincs szükség az osztályozói vizsga általános műveltségi szintjét meghaladó ismeretekre,  - 

 autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, amelyek 
ismerete nem követelmény az adott vizsgaszinten; ezek megértése azonban nem szükséges az  adott feladat 
sikeres megoldásához 

l1.2 A szöveg  
jellemzői,   
szövegfajták   
   
   

Rövid, tartalmilag és szerkezetileg világos, hétköznapi nyelven  
  

íródott utasítások (pl. használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. 
hirdetés),menetrend, prospektus, műsorfüzet), levelek, újságcikkek (pl. hír, 
beszámoló, riport), ismeretterjesztő szövegek, egyszerű elbeszélő szövegek, 
irodalmi szövegek.   
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2. Nyelvhelyességet ellenőrző feladatsor 

 
 

 A kontextusban alkalmazandó nyelvtaniegységek: 
      Present Tenses    

     
Present Simple; Present Progressive; Present 
Perfect;  Present  Perfect 
 Progressive  

(Affirmative, Negative, Interrogative,   
Question tags)    

• Past Tenses    
   

Past Simple; Past Progressive; Past Perfect, 
Past  Perfect  Progressive 
 (Affirmative,  

Negative, Interrogative, Question tags); 
‘used  to’; ‘get used to’; ‘be used to’    

• Expressing future    

   
Future Simple Tense; Time Clauses with 
future reference; ‘be going to do’; 
Present Progressive  
with future reference; Future   
Progressive; Future Perfect    

• Adjectives; Comparison    
   

‘The more… the more…’ structure; 
Adverbs of  

Manner    
• Modal Auxiliaries    

   
Expressing: possibility, ability, necessity, 
prohibition, certainty, suggestion; 
‘Modal verb+ have + past participle’ 
structure;   • Relative Clauses & 
Pronouns    

   
(which, who ,that, whose, where, when, 
why, what)    

• Infinitive& ‘Ing’ forms    
• Conditional Sentences    

   
Type 1 (If & Present Simple + will)    
Type 2 (If & Past Simple + would)    
Type 3 (If & Past Perfect + would have 
done)    
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Wishes (I wish…, If only…) & Unreal 
past    

• Passive Voice    
   

With Present Simple & Progressive, Past  
Simple & Progressive, Present & Past 
Perfect,   

Auxiliaries;    
‘To be said’ & ‘To be told’ structures;    
Causative structure: ‘have something 
done’    

• Clauses of reason, concession, 
purpose    

• Reported Speech – Interpreting 
other people’s thoughts    

   
   Reported  Commands,  requests;  Report    
Statements; Reported Questions 
 
   

3. Hallott szöveg értése   
   
   

3.1 Készségek   A vizsgázó képes az értési céloknak, illetve a feladatnak 
megfelelő stratégiák alkalmazásával a szöveg, 
gondolatmenetét nagy vonalakban követni, egyes 
tényszerű részinformációkat megérteni.   

A vizsgarészben használt szöveg   
- autentikus vagy autentikus hangzású (stúdiófelvétel),   
- tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános érdeklődésének,  - 
 megértéséhez nincs szükség az osztályozó vizsga általános műveltségi szintjét meghaladó 
ismeretekre,   
- anyanyelvi beszélők közvetítésével hangzik el,   
- egy vagy több beszélő közvetítésével hangzik el,   
- akusztikai minősége kifogástalan,   
- hossza és tartalma nem terheli meg feleslegesen a vizsgázó memóriáját,   
- autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, 
amelyek ismerete nem követelmény az adott vizsgaszinten; ezek megértése azonban nem szükséges az 
adott feladat sikeres megoldásához.   
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3.2 A szöveg jellemzői,  szövegfajták   
   
   

hétköznapi nyelven hangzik el, alapvetően gyakran 
használt nyelvtani szerkezetekből és lexikai elemekből 
építkezik, normál tempójú, a standard kiejtés(ek)hez 
közel álló.  közérdekű bejelentések, közlemények (pl. 
pályaudvaron, repülőtéren, áruházban), rögzített 
telefonos szövegek (pl.üzenetrögzítő, információs 
szolgálatok: útinformáció, menetrend), utasítások (pl. 
utcán, repülőtéren,pályaudvaron), médiaközlemények 
(pl. időjárásjelentés, reklám, programismertetés, rövid 
hír), beszélgetések, telefonbeszélgetések, 
műsorrészletek, riportok, interjúk, beszámolók.   
   

   
4. Íráskészség   

4.1 Készségek   A vizsgázó képes a feladatban megadott kommunikációs 
szándékokat megvalósítani - a megadott témákhoz 
kapcsolódó szövegeket írni, ismert, köznapi témákról 
írni és véleményét is megfogalmazni, meglévő 
szókincsét változatosan használni, a szöveget 
megfelelően felépíteni és tagolni, a logikai viszonyok 
kifejezését szolgáló nyelvi eszközöket alkalmazni, a 
szövegfajtának, a közlési szándéknak, a címzetthez való 
viszonyának megfelelő stílust és hangnemet, választani, 
az adott szövegfajta formai sajátosságainak megfelelő 
írásművet létrehozni, egyszerű nyelvtani szerkezeteket, 
nyelvi fordulatokat és a helyesírási szabályokat általában 
biztonsággal alkalmazni.   

4.2 Szövegfajták   személyes jellegű közlés (pl. e-mail, üzenet, blog, 
naplóbejegyzés), meghívó, magánjellegű vagy 
intézménynek pl.nyelviskolának) szóló levél.   

   
Szóbeli vizsga követelményei  (15 perces felelet)   
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5.Beszédkészség   
5.1 Készségek   A vizsgázó képes   

- a megadott helyzetekben és szerepekben, a 
feladatnak megfelelő kommunikációs szándékokat 
megvalósítani    
- a megadott témákról szóló beszélgetésekben részt 
venni (lásd a Témakörök című részt),   
- a kommunikációs stratégiákat a szintnek 
megfelelően, hatékonyan alkalmazni (pl. beszélgetést 
elkezdeni, fenntartani és befejezni). - az egyszerű nyelvi 
eszközök széles skáláját rugalmasan használni, és ezzel 
mondanivalójának nagy részét egyszerűen kifejezni  
- ismerős témáról folyó társalgásban részt venni   
- kevésbé   begyakorolt  mindennapi  
helyzetekben  
  felmerülő feladatokat megoldani   
- viszonylag folyékonyan elmondani egy történetet, 
beszámolni élményeiről és érzéseiről,   
- érezhető akcentusa és esetleg lassú beszédtempója 
ellenére érthetően beszélni.   
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TÉMAKÖRÖK A SZÓBELI VIZSGÁHOZ:   
   

1. Személyes vonatkozások, család   A  vizsgázó  személye,  életrajza,  életének  fontos  
állomásai  
(fordulópontjai)   

Családi élet, családi kapcsolatok   

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők   

Személyes tervek   

2. Ember és társadalom   A másik ember külső és belső jellemzése   

Baráti kör   

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, 
felnőttekkel   

Női és férfi szerepek   

Ünnepek, családi ünnepek   

Öltözködés, divat   

Vásárlás, szolgáltatások (posta)   

Hasonlóságok és különbségek az emberek között   

3. Környezetünk   

  

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a 
ház bemutatása)   

A lakóhely nevezetességei,szolgáltatások, szórakozási 
lehetőségek   

A városi és a vidéki élet összehasonlítása   

Növények és állatok a környezetünkben   

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit 
tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért?   

Időjárás/öltözködés 

4. Az iskola   Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai 
képzés, tagozat)   
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       Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka   

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe,fontossága   

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai 
hagyományok   

5. A munka világa   

   

Diákmunka, nyári munkavállalás   

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás   

 
NÉMET NYELV 
 
KÖVETELMÉNYEK 
   

   
   
Olvasott értése   

szöveg   Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi 
eszközökkel megfogalmazott, mindennapi szövegekben (például 
hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend).   
Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal 
kapcsolatos magánlevelekben, emailekben, 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.  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.   
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Hallott értése   

szöveg   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.).   
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.   
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Beszédkészség   

Kapcsolatok  létesítése:   üdvözlés,   elköszönés,  
 bemutatkozás,   mások bemutatása.   
Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű 
módon. A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak 
megoldása (például utazás, útbaigazítás, szállás, étkezés, 
vásárlás).   
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.   
Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, 
ismétlés kérése megértés hiányában.   
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a 
mondanivaló támogatására.   
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.   
Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi 
eszközök használata, ismerős helyzetekben ezek egyszerű 
átrendezése, kibővítése.   

 
   
   
   
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,   
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  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.   
   

   
   
Témakörök 

Környezetünk: Az otthon: vidék kontra város. Növények és 
állatok a környezetünkben. Környezetvédelem a szűkebb 
környezetünkben. Időjárási viszonyok. Állattartás, állatgondozás.   
Az iskola: Az iskola helyiségei, iskolatípusok. Osztályzatok. Az 
osztályzás előnyei és hátrányai. Tanulás külföldön.   
Életmód:   Betegségek,  baleset,   sérülések.   Gy   
  (orvosnál). Testrészek. Étkezési szokások. Egészséges ill 
egészségtelen életmód.   
A munka világa: Nyári munkavállalás. Önéletrajz, állásinterjú. 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.   
Szabadidő,  művelődés,  szórakozás:  Sportágak,  
sporteszközök, sportkarrierek. Extrém sportok. Számítógép, 
internet. Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.   
Utazás, turizmus: Nyaralás szülőkkel, ill. nélkülük. Az egyéni és a 
társas utazás előnyei és hátrányai. Osztálykirándulás. Turisztikai 
célpontok.   
Turisztikai célpontok Németországban.   
Tudomány és technika: Az internet szerepe a tanulásban és a 
munkában.   
   

   
   
   
Szókincs   
(kommunikációs eszközök)   

időpont 
egyeztetése az 
orvossal 
panaszok, 
fájdalmak 
elmondása 
tanácsadás 
buzdítás 
szurkolás   
érvelési technikák: 
érvek-ellenérvek 
egyetértés és egyet nem 
értés kifejezése tetszés 
kifejezése időjárási 
jelenségek jellemzése 
élethelyzetek 
szembeállítása 
előnyök/hátrányok 
kifejezése   
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Nyelvtan  

Cselekvés, történés, létezés kifejezése: visszaható igék, feltételes 
mód jelen idő, módbeli segédigék feltételes mód jelen idejű 
alakjai, vonzatos igék, a szenvedő szerkezet (Passiv Präsens, 
Präteritum, Perfekt), műveltetés (lassen)   
Modalitás: sollen, sollte, Modalverben   
Logikai viszonyok: Relativsatz, Temporalsatz (als, wenn), 
Finalsatz (damit, um…zu +Infinitiv)   
   
Szövegösszetartó eszközök: Relativpronomen, kötőszók (als, 
wenn, obwohl, trotzdem)   
   

   
  Az osztályozóvizsga felépítése: 
 
Az írásbeli vizsga az alábbi feladatokat tartalmazza: olvasott szöveg értése, 
nyelvhelyesség, hallás utáni megértés, szövegalkotás. 
A szóbeli vizsga a megadott témakörökből kötetlen beszélgetés formájában valósul meg. 
 
 
SPANYOL NYELV:   
   
Felhasznált tankönyvek: Colores 1,2,3 
Seres Krisztina: Spanyol szóbeli gyakorlatok érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak   
 
A vizsga menete: 
 
Az írásbeli vizsga 60 perces, mely a következő részekből áll: olvasott szöveg értése, 
nyelvhelyesség, hallott szöveg értése és szövegalkotás. 
A tanuló a vizsga alatt nem használhat 
segédeszközt, kivéve az utolsó írásbeli összetevő 
(szövegalkotás), mely során nyomtatott szótár 
használata megengedett. 
   
A szóbeli vizsga három részből áll: kötetlen beszélgetés egy meghatározott 
témában, illetve képek alapján egy téma kifejtése (Az érettségi vizsga 1. és 3. 
feladata 
   
  A vizsga részletes követelményei:   

Témakörök   Nyelvtan   

Bemutatkozás   -A spanyol ábécé   
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-A kiejtés   
-A főnevek és melléknevek neme, száma és 
sorrendje  -A névelők   
-A személyes névmások alanyesete   
-A ser ige ragozása   
-Az -ar végű igék ragozása   
-A llamarse ige ragozása   
-Elöljárószók: en, de   
-A szórend   
-A tárgyeset   

Család   -Az estar ige ragozása -Ser vagy 
estar?   
-Az -er, -ir végű igék -A tener 
ige ragozása -Éste vagy este?   
-Rövidülő melléknevek   
-Muy/un poco vagy mucho/poco?   
-A hangsúlytalan birtokos névmások   
-Elöljárószók: con, para   
-Számok 0-100   

Szabadidő   -A diftongálódó igék   
-A tőhangváltó igék   
-A querer és a poder igék használata   
-A gustar és querer igék használata   
-A decir, hacer, poner, salir, ir igék ragozása   
- A személyes névmások részeshatározós esete  
-Időhatározók   
-Elöljárószók: para, a -Y vagy 
e? O vagy u?   
-Quedar vagy quedarse?   

  
Lakóhely   -A ser, estar, hay igék használata   

-A saber ige ragozása   
-A saber és a poder igék használata   
-Helyhatározószók   
-Muchos/pocos vagy mucho/poco?  -Ez 
vagy az? Itt vagy ott?   
-A sorszámnevek 1-10   
-A számok 100-1000   

  Közlekedés a városban   
  

-Hay que vagy tener que?   
-No … ni …   
-A felajánló kérdés   
-Kérdőszók elöljárószóval   
-A számok 1000-100 000   
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 Vásárlás     -A melléknevek fokozása   
-A személyes névmások tárgyesete   
-A que vonatkozó névmás   
-A conocer és dar igék ragozása   

 Napirend   -A visszaható igék   
-A közeljövő: ir a + főnévi igenév   
-A névmások sorrendje   
-A todo, todos használata   
-Az óra kifejezése   
-A dátum kifejezése   

 Étkezés   -A felszólító mód   
-Algo-algún-ningún   
-A traer ige ragozása   

 Időjárás   -A személytelen igék   
-Elöljárószók: por   
-A számok 100 000 -1 000 000   
-A milliós számnevek használata   

 A közelmúltban történt események   -A befejezett melléknévi igenév   
-A közelmúlt (pretérito perfecto)   
-Acabar de + főnévi igenév   
-A nada, nadie használata   
- estar + gerundio   

Hírek   -Az elbeszélő múlt (pretérito indefinido) I   
-Rendhagyó igék indefinidóban   
- Az en elöljárószó használata időhatározókban 

Utazás   -Az elbeszélő múlt II   
-Pretérito perfecto vagy pretérito indefinido? A 
határozott névelő önálló (főnév nélküli) használata   

Vakáció, utazás   -A függő beszéd Cuando 
vagy cuándo?   
-A para és por használata   

 Öltözködés, ruházat   -Pretérito imperfecto (I) - 
Que vagy el que? -Hasonlítás   

  
Házimunkák, családi munka-megosztás  -Pretérito imperfecto (II)   

-Pretérito indefinido vagy pretérito imperfecto? 
-A lo que használata   
-Főnévi igeneves szerkezetek   
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Szabadidő, hobbik   -Az ok-okozati viszony kifejezése   
-Pretérito pluscuamperfecto   
-Névelő használata ország- és városnevek előtt  

  A falu és a város, természet-védelem, a 
jövő lakókörnyezete   

  -A jövő idő   
-Futuro próximo vagy futuro?   
-A jövő idejű feltételes mondat   
-A cuyo, a, os, as használata   

 Személyek külső és belső jellemzése   -Jelen idejű valószínűség kifejezése   
-Jelen idejű feltételes mód   
-Határozószó képzése   

Lakó-környezet, közlekedés   -A függő beszéd   
-Időhatározók a múlt idejű mondatban   

 
Sport, egészséges életmód   -A kötőmód (El subjuntivo) (I)   

-Igei körülírás   
-Néhány gyakori vonzatos ige   
-Cualquiera   

Betegségek, orvosnál   -El subjuntivo (II) - 
Határozatlan számnevek   

Jövőbeli tervek   -El subjuntivo (III)   

Generációs problémák   -El subjuntivo (IV)   

 Ünnepek   -El subjuntivo (V)   
-A subjuntivo használatának összefoglalása   

 Család, családtípusok   
Külső-belső jellemzés, hasonlóságok és 
különbségek, új családtípusok   

El subjuntivo (VI)   
 A „fej” igék  Aunque   
Ser és estar   

 Munka   
   
Foglalkozások,   munkatípusok, 
preferenciák foglalkozás és munkahely 
választásakor, diákmunka, állásinterjú, 
álláshirdetésre jelentkezés   

A foglalkozást jelentő főnevek neme   
Indicativo   vagy  subjuntivo?  (ismert  és  
ismeretlen előzmény)   
Infinitivo vagy subjuntivo?   
 (főmondat   és   mellékmondat  
 alanyának egyezése vagy 
különbözősége)  A vonatkozó 
névmások   
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 Tanulás, oktatás   
   
Iskola, osztályterem, eszközök, órarend, 
iskolai tevékenységek, iskolarendszer, 
nyelvtanulás, iskolai 
események és hagyományok, 
továbbtanulás   

Változással kapcsolatos igék (ponerse, hacerse, 
llegar a ser, volverse, quedarse)  
 Pretérito perfecto de subjuntivo   
  
    
   

 Szolgáltatások, ügyintézés   
   
Bank, bankautomata utasításai, posta, 
rendőrségi bejelentés, taxi, benzinkút, 
repülőtér   

1. Pretérito imperfecto de subjuntivo (I)   
Múlt idejű, akaratot, érzelmet, kétséget kifejező  
igék   
 Múlt idejű, egyéni érték-ítéletet kifejező 
személytelen szerkezetek   
Nem konkrét előzményre utaló múlt idejű 
vonatkozói mellékmondat   
2. Tört- és tizedes számok, százalékok   

 Technika   
   
Találmányok, gépek, tudomány, 
mobiltelefon és funkciói, telefonálás, 
üzenetrögzítő szövege   

1. Pretérito imperfecto de subjuntivo (II)   
Jelen idejű feltételes mondat   
 Akaratot, érzelmet, egyéni értékítéletet  kifejező, 
feltételes módú igék utáni  
mellékmondat   
Kételkedést kifejező, múlt idejű állítmány utáni 
mellék-mondat   
2. A hangsúlyos birtokos névmás   

 Javítás és javíttatás   
    
Meghibásodások, mesteremberek és 
szerelők, házilagos javítás, háztartási 
gépek és eszközök, házimunkák, 
háztartásigép-szerviz, tisztító   

Condicional compuesto   
Pluscuamperfecto del subjuntivo   
 (és múlt idejű főnévi igeneves szerkezetek)   
Szóalkotás szóösszetétellel   

Média, kommunikációs eszközök   
   
Internet, számítógépek, blogok és 
ismeretségi hálózatok, újságok és 
folyóiratok, televízió, tévéműsorok, rádió   

1. A subjuntivo használata és az 
igeidőegyeztetés subjuntivóban    Presente de 
subjuntivo   
  Pretérito perfecto de subjuntivo   
  Pretérito imperfecto de subjuntivo   
Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo   

   2. Indicativo vagy subjuntivo?    

Kultúra és kulturális tevékenységek   
   
Olvasás,  olvasmányélmények, 
könyvtár, kulturális programok: múzeum, 
színház, zene   

A felkiáltó mondatok A 
feltételes mondat    
  A múlt idejű feltételes mondat   A 
jelen idejű feltételes mondat   
A jövő idejű feltételes mondat   
3. A „si” („ha”) kötőszó használata   
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 Magyarország,  kulturális 
különbségek   
   
Nevezetességek, adatok, nemzeti ünnepek, 
a magyarok külföldiek szemével, 
kulturális különbségek, nemzeti 
sztereotípiák, lakóhely bemutatása, 
műemlék, városnézés és 
országjárás ajánlása   

1. A szenvedő szerkezet és az általános alany   
La construcción pasiva   
La pasiva refleja y el sujeto impersonal   
2. Perífrasis verbales    
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MATEMATIKA:   
 
Hatvány, gyök, logaritmus    
Hatványozás, gyökvonás és törtkitevőjű hatvány    
Exponenciális függvény   ábrázolása   és   egyszerű  
 függvénytranszformációk,   illetve függvényjellemzés    
Exponenciális egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, szöveges feladatok 
A logaritmus fogalma és azonosságai    
Logaritmus   függvény   ábrázolása   és   egyszerű  
 függvénytranszformációk,   illetve függvényjellemzés    
Logaritmus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek    
Szöveges feladatok (amelyek a logaritmus segítségével oldhatóak meg)    
   
Trigonometria    
Vektorok, vektorműveletek szerkesztéssel és koordinátákkal (két vektor skaláris szorzata 
is)  
Szinusztétel, Koszinusztétel   
Trigonometrikus összefüggések alkalmazása feladatokban 
Trigonometrikus   függvények ábrázolása   (sin,  cos,   tg,   ctg)  
 és   egyszerű függvénytranszformációk, illetve függvényjellemzés   
Egyszerű egyenletek, egyenlőtlenségek    
   
Koordinátageometria    
Vektorműveletek koordinátákkal (helyvektor, i és j egységvektorok (vagy 
bázisvektorok)) Két pont távolsága (szakaszhossz), két vektor által bezárt szög, 3 
pontból a Δ kerülete és területe    
Szakasz felezőpontjának koordinátái, a Δ súlypontjának koordinátái    
Az egyenest meghatározó adatok (irányvektor, normálvektor, iránytangens vagy 
meredekség és irányszög) 
Két egyenes párhuzamosságának és merőlegességének feltétele    
Az egyenes egyenlete (normálvektoros)    
Két egyenes metszéspontja, pont és egyenes távolsága    
A kör egyenlete    
A kör és az egyenes kölcsönös helyzete (metszéspontok, érintő)  
Kombinatorika és valószínűségszámítás 
Permutáció, variáció, kombináció (ismétlés nélküli és ismétléses) 
Klasszikus valószínűségi modell    
Binomiális eloszlás 
Esemény komplementere 
   
FIZIKA:   
   
 Mechanikai rezgések   
A rezgéstan alapfogalmai. Harmonikus rezgés időbeli lefolyása. Rugóra 
függesztett test és a fonálinga periódusideje. Csillapított rezgés, 
kényszerrezgés, csatolt rezgések. Rezgések összetétele.   
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Fogalmak: harmonikus erő, amplitúdó, periódusidő, frekvencia, maximális sebesség, 
maximális gyorsulás, rezonancia.  Mechanikai hullámok   
A hullámtan alapfogalmai. Longitudinális és transzverzális hullámok. A 
polarizáció. Hullámok visszaverődése és törése. Hullámok találkozása, 
interferencia.  Állóhullámok. Elhajlás. A hang,  hanghullámok tulajdonságai. 
A Doppler-effektus.   
Fogalmak: frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség, longitudinális és 
transzverzális hullám, polarizáció, interferencia, állóhullámok, elhajlás, 
hangerősség, hangmagasság, hangszín.  Elektromágneses rezgések és 
hullámok   
Elektromágneses rezgések. Elektromágneses hullámok keletkezése, tulajdonságai. Teljes 
elektromágneses színkép.  Fogalmak: Elektromágneses rezgőkör, rezgés, rezonancia, 
elektromágneses hullám, elektromágneses spektrum.  Optika   
Fénytani alapfogalmak, fénysebesség, fényforrások. Fény új közeg határán: 
visszaverődés, törés. Schnellius- Descartes törvény. A fény mint hullám:. A 
fénysebesség mérése. Geometriai optika: lencsék és tükrök, képalkotásuk. 
Leképezési törvény. Fontosabb optikai eszközök. A szem és a látás.   
Fogalmak: A fény mint elektromágneses hullám, fénytörés, visszaverődés, elhajlás, 
interferencia, fókusz, képalkotás, nagyítás.  Atomfizika   
Atommodellek. A speciális relativitáselmélet alapjai. A hőmérsékleti sugárzás. A 
fényelektromos jelenség, Einstein fotonelmélete. Az elektron kettős természete, de 
Brogliehullám. A hidrogénatom elektronja, vonalas színképe   
Fogalmak: atom, elektron, fotoeffektus, foton, Bohr-modell, elektronhéj, fényelnyelés, 
fénykisugárzás,  
vonalas színkép   
Atommagfizika   
Az atommag alkotórészei, tömegszám, rendszám, neutronszám. A nukleáris 
kölcsönhatás. Radioaktivitás, radioaktív sugárzások fajtái, leírásuk .A 
radioaktív bomlás, bomlástörvény. Maghasadás. A láncreakció fogalma, 
létrejöttének feltételei. Az atombomba. Az atomreaktor és atomerőmű. 
Magfúzió. A radioaktivitás kockázatainak leíró bemutatása.   
Fogalmak: nukleon, magerő, kötési energia, tömegdefektus, radioaktivitás, α-, β-, γ-
sugárzás, maghasadás, magfúzió, láncreakció, atomreaktor, fúziós reaktor.  Csillagászat   
Leíró csillagászat. Égitestek. A Naprendszer és a Nap. Csillagrendszerek, 
Tejútrendszer  és galaxisok. A csillagfejlődés: a csillagok szerkezete, 
energiamérlege és keletkezése. A kozmológia alapjai.   
Fogalmak: Égitest, csillagfejlődés, csillagrendszer, ősrobbanás, táguló világegyetem, 
Naprendszer, űrkutatás.   
BIOLÓGIA:   
   
Az élőlények környezete, 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. Ökoszisztéma működése, Az 
ökoszisztéma fogalma, az életközösség ökoszisztémaként való értelmezése.    
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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).   
Életközösségek jellemzése, A társulások szintezettsége és mintázata, 
kialakulásának okai. A legfontosabb hazai klímazonális és intrazonális fás 
társulások (tatárjuharos-lösztölgyes, cserestölgyes, 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   
Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése, elektronmikroszkópos szerkezete és 
anyagcseréje  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. A szénhidrátok 
lebontása a sejtben. A szénhidrátok felépítő folyamata, a fotoszintézis. Szent-
Györgyi Albert munkássága Genetika: az öröklődés molekuláris alapjai, 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. 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. 
Humángenom-programok, génterápia. A környezet és az epigenetikai 
hatások. Mutagén hatások   
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. A 
Drosophila, mint a genetika modellszervezete. A mennyiségi jellegek 
öröklődése. Környezeti hatások, örökölhetőség, hajlamosító gének, 
küszöbmodell,  heterózishatás (pl. hibridkukorica, brojlercsirke), anyai 
öröklődés.   
Genetikai eredetű betegségek (albinizmus, színtévesztés, vérzékenység, sarlósejtes 
vérszegénység, Downkór, csípőficam, magas vérnyomás, stb.).  A genetikai tanácsadás 
alapelvei   
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DIGITÁLIS KULTÚRA (érvényes: 2022. szeptember 1-től):   
A digitális kultúra emelt óraszámú csoportban, a matematika emel óraszámú csoportban, 
illetve a nyelvi emelt óraszámú csoportban eltérő lehet. 
Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 
− Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek 

használata 
− A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései. Szöveges 

specifikáció készítése 
− A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek használata. Algoritmus leírása 

egy algoritmusleíró eszköz segítségével 
− Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 
− Az elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése és használata 
− Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti 

finomítás elvei alapján 
− Egyszerű típusalgoritmus használata 
− A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben 
− Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, feltételes ciklusok 
− Eljárások, függvények alkalmazása 
− A program megtervezése, kódolása 
− Tesztelés, elemzés 
− Objektumorientált szemlélet 
− Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére 

gyakorolt hatásának vizsgálata 
Információs társadalom, e-Világ 
− Az információhitelesség ellenőrzésének összetett eljárásai 
− A személyes adatokkal kapcsolatos etikai szabályok és törvényi előírások 
− Az egyén és a közösség kapcsolata az információs társadalomban 
− Az e-szolgáltatások főbb ismérvei 

Mobiltechnológiai ismeretek 
− A mobileszközök kezelőfelületének használata, személyre szabása, egyedi 

igényekhez beállítása 
− Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása 
− Alkalmazások erőforrásigényének felmérése 
− Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok célszerű használata 
− Alkalmazás kezelőfelületének és feladatainak specifikálása 
− Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés 

Szövegszerkesztés 
− Tipográfiai ismeretek 
− Hosszú dokumentumok készítése, formázása 
− Közösen használt dokumentum kezelése, tárolása 
− Korrektúra alkalmazása, változások követése. Verziókövetés 
− Más tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok, formanyomtatványok, hivatalos 

dokumentumok 
Online kommunikáció 
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− Veszélyhelyzetek az online kommunikáció folyamatában 
− A kollaboráció jellemzői, alkalmazási példák 
− A fogyatékkal élők online kommunikációját segítő hardver- és szoftvereszközök 

Táblázatkezelés 
− Szám, szöveg, logikai típusok 
− Számformátumok alkalmazása. Dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok 

alkalmazása. Egyéni számformátum kialakítása 
− Saját képletek szerkesztése, cellahivatkozások használata 
− Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel 
− Adatok bevitele különböző forrásokból 
− Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program 

segítségével 
− Adatok elemzése, csoportosítása 
− Nagy adathalmazok kezelése. Keresés, rendezés, szűrés 
− Számítások végzése nagy adathalmazokon 
− Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei 

Adatbázis-kezelés 
− Strukturált adattárolás 
− Adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai 
− Táblakapcsolatok létrehozása, felhasználása 
− Lekérdezések készítése 
− Szűrési feltételek megadása 
− Függvényhasználat adatok összesítésére 
− Jelentések készítése 
− Adatok módosítása, hozzáfűzése, törlése 
− Közérdekű adatbázisok elérése 

A digitális eszközök használata 
− Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások 

csökkentése 
− A digitális eszközök főbb egységei, azok fejlődéstörténetének főbb állomásai 
− Operációs rendszer segédprogramjai 
− Állomány- és mappatömörítés 
− Digitális kártevők elleni védekezés 
− Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, 

tudatosítása; etikus információkezelés 
− Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában 
− Állományok kezelése és megosztása a felhőben, jogosultságok kiosztása, kezelése 

INFORMATIKA (Érvényes: 2022. augusztus 31-ig):Alkalmazói ismeretek: Tudjon 
szövegszerkesztő programmal: összetett dokumentumokat  formázni; nagyméretű 
dokumentumot stílusokkal formázni; körlevelet készíteni;   
Tudjon médiaszerkesztő programmal multimédiás dokumentumot készíteni;    
Tudjon táblázatkezelő programmal: tantárgyi vagy hétköznapi élethez 
kapcsolódó feladatokat megoldani, egyszerű függvényeket alkalmazni; 
statisztikai számításokat végezni; ismerje a HA() DARABTELI(), 
FKERES(), SZUMHA() függvényeket és alkalmazza azokat.   
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adatokból megfelelő diagramokat készíteni;   
tudjon adatbáziskezelő programmal: egy rendelkezésére álló adatbázist 
kezelni; az adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból 
lekérdezéssel információt nyerni; az adatbázisból nyert adatokat esztétikus, 
használható formába rendezni.   
   
Problémamegoldás digitális kultúrai eszközökkel és módszerekkel: tudjon 
algoritmusokat készíteni, legyen képes a probléma megoldásához szükséges 
eszközöket kiválasztani; legyen képes tantárgyi problémák megoldásának 
tervezésére és megvalósítására, legyen képes szövegfájlból adatokat 
beolvasni egy programba, tömbváltozóba, és adatokat fájlba írni; 
felhasználótól adatokat bekérni a billentyűzetről és üzeneteket kiírni a 
képernyőre; ismerje és legyen képes alkalmazni a sorozatszámítás, az 
eldöntés, a kiválasztás, keresés és a rendezés programozási tételeket.   
   
Infokommunikáció: Ismerje az internet főbb kommunikációs szolgáltatásait, 
Ismerje az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt 
hatását, Ismerje az eszolgáltatások szerepét és használatát, előnyeit, 
veszélyeit, Tudjon adatokat keresni az interneten, ismerjen keresőket, távoli 
online adatbázisokat és tudja azokat használni, legyen képes információkat 
hagyományos, elektronikus vagy internetes eszközökkel publikálni; legyen 
képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon dolgozni;  
tudja használni az újabb digitális kultúrai eszközöket, információszerzési 
technológiákat. Tudjon adatokat feltölteni megadott helyre, illetve letölteni 
megadott helyről    
   
Információs társadalom: ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 
legyen képes értékelni az  információforrásokat; ismerje az digitális kultúrai 
eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; Ismerje a szerzői jogi 
alapfogalmakat, az infokommunikációs publikálási szabályokat, ismerje fel 
az digitális kultúrai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásait;   
Ismerje a számítástechnika fejlődését napjainkig; Ismerje az internet történetét.   
   
Könyvtárdigitális kultúra: Ismerje a könyvtárak fejlődéstörténetét, a 
könyvtárak típusait, egy korszerű könyvtár terei, részeit; Tudja a 
dokumentumokat csoportosítani és ismerje a főbb jellemzőit; Legyen képe 
alkalmazni a könyvtári dokumentumokat az ismeretszerzésben; legyen képes 
bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az információs 
problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani; legyen 
tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tudatosan 
alkalmazni, legyen képes azokat értékelni, tudatosan fejleszteni.  
 
 

Vizuális kultúra 
 
A tanulók értékelése 
Az értékelés a hagyományos 5 fokozatú skálán történik. 
Az elméleti tudás értékelése: 
Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló absztrakciós, 
modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Értékelendő a jelenségek megfigyelése és a 
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kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű megfogalmazással való leírása és értelmezése. Az 
értékelés kettős céljának megfelelően mindig meg kell találni a helyes arányt a formatív és a szummatív 
értékelés között. Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a 
diáktársak által végzett értékelésnek is. Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél 
változatosabbak, az életkornak megfelelőek legyenek. 
Formái: 
– órai munka, hozzászólás az adott témához (jutalomponttal, osztályzattal történő elismerése) kikérdezés 
(sok apró célzott kérdés és felelet) egyéni és csoportos beszélgetések (céltudatos tanári irányítással) 
– feladatlapok értékelése 
– rajzok készítése, alkotói tevékenység 
– projektmunka egyénileg, vagy csoportosan 
– házi dolgozat (pl. szakirodalmi és képanyaggyűjtés valamely témához) 
– kiselőadások készítése, előadása (előzetes felkészülés alapján, kijelölt vagy választott témából) 
– gyűjtőmunka (kép, szöveg és műalkotások) jutalomponttal történő elismerése, 
– poszter, plakát, prezentáció készítése megadott szempontok, vagy egyéni elképzelés szerint, 
– természetben tett megfigyelések, saját fényképek készítése, múzeumlátogatási tapasztalatok előadása. 
A szóbeli felelet formájában a tanuló általában az előző tanórai - eseteként korábbi - anyag 
elsajátításáról ad számot, teljesítményére érdemjegyet kap.  
Osztályzattal órai elméleti-gyakorlati munkát, házi dolgozatot, szóbeli és írásbeli projektmunkát 
értékelünk, témazáró dolgozat nincs. 
 
Tantárgy Jeles (5) Jó (4) Közepes (3) Elégséges 

(2) 
Elégtelen (1) 

Vizuális 
kultúra 

kiválóan 
teljesített 

jól teljesített megfelelően 
teljesített 

gyengén 
teljesített 

a minimum 
követelményeket 
nem teljesítette 
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VIZSGÁK ÉVFOLYAMONKÉNTI KÖVETELMÉNYEI VIZUÁLIS KULTÚRA ÉS MŰVÉSZETEK 
TANTÁRGYAK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 
A vizsga részei 
-írásbeli 
-szóbeli 
 Írásbeli 

 
Szóbeli 

Időtartam 60 perc 10 perc 
Elérhető pontszám 50 pont 30 pont 
 
Írásbeli vizsga: 
-az  írásbeli  rész  képfelismerésekből,  tesztszerű  és  esszé  típusú  feladatokból  áll  a felsorolt 
témakörökből 
-a minimális pontszám, ami a szóbeli vizsga elkezdésének feltétele (14%) –7 pont 
Szóbeli vizsga: 
-egy tétel részletes bemutatása a feladat felkészülési idő: 30 perc szóbeli felelet időtartama: 10 perc 
-a minimális pontszám (értékelhető vizsga érdekében) 14% -4 pont 
A vizsga értékelése 
Sikeres a vizsga 
-ha a vizsgázó a két vizsgarészből összesen 40%-ot elért 
Sikertelen a vizsga: 
-ha a vizsgázó a két vizsgarészből összesen nem éri el a 40%-ot 
-ha valamelyik vizsgarész pontszáma nem éri el a 14%-ot 
Ponthatárok 
Osztályozó vizsga  
Osztályzat Ponthatár %-os határok 
jeles (5) 72-80 90%-100% 
jó (4) 60-71 75%-89% 
közepes (3) 48-59 60%-74% 
elégséges (2) 32-47 40%-59% 
elégtelen (1) 0-3 10%-39% 
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Javítóvizsga 
Osztályzat Ponthatár %-os határok 
közepes (3) 48-59 60%-74% 
elégséges (2) 32-47 40%-59% 
elégtelen (1) 0-3 10%-39% 
 
A felkészüléshez ajánlott tankönyv: 
-Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa  
-Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban  (Nemzedékek  Tudása  Tankönyvkiadó, Budapest 2013) 
-Szabó Attila: Művészettörténet képekben  (Nemzedékek  Tudása  Tankönyvkiadó, Budapest 2013) 
-Beke László: Műalkotások elemzése (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2005) 
A vizsgán használható segédeszköz (amelyet a vizsgázó biztosít) 
-Alkotáshoz szükséges eszközök  
Írásbeli és szóbeli tematika (A részletes érettségi vizsgakövetelmény és a kerettanterv alapján készült) 

 
 

 
(Vizuális kultúra, gyakorlati vizsga) 

 
 
   

(Rajz és vizuális kultúra, gyakorlati vizsga) 
22.Őskori fosszília 
23.Barlangképek-vegyes technika 
24.Egyiptom –táj 
25.Fáraó –portré 
26.Kartus tervezése 
27.Fantázialény tervezése 
28.Bábel tornya 
29.Társasjáték készítése 
30.Görög maszkok 
31.Mozaik32.Freskó –minta 
33.Ikon készítése 
34.Bizáncimintakincs 
35.Hajfonatkorong tervezése 
36.Gótikus miniatúrák (kódex) 
37.Gótika –üvegképek 
 
  
A Mona Lisa átirata 
39.Az 1 iránypontos perspektivikus ábrázolás –szerkesztés – 
40.Az 1 iránypontos perspektivikus ábrázolás –rajzolás – 
41.Az 1 iránypontos perspektivikus ábrázolás –térfestés – 
 
 (Művészetek, elméleti vizsga) 
1.Őskor (építészet, szobrászat, festészet) 
2.Egyiptom (építészet, szobrászat, festészet) 
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3.Mezopotámia (építészet, szobrászat, festészet) 
4.Görög kultúra (építészet, szobrászat, festészet) 
5.Római kultúra (építészet, szobrászat, festészet) 
6.Ókeresztény kultúra (építészet, szobrászat, festészet) 
7.Bizánci kultúra (építészet, szobrászat, festészet) 
8.Román művészet –Romanika -(építészet, szobrászat, festészet) 
9.Gótika (építészet, szobrászat, festészet) 
10.Reneszánsz(építészet, szobrászat, festészet) 

   
MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERET:   
   
11/12. évfolyam    
Írásbeli teszt    
A kép mint a legősibb médium    
A filmnyelvi eszközök    
A mozgókép előzményei, születése    
A sztárjelenség    
A filmes műfajok    
A filmek rendszerezése    
Médiaelméleti alapfogalmak, összefüggések    
A médiahasználat alapkérdései    
Televíziós műsortípusok   
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TESTNEVELÉS:   

Évfolyam   Gimnasztika    Torna   Atlétika   Labdajátékok   

11.   

Tanult 64 ütemű 
szabadgyakorlat, 
kötélmászás, 
állapotfelmérés   
(felülés,  fekvőtámasz,  
ütemű fekvőtámasz,  
törzsemelés)  
minimum 20 db 1   
perc alatt   

4 

Tanult  talajelemek 
bemutatása(gurulás  

 előre-hátra, 
fejállás,  
kézállás, 
mérlegállás)   

Minimum követelmény: 
100 m síkfutás: 
16:00mp, 800 m 
síkfutás: 4perc 
15másodperc, kislabda 
hajítás és 
súlylökés(helyes 
technikai végrehajtás), 
távolugrás(helyes 
technikai végrehajtás)    

Röplabda: 
kosárérintés(min.:10 db), 
alkarérintés(minimum10 
db), alsó-vagy felső 
egyenes nyitás(10x ebből 
minimum 4x helyes 
végrehajtás);Kosárlabda: 
Labdaátadás mellső 
kétkezes átadás, mellső 
kétkezes pattintott átadás 
(pontos labdaelkapás és 
labdaátadás társnak), 
labdavezetés(technikailag 
helyes végrehajtás), Fektett 
dobás(technikailag helyes 
végrehajtás; Kézilabda: 
Egykezes felső 
átadás(pontos labdaelkapás 
és labdaátadás társnak), 
labdavezetés(technikailag 
helyes végrehajtás), 
Egykezes felső kapura 
lövés(technikailag helyes 
végrehajtás);   
Labdarúgás(fiúknak): 
Labdaátadások, 
labdavezetés szlalomban   
bójakerüléssel(technikailag 
helyes végrehajtás), 
labdavezetés, 
kapuralövés(technikailag 
helyes végrehajtás;   
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Pszichológia tantárgy 

 
  11. évfolyam 
III. Szociálpszichológia 
1.)A szociálpszichológia fogalma 
A szociálpszichológia tárgya, területei, vizsgálati módszerei 
A szociálpszichológia alapfogalmai 
 
2.) A kapcsolat és az interakció fogalmai 
Normák és értékek 
A szocializáció 
 
3.) A csoport fogalma, típusai és szerveződésük alapja 
Az egyén szerepe a csoportban 
A csoportfejlődés szakaszai 
A szerep és a státusz 
Együttműködés a csoportban 
4.) Az előítélet és a sztereotípia fogalma és működése 
Sztereotípiák és bűnbakok 
5.) A deviancia fogalma, típusai 
A deviancia elméletei 
Deviáns szubkultúrák 
6.) A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái 
A szerepkonfliktusok 
A csoportkonfliktusok 
A konfliktuskezelési stratégiák 
Alternatív konfliktuskezelési, vitarendezési technikák 

- Csoportnyomás, konformitás, norma, szerep, társas lazsálás attitűd, előítélet, séma, sztereotípia, 
holdudvar-hatás, elsőbbségi hatás, önbeteljesítő jóslat, autoriter személyiség, társas identitás, 
kontaktus-hipotézis, kooperáció, integráció, szegregáció,  segítő viselkedés, felelősség megoszlása, 
sürgetettség direkt-indirekt agresszió, antiszociális-proszociális agresszió, frusztráció-agresszió 
hipotézis, az agresszió katarzis-elmélete  

 
 
 
 

Pedagógia tantárgy 
 

11. évfolyam 

A gyermek / tanuló fő tevékenységformái 
A nevelés fő tevékenységi formái: gondozás, szabadidős tevékenységek, játék; gyermekmunka; tanulás-
tanítás 
A kisgyermekkorú és az óvodáskorú gyermek fő tevékenységformái 
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A játék fogalma, fajtái, feltételei 
A különböző életkorok jellemző játéktevékenységei 
A játék szerepe a gyermek személyiségfejlődésében 
A gyermekmunka, mint a személyiségfejlesztés eszköze 
Munkajellegű tevékenységek a nevelési intézményekben 
A játék és a gyermekmunka kapcsolata 
Tehetséget, kreativitást fejlesztő játékok iskoláskorú gyermeknek. 
Fejlesztő játékok (figyelem, képzelet, emlékezés, gondolkodás fejlesztése) 
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12. évfolyam 
MAGYAR NYELV:   
1. Nyelvtipológia   
Kulcsfogalmak, fogalmak: Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló). Korlátozott kód, 
gesztusnyelv, jelnyelv.   Ismeretek, követelmények: 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. Korlátozott 
kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jelnyelvek.   
   
2. A nyelvrokonság fogalma, nyelvcsaládok   
Kulcsfogalmak, fogalmak: Nyelvtípus, nyelvcsalád. Uráli nyelvcsalád, 
finnugor rokonság, (ill. más elméletek).   
Ismeretek, követelmények: Változás és állandóság a nyelvben. Nyelvtípusok és 
nyelvcsaládok, a magyar nyelv jellemzői.    
   
3. A finnugor nyelvrokonság bizonyítékai   
Kulcsfogalmak, fogalmak: Szabályos hangmegfelelések; az alapszókincs 
közös jellege; a rokon szavak jelentésének hasonlósága; a nyelvtani 
eszközkészlet hasonlósága; egyéb segédtudományok bizonyítékai.  
Ismeretek, követelmények: A nyelvrokonság bizonyítékainak tudományos 
eszközei.   
   
4. A magyar nyelv történetének korszakai   

Kulcsfogalmak, fogalmak: Ősmagyar, ómagyar, középmagyar kor, újmagyar kor, újabb 
magyar kor.  Ismeretek, követelmények: A magyar nyelvtörténeti korszakok és 
legfontosabb jellemzőik megismerése.    
   
5. Nyelvtörténeti források   
Kulcsfogalmak, fogalmak: Nyelvemlék (szórványemlék, vendégszöveg, szövegemlék, 
glossza, szójegyzék, kódex, ősnyomtatvány).   
Ismeretek, követelmények: A magyar nyelv történetének 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.   
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6. A hangzórendszer változása   

 Kulcsfogalmak, fogalmak: A tővégi magánhangzók lekopása; pótlónyúlás; 
magánhangzóharmónia; nyíltabbá válás; kétnyíltszótagos-tendencia.   
Ismeretek, követelmények: A magán-, ill. mássalhangzókészlet változásainak 
felismerése régi és mai szövegek összehasonlítása során.   
   
7. A szókincs változása   

Kulcsfogalmak, fogalmak: Ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen szó.   
 Ismeretek, követelmények: A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, 
tendenciái. A nyelvújítás hatása a szókincsre, az ortológus-neológus vita főbb 
állomásai és szereplői, a magyar nyelv sztenderdizációja.   
   
8-9-10. Az érettségire való felkészülést segítő ismétlő jellegű 
témakörök (az adott kolléga maga határozza meg)   
MAGYAR IRODALOM:   
   
Világirodalom epikai és lírai törekvések a 20. században és a kortárs irodalomban:    
Thomas Mann életműve: Mario és a varázsló,    
Franz Kafka életműve: Az átváltozás    
Eliot vagy Pound vagy Benn vagy Garcia Lorca vagy Ginsberg 
költészete A 20. századi és a kortárs drámairodalom néhány 
törekvése:   
Bertold Brecht életműve, az epikus színház; Kurázsi mama és gyermekei   
Beckett vagy Gorkij vagy Dürrenmatt vagy Miller   
József Attila életműve   
Szabó Lőrinc portréja    
Radnóti Miklós költői portréja   
Illyés vagy Pilinszky vagy Weöres vagy Nemes Nagy és Nagy László portréja    
A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzője: (pl. Márai Sándor írói és költői 
munkássága vagy Ottlik vagy Németh László írói munkássága)    
Egy szabadon választott kortárs alkotó portréja (Kertész Imre vagy Esterházy vagy Nádas 
vagy Szabó Magda vagy szabadon választott más magyar kortárs szerző)   
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TÖRTÉNELEM:   
   
1.) A II. világháború   

- A háború előzményei és kitörése   

- A háború eseményei, holokauszt   

- Magyarország a II. világháborúban   
   
2.) A kétpólusú világ, hidegháború  - Az ENSZ   

- A gyarmati rendszer fölbomlása, új államok létrejötte   

- Hidegháborús konfliktusok   
   
3.) Magyarország 1945-1988 között   
- Demokratikus kísérlet és a kommunista hatalomátvétel előkészítése (1945-48)  - A 

Rákosi-korszak   

- Az 1956-os forradalom és szabadságharc   
- Kádár-korszak   
   
4.) Rendszerváltás, egypólusú világ, globalizáció   
- A Szovjetunió szétesése és a rendszerváltás Kelet- és Közép-Európában, Németország 

újraegyesítése, Csehszlovákia, Jugoszlávia szétesése   

- Az Európai Unió   

- Jóléti állam, globális problémák és fenntarthatóság   

- A magyar rendszerváltás, a jogállamiság intézményrendszere   

- A határon túli magyarság   

- A roma/cigány társadalom története, helyzete   
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  ETIKA:   
 
   
A vizsgán a megadott tételekből kell 
egyet húzni és kifejteni, valamint az 
esettanulmányt feldolgozni.  Az 
esetelemzés során a vizsgázó mindennapi 
élethelyzeteket vagy irodalmi műben 
fellelhető etikai problémákat dolgoz fel a 
megadott szempontok alapján.   
   
Tankönyv:   
Kelemen Erzsébet: Emberismeret és etika    
(Homor  Tivadar  −  Kamarás  István:  
Emberismeret és etika a középiskolák 
számára)   
   
Az erkölcsi lény   
Ki az ember? Miben fejlődik? Miért 
vagyunk a világon?   
Az embermint társas lény. Önazonosság és 
önmegvalósítás, munka, kultúra, törvény, 
norma, erkölcs.   
   
Az erkölcsi cselekedet   
Szabadság és felelősség   
A lelkiismeret: jó és rossz, bűn és bűntudat.   
Az erkölcsösen cselekvő ember.   
Bűncselekmények (fogalmak).  
A cselekedet erkölcsi 
megítélése: döntéseink.   
Szándék, felelősség, morál, moralitás.   
   
Az erények és a jellem   
Erkölcsi alapértékek az európai 
civilizációban   
 
 
 
 
 
 
 
Erkölcsi felfogások és etikák, vallás és 
erkölcs.   

Az önismeret, az önfegyelem és az 
önnevelés szerepe a jellem fejlődésében.  
Szükségletek és életcélok.   
   
Társas kapcsolatok   
Az embertársi szeretet megnyilvánulási 
formái.   
A személyes kapcsolatok erkölcsi 
dilemmái.   
Szerelem, házasság és családi élet erkölcsi 
problémái.  (Otthonunk védelme)   
   
Erkölcs és társadalom   
Erkölcs és jog kapcsolata   
Erkölcs és jog, hatalom és politika   
Társadalmi igazságosság, erkölcs és 
gazdaság   
Jólét és szegénység, a fogyasztói 
társadalom természetrajza.   
   
Vallás és erkölcs   
A keresztény erkölcs hatása az európai 
civilizáció fejlődésére.   
   
Korunk erkölcsi kihívásai   
A tudományos-technológiai haladással 
kapcsolatos erkölcsi problémák.   
A világháló csapdái   
Internetbiztonság   
A drog veszélyei   
Az ökológia etikai vonatkozásai és a jövő 
nemzedékével kapcsolatos társadalmi 
felelősség problémája.   
Az állatvilág védelme (az állattartás és az 
állatok hasznosításának etikai dilemmái).  
„Házi kedvencek tartása”   
   
A továbbhaladás feltételei (az értékelés 
szempontjai):   
a vizsgázó mennyire rendelkezik a 
tételkifejtéséhez szükséges elméleti 
tudással,   
a vizsgázó mennyire képes konkrét esetek, 
dokumentumok, források értelmezése során 
alkalmazni az elsajátított ismereteket, 
fogalmi összefüggéseket és érvelési 
módokat, felismeri-e az élethelyzetek, 
történelmi események, irodalmi példák  
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ANGOL NYELV:   

Írásbeli vizsgarész: érettségi típusú feladatsor. 
 
1. Olvasott szöveg értése   
   

1.1 Készségek   A vizsgázó képes az olvasási céloknak, illetve a feladatnak megfelelő 
stratégiák alkalmazásával a szövegben a gondolatmenet lényegét megérteni, 
véleményeket, érvelést nagy vonalakban követni, egyes részinformációkat 
kiszűrni.   

A vizsgarészben használt szöveg   
 autentikus, esetleg kismértékben szerkesztett,   
 tartalma, szerkezete, nyelve világos, - tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és  általános 

érdeklődésének,   
 megértéséhez nincs szükség az osztályozói vizsga általános műveltségi szintjét meghaladó ismeretekre,  - 

 autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, amelyek 
ismerete nem követelmény az adott vizsgaszinten; ezek megértése azonban nem szükséges az adott feladat 
sikeres megoldásához. 
  

1.2 A szöveg  
jellemzői,   
szövegfajták   
   
   

Rövid, tartalmilag és szerkezetileg világos, hétköznapi nyelven  
  

íródott utasítások (pl. használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. 
hirdetés),menetrend, prospektus, műsorfüzet), levelek, újságcikkek (pl. hír, 
beszámoló, riport), ismeretterjesztő szövegek, egyszerű elbeszélő szövegek, 
irodalmi szövegek.   
   

 
      

   
2. Nyelvhelyességet ellenőrző feladatok 

 
  A kontextusban alkalmazandó nyelvtaniegységek: 
      Present Tenses    

     
Present Simple; Present Progressive; Present Perfect; 
 Present  Perfect  Progressive  

(Affirmative, Negative, Interrogative,   
Question tags)    

• Past Tenses    
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Past Simple; Past Progressive; Past Perfect, Past 
 Perfect  Progressive  (Affirmative,  

Negative, Interrogative, Question tags); ‘used  to’; 
‘get used to’; ‘be used to’    

• Expressing future    

   
Future Simple Tense; Time Clauses with future 
reference; ‘be going to do’; Present Progressive  
with future reference; Future   
Progressive; Future Perfect    

• Adjectives; Comparison    
   

‘The more… the more…’ structure; Adverbs of  
Manner    

• Modal Auxiliaries    
   

Expressing: possibility, ability, necessity, 
prohibition, certainty, suggestion; ‘Modal verb+ have 
+ past participle’ structure;   • Relative Clauses & 
Pronouns    

   
(which, who ,that, whose, where, when, why, what)    

• Infinitive& ‘Ing’ forms    
• Conditional Sentences    

   
Type 1 (If & Present Simple + will)    
Type 2 (If & Past Simple + would)    
Type 3 (If & Past Perfect + would have done)    
Wishes (I wish…, If only…) & Unreal past    

• Passive Voice    
   

With Present Simple & Progressive, Past  
Simple & Progressive, Present & Past Perfect,   

Auxiliaries;    
‘To be said’ & ‘To be told’ structures;    
Causative structure: ‘have something done’    

• Clauses of reason, concession, purpose    
• Reported Speech – Interpreting other people’s 

thoughts    
   

   Reported  Commands,  requests;  Reported   
Statements; Reported Questions    

3. Hallott szöveg értése   
 

 
 
 



ÁLMOS VEZÉR GIMNÁZIUM, PEDAGÓGIAI SZAKGIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA    
PEDAGÓGIAI PROGRAMJA   

- 328 - 

2.1 Készségek   A vizsgázó képes gyakran használt nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek 
felismerésére, kiegészítésére és létrehozására szövegszinten.   

A vizsgarészben használt szöveg vagy szövegrészlet   
- nehézségi foka alacsonyabb, mint az olvasott szöveg megértését mérő feladatoknál, - autentikus, 
esetleg szerkesztett,   
- tartalma, szerkezete, nyelve világos,   
- tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános érdeklődésének,  - 
 megértéséhez nincs szükség az osztályozó vizsga általános műveltségi szintjét meghaladó 
ismeretekre,   
- autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, amelyeket  a 
tanuló produktívan nem használ, de a jelentését a kontextusból ki tudja következtetni. 

2.2 A szöveg jellemzői   rövid, tartalmilag és szerkezetileg világos, hétköznapi nyelven íródott.   

 
 
 
3.Hallott szöveg értése 
 

3.1 Készségek   A vizsgázó képes az értési céloknak, illetve a feladatnak megfelelő stratégiák 
alkalmazásával a szöveg, gondolatmenetét nagy vonalakban követni, egyes 
tényszerű részinformációkat megérteni.   

A vizsgarészben használt szöveg   
- autentikus vagy autentikus hangzású (stúdiófelvétel),   
- tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános érdeklődésének,  - 
 megértéséhez nincs szükség az osztályozó vizsga általános műveltségi szintjét meghaladó 
ismeretekre,   
- anyanyelvi beszélők közvetítésével hangzik el,   
- egy vagy több beszélő közvetítésével hangzik el,   
- akusztikai minősége kifogástalan,   
hossza és tartalma nem terheli meg feleslegesen a vizsgázó memóriáját,  -  autentikus jellegéből 
adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, amelyek  ismerete nem követelmény. 

 
 
3.2 A szöveg jellemzői, 
szövegfajták 

   
   

y az adott vizsgaszinten; ezek megértése azonban nem szükséges az 
hétköznapi nyelven hangzik el, alapvetően gyakran használt nyelvtani 
szerkezetekből és lexikai elemekből építkezik, normál tempójú, a standard 
kiejtés(ek)hez közel álló.  közérdekű bejelentések, közlemények (pl. 
pályaudvaron, repülőtéren, áruházban), rögzített telefonos szövegek 
(pl.üzenetrögzítő, információs szolgálatok: útinformáció, menetrend), 
utasítások (pl. utcán, repülőtéren,pályaudvaron), médiaközlemények (pl. 
időjárás- jelentés, reklám, programismertetés, rövid hír), beszélgetések,   
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4.Íráskészség   
4.1 Készségek   A vizsgázó képes   

- a megadott helyzetekben és szerepekben, a feladatnak megfelelő 
kommunikációs szándékokat megvalósítani    
- a megadott témákról szóló beszélgetésekben részt venni (lásd a  
Témakörök   
című részt),   
- a kommunikációs stratégiákat a szintnek megfelelően, hatékonyan 
alkalmazni (pl. beszélgetést elkezdeni, fenntartani és befejezni). - az egyszerű 
nyelvi eszközök széles skáláját rugalmasan használni, és ezzel 
mondanivalójának nagy részét egyszerűen kifejezni  
- ismerős témáról folyó társalgásban részt venni   
- kevésbé   begyakorolt  mindennapi  helyzetekben  
 felmerülő feladatokat megoldani   
- viszonylag folyékonyan elmondani egy történetet, beszámolni 
élményeiről és érzéseiről,   
- érezhető akcentusa és esetleg lassú beszédtempója ellenére érthetően   

4.2 Készségek   A vizsgázó képes a feladatban megadott kommunikációs szándékokat 
megvalósítani - a megadott témákhoz kapcsolódó szövegeket írni, ismert, 
köznapi témákról írni és véleményét is megfogalmazni, meglévő szókincsét 
változatosan használni, a szöveget megfelelően felépíteni és tagolni, a 
logikai viszonyok kifejezését szolgáló nyelvi eszközöket alkalmazni, a 
szövegfajtának, a közlési szándéknak, a címzetthez való viszonyának 
megfelelő stílust és hangnemet, választani, az adott szövegfajta formai 
sajátosságainak megfelelő   

4.3 Szövegfajták   személyes jellegű közlés (pl. e-mail, üzenet, blog, naplóbejegyzés), meghívó, 
magánjellegű vagy intézménynek pl.nyelviskolának) szóló   

   
Szóbeli vizsga követelményei   
((10 perces feleltet)   
1. Irányított beszélgetés 
2. Szituációs feladat 
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TÉMAKÖRÖK A SZÓBELI VIZSGÁHOZ:   
1.Életmód 
   

   
   

   
   
   

   

  Napirend, időbeosztás   

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 
testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás)   

Étkezési szokások a családban   
Ételek, kedvenc ételek   

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben   

Gyakori betegségek, sérülések, baleset   

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak)   

 ,  Szabadidős elfoglaltságok, hobbik   

   

2. Szabadidő, szórakozás, művelődés 
   

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.   

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport   

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet   
Kulturális események   

3.Utazás, turizmus 
   

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés   
Nyaralás itthon, illetve külföldön   

Utazási    előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése   
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai   

4.Tudomány és technika 

   

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés   

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben   

5.Gazdaság 

    

Családi gazdálkodás   

A pénz szerepe a mindennapokban   

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank)   

  

 
 
 
 
 
 
6. Környezetünk   Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 

bemutatása)   
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  A lakóhely nevezetességei,szolgáltatások, szórakozási lehetőségek   

A városi és a vidéki élet összehasonlítása   

Növények és állatok a környezetünkben   

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk 
környezetünkért vagy a természet megóvásáért?   

Időjárás/öltözködés 

 
 
 
 
 
NÉMET NYELV 
 
KÖVETELMÉNYEK 
   
   
   
Olvasott szöveg 
értése   

 Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel 
megfogalmazott, mindennapi szövegekben (például hirdetések, prospektusok, 
étlap, menetrend).   
Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos 
magánlevelekben, emailekben, 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.   
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.   
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Hallott szöveg 
értése 

 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.).   
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.   
   

   
   
   

  Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása.   
Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon.  
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Beszédkészség   

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, 
útbaigazítás, szállás, étkezés, vásárlás).   
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.   
Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése 
megértés hiányában.   
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló 
támogatására.   
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.   
Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, 
ismerős helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése.   
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Témakörök, 
tartalmak   

Személyes vonatkozások, család: Személyes tervek. Családtagok életének fontos 
állomásai. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, háztartási munkák. 
Családi állapot.   
Ember és társadalom: Jellemvonások. Barátságok, szerelem. Konfliktusok a 
családban és kezelésük. Szülő-gyerek kapcsolat.   
Környezetünk:   Környezetszennyezés,   környezetvédelem. 
Energiatakarékosság. Környezetvédelmi akciók Németországban.   
A munka világa: Pályaválasztás, továbbtanulás   
Az iskola: Továbbtanulás, érettségi. Magyar-oszták érettségi. Felsőoktatás. 
Életmód: Vásárlás, szolgáltatások. Közlekedés autóval. Életmód nálunk és 
célnyelvi országokban.   
Szabadidő, művelődés, szórakozás: Olvasás, rádió, tévé, filmek, számítógép, 
internet.   
Utazás, turizmus: A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, a kerékpáros 
közlekedés. Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás repülőgéppel, 
repülőtéren. Jegyvásárlás. Német városok nevezetességei. 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.   

   
   
   
   
Szókincs   
(kommunikációs 
eszközök)   

tájékoztatás ajándékozás 
vágyak kifejezése  
vásárlás beszámolók 
grafikon elemzése 
filmajánlás történetek 
összefoglalása emberek 
jellemzése konfliktusok 
feloldása bocsánatkérés 
tanácsadás, nyugtatás, 
biztatás részvét/bátorítás 
kifejezése  tanácsadás 
segítségkérés   

   
   
Nyelvtan  
   
   
   

Cselekvés, történés, létezés kifejezése: Plusquamperfekt, műveltetés Präteritumban 
(lassen), óhajtó mondat   
Minőségi viszonyok: Adjektivdeklination (főnévvé vált melléknevek, melléknévi 
igenév)   
Modalitás: haben+zu, sein + zu   
Logikai viszonyok: Temporalsatz (bevor, nachdem, bis), alárendelések (anstatt 
dass/anstatt zu ohne dass/ohne zu)   
   
Szövegösszetartó   eszközök:   kötőszók   (da),   névmások 
(derjenige/diejenige,einer/eines/eines)   

  Az osztályozóvizsga felépítése: 
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Az írásbeli vizsga az alábbi feladatokat tartalmazza: olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, hallás 
utáni megértés, szövegalkotás. 
A szóbeli vizsga az alábbi két részből áll: szituációs gyakorlat és a megadott témakörökből 
beszélgetés. 
 
   
   
  SPANYOL NYELV:   
   
   A osztály heti  

3 óra   
B osztály heti  
5 óra   

9. évfolyam I. félév   Colores 1   
Unidades 1-4   

Colores 1   
Unidades 1-5   

9. évfolyam   
II. félév   

Colores 1   
Unidades 5-7   

Colores 1   
Unidades 6-10   

10. évfolyam   
 I. félév   

Colores 1   
Unidades 8-11   

Colores 1   
Unidades 11-12,    
Colores 2 Unidades 1-2   

10. évfolyam   
II.félév   

Colores 1 Unidad 12   
Colores 2 Unidades 1-2   

Colores 2 Unidades 3-6   

11.évfolyam   
I. félév   

Colores 2Unidades 3-6   Colores 2 Unidades 7-11   

11.évfolyam   
II. félév   

Colores 2 Unidades 7-9   Colores 2 Unidad 12   
Colores 3 Unidades 1-4   

12. évfolyam  I. 
félév   

Colores 2    
Unidades 10-12   

Colores 3 Unidades 5-9   

12. évfolyam   
II. félév   

Colores 3 1-3   Érettségi témakörök  110   

   
Felhasznált tankönyvek: Colores 1,2,3,    
Seres Krisztina: Spanyol szóbeli gyakorlatok érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak 
A vizsga menete: 
 
Az írásbeli vizsga 60 perces, mely a következő részekből áll: olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, 
hallott szöveg értése és szövegalkotás. 
A tanuló a vizsga alatt nem használhat segédeszközt, kivéve az 
utolsó írásbeli összetevő (szövegalkotás), mely során 
nyomtatott szótár használata megengedett. 
   
A szóbeli vizsga két részből áll: kötetlen beszélgetés egy meghatározott témában,  egy szituációs 
feladat eljátszása (Az érettségi vizsga 1. és 2. feladata).    
   
A vizsga részletes követelményei:   
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Témakörök   Nyelvtan   

Bemutatkozás   -A spanyol ábécé   

   
   
   

-A kiejtés   
-A főnevek és melléknevek neme, száma és 
sorrendje   
-A névelők   
-A személyes névmások alanyesete   
-A ser ige ragozása   
-Az -ar végű igék ragozása   
-A llamarse ige ragozása   
-Elöljárószók: en, de   
-A szórend   

  
  -A tárgyeset   

Család   -Az estar ige ragozása -Ser vagy 
estar?   
-Az -er, -ir végű igék - 
A tener ige ragozása Éste 
vagy este?   
-Rövidülő melléknevek   
-Muy/un poco vagy mucho/poco?   
-A hangsúlytalan birtokos névmások   
-Elöljárószók: con, para   
-Számok 0-100   

Szabadidő   -A diftongálódó igék   
-A tőhangváltó igék   
-A querer és a poder igék használata   
-A gustar és querer igék használata   
-A decir, hacer, poner, salir, ir igék ragozása   
- A személyes névmások részeshatározós esete   
-Időhatározók   
-Elöljárószók: para, a -Y vagy 
e? O vagy u?   
-Quedar vagy quedarse?   

Lakóhely   -A ser, estar, hay igék használata   
-A saber ige ragozása   
-A saber és a poder igék használata   
-Helyhatározószók   
-Muchos/pocos vagy mucho/poco?  -Ez 
vagy az? Itt vagy ott?   
-A sorszámnevek 1-10   
-A számok 100-1000   
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  Közlekedés a városban   
  

-Hay que vagy tener que?   
-No … ni …   
-A felajánló kérdés   
-Kérdőszók elöljárószóval   
-A számok 1000-100 000   

 Vásárlás     -A melléknevek fokozása   
-A személyes névmások tárgyesete   
-A que vonatkozó névmás   
-A conocer és dar igék ragozása   

 Napirend   -A visszaható igék   
-A közeljövő: ir a + főnévi igenév   
-A névmások sorrendje   
-A todo, todos használata   
-Az óra kifejezése   
-A dátum kifejezése   

 Étkezés   -A felszólító mód   
-Algo-algún-ningún   
-A traer ige ragozása   

  
 Időjárás   -A személytelen igék   

-Elöljárószók: por   
-A számok 100 000 -1 000 000   
-A milliós számnevek használata   

 A közelmúltban történt események   -A befejezett melléknévi igenév   
-A közelmúlt (pretérito perfecto)   
-Acabar de + főnévi igenév   
-A nada, nadie használata   
- estar + gerundio   

Hírek   -Az elbeszélő múlt (pretérito indefinido) I   
-Rendhagyó igék indefinidóban   
 -   Az   en   elöljárószó  
 használata időhatározókban   

Utazás   -Az elbeszélő múlt II   
-Pretérito   perfecto   vagy  
 pretérito indefinido?   
-A határozott névelő önálló (főnév nélküli) 
használata   

 

Vakáció, utazás   -A függő beszéd Cuando 
vagy cuándo?   
-A para és por használata   
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 Öltözködés, ruházat   -Pretérito imperfecto (I) - 
Que vagy el que? -Hasonlítás   

Házimunkák, családi munka-megosztás  -Pretérito imperfecto (II)   
-Pretérito   indefinido   vagy  
 pretérito imperfecto?   
-A lo que használata   
-Főnévi igeneves szerkezetek   

Szabadidő, hobbik   -Az ok-okozati viszony kifejezése   
-Pretérito pluscuamperfecto   
-Névelő használata ország- és városnevek előtt   

  A falu és a város, természet-védelem, a 
jövő lakókörnyezete   

  -A jövő idő   
-Futuro próximo vagy futuro?   
-A jövő idejű feltételes mondat   
-A cuyo, a, os, as használata   

 Személyek külső és belső jellemzése   -Jelen idejű valószínűség kifejezése   
-Jelen idejű feltételes mód   
-Határozószó képzése   

Lakó-környezet, közlekedés   -A függő beszéd   
-Időhatározók a múlt idejű mondatban   

Sport, egészséges életmód   -A kötőmód (El subjuntivo) (I)   
-Igei körülírás   
-Néhány gyakori vonzatos ige   
-Cualquiera   

Betegségek, orvosnál   -El subjuntivo (II) - 
Határozatlan számnevek   

  
Jövőbeli tervek   -El subjuntivo (III)   

Generációs problémák   -El subjuntivo (IV)   

 Ünnepek   -El subjuntivo (V)   
-A subjuntivo használatának összefoglalása 

 Család, családtípusok   
Külső-belső jellemzés, hasonlóságok és 
különbségek, új családtípusok   

El subjuntivo (VI)   
 A „fej” igék  Aunque   
Ser és estar   
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 Munka   
   
Foglalkozások,   munkatípusok, 
preferenciák foglalkozás és munkahely 
választásakor, diákmunka, állásinterjú, 
álláshirdetésre jelentkezés   

A foglalkozást jelentő főnevek neme  
Indicativo vagy subjuntivo? (ismert és 
ismeretlen előzmény)   
Infinitivo vagy subjuntivo?   
 (főmondat és mellékmondat alanyának 
egyezése vagy különbözősége)   
A vonatkozó névmások   

 Tanulás, oktatás   
   
Iskola, osztályterem, eszközök, órarend, 
iskolai tevékenységek, iskolarendszer, 
nyelvtanulás, iskolai 
események és hagyományok, 
továbbtanulás   

Változással kapcsolatos igék (ponerse, hacerse, 
llegar a ser, volverse, quedarse)  
 Pretérito perfecto de subjuntivo   
  
    
   

 Szolgáltatások, ügyintézés   
   
Bank, bankautomata utasításai, posta, 
rendőrségi bejelentés, taxi, benzinkút, 
repülőtér   

 1.  Pretérito imperfecto de subjuntivo  
(I) Múlt idejű, akaratot, érzelmet, kétséget  
kifejező igék   
  Múlt idejű, egyéni érték-ítéletet kifejező 
személytelen szerkezetek   
Nem konkrét előzményre utaló múlt idejű 
vonatkozói mellékmondat   
 2.  Tört- és tizedes számok, százalékok  

 Technika   
   
Találmányok, gépek, tudomány, 
mobiltelefon és funkciói, telefonálás, 
üzenetrögzítő szövege   

 1.  Pretérito imperfecto de subjuntivo  
(II) Jelen idejű feltételes mondat   
 Akaratot, érzelmet, egyéni értékítéletet  
kifejező, feltételes módú igék utáni 
mellékmondat   
Kételkedést kifejező, múlt idejű állítmány utáni 
mellék-mondat   
 2.  A hangsúlyos birtokos névmás   

 Javítás és javíttatás   
    
Meghibásodások, mesteremberek és 
szerelők, házilagos javítás, háztartási 
gépek és eszközök, házimunkák, 
háztartásigép-szerviz, tisztító   

Condicional compuesto   
Pluscuamperfecto del subjuntivo   
(és múlt idejű főnévi igeneves szerkezetek)  
Szóalkotás szóösszetétellel   

Média, kommunikációs eszközök   
   
Internet, számítógépek, blogok és 
ismeretségi hálózatok, újságok és 
folyóiratok, televízió, tévéműsorok, rádió   

 1.  A  subjuntivo  használata  és  az  
igeidőegyeztetés subjuntivóban    Presente 
de subjuntivo   
  Pretérito perfecto de subjuntivo   
  Pretérito imperfecto de subjuntivo   
Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo   

   2. Indicativo vagy subjuntivo?    
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Kultúra és kulturális tevékenységek   
   
Olvasás,  olvasmányélmények, 
könyvtár, kulturális programok: múzeum, 
színház, zene   

A felkiáltó mondatok A 
feltételes mondat    
  A múlt idejű feltételes mondat   A 
jelen idejű feltételes mondat   
A jövő idejű feltételes mondat   
3. A „si” („ha”) kötőszó használata   

 Magyarország,  kulturális 
különbségek   
   
Nevezetességek, adatok, nemzeti ünnepek, 
a magyarok külföldiek szemével, 
kulturális különbségek, nemzeti 
sztereotípiák, lakóhely bemutatása, 
műemlék, városnézés és 
országjárás ajánlása   

1. A szenvedő szerkezet és az  
általánosalany   
La construcción pasiva   
  La pasiva refleja y el sujeto impersonal   
2. Perífrasis verbales    
     
  
  

 
   



 

MATEMATIKA:   

   
Sorozatok    
A   sorozatokról  általában,   a  
 sorozat fogalma    
Sorozatok megadása, ábrázolása    
Számtani sorozatok, n. tag, összegképlet    
Mértani sorozatok, n. tag, összegképlet   
Kamatos   kamataival   felnövekedett  
pénzösszeg   Geometria    
Néhány  közismert  síkidom   kerülete,   
területe    
Görbék ívhossza, sokszögek területe, a körlap 
területe    
Az egyenes hasábok felszíne, térfogata    
Az egyenes körhenger felszíne, térfogata    
Gúla és kúp felszíne, térfogata    
Csonkagúla, csonkakúp felszíne, térfogata    
A gömb felszíne, térfogata   Statisztika    
Diagramok ábrázolása, értelmezése    
A szórás kiszámítása   
Rendszerező ismétlés  Állítások   és  
 logikai   értékük,  
 logikai műveletek  
(és, vagy, nem, minden, van olyan), logikai 
értéktáblázat  A halmazok és műveleteik   A 
kombinatorika alapfogalmai    
Gráfok    
Statisztikai alapfogalmak    
Mintavételi adatok vizsgálata    
Súlyozott számtani közép    
Osztályba sorolás    
A valószínűség-számítás alapfogalmai    
A klasszikus modell alkalmazása    
Binomiális eloszlás 

A valós számokról    
Számelméleti alapfogalmak   Betűs 
kifejezések, nevezetes azonosságok   
Hatványok,   gyökök   és  
 azonosságaik alkalmazása   Logaritmus 
és azonosságai alkalmazása    
Függvények, ábrázolás, transzformáció    
Függvények vizsgálata    
Sorozatok    
Egyenletek, megoldási módszerek    
Másodfokú egyenletek    
Négyzetgyökös egyenletek    
Exponenciális egyenletek   Logaritmikus 
egyenletek    
Egyenlőtlenségek megoldása   
Egyenletrendszerek    
Egyenlettel   megoldható   szöveges   
feladatok    
Bevezetés a geometriába, alapfogalmak    
Távolságtartó transzformációk    
Hasonlósági transzformációk    
A síkidomok áttekintése    
Háromszögekkel kapcsolatos feladatok    
Négyszögekre vonatkozó feladatok    
A kör és részei, ill. idevonatkozó tételek    
Vektorok,   vektorok   koordinátái,  
műveletek, tulajdonságok    
Trigonometriából   tanult   fogalmak,   
definíciók    
Trigonometrikus függvények    
Szinusz- és koszinusztétel    
Trigonometrikus egyenletek  
Koordinátarendszer, alakzatok egyenlete,  
koordinátageometria   Egyenes 
egyenlete    
A kör egyenlete, A kör és az egyenes   

BIOLÓGIA:   
   
Az emberi szervezet szabályozó működése.   
A hormonrendszer   
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 pajzsmirigy 
rendellenességek A hormonok hatása a viselkedésre.   
Az anabolikus szteroidok veszélyei.   
Az egészséget befolyásoló rizikófaktorok.   
Az emberi szervezet szabályozó működése.   
Az idegrendszer felépítése és működése   
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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   
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   
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 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   
Szaporodás, egyedfejlődés és növekedés   
Az ember nemének meghatározásának különböző szintjei (kromoszómális, 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   
Immunológiai   szabályozás.   
Az immunválasz alapjai a vírus- és baktériumfertőzések 
és a daganatsejtek ellen.   
Az immunrendszer résztvevői, sejtes és oldékony komponensei, főbb feladatai.    
Veleszületett és az egyedi élet során szerzett immunválasz.  
A vércsoportok, vérátömlesztés,  szervátültetés.   
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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 Egyéni és etnikai genetikai eltérések az immunválaszban.   
Biológiai (immun-)terápiák és perspektívájuk   
Evolúció. Biológiai evolúció   
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   
Rendszerbiológia és evolúció   
A biológiai rendszerekben működő általános (hasonló és eltérő) törvényszerűségek.   
Az élet alapvető (biológiai) jellegzetességei.    
A bioszféra hierarchikus rendszerei.   
Biodigitális kultúrai 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   
   
INFORMATIKA (Érvényes: 2023. augusztus 31-ig.):  
   
Alkalmazói ismeretek: ismerje az összetett dokumentum formázásához szükséges 
eszközöket; tudjon dokumentumot stílusokkal formázni; tudjon körlevelet készíteni; tudjon 
multimédiás dokumentumot készíteni; ismerje a médiaszerkesztő programok fontosabb 
szolgáltatásait; legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi vagy hétköznapi élethez kapcsolódó 
feladatokat megoldani, egyszerű függvényeket alkalmazni; tudjon statisztikai számításokat 
végezni; tudjon adatokból megfelelő diagramokat készíteni; tudja kezelni a rendelkezésére 
álló adatbáziskezelő programot; tudjon adattáblák között   
kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból lekérdezéssel információt nyerni; tudja  
az adatbázisból nyert adatokat esztétikus, használható formába rendezni.   
   
Informatikai alapok - szoftver:  Ismerje az operációs rendszerek fő feladatait, típusait, egy 
grafikus operációs rendszer felhasználói felületét, fontosabb felhasználói beállításait; Ismerje 
egy operációs rendszer könyvtárszerkezeté (tárolórendszerét); Tudjon mappákat és 
állományokat kezelni; Tudjon állományokat tömöríteni és kicsomagolni; Ismerje a tömörítés 
fontosabb típusait; Tudja jellemezni és csoportosítani a vírusokat és más kórokozókat, 
ismerje az ellenük való védekezés lehetőségeit.   
   

Baglyas
Digitális kultúra 12. évfolyamon már nem lesz.



Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium 
 és Általános Iskola Pedagógiai Programja  Mellékletek  

- 344 - 

Infokommunikáció: legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus 
vagy internetes eszközökkel publikálni; legyen képes társaival kommunikálni az interneten, 
közös feladatokon dolgozni; tudja használni az újabb informatikai eszközöket, 
információszerzési technológiákat. Ismerje a hálózatok fajtáit, topológiájukat, az internet 
fizikai felépítését; Tudjon távoli online adatbázisokat használni az interneten.   
   
Információs társadalom: Ismerje a kommunikáció információelméleti modelljét; Ismerje a 
jel, adat,információ és ismeret fogalmát és összefüggéseit, és az információ mérését 
(mértékegységeit); Ismerje az interneten tanulás lehetőségeit és az e-learning rendszert; 
Ismerje az  e-kereskedelem és e-gazdaság fejlődését; ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos 
fogalmakat; legyen képes értékelni az információforrásokat; ismerje az informatikai 
eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; ismerje a szerzői joggal kapcsolatos 
alapfogalmakat; ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; ismerje fel az 
informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásait; ismerje fel az 
informatikai eszközök használatának a személyiséget és az egészséget befolyásoló hatásait; 
ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, legyen képes néhány elektronikus 
szolgáltatás kritikus használatára; ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, 
előnyeit, hátrányait; ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a 
médiában; ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit.   
 
Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata. A 
problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései. Szöveges specifikáció 
készítése. A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek használata. Algoritmus leírása 
egy algoritmusleíró eszköz segítségével. Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és 
az eredmények kapcsolata. Az elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése és 
használata. Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti 
finomítás elvei alapján. Egyszerű típusalgoritmus használata. A vezérlési szerkezetek 
megfelelői egy formális programozási környezetben. Elágazások, feltételek kezelése, 
többirányú elágazás, feltételes ciklusok. Eljárások, függvények alkalmazása. A program 
megtervezése, kódolása. Tesztelés, elemzés. Objektumorientált szemlélet. Mások által 
készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának vizsgálata 
 
   
Könyvtárinformatika: legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az 
információs problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani; legyen tisztában 
saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tudatosan alkalmazni, legyen képes azokat 
értékelni, tudatosan fejleszteni.   
 
  
   
Vizuális kultúra 
 
A tanulók értékelése 
Az értékelés a hagyományos 5 fokozatú skálán történik. 
Az elméleti tudás értékelése: 
Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló 
absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Értékelendő a 
jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű 
megfogalmazással való leírása és értelmezése. Az értékelés kettős céljának megfelelően 
mindig meg kell találni a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. Fontos 
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szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett 
értékelésnek is. Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az 
életkornak megfelelőek legyenek. 
Formái: 
– órai munka, hozzászólás az adott témához (jutalomponttal, osztályzattal történő elismerése) 
kikérdezés (sok apró célzott kérdés és felelet) egyéni és csoportos beszélgetések (céltudatos 
tanári irányítással) 
– feladatlapok értékelése 
– rajzok készítése, alkotói tevékenység 
– projektmunka egyénileg, vagy csoportosan 
– házi dolgozat (pl. szakirodalmi és képanyaggyűjtés valamely témához) 
– kiselőadások készítése, előadása (előzetes felkészülés alapján, kijelölt vagy választott 
témából) 
– gyűjtőmunka (kép, szöveg és műalkotások) jutalomponttal történő elismerése, 
– poszter, plakát, prezentáció készítése megadott szempontok, vagy egyéni elképzelés szerint, 
– természetben tett megfigyelések, saját fényképek készítése, múzeumlátogatási tapasztalatok 
előadása. 
A szóbeli felelet formájában a tanuló általában az előző tanórai - eseteként korábbi - anyag 
elsajátításáról ad számot, teljesítményére érdemjegyet kap.  
Osztályzattal órai elméleti-gyakorlati munkát, házi dolgozatot, szóbeli és írásbeli 
projektmunkát értékelünk, témazáró dolgozat nincs. 
 
Tantárgy Jeles (5) Jó (4) Közepes (3) Elégséges 

(2) 
Elégtelen (1) 

Vizuális 
kultúra 

kiválóan 
teljesített 

jól teljesített megfelelően 
teljesített 

gyengén 
teljesített 

a minimum 
követelményeket 
nem teljesítette 

 
 
 
VIZSGÁK ÉVFOLYAMONKÉNTI KÖVETELMÉNYEI VIZUÁLIS KULTÚRA ÉS 
MŰVÉSZETEK TANTÁRGYAK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 
A vizsga részei 
-írásbeli 
-szóbeli 
 Írásbeli 

 
Szóbeli 

Időtartam 60 perc 10 perc 
Elérhető pontszám 50 pont 30 pont 
 
Írásbeli vizsga: 
-az  írásbeli  rész  képfelismerésekből,  tesztszerű  és  esszé  típusú  feladatokból  áll  a 
felsorolt témakörökből 
-a minimális pontszám, ami a szóbeli vizsga elkezdésének feltétele (14%) –7 pont 
Szóbeli vizsga: 
-egy tétel részletes bemutatása a feladat felkészülési idő: 30 perc szóbeli felelet időtartama: 
10 perc 
-a minimális pontszám (értékelhető vizsga érdekében) 14% -4 pont 
A vizsga értékelése 
Sikeres a vizsga 
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-ha a vizsgázó a két vizsgarészből összesen 40%-ot elért 
Sikertelen a vizsga: 
-ha a vizsgázó a két vizsgarészből összesen nem éri el a 40%-ot 
-ha valamelyik vizsgarész pontszáma nem éri el a 14%-ot 
Ponthatárok 
Osztályozó vizsga  
Osztályzat Ponthatár %-os határok 
jeles (5) 72-80 90%-100% 
jó (4) 60-71 75%-89% 
közepes (3) 48-59 60%-74% 
elégséges (2) 32-47 40%-59% 
elégtelen (1) 0-3 10%-39% 

 
 
Javítóvizsga 
Osztályzat Ponthatár %-os határok 
közepes (3) 48-59 60%-74% 
elégséges (2) 32-47 40%-59% 
elégtelen (1) 0-3 10%-39% 
 
A felkészüléshez ajánlott tankönyv: 
-Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa  
-Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban  (Nemzedékek  Tudása  Tankönyvkiadó, 
Budapest 2013) 
-Szabó Attila: Művészettörténet képekben  (Nemzedékek  Tudása  Tankönyvkiadó, Budapest 
2013) 
-Beke László: Műalkotások elemzése (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2005) 
A vizsgán használható segédeszköz (amelyet a vizsgázó biztosít) 
-Alkotáshoz szükséges eszközök  
Írásbeli és szóbeli tematika (A részletes érettségi vizsgakövetelmény és a kerettanterv alapján 
készült) 
 
 
 
 
 

Rajz és vizuális kultúra, gyakorlati vizsga) 
1.Barokk viselet tervezése  
2.Rokokó frizura tervezése 
3.A Magyar Nemzeti Múzeum látképe 
4.Tájképfestés 
5.Gyertyatartó festése 
6.Üvegmodell utáni rajz 
7.Az akvarell technika –festés kijelölt témában 
8.Karikatúra készítése9.Impresszionista kép festése 
10.Alkotás Vincent van Gogh stílusában 
11.Formaredukció 
12.Ékszertervezés 
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13.Monokróm alkotás készítése 
14.Kubista kollázs-plakát készítése 
15.Futurista mozgástanulmányok 
16.Edvard Munch: A sikoly című kép továbbgondolása 
17.Expresszionista kép alkotása 
18.Fametszet, papírmetszet, linómetszet 
19.Lakás tervezése (2 iránypontos perspektivikus ábrázolás) 
20.A papír, mint szobrászati alapanyag 
21.Alkotás Kernstok Károly stílusában 
22.Fotómontázs 
 
12. ÉVFOLYAM (Művészetek, elméleti vizsga) 
1.Barokk művészet (építészet, szobrászat, festészet) 
2.Klasszicizmus (építészet, szobrászat, festészet) 
3.Romantika (építészet, szobrászat, festészet) 
4.Realizmus, realizmus Magyarországon 
5.Impresszionizmus 
6.Neo-és posztimpresszionizmus 
7.Szecesszió 
8.Monokróm festészet 
9.Fauvizmus 
10.Kubizmus 
11.Futurizmus 
12.Expresszionizmus 
13.A 20. századi művésze 
   
   
MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERET:   
   
11/12. évfolyam    
Írásbeli teszt    
A kép mint a legősibb médium    
A filmnyelvi eszközök    
A mozgókép előzményei, születése    
A sztárjelenség    
A filmes műfajok    
A filmek rendszerezése    
Médiaelméleti alapfogalmak, összefüggések    
A médiahasználat alapkérdései    
Televíziós műsortípusok   
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Testnevelés:   

Évfolyam   Gimnasztika   Torna   Atlétika   Labdajátékok   

12.   

Tanult 64 ütemű 
szabadgyakorlat, 
kötélmászás, 
állapotfelmérés   
(felülés, fekvőtámasz, 
4 ütemű fekvőtámasz, 
törzsemelés)  
minimum 20 db 1   
perc alatt   

Tanult talajelemek 
bemutatása(gurulás 
előre-hátra, fejállás, 
kézállás, mérlegállás)   

Minimum  
követelmény: 100 m 
síkfutás:   
16:00mp, 800 m 
síkfutás: 4perc 
15másodperc, kislabda 
hajítás és 
súlylökés(helyes 
technikai végrehajtás), 
távolugrás(helyes 
technikai végrehajtás)    

Röplabda: kosárérintés(min.:10 
db), alkarérintés(minimum10 db), 
alsó-vagy felső egyenes nyitás(10x 
ebből minimum 4x helyes 
végrehajtás); 
Kosárlabda: Labdaátadás mellső 
kétkezes átadás, mellső kétkezes 
pattintott átadás (pontos 
labdaelkapás és labdaátadás 
társnak), labdavezetés(technikailag 
helyes végrehajtás), Fektett 
dobás(technikailag helyes 
végrehajtás;  
Kézilabda: Egykezes felső 
átadás(pontos labdaelkapás és 
labdaátadás társnak),   
labdavezetés(technikailag helyes 
végrehajtás), Egykezes felső kapura 
lövés(technikailag helyes 
végrehajtás);   
Labdarúgás(fiúknak): 
Labdaátadások, labdavezetés 
szlalomban  
bójakerüléssel(technikailag helyes 
végrehajtás), labdavezetés,  
kapuralövés(technikailag helyes 
végrehajtás;   

   
   Pszichológia tantárgy 
 
   
IV. Személyiséglélektan 
1.)A személyiséglélektan fogalma,  
A személyiséglélektan tárgya 
A személyiség fogalma 
A személyiség jellemzői 
Személyiségelméletek csoportosítása 

2.) A
 személyiség biológiai alapjai 
Személyiségtipológiák 
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- típus, vonás, extraverzió, introverzió Big Five személyiségelmélet, Freud elméletének 
alapfogalmai: id, ego, superego, tudattalan, tudatelőttes, libido,  
pszichoszexuális fejlődés, ödipális komplexus   
3.) A személyiség felépítése, működése, fejlődése 
A személyiség fejlődését befolyásoló tényezők 
A fejlődés , az érés, a tanulás és a nevelés kölcsönhatásai 
4.) Az emberi szükségletek rendszere 
A szükségletek értelmezése 
Hiány-, és növekedésalapú szükségletek  

- önmegvalósítás, szükségletek hierarchiája, hiány- és növekedési szükséglet Énkép: szubjektív 
én, objektív én, elvárt én, ideális én, nem kívánt én skizofrénia, személyiségzavar, függőség, 
abúzus, szertolerancia, elvonási tünet stressz, stresszor, befolyásolhatóság, bejósolhatóság, 
tanult tehetetlenség, harcolj vagy menekülj válasz, megküzdés mentális egészség, pozitív 
pszichológia, szubjektív jóllét, élettel való elégedettség 
 
 
 
 
 
 
Pedagógia tantárgy 

12. évfolyam 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló 
A pedagógiai szakszolgálati intézmény feladata 
A pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény feladata 
A szakértői bizottsági (szakvélemény) vélemény tartalma 
Nehezen nevelhetőség megnyilvánulási formái, különleges bánásmódot igénylő gyermekek 
SNI fogalma (szakértőii bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi 
(látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékosság, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzd 
BTM fogalma (alulteljesítés, társas kapcsolati problémák, tanulási, magatartásszabályozási 
problémák, nehezített személyiségfejlődés) 
Kiemelten tehetséges gyermek (átlag feletti képességek, magasfokú kreativitás, feladat iránti 
erős motiváció) 
Integráció, inklúzió, szegregáció 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti 
HH fogalma (hátrányos helyzet), HHH fogalma (halmozottan hátrányos helyzet) 
Veszélyeztetett gyermek, tanuló az óvodában, iskolában 
Együttműködés a családdal 
Együttműködés szakemberekkel: együttnevelést segítő pedagógus, utazó gyógypedagógusi 
hálózat, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, konduktor, iskolapszichológus, szociális 
munkás, védőnő, iskolaorvos, gyógytestnevelő, mediátor 
Az egyéni előrehaladású nevelés-oktatás  
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13. évfolyam 
 
 
Pedagógia tantárgy 

I. Szabadidő-pedagógia 
A szabadidő fogalma, típusai. A különböző életkorokra jellemző szabadidős tevékenységek 
A köznevelés intézményeinek nevelési feladatai a szabadidő kapcsán 
A rendezvények, ünnepélyek jelentősége a gyermek/tanuló és a közösség kapcsolatában 
Az intézményeken belüli és kívüli programok tervezése, szervezése 
Közművelődési intézmények helye és szerepe a szabadidős tevékenységben 

II. Portfólió 

A portfólió fogalma, Digitális portfólió 
A portfólió készítésének folyamata: bemutatkozás, célok, szociokulturális környezet, 
adatgyűjtés, események, elért eredmények, elért tanulási eredmények,) 
Digitális eszközök és lehetőségek az oktatásban 
Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok 
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